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Coğrafi işaretler, bir ülkenin toprağından, bölgesinden veya yöresinden kaynaklanan ve 

belirgin bir özelliği, ünü veya kalitesi esas olarak coğrafi kaynağına atfedilen ürünleri 

tanımlamak için kullanılan işaretler olarak tanımlamaktadır. 

 

Bu çalışmanın amacı Ankara ili Çankaya ilçesinde yaşayan tüketicilerin Ankara iline ait 

coğrafi işaret alan Beypazarı Kurusu, Çubuk Turşusu ve Kalecik Karası Üzümü tarım 

ve gıda ürünlerine karşı tutum ve davranışlarını belirlemektir. Bu amaçlara ulaşabilmek 

için kullanılan verilerin büyük bir bölümü birincil verilerdir. Bu veriler, araştırma 

alanında, istatistiksel yöntemlerle belirlenmiş 200 tüketiciden 2017 yılı Mart – Nisan 

aylarında toplanmıştır. Çalışmada veri toplamada tüketici ile ilgili parametrik olmayan 

değerler uygun olabilecek ölçekleme yöntemleri ile tespit edilmiştir.  Belirtilen 

uygulama ve analiz tekniklerinin dışında araştırmada elde edilen verilere uygun 

istatistiki yöntemlerden faydalanılarak analizler yapılmıştır. Anket sonucu elde edilen 

bilgilerin değerlendirilmesinde ve analizlerinde SPSS paket programlarından 

yararlanılmıştır.  

 

Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin %73,5'inin Ankara iline ait coğrafi işaretli 

ürünler ile ilgili bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Ankara iline ait Coğrafi İşaretli 

Ürünleri bildiklerini belirten 147 tüketiciden %45,6’sı erkek tüketici iken %54,4’ü 

kadın tüketicidir. Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri bildiklerini belirten 147 

kişiden sadece Beypazarı Kurusu, Çubuk Turşusu ve Kalecik Karası Üzümünü CİÜ 

olarak belirten 63 kişidir. Bu sonuçlara göre bilgisi olduğunu belirten tüketicilerin 

yarıdan fazlasının coğrafi işaretli ürün kavramını duyduklarını ancak araştırma 

bölgesine ait CİÜ’leri bilmediklerini göstermektedir.  
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Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaretli Ürünler, Tüketici Algısı, Ankara İli, Gıda 

Pazarlaması 
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Geographical indications describe a specific feature, reputation or quality originating 

from a country's territory or region, as the markers used to identify products that are 

mainly attributed to its geographic source. 

 

The aim of this study is to determine the attitudes and behaviors of consumers living in 

Çankaya district of Ankara province against Beypazarı Cookie, Çubuk Pickle and 

Kalecik Karası Grape which have geographical indications. The majority of the data 

used to achieve these objectives are primary data. These data were collected from 200 

consumers determined by statistical methods in the field of research in March - April 

2017. In the study, non-parametric values related to the consumer were determined by 

scaling methods which may be appropriate. In addition to the data obtained from the 

research were analyzed by using appropriate statistical methods. SPSS packet programs 

were used in the evaluation and analysis of the data obtained from the survey. 

 

According to the results of the research, it was determined that 73.5% of the consumers 

had information about geographically marked products of Ankara. Of the 147 

consumers who stated that they knew GI products of Ankara, 45.6% were male 

consumers while 54.4% were female consumers. Only 63 people among 147 stated the 

Beypazarı Cookie, Çubuk Pickle and Kalecik Karası Grape as GI product. According to 

these results, more than half of the consumers who stated that they have knowledge 

have heard the concept of geographically marked product but they do not know GI 

products belonging to the research region. 

 

December 2019, 114 pages 

 

Key Words: Geographically Marked Products, Consumer Perception, Ankara Province, 

Food Marketing 
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1. GİRİŞ 

 

Her canlı yaşamını devam ettirebilmek için hava, gıda, su, giyinme ve barınma gibi 

temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu da tüketim ile karşılanabilmektedir. 

İnsanların tüketim yapabilmesi için mal ve hizmet satın almaları ve kullanmaları 

gerekmektedir. Gıda, insan ihtiyaçlarının en önemli basamağıdır. Toplumların gelişimi 

açısından bireylerin yeterli ve sağlıklı beslenmesi temel koşuldur. Çünkü bir toplumda 

ekonomik ve sosyal refahın artması bireylerin yeterli ve sağlıklı beslenmesi ile 

mümkündür.  

 

İnsanların geçmişten günümüze en önemli sorunlarından birisi de zamanında ve yeterli 

gıdaya erişimdir. 19. yüzyılın sonlarına kadar birçok ülkenin ekonomisi tarıma 

dayanmaktaydı. İnsanların büyük bir kısmının kırsal alanda yaşadığı ülkelerde bu 

döneme kadar tüketim, çiftliklerde üretilmekte olan ürünler ile yapılmakta olup 

bireylerin ihtiyaç duyduğu malların değiş tokuşu şeklinde yapılmaktaydı. 19. yüzyılın 

sonları ile 20. yüzyılın başlarında ise üretim ile birlikte tüketim de önem kazanmaya 

başlamıştır. Tüketimin önem kazanmasında, Avrupa ülkelerinde ekonomilerin tarımdan 

endüstrileşmeye doğru yöneldiği Sanayi devrimi etkili olmuştur. Sanayi Devrimi’nin 

getirdiği fabrika düzeni ile bireyler ihtiyaçları olan malları üretmek ya da pazar yerinde 

takas etmek yerine, ihtiyaç duydukları malları satın alma eğilimine girmişlerdir. Ayrıca, 

kişiler, kırsal yaşam alanlarından kentsel alanlara yönelip Sanayi Devrimi’nin getirdiği 

fabrika düzeni ile kurulan yeni fabrikalarda çalışmaya başlamaları ile ihtiyaç duydukları 

malları üretenler olmak yerine tüketmeye başlayan tüketiciler konumuna 

dönüşmüşlerdir (Yavuz 2013).  

 

Avrupa’da yaşanan Sanayi Devriminin etkileri Türkiye’de 1950’li yıllarda etkisini 

göstermeye başlamış ve tüketim toplumuna dönüşmesinin temelleri atılmıştır. 1980’li 

yıllarda ise tüketim toplumu olma hız kazanmıştır. Bundaki en büyük etmen ise köyden 

kente göç olgusunun gelişmesidir. Köyden kente göç ile üretici olan kesim tüketici 

olmuş ve malların tüketimini artırmış, kentlerde farklı kültürlerden gelen bireylerin 

birbirlerini etkilemesi ile geleneksel değerlerdeki farklılaşmalar toplumsal değişimi 

beraberinde getirmiştir. 1961’li yıllarda Batıya çalışmaya giden işçilerin Türkiye’ye 
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dönmeye başlaması ve dönerken yanlarında getirdikleri mallar; 1970’li yıllarda 

Türkiye’de tüketim alışkanlarını değiştirmeye başlayana en önemli etkenlerden birisi 

olmuştur. 1980 sonrasında kişilerin ihtiyaç duyduğu mallara ulaşımının kolaylaşması ve 

üretimde çeşitliliğin artması, kredi kartı, taksitli satışlar gibi tüketimi destekleyici 

unsurlarla tüketim hız kazanmıştır (Yavuz 2013).  

 

Tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemede tüketici davranışlarını analiz etmek oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Tüketicinin bir ürünü satın alırken göstermiş olduğu tutumu, 

davranışı, kullanma kararları ve bunlarla ilgili faaliyetleri “tüketici davranışı” olarak 

tanımlanmaktadır (Hamşıoğlu 2013). Tüketicilerin bir ürünü satın alırken sergilemiş 

oldukları tutuma, davranışa ve karar alma süreçlerine; sosyal, kültürel, ekonomik 

etmenlerin yanı sıra yaşadığı çevre, yaş, eğitim seviyesi, kişisel özellikler gibi birçok 

etmen de etki etmektedir.   

 

Tüketicilerin bir ürünü satın alırken ya da tercih ederken göstermiş oldukları tutum ve 

davranışlar psikolojik bir sürece dayanmaktadır. Bu süreç de bireylerin ihtiyaç duyduğu 

mal ve hizmetlerin, nereden, kimden, ne şekilde, nasıl ve ne zaman satın alınacağı gibi 

konular bireylerin kararlarına bağlıdır. Tüketicilerin kararları ve davranışları ekonomi, 

güdü, tutum, algı, öğrenme, sosyoloji, kültür ve gelenekler, gıda bilimi ve tıp gibi birçok 

disiplinin konusu içinde yer almaktadır (Mutlu 2006).  

 

Teknolojik gelişmelerin etkisi ile ortaya çıkan küreselleşme ile birlikte tüketici 

tercihlerinde de önemli gelişmeler ve değişimler meydana gelmiştir. Çünkü yeni üretim 

teknolojilerinin gelişmesi ile ürün çeşitliliği ve deseni gelişmiş bunun sonucunda da 

tüketimde artmalar yaşanmıştır. Tüketimdeki artış beraberinde tüketicilerin ürün 

çeşitliliği isteklerini artırmıştır. Ürün çeşitliliği ile pazarlama alanında da gelişmeler 

meydana gelmiştir. Pazarlama alanında meydana gelen bu gelişimler, yeni teknolojilerin 

gelişmesine hız kazandırarak, yeni fırsatların doğmasına ve yeni sektörlerin oluşumuna 

katkı sağlamış aynı zamanda da tüketim alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Meydana 

gelen bu yeni gelişmeler ile tüketicilerde güvenli ve sağlıklı gıdaların önemi artma 

eğilimine girmiş ve beraberinde coğrafi işaretli ürünlerin önemini gündeme getirmiştir.  
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Tüketimi etkileyen en önemli faktörlerden birisi de gelir olup, coğrafi işaretli ürünlere 

yapılan harcamalar da gelire bağlı olarak değişmektedir. Ülkelerdeki ekonomik 

gelişmeler bireylerinin ekonomik durumlarını değiştirdiği gibi sosyal yapılarını da 

önemli ölçüde etkilemektedir. Bu değişim ve etkileşimlerin sonucu olarak da insanların 

gelir düzeylerinde artma ve azalmalar meydana gelmekte, çalışma hayatı ve sosyal 

statüleri değişmekte ve tüm bunların sonucunda da tüketim alışkanlıkları değişim 

göstermektedir.  

 

Daha etkili pazarlama stratejileri oluşturmak için tüketicilerin satın alma davranışlarını 

belirlemek ve onları daha yakından tanımak gerekmektedir.   

 

Globalleşen dünya ticareti ile çok çeşitli ve fazla miktarlarda ürünlerin üretilmeye 

başlanması ile daha fazla kar elde etmek isteyen yatırımcılar içeriği ile oynanmış 

ürünlerin üretimini artırma, geleneksel gıdaların üretimini azaltma eğilimine 

yönelmişlerdir. Sağlıklarının tehlikeye girdiğini fark eden tüketiciler de yöresel 

değerlere sahip çıkma ve onları tüketme isteği artmıştır (Orhan 2010).  

 

Coğrafi işaretli ürünlerin öneminin artmasında; tüketicilerin eğitim seviyesinin 

yükselmesi, ekonomik durumlarındaki artışlar, satışa sunulan ürünlerdeki farklılıklar ve 

çeşitlilik, tüketiciye yönelik pazarlama tekniklerinin gelişmesi, sosyal ortam ve statü 

farklılığının yarattığı yaşam tarzı, sağlıklı beslenmek, güvenilir gıdalar tüketme 

eğiliminin artması gibi faktörler etkilidir. 

 

Çok çeşitli ve fazla miktarlarda üretilen ürünler karşısında tüketicilerin merak ettiği en 

önemli soruların başında ürünün nerden geldiği ve nerede üretildiğidir. Bu soruların 

cevabını ürünün üzerindeki etiketlerde arayan tüketiciler için Coğrafi İşaretler, 

tüketicilerin kafasındaki bu soruları giderecek ürün etiketlemede önemli bir araçtır 

(Meral 2013). 

 

Araştırmada, Ankara ili Çankaya ilçesinde tüketicilerin coğrafi işaretli ürün tüketip 

tüketmediğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, araştırmada Ankara ili 

Çankaya ilçesinde coğrafi işaretli tarım ürünlerine yönelik tüketici davranışları, karar 
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verme aşamasında tüketicileri en çok etkileyen faktörlerin neler olduğunun, coğrafi 

işaretli ürünlere yönelik düşüncelerinin belirlenmesi üzerinde durulmuştur. Ankara 

ilinde bulunan coğrafi işaretli ürün grupları incelenerek, ilde coğrafi işaret almış olan 

Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu ve Kalecik Karası üzümü araştırmaya konuyu 

olmuştur.  

 

Ankara ilinde Çankaya ilçesi nüfus yoğunluğunun en fazla bulunduğu ilçe olmasından 

dolayı tüketici bilinç düzeyinin yüksek olabileceği düşünülerek araştırma alanı olarak 

seçilmiştir. Bu çalışma sahası konu ile ilgili olarak Ankara ilini temsil edebilecek 

düzeydedir. 

 

Bu çalışmada;  

 Ankara ili Çankaya ilçesindeki gıda tüketicilerinin mevcut genel durumlarının 

tespit edilmesi, 

 Ankara ili Çankaya ilçesinde coğrafi işaretli ürün tüketen tüketicilerin 

demografik yapısının ve tüketim tercihlerinin belirlenmesi, 

 Coğrafi işaretli ürünlerde tüketim tercihleri ve satın alma davranışlarının ortaya 

konulması, 

 Coğrafi işaretli ürün tüketiminin ne sıklıkta olduğunun ortaya konulması ve 

ürünleri temin ettikleri yerlerin belirlenmesi,  

 Coğrafi işaretli ürünlerde tüketicilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin tespit 

edilmesi, 

amaçlanmaktadır. 

 

Ayrıca, araştırma bölgesinde konu ile ilgili bu şekilde detaylı anket yönteminin hiç 

kullanılmamış olması ve CİÜ’e karşı tüketici eğilimlerinin belirlenmesinden dolayı bu 

çalışma farklılık gösterecektir. Çalışma kapsamında yapılacak anket çalışmaları ile daha 

geniş değerlendirme alanı sağlanmış olunacak, konu itibariyle literatüre diğer 

çalışmalardan farklı olarak Ankara ilinde coğrafi işaret almış üç ürün ile ilgili 

tüketicilerin tüketim tercihlerini de yansıtması bakımından öncü bir çalışma olacaktır. 

Bu nedenle bu çalışmanın coğrafi işaretli ürünler alanında çalışan tüm sektör ve 
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paydaşlara, sektör ile ilgili karar alıcılara ve coğrafi işaretli ürün tüketen bireyler için 

faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

 

Araştırma, giriş dahil dokuz bölümde incelenmiştir. Giriş bölümünde araştırmanın 

amacı ve önemi ortaya konulmuştur. İkinci bölümde konu ile ilgili yapılan araştırmalar 

sunulmuş, üçüncü bölümde ise araştırma yapılırken izlenen yöntemler ve kullanılan 

materyaller açıklanmıştır. Dördüncü bölümde coğrafi işaretlerle ilgili önemli kavramlar 

açıklanmış, beşinci bölümde coğrafi işaretlerin işlevi, altıncı bölümde genel hatları ile 

tarihçe ve mevcut durum hakkında bilgiler verilmiştir. Yedinci bölümde araştırma alanı 

olan Ankara ili Çankaya ilçesi hakkında genel bilgiler verilmiştir. Sekizinci bölümde 

araştırma bulguları incelenmiş ve dokuzuncu bölümde araştırma sonuçları ve öneriler 

dile getirilmiştir. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Schwartz (1992), “Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical 

Advances and Emprical Tests in 20 Countries” başlıklı çalışmasında; temel olarak 10 

yaşam değerinden oluşan değerler teorisi içerisindeki “evrenselcilik” ve “iyilikseverlik” 

değerlerinin, organik gıda satın alan tüketiciler açısından incelenmesine dayanmaktadır. 

Verilerin analizi sonucunda, 40 yaş altı, gelir seviyesi 1.000 TL üzerinde olan, bir ya da 

iki çocuklu aileler ve özellikle bu grupta yer alan kadınlar organik gıda konusunda diğer 

sosyo-demografik özelliklere sahip gruplara göre daha duyarlı olduğu belirlenmiştir. 

Organik gıdaya yönelik olumlu imaj sahibi bireylerin çevreye duyarlı, kendiyle barışık, 

doğayla bütünlük içerisinde olmak isteyen değerlere sahip oldukları görülmüştür. 

 

Barjolle ve Chappuis (2000), “Transaction costs and artisanal food products” isimli 

çalışmalarında ekonomik teorinin daha çok küçük işletmeler tarafından geleneksel 

metotlarla üretilen nitelikli gıda ürünlerinin yüksek rekabete sahip pazarlarda 

mevcudiyetlerini sürdürme nedenlerini açıklamada zorluk çektiğini belirtmişlerdir. 

Barjolle ve Chappuis çalışmalarında aynı işareti kullanan ve aynı üretimi yapan 

üreticileri incelemişler ve bu girişimcilerin başarıları şanslarını artırmak için iki unsuru 

kombine ettiklerinin farkına varmışlardır. 

 

Hinrichs (2000), “Embeddedness and local food systems: notes on two types of direct 

agricultural market” başlıklı araştırmasında; üreticiler ve tüketiciler arasındaki yüz yüze 

ilişkilere dayanan doğrudan tarımsal pazarlar genellikle yerel gıda sistemlerinin merkezi 

bileşenleri olarak görüldüğünü belirtmiştir. Tarım piyasalarında alternatif Pazar 

olanaklarını incelemiştir. Çiftçi pazarlarının, çiftçiler ve tüketiciler arasında daha yakın 

sosyal bağlar oluşturduğuna vurgu yapmaktadır.  

 

Roest ve Menghi (2000), “Reconsidering Traditional Food: The Case of Parmigiano 

Reggiano Cheese” başlıklı çalışmalarında, İtalya tarımında yaklaşık olarak 1.300 adet 

kendine özgü ürün bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu tür ürünlerin İtalya’da 2,84 milyar 

Euro’luk bir üretim değerine sahip olduğu ve bunun da İtalyan tarımının toplam üretim 

değerinin %7’sine denk geldiği bildirilmektedir. 
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Yıldız Coşkun (2001), “Coğrafi İşaretler” başlıklı çalışmasında, coğrafi işaretlerin 

kavramsal analizi ekseninde, ürün-coğrafi mekan ilişkisini tanımlayan işaretlerin sınai 

mülkiyet hakları kapsamına girmesinin nedenleri üzerinde durulmuş, terminoloji 

araştırılmış, ulusal ve uluslararası mevzuatlarda yeknesaklığın sağlanamaması ayrıntılı 

bir şekilde ele almıştır. Ayrıca, coğrafi işaretler ve markalar arasındaki ilişki 

uyumsuzluk-harmoni ikileminde önce kavramsal sonra da uygulamaya ilişkin analize 

tabi tutulmuştur.  

 

Akbay (2005), “Kahramanmaraş’ta Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik 

Analizi” başlıklı çalışmasında; Kahramanmaraş ili kentsel alanda hanehalklarının gıda 

tüketim yapıları analiz edilmiş, gıda ve içecek talebinde iki aşamalı talep modeli 

kullanılmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, hanehalkları toplam tüketim 

harcamalarının yaklaşık %28,6’sını gıda harcamalarına ayırdığı belirlenmiştir. 

Araştırma Kahramanmaraş’ta yaşayan hanehalklarının, Türkiye ortalamasına göre 

gelirlerinin daha fazla oranını gıda harcamalarına ayırdıklarını göstermiştir.  

 

Januszewska ve ark., (2005), “Food Consumption and Health Among the Lowest 

Social Classes in Belgium”. 2001 yılında Belçika’da Gesell Schaft für Konsum Und 

Absatz For Schung (GFK)’dan elde edilen panel verileri ile çalışmayı yapmışlardır. 

Sosyal statülerden ve farklı gelirlerden kaynaklanan gıda satın alımları, gelir ile bütçede 

gıda harcamalarına ayrılan kısım arasındaki ilişkinin analizi ve gelir grupları arasındaki 

harcamalar ve gıda harcamalarında sosyo-ekonomik değişkenlerin etkisini 

belirlemişlerdir. Analizde; kişi başına gelir, aile genişliği, çocuk sayıları, hanehalkının 

yaşadığı bölgeler, eğitim, meslekler, yaş grupları olarak 7 sosyal yapı üzerinde 

durulmuştur.  

 

Loureiro and Umberger (2005), “Assessing Consumer Preferences for Country of 

Origin Labeling” başlıklı araştırmalarında; tüketicilerin "coğrafi işaretli ABD" ürünleri 

olarak etiketlenmiş sığır eti biftekleri, tavukgöğsü ve domuz pirzolasına daha fazla 

ödemek isteyip istemedikleri araştırılmıştır. Tüketici anketi ilkbaharda ve 2003 yılının 

başlarında kıta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hanelerde yapılmıştır. Sonuçlar, 

tüketicilerin genel olarak gıda güvenliği konularında çok endişeli olduklarını ancak 
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coğrafi işaretli ABD ürünlerine daha çok güvendikleri belirtilmiştir. Araştırmada 

tüketicilerin %36’sının coğrafi işaretli ürünlere daha fazla ödeme isteği olduğunu tespit 

etmişlerdir.  

 

Özdil ve arkadaşları (2005), “Seçilmiş Ürünlerde Tüketici Tercihlerini Etkileyen 

Faktörler” başlıklı çalışmalarında; tüketicinin kendisinin kullandığı ya da ailesinde 

kullanılan bazı ürünler dikkate alınmış ve bu ürünlerde markası tanınan ürünlerin 

markası tanınmayan ürünler karşısındaki konumu, fiyat, kalite, marka, satış sonrası 

hizmetler, estetik görünüm, kullanım kolaylığı gibi unsurlar araştırılmıştır.  

 

Tiryaki ve Akbay (2005), “Koruma Altına Alınmış Orijin Adı ve Coğrafi 

İşaretlemenin Önemi” başlıklı çalışmalarında; koruma altına alınmış coğrafi 

işaretlemenin önemini incelemişler ve ülke ekonomisinin gelişmesine, tarım ürünleri ve 

geleneksel gıdalarla ilgili kültürel değerlerin korunmasını savunmaktadır. 

 

Mutlu  (2006), “Gıda Güvenirliği Açısından Tüketici Davranışları (Adana Kentsel 

Kesimde Kırmızı Et Tüketimi Örneği)” başlıklı çalışmasında; giderek artmakta olan 

gıda güvenirliği eğiliminin tüketicilerin kırmızı et ve et ürünleri satın alma tutum ve 

davranışlarını nasıl etkilediği ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında 400 hane ile 

tüketici anketi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, tüketicilerin önemli bir bölümü gıda 

güvenirliği konusundaki haberlerden etkilenmekte ve et tüketim kompozisyonunu buna 

göre şekillendirmek oldukları tespit edilmiştir. Kırmızı et ve ürünleri içerisinde 

tüketiciler tarafından en güvenilir ürünün koyun eti olduğu belirlenmiştir. Ayrıca eğitim 

düzeyi yüksek, kırmızı et tüketim sıklığı fazla, yüksek gelir grubunda ve alışveriş 

yaparken süpermarket ya da hipermarket tercih eden bireylerin gıda güvenirliği 

sağlanmış kırmızı et ve ürünleri almak için daha fazla ödemeye istekli oldukları 

belirlenmiştir. Fiyat esnekliklerinin sığır eti, koyun eti ve pastırmada esnek; sucuk, 

salam ve sosiste ise az esnek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çapraz fiyat 

esnekliklerinde, rakip ilişkilerin tamamlayıcı ilişkilere göre daha fazla olduğunu ortaya 

koymuştur.  
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Gökovalı (2007), “Coğrafi İşaretler ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği” başlıklı 

çalışmasında; Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları (FSMH)’dan biri olan coğrafi işaretlerin 

korunması ile ilgili tarihsel gelişimi ve coğrafi işaretlerin (Cİ’lerin) ekonomik etkilerini, 

özellikle gelişmekte olan ülkeler için irdelemiş, ayrıca, Lizbon Anlaşması dahilinde 

dünyada korunan Cİ’lerin ürünlere ve ülkelere göre dağılımı da incelenmiştir. Cİ 

korumasından diğer FSMH’nda olduğu gibi en çok gelişmiş ülkelerin faydalandıklarını, 

Türkiye ise coğrafi işaret korumasından ve ekonomik kazançlardan yeterince 

faydalanamadığını tespit etmiştir.   

 

Kaptan (2007), “Tüketicilerin Gıda Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Tespiti” 

başlıklı çalışmalarında; Çanakkale halkının gıda güvenliği hakkındaki bilgileri 

ölçülmüştür. Tüketicinin gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesinin ne kadar önemli 

olduğuna vurgu yapmıştır. Ayrıca, araştırma sonucunda kadınların ve orta yastaki 

katılımcıların, erkeklere ve gençlere göre, önemli oranda gıda satın almada daha dikkatli 

ve gıda güvenliği konusuna daha ilgili olduklarını tespit etmişlerdir.  

 

Larson (2007) “Relevance of geographical indications and designations of origin for 

the sustainable use of genetic resources” çalışmalarında coğrafi işaretlerin bioçeşitliliğin 

korunması ve kırsal kalkınma açısından önemini incelemiş bununla birlikte yoksulluk 

ve açlığın hafifletilmesi ve çevresel amaçlar kapsamında önemini değerlendirmişlerdir. 

Çiftçi ve üretici organizasyonlarının kendine özgü özellikleri olan bir ürünle pazarda yer 

almaya gönüllü olduğu zaman coğrafi işaretler, kalkınma ve coğrafyanın tanıtımının 

sağlanması, ünün kazanılması, bir kalite sisteminin oluşturulması, yerel biyolojik 

kaynaklara dayalı arz zincirinin yönetimi, gelenek ve yenilikçi bilgi ve becerilerin 

değerlendirilmesi açısından kullanışlı olabileceği belirtilmiştir.  

 

Teuber (2007), “Geographical Indications of Origin as a Tool of Product 

Differentiation – The Case of Coffee” başlıklı çalışmalarında; coğrafi işaretlerin bir 

ürün farklılaştırma aracı olarak görülmesinden dolayı artan ilginin kahve sektöründe de 

gözlemlendiğini tespit etmiştir. 
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Kan ve Gülçubuk (2008), “Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel 

Sahiplenmesinde Coğrafi İşaretler” başlıklı araştırmalarında; Coğrafi işaretler hakkında 

genel bilgiler verilerek, Coğrafi İşaretlerin kırsal ekonominin canlanmasına nasıl 

katkıda bulunabileceğini ortaya koymaya çalışmışlardır.  

Kılıç (2008), “Tüketicilerin Gıda Güvenliği İle İlgili Bilgi-Tutum ve Davranışları” 

başlıklı çalışmasında; tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını 

saptamışlardır.  

 

Kızılaslan ve Kızılaslan (2008), “Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri ile İlgili 

Bilgi Düzeyleri ve Tutumları (Tokat İli Örneği)” başlıklı çalışmalarında; Tokat ili 

merkez ilçede 277 tüketici ile anket yapmışlardır. Belirli bir yaş grubuna sosyal sınıfa, 

kırsal veya kentsel çevreye ait olmak, belirli bir gelir seviyesine, eğitim düzeyine sahip 

olmak, tüketicilerin tüketim tercihlerini etkilediği belirlenmiştir. Tüketicilerin yaş 

ortalaması 38,50 olup, %42,60’ı kadın, %57,40’ı erkek, %42,90’ı ilköğretim mezunu 

olduğu belirlenmiştir. Tüketicilerin aylık ortalama geliri 805 YTL’ dir. Tüketicilerin 

satın aldıkları gıda maddeleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumlarını ölçmeye yönelik 

yargı cümleler ile faktör analizi yapılmıştır. Tüketicilerin satın aldıkları gıda maddeleri 

ile ilgili ilk ve en önemli bilgi ve tutumları “gıda ürünlerinin içeriği ve uygunluğu” 

olarak saptanmıştır. 

 

Tepe (2008), “Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Etkileri” başlıklı araştırmasında; Coğrafi 

işaretlerin ihmal edilen ekonomik öneminin farkına varılmasını amaçlanmıştır. Belirli 

bir mekâna bağlı tek sınaî hak türü olan coğrafi işaretlerin, asli işlevlerinin yanı sıra 

kırsal kalkınmayı ve yerel üretimi desteklemek, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri 

korumak, turizme katkıda bulunmak, çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumak, kırsal 

istihdam yaratmak gibi önemli işlevlerinin de olduğu ifade edilmiştir. Coğrafi 

işaretlerin, piyasa başarısızlığı olarak tanımlanan asimetrik bilginin çözümünde, 

potansiyel bir araç olduğu, tüketici anketleri ve ampirik çalışma bulguları ile 

tüketicilerin coğrafi işaret algılamaları ortaya konmuştur. Yaptığı ekonomik analizlerde 

ise coğrafi işaretlerin mikroekonomiye, ek fiyat oluşturmak, toprağın değerini ve 

üretimi artırmak, üretim zincirinde daha iyi değer dağılımı gibi birtakım etkileri olduğu 

belirtilmiştir.  
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Yılmaz (2008), “Trakya Bölgesinde Kırsal ve Kentsel Tüketicilerin Gıda Ürünleri 

Tüketim Alışkanlıkları ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi” 

başlıklı çalışmalarında; Trakya bölgesinde kentsel ve kırsal kesimde yaşayan bireylerin 

gıda ürünleri satın alırken dikkat ettikleri kriterler, tüketim alışkanlıkları, tüketim 

düzeyleri ve tutumlarını incelemişlerdir.  

 

Bozgeyik (2009), “Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Denetimi (Antep Baklavasının 

Coğrafi İşaret Olarak Tescili Üzerine)” yapmış olduğu çalışmada; coğrafi işaretlerin 

terminolojisi, Coğrafi İşaret Üzerindeki Hakkın Kapsamı, Denetim Sistemi Antep 

baklavası örneği kullanılarak anlatılmıştır.   

 

Yaşar (2009), “Bölgesel Kalkınmada Yöresel Ürünlerin Kullanımı: Divle Tulum 

Peyniri Örneği” başlıklı araştırmasında, Avrupa Birliği’nin Bölgesel Kalkınma 

Politikası doğrultusunda hibe alarak yürütülmüş ve sonuçlanmış olan “Benim Peynirim 

Divle Projesi”nin uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve gelecekte yürütülecek 

benzer nitelikteki çalışmalara yararlı olabilecek önerilerin geliştirilmesi üzerinde 

durulmuştur. Yürütülen proje sonrasında bireylerin proje kapsamında verilen 

eğitimlerdeki konuları kabullendikleri, ancak davranışlarını değiştirmedikleri tespit 

edilmiş ve projenin başarısız olduğu ortaya konulmuştur.  

 

Tiryaki ve Akbay (2009a), “Güvenli Gıda Tüketimine Yönelik Tüketici Algılamaları: 

Kahramanmaraş İli Örneği” başlıklı araştırmalarında; Kahramanmaraş ilinde 

tüketicilerin güvenli gıda ve gıda denetimi konusunda bilgi düzeylerinin ve 

alışkanlıklarını incelemişlerdir. Tüketicilerin %32,6’sının gıda risk durumları hakkında 

bilgisinin olmadığı ve tüketicilerin %34,7’sinin gıdaları az güvenilir bulduğunu tespit 

etmişlerdir.  

 

Tiryaki ve Akbay (2009b), “Kahramanmaraş İlinde Tüketicilerin Gıda Etiketlemesine 

Yaklaşımları” başlıklı çalışmasında; tüketicilerin %40,7’sinin etiketlerde yer alan 

bilgilerin gerçeği yansıtmadığını düşündükleri ve %44,3’ünün ise etiketleri okuduğunu 

tespit etmişlerdir.   
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Albayrak ve Güneş (2010a), “Traditional foods: Interaction between local and global 

foods in Turkey” isimli çalışmalarında, geleneksel ürünlerin önemi ve bu tür ürünlerin 

Türkiye açısından değerlendirilmesini yapılmışlardır. Geleneksel ürünlerin pazarlama 

konusunda özellikle ürün farklılaştırması açısından önemli olduğu, geleneksel ürünlere 

dünya çapında talebin giderek artması küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından önemli 

avantaj olduğunu belirtmişlerdir. Türkiye’nin kültürel ve ekolojik açıdan farklılıklar 

taşıması coğrafi işarete sahip olabilecek bir çok ürünlerin olabileceği ve bu potansiyelin 

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

 

Albayrak ve Güneş (2010b), “Implementations of geographical indications at brand 

management of traditional foods in the European Union” isimli çalışmalarında, coğrafi 

işaretlerin marka yönetimi ve ürün farklılaştırma konusunda bir araç olduklarını ve 

Avrupa Birliği ülkelerinde bunun kullanıldığını belirtmişlerdir. Çalışmalarında Avrupa 

Birliği Coğrafi İşaret Sistemi’ni analiz etmişlerdir. Sonuç olarak AB ülkelerinde PDO 

ve PGI olarak tescillenen coğrafi işaretlerin %24’ünün meyve-sebze/hububat ürünleri 

grubunda olduğu, %20’sinin peynir grubundan oluştuğu, %26’sını taze et ve yağ 

grubundaki ürünlerin oluşturduğunu tespit etmişlerdir.  

 

Şentürk (2011), “Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Etkileri: Mikro ve Makro Açıdan Bir 

Değerlendirme” başlıklı araştırmasında; coğrafi işaret (Cİ) korumasının ekonomik 

etkilerini irdelemiş, dünyadaki ve Türkiye’deki Cİ korumasının kapsamını araştırmıştır. 

Cİ’lerin mikro ekonomik açıdan etkileri, Ci’lerin ürünlerin tanınırlık ve pazarlama 

olanaklarını arttırması ve ürün farklılaşmasına yol açması iken; makroekonomik açıdan 

etkileri büyüme ve kalkınma, dış ticaret ve istihdam etkileri olarak sınıflandırılmıştır. 

Cİ’lerin ekonomik etkileri bir bütün olarak değerlendirildiğinde yöresel ürünlerin 

ticarileşmesine yol açarak bu yörelere görece istikrarlı bir fiyat düzeyinde sürekli gelir 

akışı sağlaması açısından kırsal kalkınmanın önünü açması ve kırdan kente göçün 

önlenmesinde, ayrıca yöresel dokunun bozulmaması ve kültürel mirasın ve geleneksel 

bilginin sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir role sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır.  
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Kuşat (2012), “Bölgesel Kalkınmada Geleneksel Gıda Ürünlerinin Rolü ve Geleneksel 

Gıdalarda İnovasyon Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma: Afyon Örneği” isimli 

çalışmalarında, yöresel kalkınmada geleneksel ürünlerin yeri vurgulanmaya çalışılmış 

ve geleneksel ürünlerin inovasyon kabiliyeti ölçülerek, ülke ekonomisinin rekabet 

gücünün artırılmasında ki olumlu etkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 

tüm ülke ekonomileri için sürdürülebilirlik kriteri olarak değerlendirilen inovasyonun, 

geleneksel gıda ürünleri üzerinde yarattığı etkinin, uzun vadede bölgesel ve ulusal 

kalkınmada ortaya çıkaracağı ekonomik katkıyı tespit etmeye çalışmışlardır.  

 

Matenge and vd. (2012), “Consumers’ Beliefs on Indigenous and Traditional Foods 

and Acceptance of Products Made with Cow Pea Leaves” başlıklı araştırmalarında; 

tüketicinin “Yerli ve Geleneksel Gıdalar (ITF)” inançları hakkındaki bilgi düzeylerini 

ve börülce yaprakları ile yapılan ürünlerin tercihleri ile tüketimlerinin 

değerlendirmişlerdir. Dört odak grubu belirlemişler ve tüketicilerin ITF'e olan 

inançlarını araştırmışlardır.  

 

Maroyi (2012), “Enhancing Food Security Through Cultivation of Traditional Food 

Crops in Nhema Communal Area, Midlands Province, Zimbabwe” başlıklı 

çalışmasında; Zimbabve'nin Midlands eyaletindeki Nhema ortak bölgesinde geleneksel 

gıda ürünlerinin gıda güvenliğine katkısını belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmada, 78 

katılımcı ile sözlü görüşmeler ve ayrıntılı tartışmalar gerçekleştirmişlerdir. Nhema ortak 

bölgesinde toplam 23 bitki türünün önemli geleneksel gıda ürünleri olarak tanımlandığı 

belirtilmiştir. En yaygın olarak yetiştirilen geleneksel gıda ürünlerinin Arachis hypogea 

(yer fıstığı), Zea mays (mısır), Vigna yeraltı (bambara yer fıstığı), Ipomoea batatas (tatlı 

patates), Cucurbita maxima (kabak) ve Vigna unguiculata (inek bezelye) belirtmişlerdir. 

Geleneksel gıda ürünlerinin nakit gelirini artırmak için yerel pazarlarda etkin olarak 

pazarlandığı vurgulanmış ve bir hane halkı tarafından geleneksel gıda ürünlerinin 

satışından elde edilen en yüksek ortalama yıllık nakit gelirin 193,70 doları olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

Nemutlu ve ark. (2012), “Aydın İlinde Markalaşma Potansiyeline Sahip Yerel 

Ürünlerin Araştırılması Projesinde; yerel değerler konusunda farkındalık yaratmayı 
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amaçlamışlardır. Aydın ili ve ilçeleriyle birlikte yerel ürünlerin tespit edilmesi, hukuki 

yönden güvence altına alınması, marka değeri yaratılması, pazarlanması ve özelde 

Aydın iline genelde ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlamışlardır. 

 

Şahin ve Meral (2012), “Türkiye’de Coğrafi İşaretleme ve Yöresel Ürünler” başlıklı 

çalışmalarında; Türkiye’de coğrafi işaretlemenin önemini, kırsal kalkınmadaki rolünü 

mevcut verilerle ortaya koymuşlardır. Tüm dünyada yöresel ürünlerle birlikte coğrafi 

işaretli ürün sayısı giderek arttığı ve talebin hızla büyüdüğü belirtilmektedir. Ürün 

farklılaştırılması ve tüketiciye ürünle ilgili detaylı bilgi verilmesi açısından coğrafi 

işaretleme, tüketici tercihlerini etkileyen bir etmen olarak ortaya çıktığına vurgu 

yapılmaktadır.  

 

Albayrak, Taşdan ve Albayrak (2013), “Reflections of Commercialization Concerns 

on Traditional Foods” başlıklı çalışmalarında; ticarileşme kaygıları ve geleneksel 

gıdaların mevcut durumu ve sorunlarının doğru belirlenmesinin çözümü de 

kolaylaştıracağına vurgu yapmışlardır. Türkiye’de geleneksel gıdalarla ilgili sorunları; 

üretim olanakları zayıf olması, üretimde sürekliliğin olmaması, düşük üretim kapasitesi, 

üretici örgütlenmesinin zayıf olduğu, pazara uyumun yetersiz ve pazarlama stratejisi 

geliştirme yeteneği az olduğu şeklinde belirtmişlerdir.  

 

Meral (2013), “Kahramanmaraş Kent Merkezinde Coğrafi İşaretli Ürünlere İlişkin 

Tüketici Tercihleri: Gemlik Zeytini Örneği” isimli araştırmasında, Kahramanmaraş il 

merkezinde yaşayan tüketicilerin coğrafi işaretli gıdalara karşı tutum ve davranışlarını 

belirlenmiştir. Bu amaçla değişik sosyo ekonomik gruplardaki 384 aileden anket 

yoluyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve lojistik 

regresyon modelinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

tüketicilerin %76,3'ünün coğrafi işaretli gıda ile ilgili bilgiye sahip olmadıklarını tespit 

etmişler ve tüketicilerin %86,2'sinin Gemlik zeytini tükettiği, %58,9'unun coğrafi 

işaretli bir gıdaya daha fazla ödeyeceği ve coğrafi işaretli Gemlik zeytinine %29,8 daha 

fazla ödeyebileceğini tespit etmişlerdir.  
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Meral ve Şahin (2013), “Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı: Gemlik Zeytini 

Örneği” başlıklı araştırmalarında; Kahramanmaraş il merkezinde yaşayan tüketicilerin 

coğrafi işaretli gıdalara karşı tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla değişik sosyo 

ekonomik gruplardaki 384 kişi ile anket çalışması yapmışlardır. Tüketicilerin  

%76.3'unun coğrafi işaretli gıda ile ilgili bilgiye sahip olmadıklarını, %86.2'sinin 

Gemlik zeytini tükettiği, tüketicilerin %58.9'unun coğrafi işaretli bir gıdaya daha fazla 

ödeyeceği ve coğrafi işaretli Gemlik zeytinine %29.8 daha fazla ödeyebileceğini tespit 

etmişlerdir.  

 

Albayrak (2014), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Geleneksel Gıda Ürünlerinde Coğrafi 

İşaret” isimli araştırmasında; Coğrafi işaret (Cİ)’ler ile ilgili temel kavramlar, AB ve 

Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat ve kanunlar incelenerek Türkiye’nin AB 

mevzuatına uyum çalışmaları ortaya konulmuştur. 

 

Albayrak, Taşdan ve Albayrak (2014), “The Dimensions of Traditional Foods in the 

Global Markets” başlıklı araştırmalarında; bir ülkenin kültürel zenginlik göstergeleri 

olan geleneksel gıdalar, üretim, istihdam, turizm ve gelir yaratarak ekonomiye katkı 

sağladığı ve bu nedenle, kültürel mirasın kapsamında kendi koruma ve 

sürdürülebilirlikleri de önemli olduğuna vurgu yapmışlardır. Çalışmada, coğrafi işaretli 

ürünlerin tedarik yapısı, geleneksel gıdalar, bu talebi sürdürmek için kullanılan olası 

stratejiler ve önemi ve artan piyasa rekabeti bu yiyecekleri koruma yöntemleri talebini 

etkileyen faktörler ve ilgili mevzuatlar incelenmiştir.  

 

Taşdan, Albayrak ve Albayrak (2014), “Coğrafi İşaret Tescilli Geleneksel Ürünlerde 

İzlenebilirlik: Ankara İli Örneği” başlıklı araştırmalarında; Coğrafi işaret (Cİ)’nin 

yarattığı pazar avantajlarının yanı sıra, Ankara İlinde Coğrafi işaret (Cİ) tescilli 

geleneksel ürünler olan “Beypazarı Kurusu” ve “Çubuk Turşusu”nda hem üretim hem 

de pazarlama aşamasındaki izlenebilirliği ile ilgili olarak araştırma ve analizler 

yapılmıştır. Çubuk Turşusunda izlenebilirlik uygulamalarının yetersiz olduğu, özellikle 

Çubuk Turşusu üreticilerinin üretim ve pazarlamayı daha amatörce yürüttüğü, Coğrafi 

işaret (Cİ) tescili hakkında farkındalığın gelişmediği, tescil sahibi Çubuk Belediyesi’nin 

izlenebilirlik ve denetimlerinin zayıf olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, Beypazarı 
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Kurusu’nda tescil sahibi Ticaret Odası yönetimi konuya daha hakim ancak izlenebilirlik 

için denetim komisyonu henüz aktif olmadığı, üreticilerin daha bilinçli olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

Taşdan ve ark., (2014), “Geleneksel Gıdalarda Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: 

Ankara İli Örneği” başlıklı araştırmalarında; Ankara kent merkezinde geleneksel gıda 

tüketen 260 tüketiciyle yüz yüze anket yapmışlardır. Çalışma ve analizler sonucunda, 

tüketicilerin çoğunluğunun geleneksel gıdaları üretim yerleri, taşınması, işlenmesi, 

paketlenmesi ve depolanması dikkate alındığında orta derecede güvenilir bulduğunu 

ortaya koymuşlardır. Ayrıca gıda güvenliği söz konusu olduğunda geleneksel gıda satın 

alma davranışlarında gelir ve eğitim açısından alt gruplar itibarıyla birbirinden farklı 

algı ve davranışlara sahip olabildikleri tespit edilmiştir.  

 

İloğlu (2014), “Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetimi Üzerine Farklı Ülke 

Sistemlerinin İncelenmesi ve Türkiye Uygulaması” başlıklı araştırmasında; Sınai 

mülkiyet haklarından biri olan coğrafi işaretlerin tescil ve denetim süreçleri, coğrafi 

işaret kavramı, uluslararası düzenlemeler ve anlaşmalar üzerinde durulmuştur. Coğrafi 

işaretlerin tescili ve denetimi ile ilgili olarak iki ülke ve bir de uluslararası koruma 

sağlayan Avrupa Birliği sistemi incelenmiş ve Türkiye’de sistemin nasıl işlediği 

üzerinde durulmuştur. Coğrafi işaret koruması açısından en önemli unsurlardan olan 

etkili ve yeterli bir mevzuat ile güçlü kurumsal yapıların varlığı konusunda ülkemizde 

eksiklikler olduğu belirtilmektedir. 

 

Oraman (2015), “Türkiye’de Coğrafi İşaretli Ürünler” başlıklı araştırmasında, coğrafi 

işaret kavramı ve terminolojisi incelenmiş, Türkiye’de coğrafi işaretli ürünler 1996 

yılından 2014 yılına kadar incelenmiştir. 2014 yılı itibariyle Türkiye’de büyükşehir 

statüsüne sahip 31 il bulunmaktadır. Bunlardan sadece İstanbul’un ve Sakarya’nın 

herhangi bir coğrafi işaret tescilinin olmadığı, ancak bu iki büyük şehrin coğrafi işarete 

konu olabilecek birçok ürününün bulunduğu belirtilmiştir. Örneğin, İstanbul için Şile 

bezi, Beykoz cevizi, Kanlıca yoğurdu; Sakarya için ıslama köfte, coğrafi işaret değeri 

taşıyan ürünlerden sadece birkaçı olduğu vurgulanmaktadır.  
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Toklu ve ark. (2016), “Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı ve Daha Fazla Fiyat 

Ödeme İsteği: Yapısal Eşitlik Modellemesi Yaklaşımı” başlıklı araştırmalarında, 

tüketicilerin coğrafi işaretli ürünlere olan algılarını ve bu ürünlere daha fazla ödeme 

eğilimlerini ölçmüşlerdir. Bu amaç için oluşturulan modelin verileri kolayda örnekleme 

yöntemiyle, tüketicilerle yüz yüze yapılan anket çalışmasından elde etmişlerdir. Elde 

edilen verileri En Küçük Kısmi Kareler (PLS) yöntemi ile analiz etmişlerdir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; kültür ve gelenek, kalite ve güvenilirlik 

coğrafi işaretli ürün algısını etkilerken, coğrafi işaretli ürün algısı da daha fazla fiyat 

ödeme eğilimini etkilediğini belirtmişlerdir. Diğer taraftan, ekonomik desteğin coğrafi 

işaretli ürün algısını etkilemediği bulunmuşlardır.  

 

Onurlubaş ve Taşdan (2017), “Geleneksel Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler 

Üzerine Bir Araştırma” yaptıkları çalışmada, coğrafi işaretli ürünlere yönelik olarak 

tüketicilerin giderek artan bilinç düzeylerinin, sağlıklı gıdaya ulaşma çabalarını da 

etkilediğini belirtmişlerdir. Yaptıkları çalışmada, Türkiye’ deki tüketicilerin geleneksel 

gıdalarla ilgili düşünceleri ve geleneksel ürün tüketimlerini etkileyen faktörleri 

araştırmışlardır. Bu amaçla, 7 coğrafi bölgedeki 7 büyük şehirde 1.380 anket 

yapılmıştır. İstatistiksel analiz olarak logistik regresyon analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre, geleneksel gıda tüketme olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

görülen değişkenler; tüketicilerin cinsiyeti, eğitimi, hanedeki birey sayısı, aylık geliri, 

yerleşim yeri, aile büyüklerinin geleneksel gıda tüketimi, geleneksel gıdaların besleyici 

olması, geleneksel gıdaların sağlıklı olması ve merak ettiği için geleneksel gıdaları 

tüketmesi olduğu sonucunu bulmuşlardır.  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1 Materyal  

 

Araştırmada, Ankara ili Çankaya ilçesindeki tüketicilerin Ankara ilinde coğrafi işaret 

almış olan Beypazarı Kurusu, Çubuk Turşusu ve Kalecik Karası Üzümü ürünlerini 

tüketip tüketmediği eğiliminin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca, araştırmada 

Ankara ili Çankaya ilçesinde gıda ürünleri ile ilişkili temel tüketici davranışları, 

tüketicilerin karar verme aşamasında onları en çok etkileyen faktörler ve coğrafi işaretli 

ürün tüketimi üzerinde durulmuştur. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın temel 

materyalini, Ankara ili Çankaya ilçesinde oturan tüketicilerden anket yöntemi ile 

toplanan veriler oluşturmaktadır.  

 

Anket formu düzenlenirken öncelikli olarak araştırma konusu ile ilgili daha önce 

yapılmış olan araştırmalar ve çeşitli kaynaklar incelenmiş, araştırma konusunu açık ve 

net ifade eden anket soruları hazırlanmaya çalışılmıştır. Araştırma alanında anket 

çalışmasına başlanmadan önce hazırlanan anketlerle deneme çalışması yapılarak 

görülen aksaklıklar ve eklenmesinin uygun olacağına karar verilen yeni sorular 

eklenerek anket formuna son şekli verilmiştir.   

 

İkincil veri kaynağı olarak, araştırma alanına yönelik kamu ve özel kuruluşlardan alınan 

bilgiler ile araştırma alanının ekonomik ve sosyal yönden tanıtılması sağlanmıştır. 

Ayrıca, Türkiye’nin resmi istatistik kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

(TÜİK), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının verilerinin yanı sıra çeşitli kuruluşların 

uluslararası düzeydeki çalışmalarındaki verilerinden de yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 



19 
 

3.2 Yöntem 

 

3.2.1 Araştırma alanının belirlenmesinde kullanılan yöntem 

Araştırmada, Ankara ili Çankaya ilçesindeki tüketicilerin coğrafi işaretli ürünleri tüketip 

tüketmediğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Ankara ilinde toplam 3 tane gıda ve 

tarım ürünü Coğrafi İşaret almıştır. Bu nedenle araştırmada Ankara iline ait coğrafi 

işaret almış olan Beypazarı Kurusu, Çubuk Turşusu ve Kalecik Karası Üzümü 

incelemeye esas gıda ve tarım ürünlerini oluşturmaktadır.  

2017 yılı ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine göre Ankara ili 

nüfusu 5.445.026 kişidir (Çizelge 3.1).  

 

Çizelge 3.1 Yıllar itibari ile genel nüfus sayımı verilerine göre Ankara ili nüfusu 

Yıl Toplam Şehir Kır 

2010 4.771.716   4.641.256 130.460  

2011 4.890.893  4.762.116 128.777  

2012 4.965.542   4.842.136 123.406 

2013 5.045.083 - - 

2014 5.150.072 - - 

2015 5.270.575 - - 

2016 5.346.518 - - 

2017 5.445.026 - - 
 

Kaynakça: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Erişim Tarihi: 10.02.2018 

 

 

Araştırmanın yapılacağı alan olarak; Ankara İline ait Coğrafi İşaretli Ürünlerde tüketici 

algısının belirlenmesi amaçlandığından dolayı Ankara İlinde nüfus yoğunluğunun en 

fazla olduğu Çankaya İlçesi seçilmiştir. 

 

2015 yılı nüfus verilerine göre; Ankara ili nüfusunun %17,50’sini Çankaya, %16,88’ini 

Keçiören, %12,00’sini Yenimahalle, %11,53’ünü Mamak ve %10,02’sini Etimesgut 

ilçeleri oluşturmaktadır (Çizelge 3.2).  
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Çizelge 3.2 Ankara iline bağlı ilçelerin nüfus miktarları (kişi) ve payları (%) (2015) 

İlçe 
Nüfus Miktar 

(Kişi) 

Ankara Nüfusunun 

İçindeki Payı (%) 

Çankaya 922.536 17,50 

Keçiören 889.876 16,88 

Yenimahalle 632.286 12,00 

Mamak 607.878 11,53 

Etimesgut 527.959 10,02 

Sincan 506.950 9,62 

Altındağ 363.687 6,90 

Pursaklar 133.961 2,54 

Gölbaşı 122.288 2,32 

Polatlı 121.858 2,31 

Çubuk 86.055 1,63 

Kazan 51.764 0,98 

Beypazarı 47.582 0,90 

Elmadağ 43.776 0,83 

Şereflikoçhisar 33.729 0,64 

Akyurt 30.245 0,57 

Nallıhan 29.209 0,55 

Haymana 28.355 0,54 

Kızılcahamam 25.179 0,48 

Balâ 21.618 0,41 

Kalecik 13.388 0,25 

Ayaş 12.678 0,24 

Güdül 8.392 0,16 

Çamlıdere 6.479 0,12 

Evren 2.847 0,05 

Ankara İli Toplam 5.270.575 100 
Kaynakça: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Tarihi: 10.10.2016 

 

3.2.2 Anket sayısının belirlenmesinde kullanılan yöntem 

 

2015 yılı nüfus verilerine göre, 922.536 kişinin yaşadığı Çankaya ilçesinde 785.161 kişi 

aktif nüfus olarak belirlenmiş olup, bu sayı örnekleme ana kitlesini oluşturmaktadır. 

Araştırmada anket uygulanacak tüketici sayısı aşağıdaki şekilde formüle edilen 

“Oransal Örnek Hacmi” ile belirlenmiştir Newbold (1995). Bu örnekleme yöntemi 

popülasyondaki birey sayısı çok fazla olduğu durumlarda (Örneğin 100.000 ve üzeri)  
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kullanılmaktadır. Nitekim Çankaya ilçesinin toplam nüfusu 100.000’den fazladır. Bu 

nedenle bu formülle yapılacak anket sayısı belirlenmiştir.  

 

%95 güven aralığı ve %5 hata payı ile örnekleme işlemi yapılmıştır. Çalışılan araştırma 

konusuna yönelik olasılık değeri bilinmediğinden dolayı p ve q değerleri 0,5 olarak 

hesaplamalara dahil edilmiştir. Hesaplamalar sonucunda örnek hacmi (n)  200 olarak 

tespit edilmiştir.  

 

n : Örnek hacmi  

N : Çankaya İlçesi toplam nüfusu  

              (tüketici sayısı)  

p : Örneğe girecek tüketicilerin oranı  

σ2px   :Varyans 
 

Örnekleme aşamasında araştırma alanında bulunan 200 tüketici üzerinden örnekleme 

yapılmıştır. Yapılan örnekleme sonucu tüketiciler gelir gruplarına göre 3 ayrı tabakaya 

ayrılmıştır. Buna göre 1. tabaka 1-2000 TL gelire sahip tüketiciler, 2. tabaka 2001-5000 

TL gelire sahip tüketiciler ve 3. tabaka 5001 ve üstü gelire sahip tüketicilerdir.       

 

3.2.3 Anket yolu ile toplanan verilerin analizinde kullanılan analiz yöntemleri 

 

Anket formunun hazırlanması aşamasında, ilk olarak belirlenen çalışma konusuna 

benzer çalışmalardaki anket formları ile yerli ve yabancı literatür incelenerek araştırma 

amacına uygun anket soruları oluşturulmuştur. Anketler uygulanmadan önce deneme 

anketleri yapılmış sorulardaki eksiklikler ve yanlışlıklar düzeltilerek anketin 

uygulanabilirliği test edilmiştir.  

 

Çalışmada veri toplamada tüketici ile ilgili parametrik olmayan değerler uygun 

olabilecek ölçekleme yöntemleri ile tespit edilmiştir. 

 

Belirtilen uygulama ve analiz tekniklerinin dışında araştırmada elde edilen verilere 

uygun istatistiki yöntemlerden faydalanılarak analizler yapılmıştır. Anket soruları 

kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Üreticilerden elde edilen birincil veriler 
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bilgisayar ortamında IBM SPSS Statistics v20 programı kullanılarak analiz edilmiş ve 

uygun çizelgeler haline getirilerek yorumlanmıştır.  

 

Likert Tipi Derecelendirme Ölçeği, daha çok tutum, davranış, tercih gibi psikolojik 

özellikleri ölçmede ve sıklığını belirlemede kullanılan bir yöntemdir. Derecelendirme 

ölçekleri, bireyin anket maddesine ilişkin cevaplarını (tepkilerini), birbirini mantıksal 

bir düzen içinde izleyen ölçek noktaları (cevap seçenekleri) üzerinde kendisine en 

uygun geleni seçerek göstermesini sağlar. Likert, belirli konulara ilişkin oluşturulmuş 

yargılara, insanların katılma ya da reddetme derecelerini ölçmek amacıyla geliştirilmiş, 

yaygın olarak kullanılan ölçek türüdür (Yaşar, 2009).  

 

Likert-tipi sorular araştırılan konu hakkında tutum veya görüş içeren bir ifade ve bu 

ifadeye katılım düzeyini belirten seçenekler içerir. Likert-tipi sorularda katılım düzeyini 

belirlemek amacıyla iki aşırı uç arasında yer alan birden çok seçenek sunulur.  Bu 

seçenekler  “en yüksekten en düşüğe” veya “en iyiden en kötüye” doğru dereceli bir 

şekilde sıralanır (Turan ve ark., 2015).   

 

Araştırmada tüketicilerin tutumlarını ölçmede en sık kullanılan 5’li Tutum Ölçeği olan 

Likert tipi kullanılmıştır. Araştırmada nicel değerler 5 üzerinden puanlanarak, sözel 

ifade edilen bazı faktörler arasında kıyaslamanın yapılması ve bu faktörler arasındaki 

sayısal farklılıkların ortaya konulması sağlanmıştır.  Her bir kritere önemli görülme 

derecesine göre puan verilmesiyle puanlama yöntemi uygulanmıştır.  

 

Anketteki 5’li Tutum Ölçeği olan Likert tipi sorularda;  

  

5= Kesinlikle Katılıyorum  

4= Katılıyorum  

3= Fikrim Yok / Kararsızım  

2= Katılmıyorum  

1= Kesinlikle Katılmıyorum’u ifade etmektedir.   
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Likert sorularının değerlendirmesinde her tüketicinin her bir maddeye verdiği cevaplar 

1, 2, 3, 4 ve 5 olarak puanlanmıştır. Puanlamada maddelerin olumlu veya olumsuz 

oluşuna dikkat edilmiştir. Buna göre yüksek ölçek puanları (4 ve 5 puanı) daima olumlu 

cevapları göstermektedir. Olumlu veya olumsuz maddelerde 3 puanı fikri 

olmadığı/kararsızlığı göstermektedir. 

 

Bilgisayar ortamında her bir tüketicinin her bir maddeye verdiği puanlar girilerek 

Madde-Cevaplayıcı Matrisi elde edilmiştir. Bu matriste her bir satır bir tüketiciyi, her 

bir sütun ölçek maddelerini yani anket sorularını göstermektedir. Bu matris ile 

tüketiciler ile ilgili işlemler satırlar üzerinden, ölçek maddeleri ile ilgili işlemler sütunlar 

üzerinden yapılmıştır. Bir tüketicinin ölçekten aldığı puan, ölçekte bulunan 

maddelerden aldığı puanlardan oluşmaktadır. Ölçek puanlarının dağılımı IBM SPSS 

Statistics v20 programı ile incelenmiştir. İncelenen bu özellikler duruma göre sayısal, 

çizelgeler ve grafikler halinde verilmiş ve yorumlanmıştır. 

 

Araştırma bölgesinde anket yöntemi ile toplanan çok cevaplı kategorik verilerin 

hesaplanmasında Ki-Kare Analizlerinden yararlanılmıştır. 

 

İki ana gruba ayrılan (Ki-Kare uygunluk testi ve Ki-Kare bağımsızlık testi) "Ki-Kare" 

analiz yöntemi frekans dağılımlarını dikkate alarak işlem yapan bir yöntemdir. Sosyal 

bilimler alanındaki çalışmalarda sıklıkla kullanılan "Ki-Kare" analiz yöntemi, 

değişkenler arasındaki sapmaların yanı sıra farklılıkların ve bağımsızlıklarının tespit 

edilmesinde kullanılmaktadır. Diğer bir yandan da "Ki-Kare" analiz yöntemi iki 

değişken arasındaki ilişkinin şiddeti konusunda oldukça sınırlı bilgi vermektedir (Kan 

2011). 
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4. TEMEL KAVRAMLAR  

 

4.1 Coğrafi İşaret  

 

Dünyada ve ülkemizde bazı coğrafi mekân isimleri vardır ki duyulduğunda söz konusu 

coğrafi mekândan ziyade o yerlerle özdeşleşmiş ürünler ön plana çıkmaktadır. 

“Roquefort (Rokfor) Peyniri”, “Antep Baklavası”, “Aydın İnciri”, “Malatya Kayısısı” 

gibi.  

 

Belirtilen örneklerde, ürünün ünü ve coğrafi mekânın ünü arasında iç içe geçmiş bir 

bağlantı gözlemlenmektedir. Bu bağlantı kişiyi “coğrafi işaret” terimi ile 

tanıştırmaktadır (Yıldız Coşkun 2001). 

 

TRIPS Anlaşması, 22 nci maddenin birinci fıkrasında coğrafi işaretler, üye bir ülkenin 

toprağından, bölgesinden veya yöresinden kaynaklanan ve belirgin bir özelliği, ünü 

veya kalitesi esas olarak coğrafi kaynağına atfedilen ürünleri tanımlamak için 

kullanılan işaretler olarak tanımlanmaktadır. 

 

“...Coğrafi işaretler her şeyden önce ‘kaynak kimlikleri’dir. Yani belli bir toprak 

parçası veya bu toprak parçasında yer alan bir bölge veya alandan kaynaklanan 

ürünleri tanımlamak için kullanılırlar. Coğrafi işaretler aynı zamanda ‘kalite 

göstergeleri’dir. Tüketicilerin, belli bir bölgeden gelen ürünlerin kalite, ün veya diğer 

özelliklerinin esas olarak coğrafi menşeinden kaynaklandığını bilmelerine yardımcı 

olurlar. Coğrafi işaretler bunlara ek olarak belli bir bölgenin ‘ticari çıkarları’nı temsil 

ederler. Yani coğrafi işaretler belli bir coğrafi alanın ürünlerini desteklemek için 

vardır.” (Stoll ve ark., 1999). 
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Ürünün tanınması, güvenilirliğinin artması ve daha çok tercih edilmesinde önemi 

oldukça yüksek olan coğrafi işaretler, ülkemizde konu ile ilgili mevzuat olan 6769 sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanununda; “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından 

kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir.” 

şeklinde tanımlanmış ve coğrafi işaretlerin özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç 

işareti olarak tescil edileceği belirtilmiştir.  

 

4.2 Menşe Adı 

 

“Menşe adı” terimi, Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tesciline Dair 1958 

tarihli Lizbon Anlaşması’nda kullanılmaktadır. Lizbon Anlaşması’nın 2 nci maddesi şu 

tanımı içermektedir: “Menşe adları; bir ülke, bölge veya alandan kaynaklanan, belirgin 

bir niteliği ve kalitesi ile bu coğrafi çevre ile (bu çevrenin doğal ve beşeri faktörleri 

dahil) özdeşleşmiş olan ürünü belirtmeye yarayan coğrafi isimlerdir.” 

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda ise; “Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge 

veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi 

alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü 

bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar menşe adıdır.” 

tanımlamasına yer verilmiştir. 

 

“Ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezler çünkü ürün niteliklerini, ancak ait 

olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir” (Tepe 2010). Örnek: Antep Fıstığı, 

Van Otlu peyniri, Isparta gülü, Erzincan tulum peyniri, Kayseri pastırması, Pervari balı 

gibi.  
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4.3 Mahreç İşareti 

 

Yine,  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda “Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, 

bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri 

bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en 

az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar 

mahreç işaretidir.” tanımlamasına yer verilmiştir. 

 

Menşe adından farklı olarak; Mahreç işaretine konu olan ürünün özelliklerinden en az 

birinin, o yöreden kaynaklanması şartı ile yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur 

(TPE 2015).    

 

Menşe adı ve mahreç işareti arasındaki fark üretim yeri ile ilgilidir. Menşe adını taşıyan 

ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezken, mahreç işaretini taşıyan 

ürünler başka bölgelerde de üretilebilirler. Diğer ifadeyle ürünün ayırt edici özelliği 

tamamen ilgili coğrafi bölgeden kaynaklanıyorsa ve üretim süreçlerinin tamamı o 

bölgede gerçekleşiyorsa ürün menşe adı ile tescil edilebilir. Eğer üretim süreçlerinden 

bir kısmı coğrafi bölgeden kaynaklanıyorsa ve ürünün bazı üretim aşamaları o coğrafi 

bölge dışında da gerçekleşebiliyorsa ürün mahreç işareti ile tescil edilebilir. Ancak 

mahreç işareti ile korunan ürünlerin üretiminde ait oldukları coğrafi bölgeye ait 

hammadde ve üretim yöntemlerinin aynen kullanılması ve ürünün kalitesinin aynı 

olması gerekir (Gökovalı 2007). Örnek: Çorum leblebisi, Antep baklavası, Antakya 

künefesi, Kula el halısı, Damal bebeği, Isparta halısı, Siirt battaniyesi gibi.  

 

Bununla birlikte coğrafi bir yer adı içermese dahi belirli şartları taşıyan bir ürünü 

belirtmek için geleneksel olarak kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı 

içermeyen adların da menşe adı veya mahreç işareti olabileceği 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanunu ile de hüküm altına alınmıştır. Örnek: Murtuğa (Van), Süper ince 

kilim (Afyonkarahisar), Şımşıpe (Şırnak) gibi. 
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4.4 Geleneksel Ürün Adı 

 

Ülkemizde ilk kez 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile mevzuata giren Geleneksel 

ürün adı şu şekilde ifade edilmiştir: Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen 

ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle 

kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması hâlinde 

geleneksel ürün adı olarak tanımlanır: 

 

a) Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması. 

 

b) Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması. 

 

 

Örnek: Ezo Gelin Çorbası, Osmanlı Şerbeti, Türk Lokumu gibi. 

 

Bu tanımlama ile birlikte yöresel ve geleneksel ürünlerin korunması alanı da 

genişletilmiştir. 
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5. COĞRAFİ İŞARETLERİN İŞLEVİ 

 

Coğrafi işaretler: üretilen ürünlere değer kazandırmak, işgücünün etkin bir şekilde 

sürdürülebilirliğini sağlamak, ürünlerin üretim aşamalarında çeşitliliğinin ve 

hareketliliğinin artırılmasının sağlanmasında, üreten nüfusun korunmasında, kırsal 

alanlardan göçün önlenmesinde, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında, ürün 

taklitçiliği ile mücadele etmekte kullanılabilecek en etkili araçlardan birisidir. 

 

5.1 Ayırt Etmek 

 

Coğrafi işaretlerin ayırt edici olması en önemli işlevlerinden birisidir. Bir başka deyişle 

ürünün özelliğinden dolayı ürünlerdeki coğrafi işaret o ürünü benzer ürünlere göre 

farkını ortaya koymaktadır. Örneğin Hereke halısı Türkiye’de dokunan diğer halı 

çeşitleri arasında ayırt edilebilmektedir. Benzer şekilde Kayseri pastırması da Türkiye 

ve dünyada üretilen diğer pastırmalardan farklıdır.   

 

Ayrıca markalardan farklı olarak coğrafi işaret tescili, coğrafi işaret tescili almış olan 

sahibine tekelleşme hakkı vermemekte, coğrafi işaret tescilde belirlenen bölgede ve 

şartlarla üretildiği sürece o bölgedeki herkesin kullanabileceği bir unsurdur (Tepe 

2008). 

 

5.2 Coğrafi Kaynak Belirtmek 

 

Ürünün kökeninin belirli bir coğrafyaya ve kültüre ait olması coğrafi işaretli ürünlerin 

en önemli özelliklerinden birisidir. Bu özellik tüketicilere ilgili ürününü belirli bir 

coğrafyaya ve kültüre ait olduğu bilgisini vermektedir (İdris 2001). 
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5.3 Ürünün Üretim Yöntemi ve Kalitesini Garanti Etmek 

 

Coğrafi işaret üretilen ürünlerin sadece bir coğrafyaya ait olduğu bilgisinin yanı sıra 

nasıl üretileceği, hammaddesi, üretim aşamaları, hangi kalite kriterine göre üretileceği, 

saklanması, pazarlanması ve denetimi hakkında tescil belgesi ile çeşitli kısıtlamalar 

getirmektedir. Bu kısıtlamalar sayesinde ürünün belirli standartlarda üretilmesi 

sağlanmaktadır. Belirli standartlarda üretilen ürünün aynı kalitede sürdürülebilirliğinin 

sağlanması denetimler sayesinde olmaktadır.  

 

“Ürüne coğrafi kökenin sağladığı tüm özellik ve ayrıcalıklar açıkça ortaya konarak bu 

şartları taşımayan ürünlerin coğrafi işaret taşıması yasal olarak engellenir. Bu da ürüne 

asli değerini veren geleneksel bilginin, karakteristik özelliklerin ve kalitenin 

bozulmadan ve değerini yitirmeden korunarak devamına olanak verir” (Tepe 2008). 

 

5.4 Pazarlama Aracı Olmak ve Turizme Katkıda Bulunmak 

 

Markalarda olduğu gibi coğrafi işaretlerde tüketicilerin satın alma kararlarına etki 

etmektedir. Ürünün belirli bir yöreye, bölgeye ait olması bölgenin bu ürün ile meşhur 

olması tüketicilerin bu ürüne yönelmesini sağlamaktadır.  Bu da coğrafi işaretleri, ürün 

farklılaştırması anlamında önemli bir pazarlama aracı haline getirmektedir.  

 

Coğrafi işaretler; üretilen ürünlere, üretildikleri bölgelerin dışındaki bölge pazarlarında 

da pazarlanma olanağı oluşturacağından pazar farklılaştırmasının da bir parçası 

olmaktadırlar. Coğrafi işaretler sadece ürünün pazardaki farklılığını olumlu etkilemekle 

kalmaz aynı zamanda ürünün üretildiği coğrafi yerin ve kültürünün de bizzat reklâmının 

yapılmasını sağlar. Böylece coğrafi işaret turizm fonksiyonuna da katkı sağlamaktadır.   

 

Örneğin Hereke’nin bu kadar bilinir ve tanınır olmasında Hereke halısının katkısı çok 

fazladır. Benzer durum Damal bebeği sayesinde Damal’ın, İnegöl köftesi sayesinde 

İnegöl’ün ve Mustafakemalpaşa tatlısı sayesinde Mustafakemalpaşa’nın bilinir ve 

tanınır olmasıdır (Tepe 2008). 
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5.5 Kırsal Kalkınmayı Desteklemek 

 

Coğrafi işaret tescilli alan hak sahibine sağlanan koruma ile ürünün başka kişiler 

tarafından üretilerek coğrafi işaretin kullanılması önlediğinden dolayı geçimini bu 

ürünlerden sağlayanlara üretimlerini devam ettirme imkânı ve gelir sağlanmaktadır 

(Gündoğdu 2006). 

 

Coğrafi işaretli ürünler sağlamış oldukları işgücü potansiyeli açısından bölgeler arası 

göçü sınırlandırmaktadır. Bölgede ya da kırsal alanda yeni iş olanakları oluşturduğu için 

hem işgücü potansiyelinin değerlendirilmesine yardımcı olmakta hem de bölge ya da 

kırsal alanın ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktadır.  

 

5.6 Geleneksel Bilgi ve Kültürel Değerlerin Korunması 

 

Coğrafi işaretli ürün üreticileri ile tüketicileri arasında kültürlerin ve bilgilerin 

paylaşılmasına olanak sağlayan coğrafi işaretler gelenek ve kültürü koruyan bir araç 

olma görevini de yerine getirmektedir. Coğrafi işaretli ürünlerde tescil uygulaması 

sayesinde geleneksel kültürün yazılı olarak gelecek nesillere aktarılması, yerel ve ulusal 

kimliğin oluşması ve korunması sağlanmaktadır.  

 

5.7 Çevreyi ve Biyolojik Çeşitliliği Korumak 

 

Coğrafi işaretin kullanılabilmesi için bazı ürünlerin üretilmesinde ve işaretin 

kullanılabilmesi için şartlar konulmaktadır. Örneğin bazı peynirlerin üretiminde 

kullanılacak sütün, belirli ırka ait bir hayvandan olması gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Bu sayede hem bu hayvan ırkının devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına olanak 

sağlanmaktadır. Böylece hem üretimde çeşitliliğin teşvik edilmesi hem de çevre ve bio-

çeşitliliğin korunması sağlanmaktadır. Aynı zamanda doğal kaynakların korunması 

sağlanarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunulmaktadır (Tepe 2008). 
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5.8 Ürün Taklitçiliği ile Mücadele Etmek 

 

Tescille sağlanan koruma ile coğrafi işaretli ürünlerin üreticisi olmayanlar tarafından 

işaretin kullanılması ve o ürünü üretmesi engellendiğinden ürünün taklit edilmesinin bir 

şekilde önüne geçilmektedir. Bu sayede hem coğrafi işaretli ürünü üreten üretici hem de 

tüketici korunmuş olmaktadır. Taklit kullanımlarının önüne geçtiği için gerçek hak 

sahiplerinin geliri artmaktadır. Tescil sayesinde üreticilerin kimlikleri de tespit 

edilebildiğinden dolayı ürünün kalitesi ve niteliğinden sorumlu tutacaklarından dolayı 

kaliteli ürünler üretilmesini de sağlamaktadır.   

 

Bölgesel özellikleri taşıyan ürünlerin üretilmesinde herhangi bir korumaya veya yasal 

denetime tabi tutulmazlar ise piyasada satışa sunulan birçok ürünün markalaşmış ürün 

adı ile satılması kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. Bu noktada coğrafi 

işaret taşıyan ürünler tüketiciye üreticiye ürünle ilgili detaylı bilgi verdiğinden dolayı 

diğer ürünlerden farklı taraflarını ortaya koymaktadır. Böylece tüketicilerin yanlış 

bilgilendirilmesinin de önüne geçilmektedir.    

 

Örneğin coğrafi işaretli ürün uygulaması olmasaydı piyasada satışa sunulan birçok 

peynirin Ezine peyniri ya da Erzincan tulum peyniri adı altında satıldığını görebilirdik. 

Ürünlere coğrafi işaret konulmasının hem bölgeye has ürünün hem de ürünün 

üreticisinin korunması açısından ne kadar önemli olduğu ortadadır. Coğrafi işaretlerin 

yasal koruması ile ürünün özgün niteliği bozulmadan korunmuş olur hem de coğrafi 

işaretin ününden haksız bir şekilde faydalanmak isteyenlerin gerek iç gerekse dış 

piyasalarda önüne geçilerek haksız rekabet ortamı engellenmiş olur (Tepe 2008). 
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6. COĞRAFİ İŞARETLERİN TARİHÇESİ ve MEVCUT DURUMU 

 

6.1 Dünya’da Coğrafi İşaretli Ürünler 

 

Son yıllarda dünya çapında, geleneksel ürünlerin diğer ürünler ile karşı karşıya geldiği 

küresel piyasalarda, tüketicilerin geleneksel ürünlere yönelmeleri sonucu; belirli bir 

coğrafyaya ait ve geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerin tüketiciler tarafından daha 

fazla önem tercih edilmeye başlaması dolayı coğrafi işaretlerin önemi artmaya 

başlamıştır. Günümüzde coğrafi işaretler ürünleri tanımlamak, nitelendirmek, özellikli 

hale getirmek ve tüketiciye tanıtmak bakımından kullanılmaya başlanmıştır.    

 

Coğrafi işaretler, ilk olarak ürünlerin üretildikleri bölgeleri gösteren kaynak işaretleri 

olarak ortaya çıkmış ve daha sonraki dönemlerde sınai mülkiyet haklarına dâhil 

olmuştur. Coğrafi işaret korumasının ortaya çıkmasındaki en önemli neden olarak ürünü 

taklit eden üreticilerin verdiği zararlardan korunmak amacıyla haklı üreticilerin 

korunmaya alınmalarını istemeleridir. Bu çerçevede gerekli kanuni düzenlemeler 

oluşturulması ile coğrafi işaret korumasına başlanmıştır. Coğrafi işaretlerin ilk olarak 

ortaya çıktığı bölgelerde ulusal düzenlemeler ve ticaretin küreselleşmesi ile birlikte 

uluslararası korumanın gerekliliği ortaya çıkıp çok uluslu düzenlemeler yapılmıştır 

(İloğlu 2014).  

 

Bir coğrafya ya ait geleneksel yöntemler ile üretilen ürünlerin üretim yöntemlerinin 

coğrafi işaret tescili ile korunmasının sağlanması ve tüketicilerin yanlış 

bilgilendirilmeden bu ürünleri tükettiğinin denetlenmesi coğrafi işaret taşıyan ürünler 

için son derece önem arz etmektedir. Coğrafi işaretli ürünlerin denetiminin etkin ve 

sürdürülebilir olması için Dünya’da coğrafi işaretin kullanımı düzenleyen kanunlar 

yapılarak birçok uluslararası anlaşmalar imzalanmıştır. 
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Coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası korumasına yönelik yapılan başlıca anlaşmaları şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

1) WIPO Anlaşmaları,  

a) 20 Mart 1883’de Paris’de imzalanan Sınai Hakların Korunmasına 

İlişkin Paris Sözleşmesi: Sınai hakların korunması, patentler, faydalı 

modeller, endüstriyel tasarımlar, ticaret markaları, hizmet markaları, ticaret 

unvanları, menşe adları ve mahreç işaretleri, haksız rekabetin önlenmesi gibi 

hususları kapsamaktadır.  

b) 1891 yılında imzalana Eşyalar Üzerindeki Sahte ya da Aldatıcı Mahreç 

İşaretlerinin Engellenmesi Hakkında Madrid Anlaşması: Coğrafi işaretli 

ürünlerin için daha etkin ve yüksek derecede bir koruma sağlanmaktadır. 

1883’de imzalanan Paris Sözleşmesine göre, hem sahte mahreç işaretlerinin 

kullanımını hem de aldatıcı mahreç işaretlerinin kullanımını 

yasaklamaktadır.  

c)  31 Ekim 1958 tarihinde Stokholm’de imzalana Menşe Adlarının 

Korunması ve Uluslararası Tescili için Lizbon Anlaşması: Lizbon 

anlaşmasını imzalayan ülkenin ulusal olarak tescil ettiği coğrafi işaretli 

ürünü diğer üye ülkelere bildirmesi ile oluşacak olan uluslararası tescil ile 

coğrafi işaretli ürünün dünya ticaretinde usulsüz kullanımının engellenmesi 

amaçlanmaktadır.  

2) Diğerleri,  

a) Coğrafi İşaretlerin Korunması için İki Taraflı Anlaşmalar  

b) Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretlere ilişkin ürün bazında çıkarılan 

tüzükler  

 

Fransa coğrafi işaretli ürünleri koruma altına almak için ilk kanuni düzenleme yapan 

ülkedir. Fransa’yı İtalya ve İspanya takip ederek coğrafi işaretli ürünlere yönelik kalite 

belgeleri hazırlamıştır. Ulusların kendi içlerinde yapmış olduğu bu düzenlemeler ve 

koruma kararları uluslararası alanları etkilediğinden dolayı uluslararası boyutta 

birbirlerinden farklılık gösteren tanımlar ve coğrafi işaretli ürünleri koruma kapsamları 



34 
 

oluşmaya başlamıştır. Böylece kaçınılmaz bir sonuç olarak coğrafi işaretlerin 

uluslararası alanda da korunması gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

 

Coğrafi işaretlerin korunması uluslararası alanda ilk olarak 1883 yılında 11 ülkenin 

katılımıyla imzalanan “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi” ile 

sağlanmıştır. Paris Anlaşması’nda Kaynak İşareti ve Menşe Adı gibi ifadeler 

kullanılarak coğrafi işaretlere ve coğrafi köken gösteren diğer işaretlere ilişkin olarak 

hükümler yer almaktadır.   

 

Sınai Hakların Korunması Hususunda 20 Mart 1883 tarihinde 11 ülkenin katılımıyla 

imzalanan anlaşma üzerinde 14 Aralık 1900'da Brüksel'de, 2 Haziran 1911'de 

Washinton'da, 6 Kasım 1925'te La Haye'de, 2 Haziran 1934'te Londra'da, 31 Ekim 1958 

Lizbon'da ve 14 Temmuz 1967'de Stockholm'de revizeye gidilmiştir. Paris sözleşmesine 

2019 yılı itibari ile 177 ülke dahildir (WIPO 2019).   

 

Bu anlaşmayı imzalamayan Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ise 1946 yılında 

Lanham Kanunu ile ulusal düzeyde garanti markası olarak bir koruma sağlanmıştır.    

 

Sonrasında Madrid ve Lizbon Anlaşmalarının yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkan hukuki 

durum, TRIPS Anlaşması’nın coğrafi işaretli ürünlerle ilgili hala tartışılagelen 

maddeleri ile yeni bir merhaleye taşınmıştır. Bu çok uluslu düzenlemelerin yanında bir 

de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamında koruma sağlayan sistem mevcuttur. Bu 

sistemle ilgili olarak ilk düzenleme 1992 yılında yapılmış olup sırasıyla 2006 ve 2012 

yıllarında bu düzenlemenin kapsamı daraltılıp genişletilerek iki düzenleme daha 

oluşturulmuştur (İloğlu 2014). 

 

Paris sözleşmesinden sonra imzalanan Madrid Sözleşmesi’nde ise “indication of source 

(Kaynak İşareti)” ibaresi temel alınmıştır. 1891 yılında Madrid Anlaşması ile coğrafi 

işaretli ürünler için bir birlik oluşturulma kararı alınmıştır. Böylece anlaşmayı 
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imzalayan ülkelerde malların kaynağı ile ilgili sahte ve yanıltıcı bilgilendirme ve işaret 

kullanımının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Madrid Anlaşması, 1911 yılında 

Washington'da, 1925 yılında Lahey'de, 1934 yılında Londra'da, 1958 yılında Lizbon'da, 

1967 yılında Stockholm'de revize edilmiştir. 2016 yılı itibariyle Madrid Sözleşmesi’ne 

36 ülke dâhildir. 

 

1958 tarihli Lizbon Sözleşmesi’nde ise “Appellation of Origin (Menşe Adı)” temel 

alınmıştır. 1966 yılında anlaşmayı imzalayan ülkelerin de içinde bulunduğu Lizbon 

sistemi kurulmuştur. 2019 yılı itibariyle Lizbon sistemine 30 ülke dâhildir. 

 

AB düzenlemeleri olan 2081/92 ve 510/2006 sayılı tüzüklerde ise ilk kez kullanılan 

“Geographical Indication (coğrafi işaret)”, “Designation of Origin (menşe adı)”, 

“Protected Designation of Origin (tescilli menşe adı)” ve “Protected Geographical 

Indication (tescilli mahreç işareti)” kavramları ortaya çıkmıştır. 1994’te kabul edilen 

TRIPS Anlaşması’nda ise daha önceki anlaşmalardaki kavramlar yerine AB 

tüzüklerindeki “Geographical Indication (coğrafi işaret)” kullanılmıştır (Yıldız 2008). 

 

DTÖ’nün kuruluş anlaşmasında yer alan Ticaret ile Bağlantılı Fikri ve Sınaî Mülkiyet 

Hakları (TRIPS) anlaşmasının 22., 23. ve 24.  maddeleri de coğrafi işaretli ürünlerin 

dünya ticaretinde ve uluslararası alanlarda korunmasına yöneliktir.   

 

TRIPS’in 22. maddesine göre Cİ’ler, coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya 

bölgeden kaynaklanan bir ürünün kalitesi, ünü veya diğer özellikleri itibariyle o coğrafi 

yöreye özgü olduğunu gösteren işaretlerdir. Bu tanıma göre Cİ üç farklı bilgiyi 

içermektedir, bunlar ürünün adı, ürünün üretildiği coğrafi alan ve o coğrafi alana 

dayandırılan ürünün kalitesi, ünü veya diğer özellikleridir. Bu madde aynı zamanda 

Cİ’ler için genel koruma standartlarını belirtmektedir (Gökovalı 2007). TRIPS 

anlaşmasını imzalayan ülkelerin fazla olmasından dolayı coğrafi işaretli ürünlerin 

koruması uluslararası boyutta daha geniş alanlara ulaşmış olup kapsamı oldukça 

geniştir. 2016 yılı itibariyle TRIPS Anlaşmasına 164 ülke dâhildir. 
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Albayrak’ın 2014 yılında yapmış olduğu çalışmada, ülkelerin Cİ korumasında genel 

olarak iki sistem uyguladığı, bazı ülkelerin Türkiye’de olduğu gibi coğrafi işaret “Sui 

Generis” (kendine özgü) düzenlemeler kapsamında korumaya çalışırken, diğer ülkeler 

marka hukuku ile bunu gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtmektedir. Her iki yöntemde 

de dünyada iyi örnekler bulunmaktadır. Cİ kendine özgü düzenlemelerle korunduğu 

Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin yanı sıra, marka hukukunun öne çıktığı Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) gibi iyi örnekler bulunmaktadır. 

 

Çok fazla sayıda ve çeşitte ürün Cİ’ye konu olabilir. Örneğin sadece tarıma dayalı 

ürünler değil aynı zamanda el sanatları, maden vb. ürünler de Cİ’ye konu olabilir ve 

tescil alabilir. Birçok ülkede kendi coğrafyasına özel ürünler yetişmesine rağmen Cİ 

korumasından yeteri kadar yararlanamamaktadır. Eğer bu ülkeler ürünlerini Cİ 

koruması ile koruma altına almazlarsa marka sahipleri o coğrafi bölgenin adını 

kullanarak ürünü tüketicilerine sunabilir. Böylece tüm kazanç marka sahiplerine 

akmakta ve o coğrafi bölge ve üreticileri bu gelirden yararlanamamaktadır (İloğlu 

2014). 

 

Avrupa Birliği’nde (AB) 13 Mart 2019 tarihi itibari ile coğrafi işaret için toplam 1.663 

üründen 1.436 adedi kayıtlı (tescil edilmiş) ürün, 211 ürün başvuru aşamasındaki ürün 

ve 16 adedi de yayınlanmış üründür. AB’de toplam 1.436 ürün tescil almış olup bunun 

%51,9’u mahreç ürünü, %44,2’si menşe ürünü ve %3,9’si geleneksel özellikli üründür 

(Çizelge 6.1).  

 Çizelge 6.1 Avrupa Birliğinde coğrafi işaretli ürün sayısı (2019) 

  Yayınlanmış Başvurulan Kayıtlı TOPLAM 

Menşe Ürünü 6 79 635 720 

Mahreç Ürünü 9 119 746 874 

Geleneksel Özellikli Ürün 1 13 55 69 

Coğrafi İşaretli Ürün 16 211 1.436 1.663 

Kaynak: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ (Erişim Tarihi: 13.05.2019) 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/
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Avrupa Birliğinde 1.663 Coğrafi İşaretli ürün olup bunun %19,72’si İtalya’da, 

%17,50’si Fransa’da ve %13,71’i İspanya’da bulunmaktadır. 720 menşe ürünü bulunup 

%25,28’i İtalya’da, %17,36’sı Fransa’da ve %16,25’i İspanya’da bulunmaktadır. 874 

mahreç ürünü olup bunun %18,8’i Fransa’da, %16,3’ü İtalya’da ve %12,2’si İspanya’da 

bulunmaktadır. 69 geleneksel özellikli ürün olup bunun %20,3’ü Polonya’da, %8,70’i 

İngiltere’de ve %7,25’i Belçika’da bulunmaktadır (Çizelge 6.2). 

 

Çizelge 6.2 Avrupa Birliği ülkelerinde tescilli ürün sayıları (2019) 

ÜLKE 
Menşe 

Ürünü 

Mahreç 

Ürünü 

Geleneksel 

Özellikli Ürün 

Coğrafi 

İşaretli Ürün 

İtalya 182 142 4 328 

Fransa 125 165 1 291 

İspanya 117 107 4 228 

Portekiz 66 75 1 142 

Yunanistan 79 34 0 113 

Almanya 12 84 0 96 

Diğer 139 267 59 465 

TOPLAM 720 874 69 1.663 

Kaynak: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ (Erişim Tarihi: 13.05.2019) 

 

Türkiye ise AB’de tescilli ürün listesinde 37 ülke arasına Aydın İnciri, Antep Baklavası 

ve Malatya Kaysısı ürünleri ile yer almaktadır. 

 

 

6.2 Türkiye’de Coğrafi İşaretli Ürünler 

 

Türkiye’de coğrafi işaretler 1995 yılında kendine özgü bir yasal düzenlemeye 

kavuşmuştur. Günümüzde coğrafi işaretlerin öneminin anlaşılması ve ilginin artmasının 

sonucu olarak dünya genelindeki iyi uygulamalar incelenerek mevzuatta iyileştirme 

çalışmaları yapılmaktadır. Cİ mevzuatı hazırlanırken AB tüzüğünden yararlanılarak 

hangi ibarenin ve hangi kavramın kullanılacağı belirlenmiştir. Böylelikle TRIPS’deki 

coğrafi işaret tanımına da uyulmuştur.  

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/
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Cİ, fikri ve sınaî mülkiyet haklarından birisidir. Cİ de bir tekel hakkı sağlar. Ancak bu 

tekel hakkı patent, telif hakları ve markada olduğu gibi bireysel bir hak değil, kolektif 

bir tekel hakkıdır (Gökovalı 2007). 

 

Türkiye Paris Sözleşmesine 10 Ekim 1925 yılında, Madrid Anlaşmasına 21 Ağustos 

1930 yılında üye olmuştur. Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS Anlaşması)’na 26 Mart 1995 

tarihinde üye olmuştur. Bu anlaşmanın akabinde Türkiye’de Coğrafi işaretli ürünlerin 

korunmasına 27.06.1995 tarihli ve 22326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile başlanmıştır.  

 

Bu kararnameden önce coğrafi işaretli ürünler tescil yolu ile korunmamaktaydı. Cİ’lere 

Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet Hükümleri çerçevesinde doğrudan, marka 

hukuku ile de dolaylı bir koruma sağlanmaktaydı. Bu dolaylı koruma Cİ’lerin marka 

olarak tesciline yasak getirilmesi ile gerçekleşmekteydi. 1995 yılında yürürlüğe giren 

555 sayılı Kanun Hakkında Kararname Cİ’lerin korunması ile ilgilidir ve ‘‘doğal 

ürünler, tarım, maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerinin geliştirilmesi ve korunması 

için hazırlanmış bir yasal düzenlemedir’’ (Gökovalı 2007).  

 

555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 

KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve 4128 sayılı Kanun’un 4 üncü 

maddesi hükümleri kapsamında coğrafi işaretli ürünlerin tescil ile koruma altına 

alınması sağlanmıştır. Bu yasal korumanın uygulayıcısı olarak Türk Patent Enstitüsü 

yetkilendirilmiştir. 

 

Bununla birlikte, 10.01.2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile 555 sayılı KHK yürürlükten 

kaldırılmıştır. Ancak, aynı Kanunun geçici maddeleri ile 555 sayılı KHK’nin bazı 

hükümlerinin uygulanmasına devam edilmektedir.  

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?treaty_id=231
http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?treaty_id=231
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6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Patent Enstitüsünün ismi de Türk Patent ve 

Marka Kurumu olarak değiştirilmiş ve söz konusu Kanun ile birlikte marka, patent, 

tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı düzenlenen Kanun Hükmünde Kararnameler 

tek çatı altında toplanmıştır. 

 

Mezkûr Kanunun Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı başlıklı bölümünde “Doğal 

ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve 

sanayi ürünlerinden bu Kitapta yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, 

coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır.” hükmü ile koruma 

kapsamındaki ürünler ile korunma şart ve şekilleri belirlenmiştir.  

 

Türk Patent ve Marka Kurumunun internet sitesinde yer alan verilere göre; ülkemizde 

14 Mart 2019 tarihi itibari ile 264 (%64,71) mahreç işareti ve 144 (%35,29)  menşe adı 

olmak üzere tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı 408 adettir. Yani Türkiye’de tescilli 

coğrafi işaretli ürünlerin %64,71’lik kısmı ait oldukları coğrafi bölgenin dışında da 

üretilebilmektedir. Ayrıca 410 tane coğrafi işaret başvurusu ise inceleme aşamasındadır. 

Türkiye’de tüm illere ait değişen sayıda tescilli coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır.  

 

Coğrafi işaretli ürünlerin il dağılımına bakıldığında; 27 tescil ile en çok Şanlıurfa, 22 

tescil ile Gaziantep, 16 tescil ile İzmir, 12 tescil ile Ankara ve Kahramanmaraş, Manisa 

ve 11 tescil ile Afyonkarahisar, Balıkesir, Kayseri illeri bulunmaktadır (Şekil 6.1). 

 

 

 



40 
 

 
 

Şekil 6.1 Türkiye’de illere göre coğrafi işaret tescil sayısı (TürkPatent, 2019) 

 

Türkiye’de 14 Mart 2019 tarihi itibari ile tescilli ürünlerin %54,2’si gıda ürünleri, 

%23,5’u tarım ürünleri, %17,9’u el sanatları ve %4,4’ünü diğer ürünler oluşturmaktadır.  

 

Türkiye’de 14 Mart 2019 tarihi itibari ile başvuru aşamasındaki ürünlerin %48’ini gıda 

ürünleri, %40,2’sini tarım ürünleri, %7,8’ini el sanatları ve %3,9’unu diğer ürünler 

oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

7. ARAŞTIRMA ALANI İLE İLGİLİ BİLGİLER  

 

Ülkemizde 14 Mart 2019 tarihi itibari ile 264 (%64,71) mahreç işareti ve 144 (35,29)  

menşe adı olmak üzere tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı 408 adettir. Ankara ilinde 

ise 9 tane mahreç işaretli ve 3 tane de menşe adı olmak üzere 12 adet coğrafi işaretli 

ürün bulunmaktadır. Türkiye genelinde Ankara ili coğrafi işaretli ürünlerin %2,9’unu 

oluşturmaktadır.   

 

7.1 Araştırma Alanı İle İlgili Genel Bilgiler 

 

Türkiye’nin en kalabalık ikinci şehri ve başkenti Ankara’dır. Yüz ölçümü olarak ülkenin 

üçüncü büyük ilidir. 

 

 

7.1.1 Coğrafi özellikleri  

 

Türkiye’nin merkezine yakın bir noktada bulunan Ankara, Yukarı Sakarya Bölümü'nde 

yer almakta olup, kuzey kesimlerinin Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalmasına rağmen 

büyük bölümü  İç Anadolu Bölgesi'ndedir. Ankara ili, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, 

Eskişehir, Konya, Kırşehir ve Aksaray illeri ile komşudur.   

 

Ankara iline bağlı olan Çankaya ilçesinin etrafında  Mamak, Altındağ, Gölbaşı ve 

Etimesgut ilçeleri bulmaktadır. 

 

 

Denizden yüksekliği 870 metre olan Ankara, engebeli bir araziye sahiptir. Kayaş Vadisi, 

Dikmen Vadisi ve Portakal Çiçeği Vadisi gibi vadiler içinde barındıran Çankaya ilçesi 

akarsu yataklarının yoğun olduğu ilçelerden birisidir (İmrahor deresi, İncesu Çayı). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C3%A7_Anadolu_B%C3%B6lgesi#Yukar.C4.B1_Sakarya_B.C3.B6l.C3.BCm.C3.BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C3%A7_Anadolu_B%C3%B6lgesi
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İlçede yer alan İncesu Deresi, Bülbül Deresi, Araplar Deresi, Kavaklıdere ve 

Cevizlidere gibi birçok dere kurutularak ıslah edilmiş ve üzerlerine çeşitli yollar, 

bulvarlar ve yerleşim yerleri yapılmıştır. Eymir gölü Çankaya ilçesinin tek gölüdür.   

 

7.1.2 Demografik yapısı 

 

Ankara ilinin nüfusu 2018 yılı itibari ile 5.503.985 kişidir. 13 Ekim 1923 tarihinde 

Ankara'nın başkent ilan edilmesi ile birlikte göçler artmış ve şehrin hızla gelişimini 

başlatmıştır.   

 

2018 yılında il nüfusu bir önceki yıla göre %1,1 oranında artarak 5.503.985 kişiye 

yükselmiştir. Erkek nüfus toplam nüfusun %49,6’ini oluştururken, kadın nüfus 

%50,4’ünü oluşturmaktadır (Çizelge 7.1). 

 

Çizelge 7.1 Yıllara göre Ankara nüfusu ve cinsiyete göre dağılımı 

Yıl Ankara Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 

Nüfus 

Artış 

Hızı (%) 

2007 4.466.756 2.225.033 2.241.723   

2008 4.548.939 2.267.779 2.281.160 1,8 

2009 4.650.802 2.318.633 2.332.169 2,2 

2010 4.771.716 2.379.226 2.392.490 2,6 

2011 4.890.893 2.439.058 2.451.835 2,5 

2012 4.965.542 2.474.456 2.491.086 1,5 

2013 5.045.083 2.507.525 2.537.558 1,6 

2014 5.150.072 2.562.805 2.587.267 2,1 

2015 5.270.575 2.621.235 2.649.340 2,3 

2016 5.346.518 2.653.431 2.693.087 1,4 

2017 5.445.026 2.702.492 2.742.534 1,8 

2018 5.503.985 2.728.900 2.775.085 1,1 

Kaynak: TÜİK. Erişim Tarihi: 18.03.2019 
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2018 yılı verilerine göre Ankara ili nüfusunun %16,7’sini Çankaya ilçesi, %16,5’ini 

Keçiören ilçesi, %12,1’ini Yenimahalle ilçesi, %11,8’ini Mamak ve %10,4’ünü 

Etimesgut ilçeleri oluşturmaktadır. Çankaya ilçesinin nüfusu 920.890 kişi olup, erkek 

nüfus %48,1’ini, kadın nüfus ise %51,9’ini oluşturmaktadır (Çizelge 7.2). 

 

Çizelge 7.2 Ankara ilinin ilçe nüfusları ve cinsiyet dağılımı (2018) 

İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 

Çankaya 920.890 442.513 478.377 

Keçiören 909.787 446.190 463.597 

Yenimahalle 663.580 323.562 340.018 

Mamak 647.252 323.710 323.542 

Etimesgut 570.727 285.797 284.930 

Sincan 518.893 264.482 254.411 

Altındağ 370.024 186.440 183.584 

Pursaklar 143.055 71.571 71.484 

Gölbaşı 134.378 67.726 66.652 

Polatlı 122.287 61.597 60.690 

Çubuk 89.046 44.498 44.548 

Kazan 53.522 27.319 26.203 

Beypazarı 48.274 24.062 24.212 

Elmadağ 45.349 23.062 22.287 

Şereflikoçhisar 34.202 17.353 16.849 

Akyurt 34.588 17.555 17.033 

Nallıhan 28.091 13.888 14.203 

Haymana 45.931 23.866 22.065 

Kızılcahamam 32.647 16.531 16.116 

Bala 33.644 17.446 16.198 

Kalecik 13.450 6.956 6.494 

Ayaş 15.540 8.101 7.439 

Güdül 10.074 4.979 5.095 

Çamlıdere 15.148 7.920 7.228 

Evren 3.606 1.776 1.830 

Kaynak: TÜİK. Erişim Tarihi: 18.03.2019 
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2018 yılı verilerine göre Çankaya ilçesinin nüfusu 2010 yılına göre % 15,5 oranında, 

2014 yılına göre %0,8 oranında artma gösterirken 2017 yılına göre %0,1 oranında 

azalmıştır (Çizelge 7.3). Çankaya ilçesi 124 mahalleden oluşup, nüfusun en yoğun 

olduğu mahalle Birliktir. Birlik mahallesini Üniversiteler mahallesi, Emek mahallesi ve 

Harbiye mahallesi takip etmektedir.    

 

Çizelge 7.3 Ankara ili Çankaya ilçesi nüfusu 

Yıl Toplam Şehir Kır 

2010 797.109 797.109 - 

2011 813.339 813.339 - 

2012 832.075 832.075 - 

2013 914.501 914.501 - 

2014 913.715 913.715 - 

2015 922.536 922.536 - 

2016 919.119 919.119 - 

2017 921.999 921.999 - 

2018 920.890 920.890 - 

Kaynak: TÜİK. Erişim Tarihi: 18.03.2019 

 

7.1.3 İklim ve bitki örtüsü 

 

Ankara ilinin kuzey kesimlerinin Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalmasından dolayı bu 

kısımlarda Karadeniz ikliminin ılıman ve yağışlı halleri görülürken, büyük kısmının 

içinde yer aldığı İç Anadolu kısımlarında daha çok karasal iklimin etkisi görülmekte 

olup buralarda kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak geçmektedir. 

Yazları en sıcak ay Temmuz veya Ağustostur. Yıllık ortalama toplam yağışı 

415 mm’dir.  

 

Ankara ilinde bitki örtüsü olarak bozkır ve orman görülmektedir. Bozkırın hakim 

olduğu bölgelerde ağaç hiç bulunmazken,  bu alanlarda genellikle dikenli çalılar ve otlar 

hakimdir. Bozkırda genelde dikenli çalılar ve otlar (ayrık otu, geven, sorguç 

otu, üzerlik, katırtırnağı, yabaniarpa, püsküllübrom, yavşanotu, gelincik, papatya, hatmi, 

kekik, sütleğen, ballıbaba, kuşburnu, böğürtlen vb.) bulunmaktadır. Karaçam, meşe ve 

ardıç ormanlara sıklıkla rastlanan ağaçlardır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karasal_iklim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bozk%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orman
https://tr.wikipedia.org/wiki/Geven
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sorgu%C3%A7_otu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sorgu%C3%A7_otu
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Czerlik_(bitki)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kat%C4%B1rt%C4%B1rna%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yabani_arpa
https://tr.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsk%C3%BCll%C3%BC_brom
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yav%C5%9Fan_otu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gelincik_(bitki)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Papatya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hatmi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kekik
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BCtle%C4%9Fen_(bitki)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ball%C4%B1baba
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%9Fburnu
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6%C4%9F%C3%BCrtlen
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7.1.4 Tarımsal yapı 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan ilin topraklarının 

yarısı hâlâ tarım amaçlı kullanılmakta olmakla birlikte tarım ve hayvancılığın ağırlığı 

gün geçtikçe azalarak yerini ticarette ve sanayiye bırakmaktadır.  

 

Çankaya ilçesinde ekonomik faaliyetler tarımdan daha çok sanayi, ticaret ve hizmetlere 

yoğunlaşmıştır. İlçede tarımsal faaliyetler daha çok belirli kısımlarında (Beytepe, 

Karataş, Çavuşlu, Akarlar, Evciler, Kömürcü, Karahasanlı, Yayla ve Tohumlar 

Mahalleleri  çevresinde) yapılmaktadır.  

 

Ankara ilinin 2018 yılı itibari ile toplam tarım alanı 11.893.649 dekar olup; bu ekim 

alanının, tahıllar ve diğer bitkisel ürünler %68,2’sini, nadas %26,1’ini, sebze bahçeleri 

%3,1’ini ve meyve ve baharat bitkileri ise %2,5’ini oluşturmaktadır. Toplam tarım 

alanlarının %17,9’u Polatlı ilçesinde, %14,7’si Bala ilçesinde ve %13,2’si Haymana 

ilçesinde bulunmaktadır. Çankaya ilçesinin toplam tarım alanı 105.705 dekar olup, 

%59,3’ünü tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekim alanı, %38,5’ini nadas alanları, 

%0,2’sini sebze bahçe alanları ve %2’sini meyve, içecek ve baharat bitkilerinin alanı 

oluşturmaktadır (Çizelge 7.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tar%C4%B1m
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k
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Çizelge 7.4 Ankara ili ve ilçelerinin tarım alanları (2018) 

İlçe Adı 
Toplam 

Alan (Da) 

Tahıllar ve 

diğer bitkisel 

ürünlerin ekilen 

alanı (Da) 

Nadas 

alanı (Da) 

Sebze 

bahçeleri 

alanı (Da) 

Meyveler, 

içecek ve 

baharat 

bitkilerinin 

alanı (Da) 

Süs 

Bitkileri 

Alanı 

(Da) 

Polatlı 2.134.803 1.793.408 236.400 88.531 16.464 0 

Bala 1.744.746 1.034.760 671.600 3.692 34.694 0 

Haymana 1.572.008 927.186 581.050 18.709 45.063 0 

Ş.Koçhisar 950.152 788.912 77.236 22.652 61.352 0 

Gölbaşı 805.309 476.987 305.482 3.404 19.436 0 

Beypazarı 603.561 386.640 123.795 85.086 8.040 0 

Kalecik 537.875 315.431 183.584 3.625 35.235 0 

Sincan 496.658 423.553 35.044 33.284 4.777 0 

Ayaş 487.571 381.886 74.465 26.170 5.050 0 

Çubuk 486.796 310.944 132.905 14.830 28.102 15 

Nallıhan 378.144 180.431 184.628 9.315 3.770 0 

Güdül 307.550 171.015 120.246 8.446 7.843 0 

Elmadağ 264.113 120.605 138.649 540 4.319 0 

Kazan 260.190 146.493 64.708 43.324 5.639 26 

Akyurt 187.872 180.925 2.480 2.282 2.185 0 

Evren 143.946 83.751 52.600 3.074 4.521 0 

Kızılcahamam 111.699 68.664 34.145 3.911 4.979 0 

Çankaya 105.705 84.073 20.992 125 480 35 

Pursaklar 67.780 64.040 2.400 500 840 0 

Mamak 65.377 57.483 6.726 344 808 16 

Altındağ 62.972 43.821 18.385 140 626 0 

Yenimahalle 55.684 28.889 25.630 870 106 189 

Etimesgut 24.586 23.498 1.000 21 67 0 

Çamlıdere 21.357 10.169 9.540 261 1.387 0 

Keçiören 17.195 11.201 5.062 171 761 0 

Ankara 11.893.649 8.114.765 3.108.752 373.307 296.544 281 

Kaynak: TÜİK. Erişim Tarihi: 18.03.2019 

 

Çankaya ilçesinde 85.073 dekarda tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerinin ekimi 

yapılmaktadır. %562,7’sinde buğday, %23,4’ünde arpa, %17,8’inde nohut ve 

%2,5’unda yulaf yetiştirilmektedir. 9.520 ton buğday, 5.367 ton arpa ve 1.487 ton nohut 

üretilmektedir (Çizelge 7.5). 

 

 



47 
 

Çizelge 7.5 Çankaya ilçesinde yetiştirilen tahıl ürünleri (2018) 

Ürün adı 
Ekilen alan 

(Dekar) 

Üretim 

Miktarı (Ton) 

Verim 

(Kg/Da) 

Buğday, Durum Buğdayı Hariç 44.265 9.520 215 

Arpa (Diğer) 19.710 5.367 272 

Yulaf 2.130 426 200 

Nohut 15.000 1.487 99 

Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) 1.234 322 261 

Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) 1.000 110 110 

Aspir Tohumu 118 13 110 

Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) 300 300 1.000 

Yonca (Yeşilot) 180 540 3.000 

Korunga (Yeşilot) 32 32 1.000 

Mısır (Slaj) 104 520 5.000 

Çankaya Toplam 84.073 18.637   

Kaynak: TÜİK. Erişim Tarihi: 18.03.2019 

 

Çankaya ilçesinde 125 dekarda sebze ürünlerinin ekimi yapılmaktadır. %80’inde kavun, 

%16’sında karpuz, %1,6’sında sivri biber, %1,6’sında sofralık domates ve %0,8’inde 

taze fasulye yetiştirilmektedir. 75 ton kavun, 20 ton karpuz, 1 ton sivri biber ve 1 ton 

sofralık domates üretilmektedir (Çizelge 7.6). 

 

Çizelge 7.6 Çankaya ilçesinde yetiştirilen sebze ürünleri (2018) 

Ürün adı Ekilen Alan (Dekar) Üretim (Ton) 

Karpuz 20 20 

Kavun 100 75 

Fasulye (Taze) 1 0 

Biber (Sivri) 2 1 

Domates (Sofralık) 2 1 

Sebze Toplam 125 97 

Kaynak: TÜİK. Erişim Tarihi: 18.03.2019 

 

Çankaya ilçesinde 480 dekarda meyve ürünlerinin ekimi yapılmaktadır. %57,1’inde 

Armut, %10,8’inde Üzüm (Sofralık – Çekirdekli) ve %7,9’unda Ceviz yetiştirilmektedir 

(Çizelge 7.7). 
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Çizelge 7.7 Çankaya ilçesinde yetiştirilen meyve ürünleri (2018) 

Ürün adı 

Toplu 

meyveliklerin 

alanı (Dekar) 

Meyve veren 

yaşta ağaç 

sayısı (Adet) 

Meyve 

vermeyen 

yaşta ağaç 

sayısı (Adet) 

Toplam 

ağaç 

sayısı 

(Adet) 

Üretim 

(Ton) 

Sofralık Üzüm, 

Çekirdekli 
52    14 

Elma (Golden) 10 375 400 775 9 

Elma (Starking) 20 430 435 865 10 

Elma (Amasya) 20 1.100 2.400 3.500 30 

Diğer Elmalar 25 275 150 425 7 

Armut 274 31.500 80 31.580 756 

Ayva  7.920 90 8.010 111 

Kayısı  2.500 250 2.750 65 

Kiraz  2.000 200 2.200 70 

Vişne  825 100 925 23 

Erik 20 250 450 700 8 

Dut 
 

800 200 1.000 24 

Badem 21 1.015 400 1.415 18 

Ceviz 38 7.600 600 8.200 131 

Meyve Toplam 480 56.590 5.755 62.345 1.276 

Kaynak: TÜİK. Erişim Tarihi: 18.03.2019 

 

Çankaya ilçesinde 9.576 baş olan büyükbaş hayvan sayısının %34,8’i süt sığırları, 

%22,1’ini buzağı ve dana, %19,8’ini melez sığırlar, %14,1’ini saf kültür sığırı, 

%8,9’unu yerli sığır ve %0,3’ünü manda oluşmaktadır (Çizelge 7.8).  

 

Çankaya ilçesinde 38.754 baş olan küçükbaş hayvan sayısının %89,1’ini yerli koyun, 

%9,5’ini kıl keçisi, %0,5’ini tiftik keçisi ve %0,8’ini merinos koyunu oluşmaktadır 

(Çizelge 7.8).  
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Çizelge 7.8 Çankaya ilçesi büyükbaş hayvan sayısı (2018) 

Büyükbaş Küçükbaş 

Hayvan Adı 

Hayvan 

Sayısı 

(Baş) 

Hayvan Adı 

Hayvan 

Sayısı 

(Baş) 

Süt Sığırları 3.331 Koyun (Merinos) 320 

Saf Kültür Sığırları 1350 Koyun (Yerli Ve Diğerleri) 34540 

Melez Sığırlar 1.900 Keçi (Tiftik) 194 

Yerli Sığırlar 850 Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri) 3.700 

Manda 25 
  

Buzağı Ve Dana 2120 

Toplam Büyükbaş  9.576 Toplam Küçükbaş 38.754 

Kaynak: TÜİK. Erişim Tarihi: 18.03.2019 

 

7.1.5 Yerel değerler 

 

Ankara ilinin adını taşıyan Ankara Tavşanı, Ankara Keçisi ve Ankara Kedisi dünya 

çapında bilinmektedir. Ankara Elması, Ankara Armudu, Ankara Çiğdemi, yerel 

yemeklerden Ankara Tavası, Kızılcahamam ve Beypazarı'nın maden suyu, Kalecik 

Karası olarak bilinen misket üzümü ise ülke çapında tanınır. 

 

Çankaya ilçesinde bulunan Anıtkabir, Atatürk Müzesi, Pembe Köşk, Zafer Anıtı, 

Güvenlik Anıtı, Güven Park ve TBMM gibi anıt ve binalar çok yakın tarihimizi anlatan 

eserler arasındadır. MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi, ODTÜ Arkeoloji 

Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Anıt Park, Botanik Bahçesi, Abdi ipekçi 

Parkı, Kurtuluş Parkı, Milli Egemenlik Parkı, Oyuncak Müzesi, Hatti Anıtı, Atakule, 

ilçenin diğer turist çekim merkezleridir. Ahlatlıbel Spor ve Eğlence Merkezinin yanı 

sıra, Eymir Gölü de ilçenin güneyinde ODTÜ arazisi içindedir. 

 

Ankara iline ait yöresel yemekler: Altüst Böreği, Aş Çorbası (Ayaş), Tarhana 

Çorbası, Toyga Çorbası, Dutmaç Çorbası, Omaç (Keskin), Oğmaç Aşı (Beypazarı), 

Çılbır,Keşkek Çorbası (Nallıhan), Alabörtme (Güdül), Sızgıç, Siyel, Siyer, Mucirim 

Köftesi, Tohma, Şirden Dolması (Bumbar), Kaile, Köyter, Zerdali 

Boranası, Bazlamacın, Çerpit, Kete, Şerit (Beypazarı), Çoban Kavurması, Saz, Homaça, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalecik_Karas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalecik_Karas%C4%B1


50 
 

Orman Kebabı, Kadınbudu Köfte, Göçe, Yumurtalı Köfte, Efelek Dolması, Etli 

Yaprak Sarma, Yalancı Dolma, Bohça Böreği, İlişkik, Miyane Çorbası, Kaha Kol 

Böreği (Kalecik), Papaç (Keskin), Pazar Böreği, Tandır Böreği, Yalkı (Beypazarı), 

Çırpma,  Göter, Kalle (Kızılcahamam), Köremez (Haymana), Mıhlama 

(Kızılcahamam), Pıtpıt Pilavı, Tatmak Tiridi, Topaç (Bala), Bazlama, Nevizme, Ayva 

Boranası, Carcıran, Bırtlak (Güdül), Datlaş (Ayaş), Ekir (Şereflikoçhisar), 

Hamman, Fıslak,  Kar Helvası, Tiltil Helvası, Kaygana, Saraylı, Zerdali Hoşafı, 

Bezdirme, Gizleme (Kızılcahamam), Ay Böreği,  Ebem Ekmeği, Papara,Kartalaç 

(Beypazarı), Kömbe, İrişkik (Ayaş), Karga Beyni, İrişilik (Ayaş), Homman 

(Kızılcahamam), Cılbır (Güdül), Göçel (Beypazarı), Kapuska (Kalecik), Kabak Tatlısı 

(Nallıhan), Tamtak İridi, Köyler (Polatlı), Perçem (Beypazarı), Balamacın (Beypazarı), 

Bezetleme (Kızılcahamam), Göbü (Kalecik), Kabalı (Bala), Cızlama,Şaplak (Haymana), 

Şebit (Güdül), Şipleme (Polatlı), Entekke Böreği. 

 

Ankara ilinin coğrafi işaret almış ürünleri: Ankara Döneri,  Ankara Erkeç Pastırması,  

Ankara Simidi,  Ankara Tava,  Beypazarı Kurusu,  Çubuk Agat Taşı,  Çubuk Turşusu,  

Gölbaşı Sevgi Çiçeği,  Kalecik Karası Üzümü,  Kızılcahamam Bazlaması,  Nallıhan 

İğne Oyası,  Nallıhan Örtmesi  

 

Ankara ilinin başvuru aşamasındaki coğrafi işaretli ürünleri: Ankara Tiftiği, Ankara 

Keçisi Oğlağı Eti, Kızılcahamam Kapaması. 
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8. BULGULAR ve TARTIŞMA  

 

8.1 Tüketicilerin Sosyoekonomik ve Demografik Özellikleri 

 

Araştırmada ankete tabi tutulan tüketicilerin sosyo-ekonomik özelliklerini oluşturan 

yaşı, eğitim durumu, cinsiyeti, mesleği ve gelir durumu gibi faktörler ile coğrafi işaretli 

ürün satın alma tutumları ve davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi araştırılması 

gereken önemli konulardan birisidir. Bu bölümde belirtilen bu konular üzerinde detaylı 

bir araştırma yapılmıştır.  

 

8.1.1 Yaş, cinsiyet ve geldikleri bölgelerin dağılımı 

 

Bu çalışmada anket yapılan 200 tüketicinin %51’ini kadın ve %49’unu erkek nüfus 

oluşturmaktadır (Çizelge 8.1).  2017 yılı TÜİK’in ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi) sonuçlarına göre Çankaya ilçe nüfusunun %48,03’ünü erkekler, %51,96'sını ise 

kadınlar oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları ile TÜİK’in verileri birbirine oldukça 

yakındır.     

 

15-30 yaş grubu anket yapılan toplam kişi sayısının %18’ini oluştururken 31-50 yaş 

grubu toplam kişi sayısının %70’ini, 51 ve üstü yaştaki kişi sayısı %12’sini 

oluşturmaktadır. 15-30 yaş grubundaki kişilerin %50’sini erkekler, %50’sini kadınlar 

oluşturmaktadır. 31-50 yaş grubundaki kişilerin %45’ini erkekler, %55’ini kadınlar, 50 

ve üstü yaş grubunda ise %71’ini erkekler, %29’unu kadınlar oluşturmaktadır (Çizelge 

8.1).     

 

Anket yolu ile toplanan veriler Ki-Kare yöntemi ile analiz edilmiştir.   

H0: İki değişken arasında ilişki yoktur. 

H1: İki değişken arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin cinsiyetleri ile yaş grupları arasında istatistiki olarak 

%95 güven sınırında değişkenler arasında ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak 
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tüketicilerinin cinsiyetleri ile onların yaşları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 

önemli bir ilişki vardır.   

 

Çizelge 8.1 Tüketiciler itibari ile nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımı 

 

 

Bu çalışmada anket yapılan 200 tüketicinin %59’unun İç Anadolu bölgesinden geldiği, 

%18’inin Karadeniz, %8’i Doğu Anadolu, %5’inin Akdeniz, %4’ünün Marmara, 

%3’ünün Güney Anadolu ve kalan %3’ünün de Ege bölgesinden geldiği tespit edilmiştir 

(Şekil 8.1). 

 

 

Şekil 8.1 Tüketicilerin geldikleri bölgelerin yüzde dağılımı (%) 

Akdeniz
5%

Doğu Anadolu
8%

Ege
3%

Güneydoğu 
Anadolu

3%

İç Anadolu
59%

Karadeniz
18%

Marmara
4%

Cinsiyet 
Yaş 

Toplam 
15-30 yaş 31-50 yaş 51 ve üstü 

Erkek 18 63 17 98 

Kadın 18 77 7 102 

Toplam  36 140 24 200 

X= 1,510                     X2 =5,489              SD:0,501                    P= 0,064 

H0= Red 
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8.1.2 Eğitim düzeyi 

 

Ülkelerdeki bireylerin eğitim düzeyleri o ülkenin gelişmişlik seviyesini gösteren en 

önemli kriterden birisidir. Araştırmada ankete katılan tüketicilerin eğitim seviyeleri 

incelendiğinde okur-yazar olmayan tüketiciye rastlanmamıştır. Ankete katılan 200 

tüketicinin okur-yazarlık oranı %100’dür. Okur-yazar olan bu nüfusun %54’ünü kadın 

okur-yazar nüfus, %46’sını ise erkek okur-yazar nüfus oluşturmaktadır. Okur-yazar 

nüfusun %5’ini ilkokul mezunu, %1’ini ortaokul, %2’sini lise, %62’sini üniversite, 

%27’sini yüksek lisans ve %3’ünü doktora mezunu oluşturmaktadır (Çizelge 8.2).  

 

Okur-yazar olan kadın nüfusun %64’ünü üniversite mezunu oluştururken, %27’sini 

yüksek lisans mezunu, %2’sini doktora, %2’sini ilkokul mezunu ve %1’ini ortaokul 

mezunu kadınlar oluşturmaktadır. Okur-yazar olan erkek nüfusun ise %61’ini 

üniversite, %27’sini yüksek lisans, %4’ünü doktora, %8’ini ilkokul mezunu erkekler 

oluşturmaktadır (Çizelge 8.2).  

 

Anket yolu ile toplanan veriler Ki-Kare yöntemi ile analiz edilmiştir.   

H0: İki değişken arasında ilişki yoktur. 

H1: İki değişken arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin cinsiyetleri ile eğitim durumları arasında istatistiki 

olarak %95 güven sınırında değişkenler arasında ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Sonuç 

olarak tüketicilerinin cinsiyetleri ile onların eğitim durumları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ve önemli bir ilişki vardır.   
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Çizelge 8.2 Tüketicilerin eğitim durumu 

 

 

8.1.3 Medeni durumu 

 

Ankete katılan tüketicilerin %79,5’unun evli, %14’ünün bekâr, %5,5’inin boşanmış ve 

%1’inin de dul olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Erkek nüfusun %85’i evli, %15’i bekârdır. 

Kadın nüfusunun %75’i evli, %13’ü bekâr, %11’i boşanmış ve %1’i duldur (Çizelge 

8.3).  

 

Anket yolu ile toplanan veriler Ki-Kare yöntemi ile analiz edilmiştir.  

H0: İki değişken arasında ilişki yoktur. 

H1: İki değişken arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin cinsiyetleri ile medeni durumları arasında %95 güven 

aralığında değişkenler arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak 

tüketicilerinin cinsiyetleri ile onların medeni durumları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ve önemli bir bağlantı yoktur.    

 

 

Cinsiyet 

Eğitim Durumu 

Toplam 

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 
Yüksek 

Lisans 
Doktora 

Erkek 7 0 2 57 27 5 98 

Kadın 2 1 3 68 27 1 102 

Toplam  9 1 5 125 54 6 200 

 X= 1,510                      X2 =7,535              SD:0,501                    P= 0,184 

H0= Red  
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Çizelge 8.3 Tüketicilerin medeni durumu  

Cinsiyet 
Medeni Durum 

Total 
Evli Bekar Boşanmış Dul 

Erkek 83 15 0 0 98 

Kadın 76 13 11 2 102 

Toplam  159 28 11 2 200 

 X= 1,510                     X2 = 13,376             SD:0,501                    P= 0,004 

H0= Kabul  

 

Ankete katılan tüketicilerden bekâr ve dul tüketicilerin eşleri olmadığı için bu soruya 

cevap vermemişlerdir (30 kişi). Ankete cevap veren 170 tüketicilerin (evli ve boşanmış) 

eşlerinin %75’inin çalıştığı, %25’inin ise çalışmadığı tespit edilmiştir. Evli olan 159 

kişinin eşlerinin çalışıp çalışmadığı incelendiğinde %72’sinin eşlerinin çalıştığı, 

%20’sinin ise eşlerinin çalışmadığı, boşanmış olan 11 kişinin ise eşlerinin %100’ünün 

çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır (Çizelge 8.4).  

 

Anket yolu ile toplanan veriler Ki-Kare yöntemi ile analiz edilmiştir.   

H0: İki değişken arasında ilişki yoktur. 

H1: İki değişken arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin medeni durumları ile eşlerinin çalışma durumları 

arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak tüketicilerinin medeni durumları ile onların eşlerinin çalışma durumları 

arasında istatistik bakımdan anlamlı ve önemli bir bağlantı yoktur.    
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Çizelge 8.4 Evli olan tüketicilerin eşlerinin çalışma durumu  

Medeni Durum 
Eşiniz Çalışıyor Mu? 

  
Total 

  Evet Hayır 

Evli 116 43 159 

Boşanmış 11 0 11 

Toplam  127 43 170 

 X= 1,129                     X2 = 3,982             SD:0,493                    P= 0,046 

H0= Kabul  

 

 

8.1.4 Meslek durumu 

 

Bu çalışmada anket yapılan 200 tüketicinin meslekleri incelendiğinde %66,5’inin 

memur, %6’sını ev hanımı, %5’ini mühendis, %5’ini işçi, %4’ünü emekli ve %13,5’unu 

diğer diğer meslek gruplarından (doktor, öğretmen, öğrenci, resepsiyon görevlisi vd.)  

olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 8.5).  

 

Anket yolu ile toplanan veriler Ki-Kare yöntemi ile analiz edilmiştir.   

H0: İki değişken arasında ilişki yoktur. 

H1: İki değişken arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin yaş grupları ile meslekleri arasında %95 güven 

aralığında değişkenler arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak 

tüketicilerinin yaş grupları ile onların meslekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 

önemli bir bağlantı yoktur.   
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Çizelge 8.5 Tüketicilerin meslek durumu  

Mesleğiniz 

Yaş Grupları 

Toplam 
15-30  31-50 51 ve üstü 

Serbest Meslek 2 5 0 7 

İşçi 0 10 0 10 

Memur 25 93 15 133 

Esnaf 0 3 1 4 

Ev Hanımı 0 10 2 12 

Mühendis 2 8 0 10 

Öğretmen 0 3 0 3 

Emekli 0 2 6 8 

Öğrenci 3 0 0 3 

Resepsiyon Görevlisi 3 0 0 3 

Prof Dr 0 2 0 2 

Doktor 1 4 0 5 

Toplam 36 140 24 200 

 X= 1,510                     X2 =71,385              SD:0,501                    P= 0,000 

H0= Kabul  

 

8.1.5 Hane halkı birey sayısı, ailedeki çocuk ve çalışan sayısı 

 

Tüketicilerin hane halkı sayısı incelendiğinde %39’unu 4 kişilik hane halkı birey 

sayısına sahip aileler olduğu, %37’sini 3 kişilik hane halkı birey sayısına sahip aileler 

olduğu, %14’ünü 2 kişilik hane halkı birey sayısına sahip aileler olduğu, %8’ini 5 ve 

daha fazla kişilik hane halkı birey sayısına sahip aileler olduğu ve %2’sini 1 kişilik hane 

halkı birey sayısına sahip aileler olduğu tespit edilmiştir (Şekil 8.2). 
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Şekil 8.2 Tüketicilerin hane halkı birey sayısı dağılımı (%)  

 

Tüketicilerin sahip oldukları çocuk sayıları incelendiğinde 38 kişinin çocuğunun 

olmadığı, 77 kişinin 2 çocuğunun olduğunu (%38,5), 72 kişinin 1 çocuğunun olduğu 

(%36), 8 kişinin 3 çocuğunun olduğu (%4) olduğu görülmüştür (Çizelge 8.6).  

 

Anket yolu ile toplanan veriler Ki-Kare yöntemi ile analiz edilmiştir.   

H0: İki değişken arasında ilişki yoktur. 

H1: İki değişken arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin yaş grupları ile sahip oldukları çocuk sayıları arasında 

%95 güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak tüketicilerinin yaş grupları ile onların sahip oldukları çocuk sayıları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir bağlantı yoktur.   

 

 

 

 

 

1 Kişilik Aile

2%

2 Kişilik Aile

14%

3 Kişilik Aile

37%4 Kişilik Aile

39%

5 - + Kişilik Aile

8%
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Çizelge 8.6 Tüketicilerin ailesindeki toplam çocuk sayısı (kişi) ve yüzde dağılımı (%) 

Çocuk Sayısı 

Yaş Grubu 

Toplam 

15-30  31-50  51 ve üstü 

Yok 16 15 7 38 

1 10 57 5 72 

2 6 61 10 77 

3 2 6 0 8 

4 0 1 2 3 

6 2 0 0 2 

Toplam 36 140 24 200 

 X= 1,51                     X2 =46,065              SD:0,501                    P= 0,000 

H0= Kabul  

 

 

Tüketicilerin hane halkındaki çalışan sayıları incelendiğinde 7 tüketicinin hanesinde 

emekli olmasından dolayı çalışanın olmadığı belirlenmiştir. 56 tüketicinin ailesinde 1 

kişi, 130 tüketicinin ailesinde 2 kişi, 5 tüketicinin ailesinde 3 kişi ve 2 tüketicinin 

ailesinde 4 kişi çalışmaktadır. Anket yapılan 200 tüketicinin %65’ini ailesinde 2 kişi 

çalışan tüketici grubu, %28’ini ise 1 kişi çalışan tüketici grubu oluşturmaktadır (Çizelge 

8.7).  

 

Anket yolu ile toplanan veriler Ki-Kare yöntemi ile analiz edilmiştir.   

H0: İki değişken arasında ilişki yoktur. 

H1: İki değişken arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin yaş grupları ile ailede çalışan sayısı arasında %95 

güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak 

tüketicilerinin yaş grupları ile onların ailelerinde çalışanların sayısı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ve önemli bir bağlantı yoktur.   
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Çizelge 8.7 Tüketicilerin ailesindeki toplam çalışan sayısı (kişi) ve yüzde dağılımı (%) 

Ailede Çalışan 

Sayısı 

Yaş Grupları 

Toplam 

15-30 31-50  51 ve üstü 

Çalışan Yok 0 2 5 7 

1 9 42 5 56 

2 22 95 13 130 

3 3 1 1 5 

4 2 0 0 2 

Toplam 36 140 24 200 

 X= 1,51                     X2 = 46,065             SD:0,501                    P= 0,06 

H0= Kabul  

 

8.1.6 Hane halkı aylık gelir dağılımı  

 

Ankete katılan tüketicilerin aylık ortalama geliri dikkate alınarak bir gruplandırma 

yapılmıştır. Yapılan gruplandırma aşağıdaki gibidir.  

  

 1. Grup: 1-500 TL arasında geliri olanları,  

 2. Grup: 501-1.000 TL arasında geliri olanları,  

 3. Grup: 1.001-2.000 TL arasında geliri olanları,  

 4. Grup: 2.001-3.000 TL arasında geliri olanları,  

 5. Grup: 3.001-4.000 TL arasında geliri olanları,  

 6. Grup: 4.001-5.000 TL arasında geliri olanları,  

 7. Grup: 5.001 TL ve üstü geliri olanları yansıtmaktadır.  

 

Tüketicilerin hiçbiri 1. gelir grubunda yer almamaktadır. Anket yapılan tüketicilerin 

%1’inin 2. gelir grubunda, %2’sinin 3. gelir grubunda, %3’ünün 4. gelir grubunda, 

%17’sinin 5. gelir grubunda, %12’sinin 6. gelir grubunda ve %65’inin ise 7. gelir 

grubunda olduğu tespit edilmiştir (Şekil 8.3).  
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Şekil 8.3 Tüketicilerin hane halkı aylık gelir dağılımı (%)  

 

8.2 Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışları 

 

8.2.1 Ailede gıda alışverişini yapan kişiler ve alışverişin yapılacağı yere karar 

verenler  

 

Ankete katılan tüketicilere, gıda alışverişini evde kiminle yaptığı sorusu sorulduğu 

zaman, tüketicilerin %43,5’i eşi ile birlikte alışveriş yaptığını, %28,5’i kendisinin 

yaptığını, %24,5’i eşinin yaptığını, %2,5’i yetişkin çocukların yaptığını ve %2’si de aile 

büyüklerinin (anneanne, babaanne, dede vb.) yaptığını belirtmişlerdir (Çizelge 8.8).  

 

Meral (2013)’in yaptığı çalışmaya göre gıda alışverişinin %34,6’sı eşi ile birlikte 

yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Bir başka çalışmada ise Malatacık (2006)’ın yaptığı 

araştırmaya göre gıda alışverişinin %56,25’ini eşi ile birlikte yaparken, %22,92’sini ise 

ankete cevap veren kişinin kendisinin yaptığını tespit etmiştir.   
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Çizelge 8.8 Aile gıda alışverişini yapan kişilerin sayısı (kişi) ve yüzde dağılımı (%) 

Ailede Gıda Alışverişini Yapan 

Kişiler 
Kişi Sayısı (Kişi) Yüzde (%) 

Kendisi 55 28,5 

Eşi 49 24,5 

Eşi İle Birlikte 87 43,5 

Yetişkin Çocuklar 5 2,50 

Aile Büyükleri (anneanne, 

babaanne, dede vb.) 4 2,00 

Toplam 200 100 

 

Tüketicilere gıda alışverişlerinin yapılacağı yere kimler karar veriyor sorusu 

sorulduğunda %47,5’i eşi ile birlikte karar verdiğini , %37’si kendisinin karar verdiğini, 

%12,5'i eşinin karar verdiğini ve %3’ü aile büyüklerinin (anneanne, babaanne, dede vb.) 

karar verdiğini belirtmiştir (Çizelge 8.9). Gıda alışverişlerini yapanlar ile alışverişin 

nereden yapılacağına karar verenlerin çoğunlukla ailede aynı kişiler olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

Çizelge 8.9 Aile gıda alışverişinin nereden yapılacağına karar vericilerin sayısı (Kişi) ve 

yüzde dağılımı (%) 

Karar Vericiler Kişi Sayısı (Kişi) Yüzde (%) 

Kendisi 74 37,0 

Eşi 25 12,5 

Eşi İle Birlikte 95 47,5 

Aile Büyükleri (anneanne, babaanne, 

dede vb.) 6 3,0 

Toplam 200 100 
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8.2.2 Hane halkı aylık harcama kalemleri   

 

Tüketicilerin toplam harcamalarının %31’ini eğitim, %24,5'unu gıda, %8,9’unu giyime, 

%8,8’ini ulaşıma ve % 26,8’ini diğer harcamalara ayırdıkları belirlenmiştir. 

Tüketicilerin çoğu sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlandıklarından dolayı toplam 

harcamaları içerisinde eğlence (%5) ve sağlık (%4,4) harcamalarının birbirine çok yakın 

olduğu görülmüştür (Çizelge 8.10). 

 

Ankete katılan 200 kişiden %34,5’i kirada oturmaktadır. Kirada oturan tüketicilerin 

aylık ortalama kira harcamaları 996,4 TL/Ay olduğu tespit edilmiştir.  

 

Araştırma sonucu diğer araştırmalarla karşılaştırıldığında, Malatacık (2006)’ın yaptığı 

araştırmaya göre gıda harcaması tüm harcamaların %39,9’unu, eğitim harcamalarının 

ise %14,1’ini oluşturduğunu tespit etmiştir. Ceylan (2006)’nın yaptığı bir araştırmaya 

göre gıda harcaması toplam harcamanın %36,5’ini oluşturduğunu, Meral (2013)’ün 

yaptığı bir çalışmada ise tüketicilerin toplam harcamalarının %33’ünü gıdaya, 

%17,6'sini eğitime ayırdıklarını tespit etmişlerdir. 

 

Çizelge 8.10 Aile bireylerinin aylık harcama kalemleri, miktarları ve yüzde dağılımı 

(%)  

Harcama Kalemleri Ortalama Değer (TL/Ay) Yüzde (%) 

Gıda 1.408 24,5 

Kira 996,4 17,3 

Eğitim 1.784 31,0 

Giyim 509,5 8,9 

Eğlence 286,5 5,0 

Ulaşım 507,9 8,8 

Sağlık 255,6 4,4 

Toplam 5.748 100 



64 
 

8.3 Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı ve Ürünle İlgili Düşünceleri  

 

8.3.1 Tüketicilerin coğrafi işaretli ürün algısı    

 

Tüketicilerin ortalama 4,38’i coğrafi işaretli ürünün ilgili coğrafyada üretildiğini ve 

3,78’i ürünün sürdürülebilir bir kalitenin sağlandığını algıladığını ifade etmişlerdir. 

3,44’ü ürünün yüksek fiyatlı olacağı, 3,39’u üründe hile olma ihtimalinin düşük 

olduğunu, 3,33’ü ürünün sağlıklı olduğu gibi konularda algılamada kararsızlıkların fazla 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 8.11).  

 

Coğrafi işaretli ürün algısının gelir gruplarına göre dağılımı araştırıldığında, tüm gelir 

grupları coğrafi işaretli ürünün en çok ilgili coğrafyada üretilen ürün olduğu yönünde 

fikir belirtirken, 1-2000 ve 2001-5000 gelir gruplarında en az algının ürünün yüksek 

fiyatlı olma ihtimalinin düşük olduğu yönündeyken, 5001 ve üstü gelir gruplarında en 

az algının ürünün sağlıklı olduğuna yönelik faktörü belirtmişlerdir (Çizelge 8.11).  

 

Zuluğ (2010) araştırmasında coğrafi işaretli ürünün en çok ilgili coğrafyada üretildiği 

(4,27), ürünün lezzetli olduğu (3,78), en az ise tarım çalışanlarının gelirlerinin artacağını 

( 3,02) ve ürün için bağımsız denetleme yapıldığını (2,93) ifade etmektedir.  

 

Meral (2013) yaptığı bir çalışmada tüketiciler coğrafi işaretli ürünün sırasıyla ürünün 

ilgili coğrafyada üretildiğini (3,93), ürünün daha lezzetli olduğunu (3,55) ve ürünün 

yapımının daha özenle olduğunu (3,55) ifade etmişlerdir. Ürün için bağımsız bir 

denetleme yapıldığı (2,95) ve üründe hile olma ihtimalinin düşük olduğu (2,87) ifadeleri 

ise tüketicilerin kararsız olduğu önermelerdir. 

 

Onurlu ve Taşdan’ın (2017) yaptıkları bir araştırmada, tüketicilerin büyük bölümünün 

geleneksel gıdaları aile büyüklerinin tükettiği gıdalar, çok uzun zamandır tüketilen 

gıdalar, yerel malzemeler ve tekniklerle üretilen gıdalar, eski tarifleri olan yemeklerdir 

şeklinde tanımladıklarını ve bu niteliksel ifadelere katılım düzeyinin yüksekliğinin 

geleneksel gıda tanımına teknik açıdan uyum sağladığını belirtmişlerdir.  
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Araştırmada tüketicilerin gelir durumları ile coğrafi işaretli ürünlere yönelik algıları 

arasındaki ilişkiler Ki-Kare İlgi Analizi ile hesaplanmıştır. Hesaplamada kullanılan 

hipotez aşağıda tanımlanmıştır: 

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürünlere yönelik algıları arasında ilişki 

yoktur. 

H1: Tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürünlere yönelik algıları arasında ilişki 

vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürünlere yönelik algıları 

arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak tüketicilerinin gelir durumları ile tarımsal ürünlere yönelik algıları 

arasında istatistik bakımdan anlamlı ve önemli bir bağlantı yoktur.   

 

Çizelge 8.11 Tüketicilerin coğrafi ürün algısı 

Coğrafi İşaretli Ürün 
Gelir Grupları 

Ortalama 
1 - 2000 2001 - 5000 5001 - + 

Ürünün ilgili coğrafyada üretildiğini 

ifade ediyor  
4,00 4,02 4,58 4,38 

Üründe sürdürülebilir bir kalitenin 

sağlandığını ifade ediyor.  
3,50 3,72 3,83 3,78 

Üründe hile olma ihtimalinin düşük 

olduğunu ifade ediyor  
3,62 3,42 3,37 3,39 

Ürünün sağlıklı olduğunu ifade ediyor.  4,12 3,37 3,27 3,33 

Ürünün yapımının daha özenle 

olduğunu ifade ediyor.  
3,62 3,61 3,43 3,50 

Ürünün yüksek fiyatlı olacağını ifade 

ediyor  
3,00 3,34 3,51 3,44 

Ürünün geleneksel üretim 

yöntemleriyle üretildiğini ifade ediyor.  
3,37 3,41 3,82 3,68 

Ürünün el yapımı ve çok zahmetli 

olduğunu gösteriyor  
3,37 3,41 3,82 3,69 

 X= 1,510                     X2 =70,932              SD:0,501                    P= 0,027 

H0= Kabul  
1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Fikrim Yok / Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum 
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Onurlu ve Taşdan’ın (2017) yaptıkları bir araştırmada, geleneksel gıdaların doğadan 

toplanan ürünler ya da organik ürünler olarak tanımlanmasına katılım oranlarının 

yüksekliğinin, bu ürünlerin tüketici gözündeki doğal ve sağlıklı ürün algısını göstermesi 

açısından önemli olduğuna vurgu yapmışlardır. Ayrıca araştırma sonuçlarında 

tüketicilerin çoğunun bu ürünleri sağlıklı, yüksek kaliteli, tadı iyi, hazırlanması kolay, 

çeşitliliği fazla, çevreye olumsuz etkisi az olan ürünler olarak görmesinin yanı sıra 

tüketiminden dolayı mutlu hissettiği ifade etmesini doğallık algısı ile bir arada 

değerlendirdiklerinde geleneksel ürünlere önemli avantajlar sağladığını belirtmişlerdir.  

 

 

8.3.2 Tüketicilerin coğrafi işaretli ürün ve normal ürün algısı    

 

Tüketicilerin ortalama 3,51’i coğrafi işaretli ürünlerin normal ürünlere göre daha 

lezzetli olduğunu ve 3,39’u coğrafi işaretli ürünlerin geleneksel metotlarla ilgili bölgede 

üretildiği algısının yüksek olduğunu ifade etmişlerdir.  2,89’u coğrafi işaretli ürünlerin 

normal ürünlerden bir farkının olmadığı ve 3,26’sı ise coğrafi işaretli ürünlerin normal 

ürünlere göre gereğinden fazla pahalı olacağı gibi konularda algısının düşük olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 8.12).  

 

Gelir gruplarına göre coğrafi işaretli ürünler ile normal ürünler arasındaki 

karşılaştırmada tüm gelir grupları coğrafi işaretli ürünlerin normal ürünlere göre daha 

lezzetli olduğunu düşündüklerini belirtirken, coğrafi işaretli ürünlerin diğer ürünlerden 

bir farkının olmadığı konusunda algının düşük olduğunu belirtmişlerdir (Çizelge 8.12).  

 

Çalışmada tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürün ve normal ürünlere yönelik 

algıları arasındaki ilişkiler Ki-Kare İlgi Analizi ile hesaplanmıştır. Hesaplama kullanılan 

hipotez aşağıda tanımlanmıştır: 

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürün ve normal ürünlere yönelik algıları 

arasında ilişki yoktur. 
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H1: Tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürün ve normal ürünlere yönelik algıları 

arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürün ve normal ürünlere 

yönelik algıları arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin olmadığı 

tespit edilmiştir. Sonuç olarak tüketicilerinin gelirleri ile coğrafi işaretli ürün ve normal 

ürünlere yönelik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir bağlantı 

yoktur (Çizelge 8.12).   

 

Çizelge 8.12 Tüketicilerin coğrafi ürün ile normal ürün karşılaştırmasındaki algısı 

Coğrafi İşaretli Ürün 
Gelir Grupları 

Ortalama 
1-2000 2001 - 5000 5001 - + 

Coğrafi işaretli ürünlerin diğer 

ürünlerden bir farkının olduğunu 

düşünmüyorum. 

3,25 2,85 2,88 2,89 

Coğrafi işaretli ürünler normal ürünlere 

göre gereğinden fazla pahalı olduğunu 

düşünüyorum 

3,50 3,37 3,20 3,26 

Coğrafi işaretli ürünlerin normal 

ürünlere göre daha lezzetli olduğunu 

düşünüyorum 

3,75 3,59 3,46 3,51 

Coğrafi işaretli ürünlerin normal 

ürünlere göre daha sağlıklı ve güvenilir 

olduğunu düşünüyorum. 

3,50 3,43 3,29 3,34 

Coğrafi işaretli ürünlerin normal 

ürünlere göre daha kaliteli olduğunu 

düşünüyorum. 

3,50 3,54 3,26 3,36 

Coğrafi işaretli ürünlerin geleneksel 

metotlarla ilgili bölgede üretildiğine 

inanıyorum 

3,50 3,48 3,34 3,39 

 X= 1,510                     X2 =55,973              SD:0,501                    P= 0,000 

H0= Kabul  
1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Fikrim Yok / Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum 

 

8.3.3 Tüketicilerin coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye katkı algısı   

 

Tüketicilerin ortalama 3,67’si coğrafi işaretli ürünlerin bölgenin tanıtımına katkı 

sağlayarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını yönündeki algısının daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Coğrafi işaretli ürünlerin yerel ekonomiye ve üreticiye 
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olumlu katkısının olmayacağı (2,71) yönündeki algının ise daha düşük olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 8.13).  

 

Gelir gruplarına göre coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye katkısı hakkında bazı bilgilere 

katılma durumları incelendiğinde tüm gelir gruplarında coğrafi işaretli ürünlerin 

bölgenin tanıtımına katkı sağlayarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını 

yönündeki algının daha yüksek olduğu, coğrafi işaretli ürünlerin yerel ekonomiye ve 

üreticiye olumlu katkısının olmayacağı yönündeki algının düşük olduğunu 

belirtmişlerdir (Çizelge 8.13). 

 

2016 yılında Toklu ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, Cİ kullanımının en önemli 

yararlarından birisinin kırsal ekonomiye sağladığı katkı olduğunu vurgulamışlardır. Cİ 

ile birlikte, yöreye ait ürünün farkındalığı artırılarak o yörenin ekonomisine katkıda 

bulunabileceği ve bu durumdan hem yerel üreticilerin yarar sağlayacağı hem de yöre 

halkı için yeni istihdam alanları sağlayabileceğini belirtmişlerdir. Cİ yerel bir kalkınma 

aracı olarak kullanıldığında yerel üreticiye rekabet avantajı sağlarken kırsal ekonominin 

kalkınmasına da katkı sağlayacağı ve belli bir yöreye ait Cİ’li ürünler yörenin 

tanınmasını sağladığı için yöreye turist çekmekte ve kırsal turizme katkı sağlamakta 

önemli bir faktör olduğunu vurgulamışlardır.  

 

Çalışmada tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye katkısına 

yönelik algıları arasındaki ilişkiler Ki-Kare İlgi Analizi ile hesaplanmıştır. Hesaplama 

kullanılan hipotez aşağıda tanımlanmıştır: 

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye katkısına yönelik 

algıları arasında ilişki yoktur. 

H1: Tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye katkısına yönelik 

algıları arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye 

katkısına yönelik algıları arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin 
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olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak tüketicilerinin gelirleri ile coğrafi işaretli 

ürünlerin ekonomiye katkısına yönelik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 

önemli bir bağlantı yoktur (Çizelge 8.13).   

 

Çizelge 8.13 Tüketicilerin coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye katkısı algısı  

Coğrafi İşaretli Ürün 

Gelir Grupları 

Ortalama 

1-2000 
2001 - 

5000 
5001 - + 

Coğrafi işaretli ürünler yerel ekonomiye 

destek sağlar. 
4,00 3,58 3,66 3,65 

Coğrafi işaretli ürünler yerel üreticiye 

katkı sağlar. 
3,75 3,61 3,66 3,65 

Coğrafi işaretli ürünler bölgenin 

tanıtımına katkı sağlar. 
3,75 3,62 3,68 3,67 

Coğrafi işaretli ürünler ürünün fiyatının 

artmasını sağlar 
3,00 3,40 3,27 3,30 

Coğrafi işaretli ürünlerin yerel 

ekonomiye ve üreticiye hiçbir olumlu 

katkısı yoktur 

2,25 2,82 2,69 2,71 

X= 1,510                     X2 =81,351              SD:0,501                    P= 0,000 

H0= Kabul  

1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Fikrim Yok / Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum 

 

8.3.4 Tüketicilerin coğrafi işaretli ürünlerin kültür ve geleneklere olan katkı algısı   

 

Toklu ve arkadaşlarının (2016) yaptıkları çalışmada, Cİ’li ürünler sayesinde yüzyıllar 

öncesine dayanan geleneksel üretim yöntemlerinin ve bilgilerin nesilden nesile 

aktarılarak bölgenin kültürel varlığının korunmasında faydalı olduğunu belirtmişlerdir. 

Günümüzün büyük işletmelerinde yeni üretim tekniklerinin ve yeni bilgilerin daha 
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etkinken, Cİ ile korunmuş ürünler için eskiye dayanan bilgilerin ve geleneksel üretim 

yöntemlerinin daha önemli olduğuna vurgu yapmışlardır. Cİ ilgili bölgenin kültürel 

varlığını korurken, tüketici ile üretici arasında da bilginin ve kültürün paylaşılmasına 

imkân sağlayarak bölgesel kimliğin oluşmasında da söz sahibi olduğunu böylece 

tüketicilerin sadece satın aldıkları ürün hakkında değil, o yörenin kültürel değerleri 

hakkında da bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir.  

 

Tüketicilerin ortalama 3,75’i coğrafi işaretli ürünlerin ilgili bölgenin kültürünün bir 

parçası olduğu yönündeki algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Coğrafi 

işaretli ürünlerin üretimde hiçbir hile yoktur (3,22) yönündeki algılarının ise daha düşük 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 8.14).  

 

Gelir gruplarına göre coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye katkısı hakkında bazı bilgilere 

katılma durumları incelendiğinde 1-2000 gelir grubundaki tüketicilerde coğrafi işaretli 

ürünler bölgenin kültürel varlığını korumaya yardımcı olur (4,00) yönündeki algılarının 

yüksek, coğrafi işaretli ürünler standart kalitede üretilmiştir (3,25) yönündeki algının ise 

düşük olduğu tespit edilmiştir. 2001-5000 ve 5001-üstü gelir gruplarındaki tüketicilerde 

ise coğrafi işaretli ürünler ilgili bölgenin kültürünün bir parçasıdır yönündeki algıları 

yüksek iken coğrafi işaretli ürünlerin üretiminde herhangi bir hile yoktur yönündeki 

algılarının düşük olduğu belirlenmiştir (Çizelge 8.14).  

 

Çalışmada tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürünlerin kültür ve geleneklere olan 

katkısına yönelik algıları arasındaki ilişkiler Ki-Kare İlgi Analizi ile hesaplanmıştır. 

Hesaplama kullanılan hipotez aşağıda tanımlanmıştır: 

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürünlerin kültür ve geleneklere olan 

katkısına yönelik algıları arasında ilişki yoktur. 

H1: Tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürünlerin kültür ve geleneklere olan 

katkısına yönelik algıları arasında ilişki vardır. 
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Hipotezlerine göre; tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürünlerin kültür ve 

geleneklere olan katkısına yönelik algıları arasında %95 güven aralığında değişkenler 

arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak tüketicilerinin gelirleri ile 

coğrafi işaretli ürünlerin kültür ve geleneklere olan katkısına yönelik algıları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir bağlantı yoktur (Çizelge 8.14).   

 

Çizelge 8.14 Tüketicilerin coğrafi işaretli ürünlerin kültür ve geleneklere katkısı algısı  

Coğrafi İşaretli Ürün 

Gelir Grupları 

Ortalama 

1-2000 
2001 - 

5000 
5001 - + 

Coğrafi işaretli ürünler ilgili bölgenin 

kültürünün bir parçasıdır 
3,75 3,80 3,72 3,75 

Coğrafi işaretli ürünler geleneksel üretim 

metotlarının korunmasına katkı sağlar 
4,00 3,61 3,65 3,65 

Coğrafi işaretli ürünler bölgenin kültürel 

varlığını korumaya yardımcı olur. 
4,00 3,67 3,65 3,67 

Coğrafi işaretli ürünler daha kalitelidir 3,75 3,40 3,38 3,40 

Coğrafi işaretli ürünler daha sağlıklı ve 

güvenilirdir. 
3,50 3,43 3,42 3,43 

Coğrafi işaretli ürünlerin üretiminde 

herhangi bir hile yoktur. 
3,50 3,22 3,20 3,22 

Coğrafi işaretli ürünler standart kalitede 

üretilmiştir 
3,25 3,30 3,32 3,31 

X= 1,510                     X2 =51,719              SD:0,501                    P= 0,015 

H0= Kabul  
1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Fikrim Yok / Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum 
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8.4 Tüketicilerin Ankara İline Ait Coğrafi İşaretli Ürünlere Yönelik Tutum ve 

Davranışları   

 

8.4.1 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri bilme durumu     

 

Ankete katılan tüketicilerin %73,5’i Ankara iline ait CİÜ’leri bildiklerini ve %26,5’i ise 

bilmediklerini söylemişlerdir. Ankara iline ait CİÜ’leri bildiklerini belirten 147 

tüketiciden %45,6’sı erkek tüketici iken %54,4’ü kadın tüketicidir (Çizelge 8.15).  

 

Erkek tüketicilerin ise %68,4’ü Ankara iline ait CİÜ’leri bildiklerini, %31,6’sı ise 

bilmediklerini belirtirken, kadın tüketicilerin %78,4’ü ise Ankara iline ait CİÜ’leri 

bildiklerini, %21,6’sı ise bilmediklerini bildirmiştir (Çizelge 8.15).  

 

Oğuz ve Toprak’ın (2017) Siirt ilinde yaptıkları araştırmada, coğrafi işaret kavramını 

duydunuz mu sorusuna % 44,6’sının evet, % 55,3’inin ise hayır cevabını verdiğini 

belirtmiştir. Coğrafi işaret ismini duymayanların çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Bunun da Siirt ilinde kavramsal olarak coğrafi işaretin çok fazla bilinmediğini 

gösterdiğini belirtmiştir.  

 

Meral (2013) yaptığı araştırmada, Kahramanmaraş ilindeki tüketicilerin coğrafi işaretli 

ürünler hakkında bilgisi olanların %96,6’ı olduğunu belirtmiştir.  

 

Çalışmada tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri bilme 

durumları arasındaki ilişkiler Ki-Kare İlgi Analizi ile hesaplanmıştır. Hesaplama 

kullanılan hipotez aşağıda tanımlanmıştır: 

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri bilme durumları 

arasında ilişki yoktur. 

H1: Tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri bilme durumları 

arasında ilişki vardır. 
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Hipotezlerine göre; tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri 

bilme durumları arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin olduğu 

tespit edilmiştir. Sonuç olarak tüketicilerinin cinsiyetleri ile Ankara iline ait coğrafi 

işaretli ürünleri bilme durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir 

bağlantı vardır (Çizelge 8.15).   

 

Çizelge 8.15 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri bilme durumu   

Cinsiyet 

Ankara İline Ait CİÜ Biliyor 

musunuz? Toplam 

Evet Hayır 

Erkek 67 31 98 

Kadın 80 22 102 

Toplam 147 53 200 

 X= 1,51                     X2 =2,599              SD:0,501                    P= 0,107 

H0= Red  

 

 

Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri bildiklerini belirten 147 kişiden sadece 

Beypazarı Kurusu, Çubuk Turşusu ve Kalecik Karası Üzümünü CİÜ olarak belirten 63 

kişidir. Yani bilgisi olduğunu belirten tüketicilerin %42,9’u Beypazarı Kurusu, Çubuk 

Turşusu ve Kalecik Karası Üzümünün coğrafi işaretli ürün olduğunu bilmektedir 

(Çizelge 8.16).  

 

Bilgisi olduğunu belirten tüketicilerin %9,5’i Beypazarı Kurusunu, %10,9’u Beypazarı 

Kurusu ve Çubuk Turşusunun, %1,4’ü Beypazarı Kurusu ve Kalecik Karası Üzümünün, 

%0,7’si Çubuk Turşusu ve Kalecik Karası Üzümünün, %34,7’si ise Beypazarı kurusu, 

Çubuk Turşusu, Kalecik Karası Üzümü, Ankara Armudu, Ankara Döneri, Ankara 

Keçisi Oğlağı Eti, Ankara Simidi, Ankara Tavası, Hacıbekir Kavunu ve Kazan 

Kavunun CİÜ olduğunu belirtmiştir. Buna göre bilgisi olduğunu belirten tüketicilerin  

% 57,1’i ise yanlış cevap vermiştir (Çizelge 8.16).  
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Bu sonuçlara göre bilgisi olduğunu belirten tüketicilerin yarıdan fazlasının coğrafi 

işaretli ürün kavramını duyduklarını ancak araştırma bölgesine ait Cİ ürünlerini 

bilmediklerini göstermektedir. Ankete katılan 200 tüketiciden 53 kişi CİÜ hakkında hiç 

bilgisinin olmadığını belirtmiştir (Çizelge 8.16).  

 

Oğuz ve Toprak’ın (2017) yaptıkları çalışma Siirt’in yerel değerlerinin arasından 

coğrafi işaret almış 5 ürünü (büryan, fıstık, bal, perde pilav ve battaniye) bilip 

bilmedikleri araştırıldığında, en çok bilinen ürünler sırasıyla büryan, fıstık, bal olduğu 

sonucunu bulmuşlardır. Coğrafi işaret alan battaniyenin 5. sırada ve perde pilavının 6. 

sırada yer aldığı, coğrafi işarete sahip olmayan bıttımin ise 4. sırada, otlu peynirinin ise 

7. sırada yer aldığı tespit edilerek, halk arasında değer yargılarının farklı olduğunun 

coğrafi işarete sahip olmayan ürünlerin coğrafi işaret almış olduğunu düşünenlerin çok 

olduğu belirtilmiştir. Bunun sebebi olarak da bu ürünlerin kent için önemli bir 

ekonomik kaynak oluşturmasından kaynaklandığı kanısına varılmışlardır. 

 

Çizelge 8.16 Tüketicilerin Ankara iline ait CİÜ’leri bilme durumları  

 
Ankara İline Ait Coğrafi İşaretli Ürünler Kişi  

Ankara İline Ait Coğrafi 

İşaretli Ürün Bilgisi 

Beypazarı Kurusu 14 

Beypazarı Kurusu, Çubuk Turşusu 16 

Beypazarı Kurusu, Kalecik Karası Üzümü 2 

Beypazarı Kurusu, Çubuk Turşusu, Kalecik 

Karası Üzümü 
63 

Çubuk Turşusu, Kalecik Karası Üzümü 1 

Beypazarı kurusu, Çubuk Turşusu, Kalecik 

Karası Üzümü, Ankara Armudu, Ankara Döneri, 

Ankara Keçisi Oğlağı Eti, Ankara Simiti, 

Ankara Tavası, Hacıbekir Kavunu, Kazan 

Kavunu 

51 

Ankara İline Ait Coğrafi 

İşaretli Ürünü 

Bilmeyenler 

Coğrafi İşaretli Ürün Olduğunu Bilmeyenler 53 
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8.4.2 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketime durumları ve 

aylık harcamaları 

 

Tüketicilere Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketme durumları sorulduğunda 

tüketicilerin %70,5’inin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tükettiği, %29,5’unun ise 

tüketmediği sonucuna ulaşılmıştır (Çizelge 8.17). Anket yapılan 200 tüketiciden 141 

tüketicinin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgisi olduğunu tespit 

edilmişti. Ankara iline ait bilgisi olduğunu belirten 141 tüketici aynı zamanda Ankara 

iline ait coğrafi işaretli ürünleri tükettiklerini de belirtmiştir.   

 

Meral (2013) yaptığı araştırmada Kahramanmaraş ilindeki tüketicilerin %97,4’ünün 

coğrafi işaretli ürün tükettiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Oğuz ve Toprak’ın (2017) yaptıkları çalışmada Siirt ilinde tüketicilerin %12,7’sinin 

coğrafi ürün tüketmediğini, %87,3’inin ise tükettiği cevabını verdiklerini belirtmişlerdir.  

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketme durumları 

arasında ilişki yoktur. 

H1: Tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketme durumları 

arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri 

tüketme durumları arasında istatistiki olarak %95 güven sınırında değişkenler arasında 

ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak tüketicilerinin cinsiyetleri ile Ankara iline 

ait coğrafi işaretli ürünleri tüketme durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 

önemli bir bağlantı vardır (Çizelge 8.17).   
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Çizelge 8.17 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketme durumu   

Cinsiyet 

Ankara İline Ait CİÜ Tüketiyor musunuz? 

Toplam 

Tüketiyorum Tüketmiyorum 

Erkek 66 32 98 

Kadın 75 27 102 

Toplam 141 59 200 

 X= 1,510                     X2 =0,919              SD:0,501                    P= 0,338 

H0= Red  

 

Ankette katılan tüketicilere Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünlerden hangilerini 

tükettikleri sorulduğunda Beypazarı Kurusunu 133 kişinin, Çubuk Turşusunu 110 

kişinin, Kalecik Karası Üzümünü 68 kişinin tükettiğini belirlenmiştir. Bu tüketicilerin 

Ankara iline ait diğer ürünleri de tükettikleri görülmektedir (Çizelge 8.18).  

 

Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri bilmediklerini belirten tüketicilerden aslında 

Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri tükettiği ancak bu ürünlerin coğrafi işaretli ürün 

olduğunu bilmeden tükettikleri sonucuna varılmıştır.   

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin ürünün coğrafi işaretli ürün olma durumuna göre ürünü tüketme ve 

tüketmeme durumu arasında ilişki yoktur. 

H1: Tüketicilerin ürünün coğrafi işaretli ürün olma durumuna göre ürünü tüketme ve 

tüketmeme durumu arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin ürünün coğrafi işaretli ürün olma durumuna göre ürünü 

tüketme ve tüketmeme durumu arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında 

ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak tüketicilerin ürünün coğrafi işaretli 

ürün olma durumuna göre ürünü tüketme ve tüketmeme durumu arasında istatistik 

bakımdan anlamlı ve önemli bir bağlantı yoktur (Çizelge 8.18).   
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Çizelge 8.18 Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri tüketen tüketici sayıları  

Ankara İline Ait Ürünler 

Ankara İline Ait Coğrafi İşaretli Ürün Tüketme 

Durumu 

Tüketen (Kişi) Tüketmeyen (Kişi) 

Beypazarı Kurusu 133 34 

Çubuk Turşusu 110 51 

Kalecik Karası Üzümü 68 75 

Ankara Armudu 63 12 

Ankara Döneri 56 15 

Ankara Keçisi Oğlak Eti 13 35 

Ankara Simidi 69 8 

Ankara Tavası 37 23 

Hacıbekir Kavunu 9 32 

Kazan Kavunu 29 22 

X= 1,237                     X2 =27,889              SD:0,426                    P= 0,006 

H0= Kabul 

 

 

Coğrafi işaretli ürün tükettiğini belirten 141 tüketiciye Ankara iline aite coğrafi işaretli 

ürün tüketimlerinin nasıl olduğu sorulduğunda, tüketicilerin %42,6’sının tüketiminin 

normal, %37,6’sının az, %12,8’inin çok az ve %7,1’ininde çok fazla olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 8.19).  

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketme sıklıkları 

arasında ilişki yoktur. 
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H1: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketme sıklıkları 

arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün 

tüketme sıklıkları arasında istatistiki olarak %95 güven sınırında değişkenler arasında 

ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak tüketicilerinin gelirleri ile Ankara iline ait 

coğrafi işaretli ürün tüketme sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir 

bağlantı vardır (Çizelge 8.19).   

 

Çizelge 8.19 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketimi  

Coğrafi İşaretli 

Ürün Tüketim 

Sıklığı 

Ailenin Toplam Aylık Geliri (TL) 

Toplam 

1-2000 2001-5000 5000 - üstü 

Çok Fazla 0 0 10 10 

Normal 2 13 45 60 

Az 1 21 31 53 

Çok Az 0 7 11 18 

Toplam 3 41 97 141 

X= 2,666                     X2 =10,408              SD:0,516                    P= 0,109 

H0= Red 

 

 

Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tükettiğini belirten 141 tüketiciye aylık gelirlerinin 

ne kadarını coğrafi işaretli ürünlere ayırdıkları sorulduğunda ortalama aylık 167,27 TL 

ayrıldığı tespit edilmiştir. 141 tüketicinin %51,1’i aylık 20-100 TL arasında coğrafi 

işaretli ürünler için harcama yaptıklarını, %43,3’ü ise aylık 101-300 TL arası ve %5,7’si 

ise 300 – üstü TL arası harcama yaptıkları belirlenmiştir (Çizelge 8.20). 

 

Aylık coğrafi işaretli ürünlere harcama tutarları 31-50 yaş grubu (%69,5)’nun daha fazla 

olduğu, bunu %22,7 ile 15-30 yaş grubu ve %7,8 ile de 51- üstü yaş grubu olduğu tespit 

edilmiştir (Çizelge 8.20).  
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Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin yaş grupları ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün için harcama tutarı 

arasında ilişki yoktur. 

H1: Tüketicilerin yaş grupları ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün için harcama tutarı 

arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin yaş grupları ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün için 

harcama tutarı arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin olmadığı 

tespit edilmiştir. Sonuç olarak tüketicilerinin yaş grupları ile Ankara iline ait coğrafi 

işaretli ürün için harcama tutarı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir 

bağlantı yoktur (Çizelge 8.20).   

 

Çizelge 8.20 Tüketicilerin aylık Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün için harcama 

tutarları   

Aylık 

Harcama 

(TL) 

Yaş Grubu 

Toplam 

15-30 yaş 31-50 yaş 51 ve üstü 

20 -100 20 47 5 72 

101 - 300 11 44 6 61 

300 - Üstü 1 7 0 8 

Toplam 32 98 11 141 

X= 1,851                     X2 =50,851              SD:0,533                    P= 0,010 

H0= Kabul 
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8.4.3 Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri tüketme ve tüketmeme nedenleri 

 

Coğrafi işaretli ürün tükettiğini belirten 141 tüketici coğrafi işaretli ürün tüketmedeki en 

önemli nedenlerin daha lezzetli olması (4,46) ve sağlıklı olması (4,25) olduğunu 

belirtmiştir. Daha ucuz olması (3,40) ise coğrafi işaretli ürün tüketmelerinde daha az 

öncelikli olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 8.21).  

 

Meral (2013) yaptığı çalışmada, Kahramanmaraş ilindeki tüketicilerin coğrafi ürün 

tüketme en önemli nedenlerin, daha lezzetli (4,76) ve daha kaliteli (4,61) olması 

olduğunu tespit etmiştir. Çevreye daha az zararlı olması (3,70) önermesi ise diğerlerine 

göre daha az önemli olduğunu belirtmiştir.  

 

Zuluğ (2010) da araştırmasında tüketicilerin coğrafi işaretli ürünü tüketmesinin nedenin 

en çok ürünün daha lezzetli, daha kaliteli olduğundan, en az ise çevreye daha az zararlı 

olması sonucunu tespit etmiştir. 

 

Bir başka araştırmada Oğuz ve Toprak (2017) tarafından yapılan araştırmada, Siirt 

ilindeki tüketicilerin coğrafi işaretli ürünleri sağlıklı, lezzetli ve kaliteli bulduğu için 

tükettiklerini belirtmiştir.   

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketme nedenleri 

arasında ilişki yoktur. 

H1: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketme nedenleri için 

arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün 

tüketme nedenleri arasında istatistiki olarak %95 güven sınırında değişkenler arasında 

ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak tüketicilerinin gelirleri ile Ankara iline ait 

coğrafi işaretli ürün tüketme nedenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir 

bağlantı vardır (Çizelge 8.21).   
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Çizelge 8.21 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketme nedenleri  

Coğrafi İşaretli Ürün 
Gelir Grupları  

Ortalama 

1 - 2000 2001 - 5000 5001 - + 

Daha sağlıklı olması 4,75 3,95 4,36 4,25 

Daha ucuza mal olması 3,00 3,13 3,54 3,40 

Daha lezzetli 5,00 4,38 4,49 4,46 

Çevreye daha aza zararlı 

olması 
3,50 3,65 3,87 3,80 

Bol çeşit olması 4,50 4,00 3,62 3,74 

Aileden gelen alışkanlıklar 4,00 3,97 4,11 4,07 

X= 2,670                     X2 =57,977              SD:0,517                    P= 0,476 

H0= Red 

1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Fikrim Yok / Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum 

 

Coğrafi işaretli ürün tüketmediğini belirten 59 tüketici coğrafi işaretli ürün 

tüketmemedeki en önemli nedenlerin alışkanlıklarının olmaması (4,44) ve fiyatının 

yüksek olması (3,37) olduğunu belirtmiştir. Lezzetli olmaması (2,61) ve besin değerinin 

olmadığını düşünmeleri (2,61) ise coğrafi işaretli ürün tüketmemelerinde daha az 

öncelikli olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 8.22).  

 

Onurlubaş ve Taşdan (2017) tarafından yapılan araştırmada, geleneksel gıda 

tüketmeyenlerin çoğunun bu ürünlerin bulunması zor ürünler olduğunu ve bu ürünler 

hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını belirttiklerini vurgulamıştır.  

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketmeme nedenleri 

arasında ilişki yoktur. 
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H1: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketmeme nedenleri 

için arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün 

tüketmeme nedenleri arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin 

olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak tüketicilerinin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi 

işaretli ürün tüketmeme nedenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir 

bağlantı yoktur (Çizelge 8.22).   

 

Çizelge 8.22 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketmeme nedenleri  

Coğrafi İşaretli Ürün 
Gelir Grubu  

Ortalama 

1 - 2000 2001 - 5000 5001 - + 

Alışkanlığım yok 4,40 4,23 4,57 4,44 

Fiyatı Yüksek 2,00 3,42 3,55 3,37 

Sağlıklı ve Hijyenik Değil 2,20 2,85 2,75 2,74 

Katkı Maddesi Olduğunu 

Düşünüyorum 
2,20 2,66 2,78 2,69 

Lezzetli Olmaması 1,80 2,57 2,75 2,61 

Ürün Çeşidi Sınırlı 2,00 3,28 3,09 3,06 

Hizmet Kalitesi Düşük 2,40 2,61 2,87 2,74 

Güven Vermiyor 2,00 2,47 2,84 2,64 

Besin Değerinin Olmadığını 

Düşünüyorum 
2,20 2,38 2,81 2,61 

X= 2,474                     X2 =50,577              SD:0,652                    P= 0,003 

H0= Kabul 
1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Fikrim Yok / Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum 

 

Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tükettiğini belirten 141 tüketiciye coğrafi işaretli 

ürün tüketimindeki en önemli sorunların temin edilmesindeki zorluklar (3,37) ve pahalı 

olması (3,29) olduğunu belirtmiştir. Sağlıksız olması (2,24) ve çabuk bozulmasının 

(2,72) çok sorun olmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 8.23).  
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Gruplar itibari ile incelendiğinde ise ikinci ve üçüncü gelir grubundaki tüketiciler 

tarafından sırası ile temin edilmesinin zor olması ve pahalı olması en önemli sorun 

olarak belirtilerken, birinci gelir grubundaki tüketiciler tarafından sırası ile pahalı 

olması ve temin edilmesinin zor olması en önemli tüketim sorunu olarak belirtilmiştir. 

Her üç gelir grubunda ise sağlıksız olduğu konusundaki önermeye katılım çok azdır 

(Çizelge 8.23). 

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketiminde 

karşılaştıkları sorunlar arasında ilişki yoktur. 

H1: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketiminde 

karşılaştıkları sorunlar arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün 

tüketiminde karşılaştıkları sorunlar arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında 

ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak tüketicilerinin gelirleri ile Ankara iline 

ait coğrafi işaretli ürün tüketiminde karşılaştıkları sorunlar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ve önemli bir bağlantı vardır (Çizelge 8.23).   

 

Çizelge 8.23 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tüketiminde 

karşılaştıkları sorunlar  

Coğrafi İşaretli Ürün 

Gelir Grupları 

Ortalama 
1 - 2000 

2001 - 

5000 
5001 - + 

Pahalı Olması 3,75 3,25 3,28 3,29 

Temin Edilmesinin Zor 

Olması 
3,37 3,45 3,33 3,37 

Etiketsiz Olması 2,37 3,00 3,12 3,05 

Çabuk Bozulması 3,12 2,41 2,84 2,72 

Sağlıksız Olması 2,37 2,17 2,26 2,24 

X= 2,610                     X2 =27.173              SD:0,565                    P= 0,400 

H0= Red 
1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Fikrim Yok / Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum 
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8.4.4 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün alışverişini yaptıkları 

yerler  

 

Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tükettiğini belirten 141 tüketiciye Ankara iline ait 

coğrafi işaretli ürünlerin alışverişini nereden yaptığı sorulduğunda tüketiciler 

alışverişlerinin %30,5’ini yerel pazarlardan, %18,4’ü organik ürün pazarlarından, 

%17,7’si Süpermarketlerden yaptığını belirtmişlerdir. Tüketiciler en az kendi ürettiği 

ürünü (%1,4) ve mahalle bakkallarından (%3,5) tercih etmektedirler (Çizelge 8.24).  

 

Coğrafi işaretli ürün tükettiğini belirten 141 tüketiciden 5001 ve üstü gelire sahip olan 

tüketicilerin (%68,8) coğrafi işaretli ürün alışverişinde birinci sırada yer aldığı, 2000 – 

5000 TL arası geliri olan tüketicilerin %29,1 ile ikinci sırada ve %2,1 ile de 1-2000 TL 

arası gelire sahip olan tüketicilerin CİÜ alışverişinde son sırada olduğu tespit edilmiştir 

(Çizelge 8.24).   

 

5000 ve üstü gelire sahip olan tüketiciler CİÜ alışverişlerinin %34’ünü yerel 

pazarlardan, %19,6’sını organik ürün pazarlarından, %15,5’ini süpermarketlerden ve 

%30,9’unu ise diğer alışveriş yerlerinden yaptıkları belirlenmiştir. 2001-5000 TL arası 

gelire sahip olan tüketicilerin ise CİÜ alışverişlerinin %24,4’ünü süpermarketlerden, 

%22’sini yerel pazarlardan, %17,1’ini organik ürün pazarlarından ve %36,6’sını diğer 

alışveriş yerinden yaptıkları belirlenmiştir (Çizelge 8.24). 

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün alışverişi yaptıkları 

yerler arasında ilişki yoktur. 

H1: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün alışverişi yaptıkları 

yerler arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün 

alışverişi yaptıkları yerler arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin 

olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak tüketicilerinin gelirleri ile Ankara iline ait coğrafi 
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işaretli ürün alışverişi yaptıkları yerler arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir 

bağlantı vardır (Çizelge 8.24).   

 

Çizelge 8.24 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün alışverişi yaptığı yerler 

Alışveriş Yerleri  

Gelir Grubu 

Toplam 
1-2000 2001-5000 5001 - + 

Yerel Pazar 1 9 33 43 

Mahalle Bakkalı 0 4 1 5 

Organik Ürün Pazarları 0 7 19 26 

Köyden Getirtiyor 2 4 12 18 

Komşulardan 0 3 6 9 

Süpermarket 0 10 15 25 

Kendi Üretiyor 0 0 2 2 

Hipermarket 0 4 9 13 

Toplam 3 41 97 141 

X= 2,666                     X2 =18,763              SD:0,516                    P= 0,174 

H0= Red 

 

 

8.4.5 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri alım şekli   

 

Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tükettiğini belirten 141 tüketici coğrafi işaretli 

ürünleri %80,9’ı ambalajlı satın aldığını, %19,1’i açıktan satın aldığını belirtmiştir 

(Çizelge 8.25). 

 

İlkokul mezunlarının %16,7’si açıktan, %83,3’ü ambalajlı CİÜ aldıklarını belirtmiştir. 

Ortaokul mezunlarının %100’ü açıktan aldıklarını belirtirken lise mezunlarının %100’ü 

ambalajlı aldıklarını belirtmişlerdir. Üniversite, yüksek lisans ve doktora mezunlarının 

%18,9’u açıktan, %81,1’i ise ambalajlı CİÜ aldıklarını belirtmiştir (Çizelge 8.25). 

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  
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H0: Tüketicilerin eğitim durumları ile coğrafi işaretli ürünleri alım şekli arasında ilişki 

yoktur. 

H1: Tüketicilerin eğitim durumları ile coğrafi işaretli ürünleri alım şekli arasında ilişki 

vardır. 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin eğitim durumları ile coğrafi işaretli ürünleri alım şekli 

arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak Tüketicilerin eğitim durumları ile coğrafi işaretli ürünleri alım şekli 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir bağlantı yoktur (Çizelge 8.25).   

 

Çizelge 8.25 Tüketicilerin coğrafi işaretli ürünleri alım şekli  

Eğitim Durumu 
CİÜ Alım Türü Toplam 

Açık da Ambalajlı   

İlkokul 1 5 6 

Ortaokul 1 0 1 

Lise 0 2 2 

Üniversite 23 65 88 

Yüksek Lisans 2 40 42 

Doktora 0 2 2 

Toplam 27 114 141 

X= 5,170                     X2 =13,584              SD:0,869                    P= 0,018 

H0= Kabul 

 

8.4.6 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri satın alırken dikkat 

ettikleri özellikler  

 

Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tükettiğini belirten tüketiciler sırasıyla ürünlerin 

sağlıklı olması (4,19), taze (4,10), kaliteli (4,09) olmasının çok önemli olduğunu ifade 

etmişlerdir. Gelirlerine göre coğrafi işaretli ürünleri satın alırken dikkat edilen özellikler 

incelendiğinde 1. ve 3. gelir grubundaki tüketicilerin en çok sağlıklı olmasına önem 

verdikleri, 2. gelir grubundaki tüketicilerin ise en çok kaliteye önem verdikleri tespit 

edilmiştir. 1. gelir grubundaki tüketicilerin en az önem verdikleri faktör kolay temin 

edilmesi, 2. gelir grubundakilerin en az önem verdikleri faktör alındığı kişi ya da satış 



87 
 

mağazası iken, 3. gelir grubundakiler için aileden gelen alışkanlıklar en az önemli 

faktördür (Çizelge 8.26).  

2007 yılında Keleş’in yapmış olduğu araştırmada tüketicilerin gıda ürünlerini satın 

alırken sırasıyla kalite, fiyat ve çevrenin öncelikli olduğunu son olarak ise markayı 

tercih etiklerini tespit etmiştir.  

 

2009 yılında Ertürk’ün yapmış olduğu araştırmada, tüketicilerin gıda ürünlerini satın 

alırken ürünlerde en çok kişisel deneyim ve kalite belgesine sahip olmasına önem 

verirken, en az satış elemanlarının tavsiyesine ve ürünün ithal olmasına önem 

verdiklerini tespit etmiştir. 

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürün satın alırken dikkat ettikleri özellikler 

arasında ilişki yoktur. 

H1: Tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürün satın alırken dikkat ettikleri özellikler 

arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürün satın alırken dikkat 

ettikleri özellikler arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin 

olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak Tüketicilerin gelirleri ile coğrafi işaretli ürün 

satın alırken dikkat ettikleri özellikler arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir 

bağlantı yoktur (Çizelge 8.26).   
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Çizelge 8.26 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri satın alırken dikkat 

ettikleri özellikler   

Coğrafi İşaretli Ürün Özellikleri Gelir Grupları Ortalama 

1 - 2000 2001 - 5000 5001 - + 

Kalite 5,00 4,24 4,01 4,09 

Görünüş 4,00 3,51 3,77 3,70 

Marka 3,66 3,31 3,52 3,46 

Fiyat 4,00 3,82 3,80 3,81 

Sağlıklı Olması 5,00 4,14 4,19 4,19 

Tazelik 4,33 4,17 4,07 4,10 

Alındığı kişi ya da Satış Mağazası 4,33 3,14 3,50 3,41 

Aileden Gelen Alışkanlıklar 4,33 3,46 3,36 3,41 

Ürüne İlişkin Daha Önceki 

Deneyimler 

4,33 3,78 3,90 3,87 

Kalite Belgesi 4,33 3,51 3,84 3,75 

Geleneksel Üretim 4,33 3,39 3,69 3,62 

Üretim Şekli 4,33 3,31 3,65 3,57 

Kolay Temin Edilmesi 3,33 3,78 3,84 3,81 

X= 2,675                     X2 =90,437              SD:0,512                    P= 0,036 

H0= Kabul 
1:Hiç Önemli Değil, 2:Önemli Değil, 3:Fikrim Yok / Kararsızım, 4:Önemli, 5:Çok Önemli 

 

8.4.7 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünlerdeki fiyat algısı   

 

Ankara iline ait coğrafi işaretli ürün tükettiğini belirten 141 tüketiciye Ankara iline ait 

olduğunu bildiğiniz coğrafi işaretli ürünlerin fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz 

sorusu sorulduğunda tüketiciler (Çizelge 8.27); 

 

 Beypazarı Kurusu için tüketicilerin %55,3’ü fiyatlar konusunda fikirlerinin 

olmadığını belirtirken %39,8’i fiyatların normal olduğunu, %2,9’u pahalı 

olduğunu ve %2’si ise ucuz olduğunu belirtmiştir.  
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 Çubuk Turşusu için tüketicilerin %61,7’si fiyatlar konusunda fikirlerinin 

olmadığını belirtirken %34,8’i fiyatların normal olduğunu, %2,1’i ucuz 

olduğunu ve %1,4’ü ise pahalı olduğunu belirtmiştir.  

 

 Kalecik Karası Üzümü için tüketicilerin %67,4’ü fiyatlar konusunda 

fikirlerinin olmadığını belirtirken %22,7’si fiyatların normal olduğunu, %7,8’i 

pahalı olduğunu ve %2,1’i ise pahalı olduğunu belirtmiştir.  

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

 

H0: Tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli 

ürünlerin fiyatlarına yönelik algıları arasında ilişki yoktur. 

 

H1: Tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli 

ürünlerin fiyatlarına yönelik algıları arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri 

coğrafi işaretli ürünlerin fiyatlarına yönelik algıları arasında %95 güven aralığında 

değişkenler arasında ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak tüketicilerin 

cinsiyetleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli ürünlerin fiyatlarına 

yönelik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir bağlantı vardır 

(Çizelge 8.27).   
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Çizelge 8.27 Tüketicilerin Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli 

ürünlerin fiyatları hakkındaki algısı 

Cinsiyet 
Beypazarı 

Toplam 

Pahalı Normal Ucuz Fikrim Yok 

Erkek 0 30 0 35 65 

Kadın 4 26 3 43 76 

Toplam 4 56 3 78 141 

X= 1,539                     X2 =7,292              SD:0,500                    P= 0,063 

H0= Red 

Cinsiyet 
Çubuk Turşusu 

Toplam 
Pahalı Normal Ucuz Fikrim Yok 

Erkek 0 26 0 39 65 

Kadın 2 23 3 48 76 

Toplam 2 49 3 87 141 

X= 1,539                     X2 =5,289              SD:0,500                    P= 0,152 

H0= Red 

Cinsiyet 
Kalecik Karası Üzümü 

Toplam 
Pahalı Normal Ucuz Fikrim Yok 

Erkek 8 14 0 43 65 

Kadın 3 18 3 52 76 

Toplam 11 32 3 95 141 

X= 1,539                     X2 =5,803              SD:0,500                    P= 0,122 

H0= Red 

 

Ankete katılan tüketicilere coğrafi işaretli ürünler ile normal ürünlerin fiyatları aynı 

olduğunda hangisini tercih edersiniz sorusu sorulduğunda tüketiciler (Çizelge 8.28); 

 

 Beypazarı Kurusu için tüketicilerin %77’Si coğrafi işaretli ürünü tercih 

edeceğini belirtirken %21’i fark etmeyeceğini, %2’si ise normal ürünü tercih 

edeceğini belirtmiştir.  

 

 Çubuk Turşusu için tüketicilerin %72,5’i coğrafi işaretli ürünü tercih 

edeceğini belirtirken %22’si fark etmeyeceğini, %5,5’i ise normal ürünü tercih 

edeceğini belirtmiştir.  
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 Kalecik Karası Üzümü için tüketicilerin %65,5’i coğrafi işaretli ürünü tercih 

edeceğini belirtirken %30,5’i fark etmeyeceğini, %4’ü ise normal ürünü tercih 

edeceğini belirtmiştir.  

 

Meral (2013) Kahramanmaraş ilinde yaptığı çalışmada tüketicilere coğrafi işaretli 

Gemlik zeytini ile diğer coğrafi işaretli olmayan zeytinlerin fiyatı aynı olduğu hangisini 

tercih edersiniz sorusu sorulduğunda tüketicilerin %90,4’ünün coğrafi işaretli Gemlik 

zeytini tercih ettiğini, %3,1’i fark etmez cevabını verdiğini belirtmiştir. Söz konusu 

çalışmanın yanı sıra yapılan çalışmadan coğrafi işaretli ürünlerin fiyatları diğer 

ürünlerin fiyatları ile aynı olursa tüketicilerin büyük çoğunluğunun coğrafi işaretli 

ürünü seçeceği sonucu çıkarılabilir.  

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

 

H0: Tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli 

ürünlerin fiyatları ile normal ürünlerin fiyatları aynı olduklarındaki tercihleri arasında 

ilişki yoktur. 

 

H1: Tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli 

ürünlerin fiyatları ile normal ürünlerin fiyatları aynı olduklarındaki tercihleri arasında 

ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri 

coğrafi işaretli ürünlerin fiyatları ile normal ürünlerin fiyatları aynı olduklarındaki 

tercihleri arasında %95 güven aralığında değişkenler arasında ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir. Sonuç olarak tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait olduklarını 

bildikleri coğrafi işaretli ürünlerin fiyatları ile normal ürünlerin fiyatları aynı 

olduklarındaki tercihleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir bağlantı 

vardır (Çizelge 8.28).   

 



92 
 

Çizelge 8.28 Tüketicilerin coğrafi işaretli ürünler ile normal ürünlerin fiyatları aynı 

olduğundaki tercihleri 

Cinsiyet 

Beypazarı 

Toplam 
Coğrafi İşaretli 

Ürün 
Normal Ürün Farketmez 

Erkek 77 2 19 98 

Kadın 77 2 23 102 

Toplam 154 4 42 200 

X= 1,510                     X2 =0,301              SD:0,501                    P= 0,860 

H0= Red 

Cinsiyet 

Çubuk Turşusu 

Toplam 
Coğrafi İşaretli 

Ürün 
Normal Ürün Farketmez 

Erkek 73 2 23 98 

Kadın 72 9 21 102 

Toplam 145 11 44 200 

X= 1,510                     X2 =4,474              SD:0,501                    P= 0,107 

H0= Red 

Cinsiyet 

Kalecik Karası Üzümü 

Toplam Coğrafi İşaretli 

Ürün 
Normal Ürün Farketmez 

Erkek 68 6 24 98 

Kadın 63 2 37 102 

Toplam 131 8 61 200 

X= 1,510                     X2 =4,883              SD:0,501                    P= 0,087 

H0= Red 
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Tüketicilerin çoğunun coğrafi işaretli ürünlerin fiyatları hakkında fikirleri olmamasına 

rağmen coğrafi işaretli ürünlerin fiyatları normal ürünlerin fiyatları ile aynı olduğu 

zaman coğrafi işaretli ürünün tercih edileceği tespit edilmiştir.  

Ankete katılan tüketicilere coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden daha fazla 

ödemek ister misiniz sorusu sorulduğunda tüketicilerin %70’i hayır cevabını verirken 

%30’u ise evet cevabını vermiştir (Şekil 8.4). Yani tüketicilerin çoğunluğu coğrafi 

işaretli ürünlere normal ürünlerden daha fazla ödemek istememektedir. 

 

Meral (2013) Kahramanmaraş ilindeki tüketicilerin coğrafi işareti olan bir ürüne, işareti 

olmayan bir üründen daha fazla ödemek ister misiniz sorusunu sorduğunda tüketicilerin 

%58,85’inin evet, %41,15’inin ise hayır cevabını verdiğini belirtmiştir.   

 

Loureiro ve Umberger (2005) araştırmalarında tüketicilerin %36’sının coğrafi işaretli 

ürünlere daha fazla ödeme isteği olduğunu tespit etmiştir. 

 

 

Şekil 8.4 Tüketicilerin Ankara ilinde coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden daha 

fazla ödeme durumu  

 

Evet

30%

Hayır

70%
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Tüketiciler “Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünlerden Beypazarı kurusu, çubuk turşusu 

ve kalecik karası üzümlerine normal ürünlere göre daha fazla ödemek ister misiniz?” 

sorusu sorulduğunda; Beypazarı kurusu için %29’u, çubuk turşusu için %35’i ve kalecik 

karası üzümü için ise %27’si daha fazla ödeyebileceklerini belirtmiştir (Çizelge 8.29). 

Yani tüketicilerin büyük bir kısmı coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden daha fazla 

ödemeyi kabul etmemiştir.  

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

H0: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli 

ürünlere normal ürünlerden daha fazla ödeme tercihleri arasında ilişki yoktur. 

 

H1: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli 

ürünlere normal ürünlerden daha fazla ödeme tercihleri arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri 

coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden daha fazla ödeme tercihleri arasında 

istatistiki olarak %95 güven sınırında Beypazarı kurusu ve kalecik karası üzümü için 

değişkenler arasında ilişkinin olmadığı, çubuk turşusu için ise bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir. Sonuç olarak tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait olduklarını 

bildikleri coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden daha fazla ödeme tercihleri 

arasında Beypazarı kurusu ve kalecik karası üzümü için istatistik bakımdan anlamlı ve 

önemli bir bağlantı yokken, çubuk turşusu için vardır (Çizelge 8.29). 
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Çizelge 8.29 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden 

daha fazla ödeme durumu  

Beypazarı 

Kurusu 

Gelir Grupları 

Toplam 
1-2000 2001-5000 5000 - + 

Evet 0 14 44 58 

Hayır 8 48 86 142 

Toplam 8 62 130 200 

X= 2,610                     X2 =5,991              Sd:0,565                    P= 0,050 

H0= Kabul 

Çubuk 

Turşusu 

Gelir Grupları 

Toplam 
1-2000 2001-5000 5000 - + 

Evet 1 18 51 70 

Hayır 7 44 79 130 

Toplam 8 62 130 200 

X= 2,610                     X2 =3,774              Sd:0,565                    P= 0,152 

H0= Red 

Kalecik 

Karası 

Üzümü 

Gelir Grupları 

Toplam 
1-2000 2001-5000 5000 - + 

Evet 0 9 45 54 

Hayır 8 53 85 146 

Toplam 8 62 130 200 

X= 2,610                     X2 =11,686              SD:0,565                    P= 0,003 

H0= Kabul 
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Coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden daha fazla ödemek ister misiniz sorusuna 

evet cevabını veren 60 tüketiciye neden daha fazla ödemek istediklerini sorulduğunda; 

%35’i coğrafi işaretli ürünlerin daha kaliteli olduğunu düşündükleri için daha fazla 

ödemek istediklerini belirtmişlerdir. Coğrafi işaretli ürünlerin geleneksel metotlarla 

üretildiği için %28’i, daha lezzetli olduğu için %19’u, daha sağlıklı ve güvenilir olduğu 

için ise %18’i coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden daha fazla ödeyebileceklerini 

belirtmişlerdir (Şekil 8.5).  

 

 

Şekil 8.5 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden daha 

fazla ödeme nedenleri  

 

Coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden daha fazla ödemek ister misiniz sorusuna 

hayır cevabını veren 140 tüketiciye neden daha fazla ödemek istemedikleri 

sorulduğunda; %41’i ürün hakkında yeterince bilgisinin olmadığı bu yüzdende daha 

fazla ödemek istemedikleri tespit edilmiştir. %31’i coğrafi işaretli ürünlerin daha fazla 

ödemeyi hak edecek özelliklere sahip olmadığını, %28’i maddi gücünün yetersiz 

Coğrafi işaretli 
ürünler daha 

lezzetli olduğu için
19%

Coğrafi işaretli 
ürünler daha 

sağlıklı ve güvenilir 
olduğu için

18%

Coğrafi işaretli 
ürünler daha 

kaliteli olduğu için
35%

Coğrafi işaretli 
ürünler geleneksel 

metotlarla 
üretildiği için

28%
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olmasından dolayı coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden daha fazla ödemek 

istemediklerini belirtmişlerdir (Şekil 8.6).  

 

 

 

Şekil 8.6 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden daha 

fazla ödemek istememelerinin nedenleri  

 

8.4.8 Tüketicilerin Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ile ilgili 

düşünceleri  

 

Ankete katılan tüketicilere Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımını yeterli 

bulup bulmadıkları sorusu sorulduğunda tüketicilerin %38’i tanıtımların yetersiz olduğu 

cevabını verirken %54,5’i fikirlerinin olmadığını, %7,5’i ise tanıtımların yeterli olduğu 

cevabını vermiştir (Çizelge 8.30). Yani tüketicilerin tamamına yakın bir kısmı Ankara 

iline ait coğrafi işaretli ürünlere yönelik tanıtımların yeterli yapılmadığını 

belirtmektedir.   

Coğrafi işaretli 

ürünler 

hakkında 

yeterince bilgim 

olmadığı için

41%

Coğrafi işaretli 

ürünlerin daha 

fazla ödemeyi hak 

edecek özelliklere 

sahip olmadığını 

düşündüğüm için

31%

Maddi gücüm 

yeterli olmadığı 

için

28%
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Ankete cevap veren erkek nüfusun %33,7’si tanıtımların yetersiz olduğunu, %56,1’i 

fikirlerinin olmadığını ve %10,2’si ise yeterli olduğunu belirtmiştir. Kadın nüfusun ise 

%42,2’si tanıtımların yetersiz olduğunu, %52,9’u ise fikirlerinin olmadığını ve %4,9’u 

ise tanıtımların yeterli olduğunu belirtmiştir.  

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

 

H0: Tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli 

ürünlerin tanıtımı hakkındaki düşünceleri arasında ilişki yoktur. 

 

H1: Tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli 

ürünlerin tanıtımı hakkındaki düşünceleri arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin cinsiyetleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri 

coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı hakkındaki düşünceleri arasında %95 güven aralığında 

değişkenler arasında ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak tüketicilerin 

cinsiyetleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı 

hakkındaki düşünceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir bağlantı vardır 

(Çizelge 8.30).   

 

Çizelge 8.30 Tüketicilerin Ankara iline ait CİÜ’lerin tanıtımı hakkındaki düşünceleri    

  

Cinsiyet 

Toplam 

Erkek Kadın 

Yeterli 10 5 15 

Yetersiz 33 43 76 

Fikrim Yok 55 54 109 

Toplam 98 102 200 

X= 1,510                     X2 =2,913              SD:0,501                    P= 0,233 

H0= Red 
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Gelir grupları itibari ile incelediğinde ise 1-2000 TL arası gelire sahip tüketicilerin 

%50’si tanıtımların yetersiz olduğunu, %50’si ise fikirlerinin olmadığını belirtmiştir. 

2001-5000 TL arası gelire sahip tüketicilerin ise %37,1’i tanıtımların yetersiz olduğunu, 

%51,6’sı ise fikirlerinin olmadığını ve %11,3’ü ise tanıtımların yeterli olduğunu 

belirtmiştir. 5001 ve üstü gelire sahip olan tüketicilerin ise %37,7’si tanıtımların 

yetersiz olduğunu, %56,2’si ise fikirlerinin olmadığını, %6,2’si tanıtımların yeterli 

olduğunu belirtmiştir (Çizelge 8.31).  

 

Anket yolu ile toplanan verilerin analizde Ki-Kare yöntemi kullanılmıştır.  

 

H0: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli 

ürünlerin tanıtımı hakkındaki düşünceleri arasında ilişki yoktur. 

 

H1: Tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli 

ürünlerin tanıtımı hakkındaki düşünceleri arasında ilişki vardır. 

 

Hipotezlerine göre; tüketicilerin gelirleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri 

coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı hakkındaki düşünceleri arasında %95 güven aralığında 

değişkenler arasında ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak tüketicilerin 

gelirleri ile Ankara iline ait olduklarını bildikleri coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı 

hakkındaki düşünceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir bağlantı vardır 

(Çizelge 8.31).   

 

Çizelge 8.31 Tüketicilerin Ankara iline ait CİÜ’lerin tanıtımı hakkındaki düşünceleri    

  
Gelir Grupları 

Toplam 
1-2000 2001-5000 5000 - + 

Yeterli 0 7 8 15 

Yetersiz 4 23 49 76 

Fikrim Yok 4 32 73 109 

Toplam 8 62 130 200 

X= 2,610                     X2 =2,611              SD:0,565                    P= 0,625 

H0= Red 
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Tüketicilere Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımlarının etkinliği nasıl 

artırılmalıdır sorusu sorulduğunda, coğrafi işaretli ürünlerin raflarda görünmesinin 

kolaylaştırılması (3,60) CİÜ’lerin tanıtımını artıracağı yönündeki düşünceye katılım 

daha fazla iken fuarlar, satış noktalarındaki indirimler, sergiler, kuponlar, yarışmalar, 

çekilişler vb. uygulamalara (3,32) katılım daha düşüktür. Gelir gruplarına göre Ankara 

iline ait coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımlarının etkinliği nasıl artırılmalıdır sorusu 

incelendiğinde (Çizelge 8.32); 

 

 1-2000 gelir grubundaki tüketiciler süpermarket vb. gıda alışveriş yerlerinde 

stantların açılması (4,00), süpermarket vb. gıda alışveriş yerlerinde belirli 

reyonların coğrafi işaretli ürünlere ayrılması (4,00) ve devlet ya da özel sektör 

öncülüğünde her ilde belirli günlerde coğrafi ürünlerin tanıtımın yapıldığı 

fuarların düzenlenmesi (4,00) CİÜ’lerin tanıtımını artıracağı yönündeki 

düşünceye katılım daha fazla iken kamu spotlarının (3,25) CİÜ’lerin tanıtımını 

artıracağı yönündeki düşünceye katılım çok azdır. 

 

 2001-5000 gelir grubundaki tüketicilerde ise coğrafi işaretli ürünlerin raflarda 

görünmesinin kolaylaştırılması (3,58) ve devlet ya da özel sektör öncülüğünde 

her ilde belirli günlerde coğrafi ürünlerin tanıtımın yapıldığı fuarların 

düzenlenmesi (3,58) CİÜ’lerin tanıtımını artıracağı yönündeki düşünceye 

katılım daha fazla iken fuarlar, satış noktalarındaki indirimler, sergiler, kuponlar, 

yarışmalar, çekilişler vb. uygulamaların (3,19) CİÜ’lerin tanıtımını artıracağı 

yönündeki düşünceye katılım çok azdır. 

 

 5001 ve üstü gelir grubundaki tüketicilerde ise coğrafi işaretli ürünlerin raflarda 

görünmesinin kolaylaştırılması (3,60), süpermarket vb. gıda alışveriş yerlerinde 

stantların açılması (3,60) ve süpermarket vb. gıda alışveriş yerlerinde belirli 

reyonların coğrafi işaretli ürünlere ayrılmasının (3,60) CİÜ’lerin tanıtımını 

artıracağı yönündeki düşünceye katılım daha fazla iken fuarlar, satış 

noktalarındaki indirimler, sergiler, kuponlar, yarışmalar, çekilişler vb. 

uygulamaların (3,36) CİÜ’lerin tanıtımını artıracağı yönündeki düşünceye 

katılım çok azdır. 
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Çizelge 8.32 Tüketicilerin Ankara iline ait CİÜ’lerin tanıtımlarının etkinliğinin 

artırılması yönündeki önerileri 

    

Coğrafi İşaretli Ürün 

Gelir Grubu 

Ortalama 

1-2000 2001 - 5000 5001 - + 

Afişler, haber bültenleri, basın toplantıları 

vb. etkinliklerin yapılması 
3,75 3,43 3,49 3,48 

Coğrafi işaretli ürünlerin raflarda 

görünmesinin kolaylaştırılması 
3,75 3,58 3,60 3,60 

Kamu Spotu 3,25 3,45 3,49 3,47 

Devlet ya da özel sektör öncülüğünde her 

ilde belirli günlerde coğrafi ürünlerin 

tanıtımın yapıldığı fuarların düzenlenmesi 

4,00 3,58 3,57 3,59 

Süpermarket vb. gıda alışveriş yerlerinde 

stantların açılması 
4,00 3,45 3,60 3,57 

Süpermarket vb. gıda alışveriş yerlerinde 

belirli reyonların coğrafi işaretli ürünlere 

ayrılması 

4,00 3,40 3,60 3,55 

Kuponlar, Örnek Ürünler, Sergiler, fuarlar, 

Yarışmalar, Çekilişler, Satış Noktaları 

İndirim, Para İadeleri vb. uygulamalar 

3,50 3,19 3,36 3,32 
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9. SONUÇ  

 

9.1 Değerlendirme 

 

Bu Araştırmada Ankara İli Çankaya İlçesindeki tüketicilerin coğrafi işaretli ürünler 

hakkındaki tüketici algısı, tüketim şekilleri, coğrafi işaretli ürünler hakkındaki tutum ve 

davranışları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

Tüketicilerin yaş, cinsiyet, medeni durumu, eğitimi gibi sosyoekonomik özellikleri 

incelendiğinde anket yapılan tüketicilerin %51’i kadın, %49’u erkek, %79,5’unun evli, 

%14’ünün bekâr, %66,5’unu memur, %6’sının ev hanımı, %59’unu İç Anadolu 

Bölgesinden geldiği, %70’inin 31-50 yaş aralığında olduğu, %64’ünün üniversite 

mezunu, %27’sinin yüksek lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir.  

 

Gıda alışverişini yapan kişiler ile yapılacağı yere karar veren kişilere ilişkin her iki 

sorunun cevabının da aynı olduğu (karı-kocanın birlikte yaptıkları) tespit edilmiştir.  

 

Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu coğrafi işaretli ürün denildiği zaman ürünün ilgili 

coğrafyada üretildiğini algılamaktadır. Ayrıca tüketicilerin çoğu coğrafi işaretli 

ürünlerin normal ürünlere göre daha lezzetli olduğunu ifade etmişlerdir.  Coğrafi işaretli 

ürünlerin normal ürünlere göre gereğinden fazla pahalı olacağı gibi konularda tüketici 

algısının düşük olduğu belirlenmiştir. Tüketicilerin geneli coğrafi işaretli ürünlerin 

bölgenin tanıtımını yaygınlaştırarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını, 

coğrafi işaretli ürünlerin ait olduğu bölgenin kültürünün bir parçası olduğu yönünde 

düşüncelerinin olduğu tespit edilmiştir.  

 

Tüketicilerin Ankara ilindeki coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgilerinin olup olmadığı 

sorulduğunda %73,5’i Ankara iline ait CİÜ’leri bildiklerini ve %26,5’i ise 

bilmediklerini söylemişlerdir. Ankara iline ait CİÜ’leri bildiklerini belirten 147 

tüketiciden %45,6’sı erkek tüketici iken %54,4’ü kadın tüketicidir.  
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Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri bildiklerini belirten 147 kişiden sadece 

Beypazarı Kurusu, Çubuk Turşusu ve Kalecik Karası Üzümünü CİÜ olarak belirten 63 

kişidir. Yani bilgisi olduğunu belirten tüketicilerin %42,9’u Beypazarı Kurusu, Çubuk 

Turşusu ve Kalecik Karası Üzümünün coğrafi işaretli ürün olduğunu bilmektedir. 

Bilgisi olduğunu belirten tüketicilerin % 57,1’i ise yanlış cevap vermiştir. Bu sonuçlara 

göre bilgisi olduğunu belirten tüketicilerin yarıdan fazlasının coğrafi işaretli ürün 

kavramını duyduklarını ancak araştırma bölgesine ait Cİ ürünlerini bilmediklerini 

göstermektedir.  

 

Ankara iline ait coğrafi işaretli ürünleri bilmediklerini belirten 53 tüketicinin ise Ankara 

iline ait coğrafi işaretli ürünleri tükettiği ancak bu ürünlerin coğrafi işaretli ürün 

olduğunu bilmeden tükettikleri sonucuna varılmıştır.   

 

Coğrafi işaretli ürünlerin tüketimindeki en önemli faktörlerin ürünlerin daha lezzetli, 

taze ve sağlıklı olmasından dolayı tercih edildiği tespit edilmiştir. Coğrafi işaretli ürün 

tüketmemedeki en önemli faktörlerin ise tüketicilerin alışkanlıklarının olmaması olduğu 

tespit edilmiştir.  

 

Tüketicilerin coğrafi işaretli ürünleri genellikle yerel pazarlardan aldıkları ve ürünleri 

alırken ambalajlı olmasına dikkat ettikleri belirlenmiştir.  

 

Tüketicilerin çoğunun coğrafi işaretli ürünlerin fiyatları hakkında fikirleri olmamasına 

rağmen coğrafi işaretli ürünlerin fiyatları normal ürünlerin fiyatları ile aynı olduğu 

zaman coğrafi işaretli ürünün tercih edileceği tespit edilmiştir.  

 

Ankete katılan tüketicilere %70’i coğrafi işaretli ürünlere normal ürünlerden daha fazla 

ödemek istemediklerinin belirtmişlerdir. Tüketicilerin çoğunun coğrafi işaretli ürünlere 

normal ürünlere göre daha fazla ödemek istememelerinin nedeni coğrafi işaretli ürünler 

hakkında yeterince bilgilerinin olmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.  

 

Yapılan araştırmada çıkan sonuçlar incelendiğinde, Ankara İli Çankaya İlçesindeki 

tüketicilerin Ankara İline ait coğrafi işaretli ürünler hakkında yeterli düzeyde bilgiye 
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sahip olmadığı ve kültürel değerlerin tanıtımının yoğunlaşması gerektiği sonucuna 

varılmıştır. Toklu ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan bir çalışmada da tüketicilerin 

coğrafi işaretli ürün hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıkları yani coğrafi işaretli ürün 

farkındalığının henüz tam olarak oluşturulamadığı yönünde benzer bir sonuç çıkmıştır. 

Bu sonuçlardan hareketle CİÜ’lerin tüketiciler tarafından henüz yeterince tanınmadığı, 

hangi ürünlerin CİÜ olduğunun bilinmediği şeklinde bir genelleme yapılabilir.  

 

9.2 Öneriler 

 

Yerel ürünlerin farkındalığını, tanınmasını arttırmak ve tüketiminin yaygınlaştırılması 

amacıyla düşünülen önerileri sıralayacak olursak; 

 

 Coğrafi işaret kavramının yazılı, sözlü ve basılı olarak daha fazla kullanılması 

gerektiği ve bu şekilde coğrafi işaret kavramının farkındalık ve tanınma 

düzeylerinde artışların sağlanabileceği (Afişler, haber bültenleri, basın 

toplantıları vb. etkinliklerin yapılması), 

 

Afişler, haber bültenleri, basın toplantıları vb. etkinliklerin yapılması en etkili 

kitle iletişim araçlarından olduğu için daha kısa sürede çok daha fazla sayıda 

tüketiciye ulaşma olanağı sağlayacak, CİÜ’lerin tanıtımının daha kısa sürede 

yapılmasına ve daha etkin bir şekilde tanınmasını sağlayacaktır.   

 

 Kültürel ve/veya yerel ürünlerin tanıtımları için festivaller yapılarak farkındalık 

artırılmalı,  

 

Yerel ürünlerin festivaller aracılığı ile tanıtımının yapılması diğer etkili tanıtım 

yollarından birisidir. Çünkü festivaller sayesinde birçok tüketicinin ilgisi 

çekilmiş olacak ve festivallerden söz eden tüketiciler sayesinde CİÜ’lerin 

tanıtımının yapılması sağlanacaktır.  

 

 Coğrafi işaretli ürünlerin market, süpermarket vb. gıda satış yerlerinde raflarda 

görünmesinin kolaylaştırılması, 
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 Devlet ya da özel sektör öncülüğünde her ilde belirli günlerde coğrafi ürünlerin 

tanıtımın yapıldığı fuarların düzenlenmesi, 

 

 Süpermarket vb. gıda alışveriş yerlerinde belirli reyonların coğrafi işaretli 

ürünlere ayrılması, 

 

 Coğrafi İşaretli ürünler için başarılı pazarlama stratejileri oluşturulmalı,  

 

 Üretici örgütlerinin Coğrafi İşaretli Ürünlere yönelik farkındalıklarının 

artırılması ve etkin görev almalarının sağlanması önemli görülmektedir.  

 

Türkiye geleneksel değerler ve ürünler açısından önemli bir potansiyele sahip 

olduğundan, üreticiler ürünlerini farklılaştırarak önemli bir rekabet avantajı elde 

edebilir, tüketiciler ise daha kaliteli ve sağlıklı ürünler tüketme fırsatı yakalayabilir 

(Toklu ve ark. 2016). Bu nedenle, Türkiye'nin geleneksel ve yöresel değerlerine sahip 

çıkılarak hem üreticilerde hem de tüketicilerde sürdürülebilir coğrafi işaretli ürün 

farkındalığı oluşturulmalıdır.  

 

Ayrıca tüketicilere coğrafi işaretli ürün bilgilendirmeleri yapılarak bir coğrafi işaretli 

ürün satın aldıkları zaman o bölgenin ekonomisine, kültürel ve yerel değerlerinin 

korunmasına ve geleneksel üretim yöntemlerinin sürekliliğinin sağlanmasına yardımcı 

olacaklarının bilinci ve farkındalığının yerleştirilmesi gerekmektedir.  
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