Coğrafi İşaretli Ürünler

Küre Fuarcılık Tic. Ltd. Şti
Telefon : (+90) 212 281 78 00
Adres :Seyrantepe Mah. Yayıncılar Sok.
ISPAR İş Merkezi C Blok No:2/28
Web

Seyrantepe / Kağıthane / İstanbul
: http://www.kurefuar.com/

Title

Coğrafi işaret, temel olarak bir yöresel ürün adını ifade eder.
Bu anlamda coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer
özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya
ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir.
Manisa Kırkağaç Kavunundan Van Otlu Peynirine, Kastamonu
Siyez Bulgurundan, Hatay Defne sabununa kadar Türkiye'nin
zengin coğrafyasının yerel ürünlerinin
sergileneceği "Coğrafi İşaretli Ürünler" İstanbul'da yapılan
etkinliklerde çok fazla gündem konusu olmamış.
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Coğrafi İşaretlerin Önemi
Türkiye coğrafyasına ait birçok ürün benzersiz özellikleri ile o
bölgenin yerlisi ya da meraklıları tarafından biliniyor ve tercih
ediliyor. Bu ürünler yeterli desteği görmezlerse unutulup değerini
kaybediyor. Oysa ki dünya pazar payı 200 milyar dolar olan coğrafi
işaretli ürünleri gün ışığına çıkarmamız ve yaklaşık 2.500 adet
ürünümüze coğrafi işaret alarak, dünya pazarına sunmamız
mümkün. Bu orjinal ürünlerin gerçek sahiplerini doğru bir şekilde
tanıtmak ve tüketiciyle buluşturmak, ürünlerin bir markaya
dönüşmesine katkı sağlayarak bölgesel kalkınmaya büyük bir
destek sağlamak mümkün.
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Coğrafi işaretler, ayırt edici özelliği ile ön plana çıkan ve
bulunduğu bölge ile özdeşleşen doğal ürünleri, tarım, maden ve el
sanatları ile sanayi ürünleri de kapsıyor. Bu açıdan ürünün kalitesi,
geleneksel üretim metodu ve coğrafi kaynağı arasında kurulan bağı
simgeleyen bir güvenceyi de temsil ediyor.

Coğrafi işaretler, tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim
yapan kişi ya da firmaların tümünü korurken tüketiciyi de
korumakta. Geleneksel bilgi ve kültürel değerler de korunuyor.
Tüketicilerin coğrafi işaret amblemi olan ürünleri daha çok tercih
etmesi ve bu ürünlerin satış değerini artırması da büyük bir avantaj.
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Menşe Adı
Coğrafi işaretler iki ayrı şekilde değerlendirilmekte: Menşe adı ve
mahreç işareti. Coğrafi işaret korumasına konu edilen ürünün
üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı, sınırları
belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumda
bulunan coğrafi işaretlere “menşe adı” denir.
Mahreç İşareti
Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri,
sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu
durumdaki coğrafi işaretlere “Mahreç İşaret” deniyor. Mahreç
işaretine konu olan ürünün özelliklerinden en az birinin o yöreden
kaynaklanması şart ama yöre dışında da üretilebilmesi mümkün.
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Coğrafi İşaretler Tanıtımının
Hedefi
Coğrafi işaretlerin ekonomik, sosyal ve kültürel getirileri
konusunda farkındalık yaratmak
Üreticiler/satıcılar ile yerel ve ulusal alıcıları bir araya getirerek
ülkemizin coğrafi işaretlerinin tanıtımını yapmak ve yerel
ürünlerin ticarileştirilmesine katkıda bulunmak
Bu ürünlere olan talebin artması ürün fiyatlarının azalmasına ve
daha çok insan tarafından tercih edilmesine olanak sağlayacaktır.
Gelecek dönemlerde gerçekleştirilecek organizasyonlar için
altyapı oluşturmak
Coğrafi işaretlerin tanıtımı ve ticarileşmesine zemin hazırlamak.
Verimlilik faktörlerinin işler hale getirilmesiyle kaynakları
korumak, kaliteli ve daha fazla ürün alınabilmesini sağlamak
Deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmak

Neden İstanbul?
İstanbul coğrafi işaretli ürünlerin en büyük pazarı Istanbul.
Sektörün ilgililerini ve tüketiciyi, bilinçlendirmeli ve bu ürünlere
yönlendirmeliyiz.
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Ne Zaman?
05-08 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Nerede?
İstanbul Kongre Merkezi Harbiye /İSTANBUL
(Konumu ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle şehrin tam ortasında prestijli bir mekan)
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