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2.5. Aşamalar ve Zamanlama

3. Envanter Çalışması
3.1. Envanter Seçim Kriterleri
3.2. Ürün Sınıflandırılması
3.3. Ürün Görselleri Toplama
3.4. Ürün Tanıtım Kartları

07

07

22

57

32

62
62

51

13
12

30

58

49

14
16

22

56



1. GİRİŞ

1.1. Yönetici Özeti
‘’Yerel Ürünler Dijital Platformu’’ Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
(KAGM) ortaklığında yürütülen ‘’İşten 
Sosyal Uyuma’’ Projesi’nin alt bileşenini 
oluşturmaktadır.

Platformun hazırlanmasının amacı ise 
yaşadığımız coğrafyanın yerel ürün 
çeşitliliği ve zenginliğinin görünür 
kılınması, temel hedef ise yereldeki 
genç işsizler başta olmak üzere kadınlar 
ve dezavantajlı grupların da girişimci 
ekosisteme dahil olmalarını sağlamaktır.
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Platform NEDİR?

Farklılık yaratan ürünlerin; üretici, 
dağıtıcı ve pazarlayıcı sistemi içinde 
keşfedilmesi ve görünür kılınmasını 
sağlayacak ‘’yerel ürünler dijital 
platformu’’.

NEDEN hazırlanıyor?

Üretici ile tedarik zincirleri arasında 
köprü oluşturacak girişimci iş yapma 
modellerinin geliştirilmesi için.

NASIL bir platform 
olacak?

Tematik olarak sınıflandırılmış ürünlerin 
güçlü hikayeleri ile görünür kılındığı, 
üretici, girişimci ve tedarik zincirlerinin 
kullanacağı bir platform.

Platform NERELERİ 
kapsayacak?

Önce, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 
ve Fırat Kalkınma Ajansının 10 ili, 
sonra ise 81 il.

Platform NE ZAMAN 
kullanıma açılacak?

2022 yılı içinde kullanıma açılacak.

Hedef kitle KİMLER 
olacak?

Başta genç işsizler, kadınlar ve 
dezavantajlı gruplar olmak üzere 
girişimci ekosistem içinde yer almak 
isteyen üreticiler ve tedarikçiler.

YOL HARİTASI VE ENVANTER RAPORU   |   7



Döngüsel Tasarım Süreci Yaklaşımı

Proje, ‘’Döngüsel Tasarım Süreci’’ yaklaşımı ile ele alınacaktır. Döngüsel tasarım süreci 
küresel risklerin etkilerini dikkate alan, sorunların birlikte tartışıldığı ve çözümlerin de 
birlikte geliştirildiği katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımdır. 

Proje süreci, projenin bileşenlerini dikkate alan ‘’keşfet, buluş, tasarla ve pazarla’’ 
adımlarından oluşmaktadır. 

Anadolu’nun değerlerini bereket, birikim ve beceri temaları ile yeniden keşfetmek. Bereket 
temasının tarımsal ürünleri, birikim temasının mutfak mirasını, beceri temasının ise el 
sanatları ürünlerini kapsaması.

Genç girişimcileri üretici, dağıtıcı ve tüketici ile buluşturmak. Gençler, kadınlar ve dezavantajlı 
gruplara pazarlara ve bazı finansman araçlarına erişimini sağlayarak, yerel ve bölgesel 
kalkınma yaratan sosyal girişimcilik ortamı geliştirilmesi.

Sosyal etki yaratan iş modellerini tasarlamak. Yeni nesil iş modellerinin katılımcı ve kapsayıcı 
ortamlarda geliştirilmesi ve doğaya duyarlı süreç ve servislerin tasarlanması.

Yeni nesil platformlar pazarlamak. Deneyimlerin güçlü içerikler ve görünürlüklerle dijital ürün 
markalarına dönüştürülmesi ve yeni nesil pazarlama ortam ve araçlarının teşvik edilmesi. 

Keşfet

Buluş

Tasarla

Pazarla
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Yol Haritası ve 
Yerel Ürün 
Envanteri

Dijital Platform 
Tasarımı

10 İl Kimlik 
Kartı ve Etkinlik 

Programı

81 İl Tanıtım 
Kartları

AA

Dört Aşama, 10 Adım

Dört aşamalı süreçte gerçekleştirilecek proje kapsamında; Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı ve Fırat Kalkınma Ajansı Bölgelerinde yerel ürünlerin sınıflandırılması, ürünlerin 
görünür kılınması ve hikayeleştirilmesi sağlanacaktır. 

1. Ürün seçimlerini yapmak
2. Kimlik kartlarını tasarlamak

3. Ürünleri sınıflandırmak

4. Tematik haritaları üretmek
5. Katılımcı süreci sağlamak
6. Hedef kitleyi tanımlamak

7. Platformu dijitalleştirmek
8. Sosyal medya etkileşim 

sürecini başlatmak

9. 81 il envanteri sürecini 
kolaylaştırmak

10. Veri girişi ve kullanım 
eğitimi vermek
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Envanter Çıkarılması ve Ürün Sınıflandırılması

Ürün Tanıtım Kartları

İlk aşamada Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Fırat Kalkınma Ajanslarının 10 
ilini kapsayan çalışma, platformda kullanılacak tasarım dilinin oluşturulmasına katkı 
sağlayacaktır. Kimlik kartlarının tasarım bileşenlerini ürünün görseli ve hikayesi 
oluşturacaktır. Ürünün fotoğrafı ya da ürünün grafik tasarımının yer alacağı tanıtım 
kartlarındaki güçlü bir söylemle desteklenen ürün hikayesi özellikle tanıtım için önemli bir 
adım olacaktır.

“3Trend3İlke” yaklaşımı yerel 
ürünler envanterinin çıkarılması temel 
çerçevesini belirlemektedir. Küresel 
ve Yerel Trendler Raporunda 
açıklanmış olan; sosyal girişimcilik, 
yerel ve bölgesel kalkınma ve dijital 
pazarlama trendleri, katma değer 
yaratan yeni pazarlar trendleri 
dikkate alınmalıdır.

Envanter; sosyal girişimciliğin 
geliştirilmesi için üretici, dağıtıcı ve 
tüketici ile işsiz gençleri, kadınları 
ve dezavantajlı grupları buluşturan, 
yerel ve bölgesel ölçekte kalkınmayı 
teşvik eden ve katma değer yaratan 
ürünleri içermelidir.

“3Tema3Kategori” yaklaşımı ise 
yerel ürün sınıflandırmasının temel 
çerçevesini belirlemektedir. On 
binlerce yıllık derinliğin sunduğu 
yaşamsal ürünlerin çeşitliliği ve 
zenginliği bereket, birikim ve beceri 
temalarının güçlü kapsama alanı 
vardır.

Sınıflama; bereket coğrafyasının 
toprak ve su ile ortaya çıkan tarımsal 
ürünleri, kültürel birikimle oluşan 
gastronomi ürünleri ile ellerin becerisi 
ile şekillenen el sanatları ürünleri 
olmak üzere 3 kategoride olmalıdır.
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Proje uygulama süreci, bu nitelikleri 
karşılamak üzere, projenin 4 aşaması ile 
uyumlu olarak 10 adımda tasarlanmıştır. 

Yol haritasında her adım; ilkeler, 
sorumluluklar, yapılan ve yapılacak 
çalışmalar, tartışma konuları ve 
zamanlama başlıkları ile detaylı bir şekilde 
açıklanmıştır.

Envanter çalışması bölümünde ürün 
sınıflandırılması, ürün görsellerini toplama 
ve ikinci aşamanın konusu olan ürün 
tanıtım kartlarının hazırlanmasına yönelik 
ağırlıklı olarak görsel çalışmalar yer 
almaktadır.

1. Ürün Seçimlerini Yapmak
2. Kimlik Kartlarını Tasarlamak
3. Seçilen Ürünleri Sınıflandırmak
4. Tematik Haritaları Üretmek
5. Katılımcı Karar Sürecini 

Sağlamak
6. Hedef Kitleyi Tanımlamak 
7. Platformu Dijitalleştirmek
8. Sosyal Medya Etkileşimi 

Sürecini Başlatmak
9. 81 İl Ürün Envanteri Sürecini 

Kolaylaştırmak
10. Veri Girişi ve Platform 

Eğitimleri Vermek 

Bu rapor; giriş, yol haritası ve envanter 
çalışması olmak üzere üç bölümden 
oluşmaktadır.

Giriş bölümünde yönetici özeti, projenin 
kapsamı, UNDP ve KAGM iki paydaşın 
projeden beklentileri ve projenin dört aşaması 
yer almaktadır. 

Yol haritası bölümünde ise projenin süreç 
yaklaşımı, stratejik öncelikler, katılımcı karar 
süreçleri, sürecin eylem adımları ile projenin 
aşamaları ve zamanlamasına ilişkin detaylı 
bilgiler bulunmaktadır. 

Proje süreç yaklaşımı, keşfet, buluş, tasarla 
ve pazarla adımları ile tasarlanmıştır. 

Platformun; keşfeden, buluşturan, 
tasarlatan ve pazarlatan stratejik öncelikleri 
platformun katılımcı ve kapsayıcı temel 
ilkesi çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli 
hedeflerle desteklenmelidir.

Bu Çalışmanın İçeriği
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1.2. Proje Kapsamı

Yerel Ürün Dijital Envanteri Projesi, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü (KAGM) ortaklığında 
yürütülmekte olan  ‘İşten Sosyal Uyuma’ 
Projesi’nin alt bileşenini oluşturmaktadır.

İşten Sosyal Uyuma projesinin amacı, 
kadın işletmecilerin, girişimcilerin ve 
kooperatiflerinin COVID-19 pandemisinin 
etkileriyle başa çıkmalarına ve işletmelerini 
güçlendirmelerine destek olmak, mülteci 
ve ev sahibi topluluk üyeleri arasındaki iş 
ilişkilerini güçlendirerek sosyal uyumu ve 
topluluklar arası/topluluk içi dayanışmayı 
teşvik etmektir.

Proje, ticarileşme, üretim ve satış 
süreçlerini güçlendirmeye yönelik iki ana 
bileşenden oluşmaktadır:

• Kooperatiflerin dayanıklılıklarının 
artırılması.

• Kadınların iş piyasasına erişiminin 
girişimcilik yolu ile sağlanması. 

Kooperatiflerin dayanıklılıklarının artırılması 
bileşeninin alt hedefleri ise;

• 40 kadın kooperatifi için ihtiyaçlarına 
yönelik danışmanlık hizmeti,

• Danışmanlık hizmetlerini takiben 
belirlenen ihtiyaçlara yönelik ayni 
destek,

• Tedarik zincirleri aracılığıyla ticarileşme 
süreçlerini ve satış kanallarını 
geliştirmeye yönelik girişimler,

• Yerel ürünlerin ticarileştirilmesi ve 
tanıtımı için envanter çalışması ve bir 
çevrimiçi platformun kurulmasıdır.

Yerel Ürünler Dijital Platformu’nun 
hazırlanmasının amacı ise yaşadığımız 
coğrafyamızın yerel ürünler çeşitliliği  
ve zenginliği ile pazar davranışları ve 
beklentileri dikkate alınarak bir girişimci 
ekosisteminin tasarlanmasıdır. Temel 
hedef ise özellikle yereldeki genç işsizler 
başta olmak üzere kadınlar ve dezavantajlı 
grupların da  girişimci eko sisteme dahil 
olmalarını sağlamaktır.

Sistemin tasarlanması sürecinde; 
küresel ve yerel trendleri anlamak, 
algı ve beklentileri tespit etmek, katma 
değer yaratan yerel ürün çeşitliliğimizi 
sınıflandırmak, dijitalleşmenin gücünü 
kullanarak ürünleri hikayeleri ile görünür 
kılmaktır.

Sürecin tasarlanmasında ise Birleşmiş 
Milletler Küresel Amaçları ile Bölge 
Kalkınma Ajanslarının yerel ve bölgesel 
kalkınma ilkeleri  dikkate alınacaktır.
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1.3. Paydaşların Beklentileri

Projenin kurumsal iki paydaşı olan KAGM 
ve UNDP’nin projeden beklentileri sürecin 
tasarlanmasında önemli rol oynamaktadır. 

1. BM, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
kalkınma hedefleri ile uyumlu bir çerçeve oluşturulması.

2. Farklılık yaratan ve ticarileşmeye yönelik ürünleri içeren envanter 
çıkarılması.

3. Bölgesel ve yerel ölçekte genç istihdam yaratılması.

4. Genç girişimcilerin, tedarik zincirinin parçası yapılması.

5. Ürünlerin farklı temalarla ayırt edici özelliklerinin sınıflandırılması 
ve görünür kılınması.

6. Ürünlerin hikayeler, fotoğraflar ve tasarımlarla özgünlüklerinin 
sunulması.

7. Mevcut platformlardan farklı, katılımcı ve interaktif bir platform 
tasarlanması.

8. Ulusal ve uluslararası girişimcilik deneyimlerinden yararlanılması.

9. Kadın girişimciliği, kooperatif dayanıklılığı, mülteci uyumu gibi 
konuların sisteme dahil edilmesi.

10. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının yerel ve bölgesel kalkınma 
hedefleri doğrultusunda süreçte etkin olmaları.

10 Temel Beklenti
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Dört aşamalı bir süreçte gerçekleştirilecek proje kapsamında;  Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı ve Fırat Kalkınma Ajansı Bölgelerinde yerel ürünlerin sınıflandırılması, ürünlerin 
görünür kılınması ve hikayeleştirilmesi, iki bölge deneyimleri sonrasında çalışmanın tüm 
illeri kapsayacak süreci tasarlanacak ve üretici, girisimci ve tedarikçilerin  kullanacağı 
dijital bir platform hazırlanacaktır.

1.4. Proje Aşamaları

Birinci aşamada yol haritası ve yerel 
ürün envanteri çalışması yapılacaktır. 
Çalışmanın kavramsal ve operasyonel 
çerçevesini oluşturmak için küresel 
ve yerel trendler dikkate alınarak 
yerel ve bölgesel kalkınma odaklı yol 
haritası, sektörü ve bölgeyi iyi tanıyan 
önde gelen paydaşların görüş ve 
önerilerinin alınacağı katılımcı ortamlarda 
hazırlanacaktır. 

Yerel ürün envanter çalışması ise örnek 
olarak iki bölge ilinde ve 81 ili kapsamak 
üzere iki aşamalı olarak yürütülecek 
ve ilk etapta Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı ve Fırat Kalkınma Ajansları’na 
bağlı on ili kapsayacaktır.

İkinci aşamada,  on ili kapsayan ürünlerin 
tematik kimlik kartları dijital platforma 
uygun olarak tasarlanacaktır. Öğeler 
tematik haritalara dönüştürülecektir. 

Yerel ürünlere yönelik kimlik kartlarının 
hazırlanması için ortak bir dijital dil 
formatı ve ortak faaliyet programı içeriği 
hazırlanacaktır.

Üçüncü aşamada ise ticarileşme 
potansiyeli olan ve tedarik zincirleri 
ile buluşan yerel ürünlerin yer aldığı 
yönelik bir dijital platform tasarlanacaktır. 
İlk etapta on ilin yerel ürünleri dijital 
platforma yerleştirilecek, diğer illerin 
ürünleri de Kalkınma Ajansları tarafından 
platforma dahil edilecektir.

Dijital platform, özellikle genç ve kadın 
girişimci sisteme dahil olmaları ve  yerel 
ürün envanterinin ise etkinlik ve program 
çağrıları yapacak şekilde tasarlanacaktır.

Dördüncü aşamada Türkiye Yerel 
Ürünler Dijital hazırlanacaktır. Bu süreçte, 
Kalkınma Ajansları tarafından Türkiye 
yerel ürün kimlik kartlarının ortak dil 
ve etkinlik takvimi dahilinde katılımcı 
ortamlarda tasarlanmasını sağlayacaktır. 
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3.1. Dijital platform içeriğinin 
hazırlanması

3.1.1. Veritabanı oluşturma 
3.1.2. Dijital platformun 
tasarımı 
3.1.3. Veri girişleri (Bakanlık)
3.1.4. Arama motoru 
optimizasyonu  
3.1.5. Test ve ayar (Yüklenici)

3.2. Platform Yönetimi (Yönetim)

4.1. Türkiye Yerel Ürünlerinin 
Belirlenmesi (Kalkınma Ajansları)

4.1.1. Yerel ürün 
görsellerinin örnek 
formatlarda toplanması 
için etkinlik organizasyonu 
(Kalkınma Ajansları)”
4.1.2. İçeriğin Hazırlanması 
(Kalkınma Ajansları)

2.1. Ürün Kimlik Kartlarının 
Tasarım Süreci

2.1.1. Ürün içeriğinin kısa bir 
açıklaması
2.1.2. Görsellerin dijital 
formatta tasarımı
2.1.3. Temalı haritaların 
hazırlanması
2.1.4. Ortak format ve etkinlik 
tasarımları

Dijital 
Platform

Yol Haritası ve 
Envanter Raporu 

Ürün Kimlik 
Kartları ve 

Etkinlik Programı

Türkiye 
Yerel Ürünler 
Dijital Raporu

01

03

02

04

1.1. Küresel ve Yerel Trendler

1.2. Odak Toplantı Sonuçları

01. Proje Karar Kurulu   
02. Kamu Sektörü 
03. Özel Sektör
04. Sivil Sektör  

1.3. Envanter Çalışması

01. Envanter Seçim Kriterleri
02. Ürün Sınıflandırılması 
03. Ürün görselleri için 
toplama yöntemleri
04. Ürün Tanıtım Kartları 
(DOKA ve Fırat KA)
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1.5. Küresel ve Yerel Deneyimlerden 
Alınan Dersler

Platformun tasarlanması ve projenin yürütülmesi 
sürecinde bu sorular zaman zaman sorulmalı ve 
yanıtlar verilmelidir.

On küresel ve yerel trend kapsamında alınan 
dersler bu kısımda  anlatılmıştır.

Sosyal medya  ve tanıtım çalışmalarında 
kullanılabilecek sloganlar, alınan dersler ve 
platformun amaçları ile bağlantılı olarak yazılmıştır.

Platformda, alınan dersleri nasıl tasarım ilkelerine 
dönüştürdüğümüzü anlatan kısımdır. Platformun 
işleyişine dair açıklamalar yapılmıştır.

10 Soru

10 Ders

10 Söylem

10 İlke

Ayrı bir çalışma olarak sunulan ''küresel ve yerel trendler'' raporu; sürdürülebilir kalkınma için 
küresel amaçlar, Türkiye Coğrafi işaret tanımları, AB kalite şemaları, küresel ve yerel trendler, 
alınan dersler olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. 

Küresel ve yerel trendler kapsamında ise yerel gıda sistemi, tarladan sofraya, döngüsel gıda 
sistemi, mutfak mirası, gıda girişimciliği, sosyal gastronomi, dijital pazarlar, gıdanın hikayesi, 
hikayenin deneyimi örnekleri incelenmiştir. Örneklerden alınan dersler ise dijital platform 
içeriğine katkı sağlamak üzere 10: Soru, Ders, Söylem ve İlke olarak özetlenmiştir.
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Kentlerimizin gıda krizlerine 
karşı dayanıklı olması için 

kentlerin yakın çevresindeki 
kırsal bölgelerde, köylerde gıda 

üretimi teşvik edilmeli, alım 
yapılmalıdır. 

Çünkü; aynı coğrafyada yetişen 
hammaddeler kullanılarak 

üretilen ürünlerin platformda yer 
alma önceliği vardır.

Bir ürünün, üretildiği coğrafyaya 
yakın bir yerde tüketilmesi, 

maliyetleri düşürür, tazelik ve 
sağlık faktörünü artırır.

Tarladan sofraya mesafeyi 
kısalt, yerinde ve zamanında 

tüket.
  

Çünkü; kullanıcılar, kendi 
şehirlerinde üretilen yerel 
ürünlerin türlerini ve hasat 

zamanlarını takip ederek bu 
ürünlere ulaşabilirler.

“ “

“ “
??

Yerel gıda sistemlerini 
destekle.  

Yerel ürünlerin 
tarladan sofraya 
olan mesafelerini 
kısaltmak için ne 

yapabiliriz?

Yerel gıda 
sistemlerimizi 

krizlere karşı nasıl 
daha dayanıklı hale 

getirebiliriz?
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Kaynakların doğru kullanımı, 
üretim, dağıtım, tüketim ve 
geri dönüşüm süreçlerinin 

döngüsel sistem yaklaşımı ile 
tasarlanmasıyla mümkündür.

Sakla kurut, 
mutfak kültürünü 

canlı tut.

Çünkü; kültürümüzde yemek 
kutsaldır, çöpe atılmaz. 

Yiyeceklerin kabuk, sap gibi 
kısımları değerlendirilir. 

Anadolu kültür mirası olan 
gastronomi kültürünün canlılığını 

korumak, geleneksel ve 
yerel bilgiye önem ve özen 

gösterilmesi ile mümkün 
olacaktır.

Nerede o eski tarifler!

Ailelerimizin büyüklerinden 
toplayacağımız tarifler 
platformda paylaşılır. 

Geleneksel bilgi, paylaşıldıkça 
korunur.

Kültürümüzde yeri 
olan gıda israfını 

azaltmak için neleri 
hatırlamalıyız?

Anadolu mutfak 
mirasının 

unutulmamasını 
nasıl sağlayabiliriz?  

““

““
? ?
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“ “

“ “

Gıda ve tarım sektörlerindeki 
sorunları çözmek, yeni nesil 
gıda girişimciliği ile mümkün 

olabilir. 

Girişimcilik potansiyelini 
görüyorsan sorumlusun. 

Gıda girişimcilerine yönelik 
bilgi, destek, çağrı ve 

eğitimler sunularak girişimcilik 
potansiyeli olan kişiler 

desteklenir.

Sürdürülebilir tarımsal 
üretim, sağlıklı beslenme, 

yiyecek seçimi ve gıda israfı 
gibi konularda toplulukları 

bilinçlendirmeliyiz.

Yerel iş, temiz üretim, sağlıklı 
gıda herkesin hakkı. 

Yerel, temiz, sağlıklı ürünlerin 
tanıtımı ve üretimi desteklenir. 

Sosyal gastronomi  projeleri için 
destekler sunulur

Gıda girişimcisi 
olmak isteyen 
kişileri nasıl 

destekleyebiliriz?

Eşitsizliklerin 
azaltılması için 

sosyal gastronomiyi 
bir araç olarak nasıl 

kullanabiliriz?

? ?

05 06
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07 08

Ürünlerin satış ve pazarlama 
kanalları da yeni nesil 

yaklaşımlarla dönüşmektedir.
Platformunun öncü rolü 

bulunmaktadır.

Eski köye yeni adet.
 Yeni dijital deneyimler. 

Yeni nesil gıda girişimcileri, 
üreticiler, tedarikçiler, 

kooperatifler ve alıcıların 
ihtiyaçları dikkate alınarak 

tasarlanmıştır.

Yeni nesil çiftçilerin kırsalda 
ve üretimde kalmaları için 
sosyal, ekonomik, yaratıcı, 

üretici topluluklar kurulmasıyla 
mümkündür.

Dijital, sosyal topluluğa katıl. 

Yerel ürün konusunda sorumlu 
ve duyarlı olan kişilerin bir araya 
gelerek topluluk oluşturabileceği 

bir platformdur.

Dijital pazarlar 
için farkındalık 

programları ile yeni 
nesili nasıl kapsama 

alabiliriz?

Platformu yeni 
nesil çiftçiler için 
nasıl cazip hale 

getirebiliriz?

“ “

“ “
? ?
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09 10

“ “

“ “
Platform, 

yerel kültürün 
deneyimlenebilmesi 

ve yaşatılmasını nasıl 
destekliyor?

Geleneksel ustalıkların 
unutulmaması için öncelikli 

üretimlerin görünür kılınması 
ve bilginin kaydedilmesi 

sağlanmalıdır.

Ustaların mirası yeni nesil ile 
buluşuyor.  

Geleneksel sanatlar ve 
zanaatlerin, yeni nesil bilgi ve 
üretim süreçleri ile buluşması 

için sosyal medya çağrıları 
düzenleniyor.

Yaparak öğrenme ve 
deneyimleme fırsatı sunan turizm 

yaklaşımları daha fazla tercih 
ediliyor. Çünkü deneyimlenen 

hikayeler, unutulmuyor.

Yerel üretim, yaratıcı turizm.  

Platform, yerel üretim 
mirası konusunda yaptığı 

bilgilendirmelerle, hikayelerin 
yerinde deneyimlenmesini teşvik 

eder.

Yerel hikayeleri 
nasıl daha yaratıcı 

ve özgün biçimlerde 
deneyimleyebiliriz?

? ?
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2.1. Süreç Yaklaşımı

2. YOL 
HARİTASI

Döngüsel Tasarım Çerçevesi

Proje, ‘’Döngüsel Tasarım Süreci’’ 
yaklaşımı ile ele alınacaktır. Döngüsel 
tasarım süreci küresel risklerin etkilerini 
dikkate alan, sorunların birlikte tartışıldığı 
ve çözümlerin de birlikte geliştirildiği 
katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımdır. 
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Yerel Ürünler Platformu 
Döngüsel Çerçevesi

1Keşfet

2Buluş

3Tasarla

4Pazarla

4 Adım; 
Keşfet, Buluş, Tasarla, Pazarla
Keşfet, Buluş, Tasarla ve Pazarla aşamalarından oluşan döngüsel çerçeve kapsamında yapılacak 
olan tüm çalışmalar katılımcı ve kapsayıcı süreçleri içeren uzun vadede planlanmalıdır. Döngüsel 
süreç tasarım önerisi, dijital platform çalışmasının büyük resim içinde nerede olduğunu anlaşılabilir 
kılmak adına gereklidir.

Katılımcılık ve Kapsayıcılık: 

Çalışma katılımcı ortamlarda yapılmalı ve başta gençler, kadınlar ve dezavantajlı 
gruplar olmak üzere herkesi kapsamalı.

Yerellik ve Yenilik: 

Yerelin özgünlüğü keşfedilmeli, yerel ve yenilik arasında köprü kurulmalı.

Çeşitlilik ve Birliktelik: 
Çeşitlilik içinde birliktelik sağlayan özgün ürünler görünür kılınmalı. 

Duyarlılık ve Sorumluluk: 
Çevreye duyarlı ve gelecek nesillere sorumlu süreç tasarlanmalı. 

Erişim ve Etkileşim: 

Pazar erişemeyenleri büyük pazarlara ulaştıran ve etkileşim sağlayan sistem 
tasarlanmalı.

Döngüsel Tasarım Süreci İkili Temaları
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Keşfet
Değerleri birlikte 
keşfedelim

Yerel ürün envanteri çalışması yapılırken, 
kültürel mirasının Anadoludaki yolculuğu 
idari sınırları aşan bir yaklaşımla ele 
alınmalıdır. Şehirler ve ürünleri ön plana 
çıkaran yaklaşım yerine ‘bereket, birikim ve 
beceri’ temaları, kültürler arası ve kapsayıcı 
bir bakış açısının temelini sunar. Amaç, 
Anadolunun değerlerini birlikte yeniden  
keşfetmek olmalıdır. Bereket teması 
tarımsal ürünleri,  Birikim teması mutfak 
mirasını, Beceri teması ise el sanatları 
ürünlerinden oluşmaktadır. 

3 Tema
Toprağın Bereketini Keşfedelim

Mutfak Mirasının Birikimini Keşfedelim
Ellerin Becerilerini Keşfedelim

Neleri Keşfedelim?
Anadolu’nun bereketli ürünlerini, ürünlerin ekin ve hasat zamanlarını, 
geleneksel zanaat ve sanatçıların tekniklerini, sosyal girişimcilerin başarı 
hikayelerini, dört mevsimin ürünlerini, beş duyumuzla keşfedelim.

Dijital Platform tasarımında, Bereket, Birikim ve Becerilerin Keşfi görsel 
ve sözel olarak güçlü biçimde ifade edilmelidir. Sloganlar, kayar yazı, 
video görüntüleri ile ana sayfada ‘keşif’ mesajının kullanıcılara verilmesi 
sağlanmalıdır. Hangi alanlarda keşfe davet edildiği yalın biçimde ifade 
edilmeli ve kullanıcı yönlendirilmelidir. Keşfedilecek olan, Anadolu yerel 
ürün envanterinin görsel ve sözel içeriğidir. 

3 Söylem
Toprağın Bereketi: Elden Ele; Üreticiden Tüketiciye 

Mutfak Mirasının Birikimi: Dilden Dile; Nenelerden Torunlara
Ellerin Becerileri; Nesilden Nesile; Zanaatkardan Tasarımcıya

“ “
1Keşfet

M
ev
sim

ler
     

      
        

   Renkler               Zamanlar/Ekin-hasat                        Zanaat- Sanat                    Başarı öyküleri

Be
rek

et          Beceri         Birikim     
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3 İşbirliği Alanı
İşbirliği: Üretici, dağıtıcı, tüketici

İş Geliştirme: Yeni nesil ekonomiler
Erişim: Pazarlar ve finansman

Kimleri Buluşturalım?
Kalkınma Ajansları, üreticiler, girişimciler, zanaatkarlar gibi kullanıcı 
gruplarına yönelik dijital bir buluşma ortamıdır. Kalkınma Ajanslarının 
tematik konularda destek çağrıları açtığı ve yerelin keşfi için kullanıcılara 
çeşitli destekler, çağrılar, sosyal medya kampanyaları açtığı alandır. Bu 
alan aynı zamanda yerel başarı hikayelerinin paylaşıldığı, blog sistemi ile 
hikayelerin anlatıldığı kısımdır. Kaybolmaya yüz tutmuş zanaatler, yemek 
tarifleri vb. değerler paylaşılır.

Buluşmalar
Eski nesil - Yeni nesil

Usta-Genç
Gelenek-Gelecek, Zanaatçı-Sanatçı

Yerellik-Yenilik
Kır-Kent

Girişimci-Tedarikçi

Buluş
Gençleri farklı 
ortamlarla buluşturalım

Yerel ürün platformu, yaratıcı ve 
harekete geçirici bir buluşma ortamı 
olarak tasarlanmalıdır. Üreticiler, dağıtıcı, 
tedarikçi ve tüketicinin işbirliği kurabileceği 
bir platformdur. Özellikle gençler ve kadın 
girişimciler için yeni nesil iş geliştirme 
potansiyelleri taşır. Yerel ürünlerin yeni 
pazarlara ulaşabilmesi için de finansman 
ile buluşması için aracı olmalıdır.

“
“
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 İş Geliştirme     Erişim
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Tasarla
Sosyal etki yaratan yeni iş modelleri 
tasarlayalım. 
Sosyal girişimciliği destekleyelim.

Sosyal girişimcilik günümüzde hızla yükselen 
bir trenddir. Sosyal sorunların çözümünde 
yaratıcılığı ve girişimciliği kullanarak 
çözüm odaklı yaklaşımla yapılan yeni 
nesil iş modelleri, kırsal kalkınma ve gıda 
girişimciliği için de önemli potansiyellere 
sahiptir. Platform, girişimcilerin  yeni nesil iş 
modelleri tasarlamalarını teşvik edici nitelikte 
olmalıdır. Platformda yapılan açık çağrılar, 
yarışmalar gibi süreçler tasarlanarak bu 
hareket başlatılmalıdır.  Bootcampler ve fikir 
geliştirme atölyeleri ile girişimciler uzun vadede 
desteklenmelidir.

3 Tasarım Konusu
Sistem: Yeni nesil iş modelleri

Süreç: Katılımcı, kapsayıcı ve yenilikçi ortam
Servis: Doğaya duyarlı tasarımlar

Tasarım Alanları
İş modelleri

Yeni nesil platformlar
İçerik tasarımı
Dijital ürünler

Servis ürünleri

Nasıl Tasarlayalım?
Kullanıcı deneyimlerini dikkate alarak ve döngüsel sistem yaklaşımı ile 
tasarlamalıyız.

“ “
İş 

m
od
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eri

     
      

         
     Yeni nesil platformlar                     İçerik tasarım

ı                      Dijital ürünler                          
Servis

 ür
ün

ler
i

3Tasarla

    
Siste

m         Süreç           Servis
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Pazarla
Yeni nesil beklentileri anlayalım. 
Yeni nesil platformlarda 
pazarlayalım.

Girişimciler tarafından geliştirilen iş 
modellerinin pazarlama kanallarını 
geliştirmek amaçlanır. Yeni nesil 
beklentilerin alınması ve yeni nesil 
platformlarda pazarlanması için 
girişimciler desteklenmelidir.  Ürünlerin 
pazarlanması, hikayelerin tasarlanması 
ve sosyal medya yaklaşımının sistemsel 
tasarımı yapılmalıdır.

3 Pazarlama Yöntemi
Ürün: Elden ele

Hikaye: Dilden dile
Sosyal Medya: Yüz yüze

Pazarlama Konuları
Yerel ürünler

Dijital deneyim
Platformlar

Marka
Servis

Nerelerde Pazarlayalım?
Yeni nesil ihtiyaçları ve kullanıcı alışkanlıklarını dikkate alarak, dijital 
platformlarda pazarlamalıyız.

“ “
4Pazarla

Ye
re
l ü

rü

nle
r    

       
            

         Dijital deneyim                          Platform
lar                               Marka                               

      S
ervis

    
    

  

Ürün     Hikaye      Sosyal Medy
a
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Döngüsel  
Tasarım Çerçevesinin 
4 Adımı 

1Keşfet

Değerleri birlikte keşfedelim.

Gençleri farklı ortamlarla buluşturalım.

Yeni nesil beklentileri anlayalım.

Yeni nesil platformlarla pazarlayalım.

Sosyal etki yaratan yeni iş
 modelleri t

asarla
yalım

. 

Sosyal giriş
imciliğ

i destekleyen iş modelleri t
asarla

yalım
. 

Yerel Ürünler Platformu 
Döngüsel Çerçevesi

4Pazarla
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         Dijital deneyim                          Platform

lar                               Marka                               
      S
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     Yeni nesil platformlar                     İçerik tasarım
ı                      Dijital ürünler                          
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2Buluş

3Tasarla
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 İş Geliştirme     Erişim
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1Keşfet

Değerleri birlikte keşfedelim.

Gençleri farklı ortamlarla buluşturalım.

Yeni nesil beklentileri anlayalım.

Yeni nesil platformlarla pazarlayalım.

Sosyal etki yaratan yeni iş
 modelleri t

asarla
yalım

. 

Sosyal giriş
imciliğ

i destekleyen iş modelleri t
asarla

yalım
. 

Yerel Ürünler Platformu 
Döngüsel Çerçevesi

4Pazarla
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         Dijital deneyim                          Platform

lar                               Marka                               
      S
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   Renkler               Zamanlar/Ekin-hasat                        Zanaat- Sanat                    Başarı öyküleri
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     Yeni nesil platformlar                     İçerik tasarım
ı                      Dijital ürünler                          

Servis
 ürünler

i

2Buluş

3Tasarla
Ürün     Hikaye      Sosyal Medy
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 İş Geliştirme     Erişim
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2.2. Stratejik Öncelikler

İklim ve gıda krizi başta olmak üzere 
küresel sorunlar, gelecek için bazı tehditler 
oluştursa da katılımcı ve kapsayıcı 
ortamlarda yerel ve yenilikçi çözümler 
de sorunlarla birlikte fırsat alanları 
yaratmaktadır. Yerel Ürünler Dijital 
Platformu, yerel ve bölgesel ekonomilerin 
canlandırılması ve genç istihdam 
yaratılması amacına yönelik yerel ve yenilik 
arasında köprü oluşturacak bir fırsat olarak 
değerlendirilmelidir. 

Platform, tarım ve gıda sisteminde üretim, 
dağıtım, tüketim ya da atık döngüsü 
aşamalarında tespit edilen  sorunların 
çözümü için yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin 
girişimciliğe dönüştürülmesi için fırsatlar 
sunacaktır.

Gıda girişimleri; geleneksel çiftçilik 
bilgisinin korunması, yerli ve temiz üretim, 
gıdaya eşit erişim, daha az atık, geleneksel 
lezzetlerin yeniden yorumlanarak 
yaşatılması, sağlıklı beslenme, gıda 
teknolojileri, su kullanımı, ambalaj tasarımı 
gibi gıda ile ilgili konulardaki girişimlerdir. 
Bu girişimler, ekonomik faydanın yanı 
sıra sosyal fayda ve sürdürülebilirliği 
amaçladıklarından sosyal girişim olarak da 
tanımlanmaktadır. 

Bereket, birikim ve beceri temalarında 
sınıflandırılan farklılık yaratan yerel ürünleri 
ve deneyimlerin yeni nesil platformlarla 
buluşması yeni ekonomiler yaratacaktır. 
Yerel deneyim paylaşımı, yenilikçi 
ekosistem deneyimini çeşitlendirecek, 
yeni nesil ekonomilerin gelişmesini 
sağlayacaktır.

Günümüzde yerellik ve yenilik, her 
sektörde yeni nesil pazarlamada 
yeni bilinç oluşturmuştur. Yeni nesil 
pazarlamanın tetikleyici gücünü ise 
hikaye anlatımı oluşturmaktadır. Yerel 
ve bölgesel değerleri kapsayan içerikleri 
güçlü platformların girişimci ekosistemleri 
ile buluşması ise kırsal kalkınmayı 
destekleyecektir.

Yerel ürünler dijital platformu, döngüsel 
tasarım sürecinin keşfet, buluş, tasarla 
ve pazarla adımlarının temel stratejilere, 
stratejilerin ise eylem adımlarına dönüştüğü 
bir süreç yaklaşımıyla tasarlanmalı ve 
yürütülmelidir.

Platformun; keşfeden, buluşturan, tasarlatan 
ve pazarlatan stratejik öncelikleri kısa, orta 
ve uzun vadeli hedeflerle desteklenmelidir. 
Hedefler ise platformun katılımcı ve 
kapsayıcı ilkesi çerçevesinde kullanıcılarla 
geliştirilmelidir. 

Bu nedenle, stratejik öncelikleri ve hedefleri 
içeren projenin dört aşamalı sürecinin kısa 
vadeli eylem adımları ise orta ve uzun 
vadeli eylemlerin öncü adımları olarak 
değerlendirilmelidir. 
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Sorusunun yanıtlarını içeren her bir stratejik öncelik, 
yeni fırsat alanları yaratmaktadır. 

Nasıl bir platform? 

1. Bereket, birikim ve beceri değerlerini yeniden 
‘’Keşfettiren bir Platform’’

2. Gençleri farklı ortamlarda farklı pazarlarla 
‘’Buluşturan bir Platform’’ 

3. Girişimciliği destekleyerek, yeni iş modellerini 
“Tasarlatan bir Platform’’

4. Yerellik ve yenilik etkileşimi ile yeni servis ve 
ürünleri 
‘’Pazarlatan bir Platform’’
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Yerel Ürünler Dijital Envanteri 
çalışması; sosyal girişimciliğin 
geliştirilmesi için üretici, dağıtıcı ve 
tüketici ile işsiz gençleri, kadınları 
ve dezavantajlı grupları buluşturan, 
yerel ve bölgesel ölçekte kalkınmayı 
teşvik eden ve katma değer yaratan 
ürünleri içeren, dijital pazar ağına 
entegre olan ve farklılık sunan yeni 
pazarları yaratan nitelikte olmalıdır. 
Proje uygulama süreci, bu nitelikleri 
karşılamak üzere, projenin 4 
aşaması ile uyumlu olarak 10 adımda 
tasarlanmıştır. 

On adım, dört stratejik önceliği dikkate 
alan ve kullanıcı ile buluştukça farklı 
adımları da tetikleyecek sürecin ilk 
adımlarıdır.

2.3. Süreç Eylem Adımları

1Tema: Bereket, Birikim, 
Beceri

Kategori: Tarım, Gıda, El 
Sanatları

Ürün Seçim Kriterleri: 
Döngüsel Üretim 

Ürün 
Seçimleri

3Temalara Göre: Bereket, 
Birikim, Beceri

En’lere Göre: Renk, Duyu, 
Mevsim

Dijital Sınıflandırma: 
Arama motoru, etiketleme ve 
kategorilere ayırma

Ürün 
Sınıflaması

2Görsel: Fotoğraf, Çizim

İçerik Oluşturma: 
Grafik Tasarım ve Hikaye 
Standartları 

Kapsam: 10 il, 30 Ürün

Kimlik 
Kartları

4Hikaye: 3B temaları

Format: İnteraktif

Temalar: ‘Dört mevsim 
hasat’, ‘beş duyu ile keşif’, 
‘yedi renk’, ‘7 bölge 7 mutfak’

Tematik 
Haritalar
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5Yöntem: 2 bölge, 2 
toplantı

Katılımcı: Yerel 
kooperatifler, yenilikçi 
girişimciler, sivil 
insiyatifler

İçerik: Dijital Platform

Katılımcı 
Karar 
Süreci

7İçerik: Buluşturan ve iş 
geliştiren

Kullanıcı: Üretici, 
girişimci, tedarikçi

Tasarım: Yalınlık, 
kullanabilirlik

Dijital
Platform

9Envanter: Farklılık 
ürünleri

Kılavuz: Seçim kriterleri

Veri Toplama: Hikaye ve 
görsel toplama

81 İl 
Ürün Envanteri

8Trend: Dijital Tasarım, Sosyal 
Etkileşim, Hikayeleştirme

Etkileşim: Yeni keşifler, 
öncü, harekete geçiren başarı 
hikayeleri, geleneksel bilgi

Etkinlik: Sosyal medya 
çağrıları

Sosyal Medya 
Etkileşimi

6Hedef Kitle: Yerel gençler, yerel 
üreticiler, genç girişimciler, kadın 
kooperatifleri, tedarikçiler

Ana Mesaj: Bütünleştirici kültür 
mirası

Hareket: Programlar, çağrılar, 
hibeler

Hedef 
Kitle 

10Dijital Platform: Veri 
Girişleri

Ekip: Bakanlık, Kalkınma 
Ajansları

Eğitim: Platform işleyişi, 
Görsel ve Hikaye Oluşturma

Platform Veri 
Girişi Eğitimi
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İlkeler
●	 Platformda yer alacak ürünlerin tarım, 

gıda ve el sanatları olmak üzere üç 
kategoride gruplanması.

●	 Tarım ürünlerinin Bereket, gıda 
ürünlerinin Birikim, el sanatları 
ürünlerinin Beceri (3B) temaları 
kapsamında değerlendirilmesi. 

●	 Özgün bir coğrafyada, yerel kaynaklar 
kullanılarak, Bereket, Birikim ve Beceri 
temalarının bütünselliğine sahip olan 
yani ‘döngüsel üretim sürecine sahip 
olan’ ürünlerin seçilmesi.

●	 Buluşturucu, farklılık yaratan ve hikayesi 
olan ürünlerin öncelikli seçilmesi. 
Ürünlerin keşfedici, teşvik edici, 
tetikleyici, buluşturucu, ticarileştirici 
bileşenleri içermesi.

●	 İlk aşamada coğrafi işaretli ürünler ile 
kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel 
ürünlerden envanter çıkarılması.

●	 Eğer bir şehirde 3B temalarından 
biri ya da birkaçı için coğrafi işaretli 
ürün bulunmuyorsa, potansiyeli çok 
yüksek fakat coğrafi işareti olmayan /
başvuru aşamasında olan ya da hiç 
başvurusu yapılmamış olan ürünlerin de 
seçilebilmesi.

1
Ürün 

Seçimlerini 
Yapmak

Şehirler arası rekabet ve 
yarışmacılığı tetiklemek yerine, 
kültürlerin coğrafi sürekliliğine 
ve yerel üretim  süreçlerinin 
döngüselliğine vurgu yapan, 
ticarileşme ve girişimcilik 
oluşturma kapasitesi olan 
ürünler platformda yer 
alacaktır.

●	 Kalkınma Ajansları tarafından seçilen 
ürünlerin, Karar Kurulunun beklentilerini 
karşılamaması nedeniyle, puanlama 
sistemine sahip olan yeni bir ‘seçim 
kriterleri seti’ geliştirilmesi.

Sorumluluklar
●	 Bereket, Birikim ve Beceri kategorileri 

için yeni seçim kriterleri, Kentsel 
Strateji tarafından puanlama sistemi ile 
hazırlanacaktır. 

●	  ‘Seçim Kriterleri Seti’, puanlanabilir 
Google form formatında Kalkınma 
Ajanslarına iletilecektir.

Gerçekleşen Çalışmalar
●	 Ürün seçimlerinin yapılmasına dair tüm 

kararlar, karar kurulu toplantılarında 
sunulan görüşler değerlendirilerek 
alınmıştır.

●	 Ürün seçimleri yapılırken, toplantılarda 
ifade edilen görüşler dikkate alınarak 
Kentsel Strateji tarafından ön seçim 
kriterleri geliştirilmiştir.

●	 Ön seçim kriterlerine uygun olarak, 
Bölgesel Kalkınma Ajansları tarafından 
ürün seçimleri yapılmıştır.

. Adım
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Tartışma Konuları
●	 Ürün seçim kriterleri belirlendikten 

sonra, Kalkınma Ajanslarına bir form 
gönderilecek ve seçim yapmaları 
istenecektir. Seçilen ürünler kim 
tarafından değerlendirilecek ve 
onaylanacaktır? 

●	 Ürün seçimlerinde son karar Proje 
Karar Kurulu tarafından mı verilecektir? 
Bu durumda Kalkınma Ajanslarından 
3B temalarının her biri için en güçlü 
üçer ürünü seçmeleri istenebilir. Son 
ürün seçimleri yapılırken bütünsellik 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
tarafından sağlanabilir. Bu sürecin 
kararı verilmelidir.

●	 www.ci.gov.tr platformunda, Beceri (el 
sanatları) alanında yeterli sayıda ürün 
bulunmamaktadır. Kalkınma Ajansları, 
geleneksel el sanatları, yerel başarı 
hikayeleri gibi verilere hangi kanallar 
aracılığıyla ulaşacaktır?

Zamanlama
●	 Çalışmanın ilk adımı 40 iş günü içinde 

tamamlanmıştır.  
●	 Ön Seçim Kriterlerinin revize edilerek 

puanlama sistemine dönüştürülmesi, 
Ocak ayının ilk haftasında 
tamamlanacaktır. 

Ön Seçim Kriterleri 
10 il için prototip ürün seçimi yapılırken, bir ya da birden fazla kriteri güçlü bir şekilde 
karşılayarak ön plana çıkan mevcut durumda ticari potansiyeli ve üretimi güçlü 
olan ya da unutulmaya yüz tutmuş gıda, tarım ve el sanatları ürünleri seçilmiştir. 
Seçilen ürünler coğrafi işaretli olabileceği gibi, başvuru aşamasında ya da henüz hiç 
başvurusu yapılmayan ürünler de olabilir.

○	 Yalnızca belirli bir coğrafyada yetiştirilebilen, özgün değerleri olan tarımsal 
ürünler. (Örnek: Arapgir Reyhanı)

○	 Yerel malzeme ve/ya geleneksel tekniklerle üretilen, o yöreye özgü üretimi 
yapılan el sanatları ürünleri (Örnek: Bölgede yetiştirilen kendir bitkisinden 
üretilen Rize Bezi)

○	 Mevcut ya da potansiyel ticari kapasitesi yüksek ürünler (Örnek: Giresun Fındığı)
○	 Tarihsel değeri olan, güçlü hikayesi ile ön plana çıkan ürünler.

10 pilot il için 3B kategorileri için birer adet olmak üzere, toplam 30 ürün, Doğu 
Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Fırat Kalkınma Ajansları tarafından ön seçim kriterleri 
dikkate alınarak seçilmiştir. 
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İlkeler
●	 Ürün envanterinin dört mevsim, beş 

duyu, yedi renk gibi tematik haritalarla 
görünür kılınması.

●	 On ili kapsayan ürünlerin kimlik 
kartlarının dijital platformun formatına ve 
grafik diline uygun olarak, sade, kaliteli 
ve dikkat çekici grafik görselliğe sahip 
olması.

●	 Kimlik kartları görsellerinin; yerelin 
katılımını da sağlayacak, sosyal medya 
paylaşımına uygun ve Kalkınma 
Ajansları tarafından yeni grafiklerin 
üretilmesine olanak veren bir formatta 
tasarlanması.

●	 Ürün hikayeleri yazılırken, o ürüne 
ilişkin 3B temalarına dair mesaj 
verilmesi, yerel deneyimleri, başarı 
öykülerini kapsayacak şekilde 
hazırlanması.

2
Kimlik 

Kartlarını 
Tasarlamak

Dijital platforma uygun olarak, 
on pilot il için 3B temalarında 
30 adet ürünün kimlik kartları 
hazırlanacaktır. Kimlik 
kartlarının tasarım bileşenlerini 
ürünün görseli ve hikayesi 
oluşturacaktır.

Sorumluluklar
Grafik Tasarım 

●	 Kentsel Strateji: On ili kapsayan 
ürünlerin tematik kimlik kartları dijital 
platformla uyumlu olarak Kentsel 
Strateji tarafından tasarlanacaktır.
Kalkınma Ajanslarının kendi grafiklerini 
hazırlayabilmeleri amacıyla, yerel 
ürünlere yönelik kimlik kartlarının 
hazırlanması için ortak bir dijital 
format (png formatlı elementler olarak) 
hazırlanacaktır.

Hikaye Yazımı 

●	 Kentsel Strateji: 10 pilot ildeki 30 
ürünün hikayesi, Kentsel Strateji 
tarafından yazılacaktır. Sosyal medya 
ve Kalkınma Ajanslarının dördüncü 
aşamada kullanmalarına yönelik 
hikayeleştirme formu hazırlanacaktır. 
Bu form, hikayeleştirme standartlarını 
içerecektir. Hikayeler, yeni nesile 
yönelik, slogan yönü güçlü olan, akıcı 
ve çalışmanın ruhuna uygun olacaktır. 

●	 Kalkınma Ajansları: Yerel ve bölgesel 
ölçekte hikayelerin yazılmasını teşvik 
etmek amacıyla Kalkınma Ajansları 
tarafından sosyal medya çağrıları 
yapılacaktır. 

. Adım
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Görsellerin üretim yöntemi: 
Yerel ürünlerin farklılaşan nitelikleri ve renk, desen gibi değerlerinin ön plana çıkarılması 
için, kimlik kartlarında ürünün fotoğrafı ya da fotoğraf ve illüstrasyon bir arada yer alması.

Hikayelerin üretim yöntemi: 
Ürünlerin seçilme nedenleri yani seçim kriterleri, ürünlerin hikayeleri hakkında önemli 
ipuçları vermektedir. Bu nedenle ürün hikayeleri ürün seçim kriterleri ve puanlamalar 
dikkate alınarak hazırlanacaktır. Ürünün neden seçildiğine dair (ürün seçim kriterlerine 
referansla) ilginç bilgiler kullanılarak yazılan hikayelerde, hedef kitleye yönelik iletişim dili 
belirlenecektir. Geçmişten günümüze zengin coğrafyamızın anlatılarından (mitoloji, hikaye, 
masal gibi) da yararlanarak özgün bir söylem oluşturacaktır. Hikayelerin 100 kelimeyi 
geçmeyecek uzunlukta olması sağlanacaktır.

Fotoğrafların toplanma yöntemi: 
www.ci.gov.tr platformundaki fotoğraflar ve stok imajlar kullanılacaktır.

Zamanlama
●	 İlk aşamada bu raporda sunulan kimlik 

kartları, platformda kullanılacak tasarım 
dilinin oluşturulmasına katkı sağlamak 
amacıyla, taslak olarak hazırlanmıştır. 

●	 Platformda yer alacak olan ürün 
kimlik kartları, hedef kitleye hitap 
edecek biçimde profesyonel grafik 
tasarımcılar tarafından, bu raporun 
tesliminden itibaren 20 iş günü içinde 
tasarlanacaktır.

●	 Ürün seçim kriterleri Kalkınma 
Ajanslarına iletildikten itibaren üç gün 
içinde, ‘ürünlerin neden seçildiklerine 
dair kısa açıklama’ göndermeleri 
beklenmektedir.

●	 30 ürün için hikayelerin yazımı ikinci 
aşamada, Ocak ayı sonuna kadar 
tamamlanacaktır.
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İlkeler
●	 Bereket kategorisinde seçilen ürünler 

dijital platforma aktarılırken, ürünlerin 
konum, ‘dört mevsim hasat’, ‘beş duyu 
ile keşif’, ‘yedi renk’ kategorilerinde 
sınıflandırılması. 

●	 Seçilen ürünlerin sınıflandırma 
biçimlerinin, dijital platformdaki arama 
kriterlerini oluşturması. 

●	 Platformun arama motorlarında 
üst sıralarda yer alabilmesi için 
sahip olması gereken anahtar 
kelimeleri içerecek şekilde etiketleme 
sistemi yapılması (Search Engine 
Optimization).

3
Seçilen 

Ürünleri 
Sınıflandırmak

Ürün sınıflandırması; bereket 
coğrafyasının toprak ve su ile 
ortaya çıkan tarımsal ürünleri, 
kültürel birikimle oluşan gıda 
ürünleri ile ellerin becerisi ile 
şekillenen el sanatları ürünleri 
olmak üzere üç kategoride 
yapılmaktadır. 

Sorumluluklar
●	 Etiketleme sistemine ait veriler 

Kalkınma Ajansları tarafından 
belirlenecektir. 

●	 Bereket kategorisinde seçilen ürünler 
dijital platforma aktarılırken, ürünlerin 
konum, ‘dört mevsim hasat’, ‘beş duyu 
ile keşif’, ‘yedi renk’ paletine ilişkin 
verileri etiketleme ya da ‘kategori’ 
kısmında platforma girilecektir. 

Karar Toplantıları
●	 Ortak bir görsel tasarım dili üzerinde 

birlikte anlaşmak için grafik eserlerin 
tasarımı ve grafik dilinin belirlenmesi 
öncesi ve sonrası olmak üzere iki 
değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Zamanlama
●	 Etiket bilgileri, Kalkınma Ajansları 

tarafından hazırlanacaktır, Kentsel 
Strateji form aracılığıyla etiket bilgilerini 
ikinci aşamada toplayacaktır.

●	 Verilerin girişleri ise dijital platformun 
hazırlanması sırasında, üçüncü 
aşamada yapılacaktır.

. Adım
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Kategori ve Etiketleme Sistemi
○	 Kategori sistemi, tematik sınıflandırmaya göre arama yapılabilmesine 

ve gruplanabilmesine olanak sağlayacaktır.

○	 Kategoriler, En’ler dikkate alınarak şu şekilde belirlenmiştir; 

Ör. Malatya Arapgir Mor Reyhanı
En İyi Hasat: Temmuz (ay seçiniz)
En Canlı Renk: Mor ve Koyu Yeşil (renk seçiniz; kırmızı, mor, 
kahverengi, beyaz, yeşil, sarı, turuncu)
En Güçlü Duyu: koku ve tat (duyu seçiniz)

○	 Kategori ve etiket sistemleri ile arama kriterleri geliştirilerek platformun 
arama motorlarında üst sırada çıkması sağlanacaktır.

○	 SEO (Search Engine Optimization) dikkate alınarak her ürün için ayrı 
ayrı görünebilen ve görünmeyen etiketleme çalışması yapılacaktır.
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İlkeler
●	 Farklılık yaratan ürünler ve temalara 

ilişkin sloganların platformun ana 
sayfasında banner olarak ön plana 
çıkması.

●	 81 il için veri girişleri tamamlandıktan 
sonra ana sayfadaki ürünlerin, hasat 
zamanına göre değişebilir olması. 
(Ör. Hasat zamanı olan ürünler ana 
sayfada yer alabilir) 

4
Tematik 

Haritaları 
Üretmek

Kimlik kartlarındaki grafik 
öğeler, tematik haritalara 
dönüştürülecektir. Tematik 
haritalar, 3B temalarına göre ve 
dört mevsim hasat, beş duyu ile 
keşif, yedi renk başlıkları altında 
oluşturulacaktır. 

Tematik Haritalar
○	 4 Mevsim Hasat Zamanı

○	 5 Duyu 

○	 7 Renk

○	 7 Bölge 7 Mutfak temaları 
için tematik haritalar 10 
ili kapsayan bölge için 
hazırlanacaktır. 

Tartışma Konuları
●	 Haritalar üzerindeki logoların 

interaktif olup olmayacağı, bu 
aşamada yapılacak olan grafik 
çalışmalar sonrasında, ikon/harita 
oranları dikkate alınarak, görsel 
tasarım kalitesi dikkate alınarak 
kararlaştırılmalıdır. 

Zamanlama
●	 İkinci aşamada, kimlik kartları 

tasarımı tamamlandıktan sonra 4 
adet tematik harita Kentsel Strateji 
tarafından hazırlanacaktır.

. Adım
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5
Katılımcı 

Karar Sürecini 
Sağlamak

Farklı sektörlerden 
temsilcilerinin dijital platform 
için somut önerilerinin alınacağı 
odak toplantıları ile geniş katılımı 
sağlamak üzere de etkinlikler 
düzenlenecektir. 

İlkeler
●	 Projenin ilk aşamasında yapılması 

gereken odak toplantılarının, 
katılımcıların somut önerilerinin 
platformun sözel ve görsel içeriği 
üzerinden alınması gerekçesi 
ile projenin ikinci aşamasında 
yapılması.

●	 Kamu, özel, sivil sektörleri ile ayrı 
odak toplantılar yapmak yerine, 
karma bir grupla, iki bölgede iki ayrı 
15-20 kişi ile toplantı düzenlenmesi.

●	 Geniş katılımın sağlanması için 
etkinlik programların tasarlanması.

Katılımcı Gruplar
●	 Odak toplantılara sosyal girişimcilik 

konusunda program ve proje 
yürütenler. 

●	 Başarı öyküsü olan yerel kooperatifler, 
yenilikçi girişimci kişi ve kurumlar.

●	 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları doğrultusunda 
uluslararası ve ulusal proje 
geliştirenler.

●	 Toplumsal ve çevresel sorunlara 
alternatif çözüm bulan ve 
yaygınlaşmayı hedefleyen sivil 
insiyatifler.

●	 Toplumsal fayda odaklı yaratıcı 
projelerin yer aldığı ekosistemin 
girişimci proje liderlerinin toplantılara 
davet edilmesi önerilmektedir.

. Adım
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Sorumluluklar
●	 Kalkınma Ajansları tarafından çevrimiçi 

toplantılar olarak organize edilecektir.
●	 Toplantı Yönetimi Kentsel Strateji 

tarafından yapılacaktır.
●	 Toplantı sonuçları Kentsel Strateji 

tarafından yazılı hale getirilecek ve 
dijital platforma aktarılacaktır.

Tartışma Konuları
●	 Etkinlik çağrılarının 81 ili kapsaması 

için sektörün girişimci dinamik aktörleri, 
kamu kurumları ile başta Üniversiteler 
olmak üzere sivil kesimlerle işbirliği 
çerçevesinin tanımlanması.

●	 Sosyal medyanın etkin kullanılması için 
Kalkınma Ajanslarının rolü ve katkısı.

Katılım Toplantısı Tartışma Konuları 
●	 Toplantılarda, aşağıdaki soruların cevaplarını almaya yönelik bir akış 

hazırlanacaktır.

○	 Kooperatiflerin etkin katılımı nasıl sağlanır? 
○	 Kooperatiflerin üretim kapasiteleri ve etkilerini artırmak için neler 

yapılabilir?
○	 Yerel üretici ile girişimciyi nasıl buluşturabiliriz?
○	 Pazara ulaşamayan genç /yerel üreticilere ulaşmak için neler 

yapılmalı?
○	 Erişilemeyen gençlere erişmek için ne yapılmalı?
○	 Sosyal etki yaratmak için nasıl bir sosyal medya etkileşimi 

yaratılmalı?
○	 Genç istihdamı teması ile katılımcılık boyutunun güçlendirilmesi için 

neler yapılmalı?

●	 Odak toplantılarında herkesin eşit söz hakkına sahip olması ve adil seçimler 
yapabilmesi için online müzakere araçları kullanılacaktır.

●	 Odak toplantılar, uzaktan çalışma araçları kullanılarak yönetilecektir. Miro online 
katılım ve araştırma araçları kullanılacaktır.

●	 Dijital Platform Tasarım ilkeleri odak toplantılarda belirlenecektir. Herkesin 
faydalanabileceği kolay, anlaşılır ve yaygın bir dijital platform içeriği 
hazırlanacaktır.

Zamanlama
●	 Aralık ayının son haftasında katılımcı 

listesi Kalkınma Ajanslarından 
beklenmektedir. 

●	 Toplantı davetleri Ocak ayının ilk 
haftasında yapılmalıdır.

●	 Ocak ayının ikinci haftasında ise katılım 
toplantıları aşamalı olarak  düzenlenmeli 
ve etkinlik takvimi hazırlanmalıdır.
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6
Hedef Kitleyi 
Tanımlamak  

Dijital platformun hedef kitlesini 
belirlemek, platformun ana 
mesajının görsel ve grafik olarak 
daha net ifade edilmesine yardımcı 
olacaktır. Aynı zamanda, sosyal 
medya stratejisini kurgularken de 
belirlenen hedef kitleye yönelik, 
daha etkili ve stratejik paylaşımlar 
yapabilmeyi sağlayacaktır.

İlkeler
●	 Dijital platform tasarımı yapılmadan önce, 

hedef kitleye yönelik uygun iletişim dili ve 
grafik dili çalışmaları yapılması. 

●	 Hedef kitleye yönelik kapasite geliştirme 
programları tasarlanması.

●	 Kapasite geliştirme faaliyetleri tasarlanması. 
●	 Eğitim içerikleri ve sosyal medya çağrılarının, 

hedef kitlenin aktif katılımını artırmaya 
yönelik olarak tasarlanması.

Hedef Kitle
●	 Yerel Üreticiler
●	 Yerel İşsiz Gençler  
●	 Genç Girişimciler
●	 Kadın Kooperatifleri
●	 Tedarikçiler

Platformun Ana Mesajı 
(örnek)
●	 Ana Mesaj: Anadolu Coğrafyasının 

Bereketini, Birikimini, Becerilerini Keşfet!
●	 Rekabet yerine bütünleştirici bir kültür 

mirası. Bereket, Birikim ve Beceri 
temalarının her şehirde mevcut olduğunu 
vurgulayan ana mesaj verilirken, 
kullanıcıları 3B temalarını keşfetmeye 
yönlendirmek.

Sorumluluklar
●	 Dijital Platform, yerel iş olanakları 

yaratmak amacıyla ‘eğitim’ ve hibe 
duyurularının yapıldığı bir platform olarak 
tasarlanacaktır. Kentsel Strateji tarafından 
eğitim konuları önerilecektir.

●	 Karar Kurulu toplantılarında ana mesaj ve 
sloganlar hakkında uzlaşı sağlanmalıdır.

●	 Hedef kitleye yönelik grafik dili ve 
sloganlar Kentsel Strateji tarafından 
hazırlanacaktır.

Tartışma Konuları
●	 Hedef kitleye verilmek istenen ana 

mesajın ne olduğu netleştirilmelidir. 
●	 Platformun isminin ne olacağı ve domain 

ismi belirlenerek, Bakanlık tarafından 
alan adı ve sunucu hizmetleri satın alımı 
yapılmalıdır.

Zamanlama
●	 Katılım toplantılarında alınacak olan 

kararlar da dikkate alınarak, hedef kitleye 
yönelik iletişim stratejisi Karar Kurulu 
Toplantılarında belirlenecektir.

●	 İkinci aşama ile üçüncü aşama arasında, 
dijital platformun tasarımı başlamadan 
önce Kentsel Strateji tarafından 
tamamlanacaktır.

. Adım
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İlkeler
●	 Platformun ‘öncü’ olması için bazı 

ürünlerin belli dönemlerde ana sayfada 
ön plana çıkması.

●	 Buluşturan ve iş geliştiren bir platform 
olması.

●	 Tasarımında yalınlık ve kolay 
kullanılabilirliğin sağlanması.

●	 Genç istihdam yaratmalı.
●	 Katılımcı ve kapsayıcı olması için etkinlik 

çağrıları olması.
●	 Ürün aramalarının dört mevsim, 

beş duyu, yedi renk gibi temalarla 
yapılabilmesi.

●	 Ajanslar tarafından da veri girişi 
yapılabilmesine olanak vermesi (İlk 
aşamada 30 ürün girdikten sonra, diğer 
aşamalarda, Ajanslar tarafından veri 
girişi yapılabilmesi.)

7
Platformu

Dijitalleştirmek
Yerel ürünlerin ürün kimlik 
kartları ve tematik haritalarla 
ön plana çıktığı dijital platform, 
özellikle genç ve kadın 
girişimcilerin oluşturulması için 
bölgesel ve yerel kalkınmaya 
yönelik etkinlik ve program 
çağrılarını da içeren bir biçimde 
tasarlanacaktır. 

Sorumluluklar
Kentsel Strateji tarafından;
●	 Dijital platform kullanıcı arayüzlerinin 

tasarlanması 
●	 Kalkınma Ajanslarından gelen excell 

formatındaki verilerin görsel ve hikaye 
formatında siteye yüklenmesi

●	 10 il için veri girişlerinin yapılması
●	 Arama motoru optimizasyonu
●	 Test ve ayarların yapılması 
●	 Platform yönetimi hakkında sorumlu 

olacak kişilere bilgi verilmesi 
sağlanacaktır.

●	 Veri Girişleri: İlk etapta on ilin yerel 
ürünleri dijital platforma yerleştirilecek, 
diğer illerin ürünleri de Kalkınma 
Ajansları tarafından siteye dahil 
edilecektir.

●	 Test ve Aktivasyon: Platformun 
kullanımını iyileştirmek için 
platform test edilecek ve buna göre 
etkinleştirilecektir. Ayrıca sitelerde yer 
alan bilgi veya hizmetlerin ilgili kitlelere 
daha verimli ulaştırılması için web 
sitesinde arama motoru optimizasyonu 
yapılacaktır.

Tartışma Konuları
●	 Proje tamamlandıktan sonra platform 

hangi kurum ya da ekip tarafından 
yönetilecektir?

●	 Veri girişleri Kalkınma Ajansları 
tarafından mı yoksa yetkilendirilen bir 
kişi tarafından mı yapılacaktır? 

Zamanlama
●	 Projenin üçüncü aşamasında, Mart ayı 

ortasında teslim edilecektir.

. Adım
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İlkeler
●	 Platformun kendine ait bir sosyal 

medya hesabı olması.
●	 Sosyal medya hesabının profesyonel 

olarak yürütülmesi gerekliliği. 
(Paylaşım planı, hedef kitleye yönelik 
storyler vb. sosyal medya stratejisinin 
hazırlanması konusunda Kentsel 
Strateji bu aşamada fikir sunacaktır)

●	 Sosyal medya paylaşımlarında, 
sdglerle # yoluyla bağlantı kurulması.

●	 Farklı hedef kitlelere yönelik farklılaşan 
sosyal medya stratejileri hazırlanması.

●	 Gençlerin katılımını sağlamak ve yerel 
ürünlerin hikayelerinin keşfedilmesini 
teşvik etmek için bir yarışma çağrısı 
yapılması.

●	 Her ay belirlenen farklı temalarda 
sosyal medya çağrıları açılması. 

●	 Gençlerin katılımını sağlanması, 
çocuklar için farkındalık kazandırılması.

●	 Ürünlerin, sosyal medyada paylaşımı 
yapılabilecek biçimde kendi 
sayfalarının hazırlanması.

8
Sosyal Medya 

Etkileşimi 
Sürecini 

Başlatmak

Projenin sosyal medyadaki 
görünürlüğünü artırmak için sosyal 
medya stratejisine yönelik öneriler 
yapılacaktır. Sosyal medya etkileşimleri, 
özellikle yerel üretici ve tedarik zincirlerini 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve 
yerel ve bölgesel kalkınma hedefleri ile 
bağlantılı olarak farkındalık yaratmak 
amacıyla kullanılmalıdır. Bununla birlikte, 
dönemsel, tematik çağrılar açılarak, 
tarım, gıda ve el sanatlarını çekici hale 
getirmek amaçlanır.

Sorumluluklar
●	 Türkiye’nin tüm illerini kapsayacak 

olan çalışmanın sosyal medya 
faaliyetleri sürecinde Kentsel Strateji 
danışmanlık yapacaktır. 

●	 Ürün görsellerinde grafik dil bütünlüğü 
gözetilerek sosyal medya paylaşım 
ilkeleri Kentsel Strateji tarafından 
hazırlanacaktır.

●	 Kalkınma Ajansları da sosyal medya 
hesabının paylaşımını yaparak 
görünürlüğüne destek olmalıdır.

. Adım
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Tartışma Konuları
●	 Sosyal medya hesabı hangi kurum 

tarafından, nasıl yönetilecek?
●	 Sosyal medyada kullanılacak olan 

hashtagler nasıl ve kimler tarafından 
belirlenecek?

●	 Ana mesaj, söylemler neler olacak?
●	 Platformun domain adı ne olacak?

Zamanlama
●	 Projenin dördüncü aşamasında yer alan 

sosyal medya danışmanlığı çalışması 
Mart ayı sonunda tamamlanacaktır.

Sosyal Medya Çağrıları
●	 Dijital platformda yer alacak üç kategoride sınıflandırılan ürünlerin görsellerini 

toplama sürecinin de katılımcı ortamda olması platformun interaktif olarak 
kullanılmasını sağlayacaktır.

●	 Yerel ürünler için hikaye yazımı sosyal medya çağrıları üzerinden yürütülecektir.

●	 Hikayeler, yeni nesile yönelik, slogan yönü güçlü olan, akıcı ve çalışmanın 
ruhuna uygun olacaktır. Hikayelere başlangıç yaptıktan sonra katılımcıların kendi 
hikayelerini tamamlayabilecekleri bir format tasarlanacaktır.

●	 Sosyal medya kullanıcılarının kendi hikayelerini paylaşmalarını teşvik etmek için, 
ödül sistemi geliştirilebilir.

●	 Yaratıcı bir hikaye başlangıcı yapıp, hikayenin tamamlanmasını kullanıcılardan 
beklediğimiz formatlarda sosyal medya çağrıları açılabilir.

●	 # hikayeyibesle gibi etiketlerle başlattığımız sosyal medya hareketi sonrasında 
ortaya çıkan paylaşımlar dijital platform üzerinden paylaşılabilir.

●	 Unutulmuş teknikleri, tarifleri toplamaya yönelik sosyal medya çağrıları açılabilir.

●	 Sosyal medya kullanıcılarının da hikayeleştirmeye katkı sunmaları için belli ürünlerle 
ilişkilendirdikleri kendi hikayelerini paylaşmalarına imkan veren çağrılar açılabilir.

●	 Girişimcilere yönelik olarak program, hibe, teşvik duyurularının sosyal medya 
stratejisi tasarlanmalıdır.

●	 İkinci aşamada ise Bölgesel Kalkınma Ajanslarının sosyal medya çağrıları ile yerel 
ve bölgesel ölçekte farklılık yaratan ürünlerin fotoğrafları platforma dahil edilmelidir. 

●	 Sosyal medya kullanıcılarının ‘#bereketiolsun’’ gibi belirlenen bir hashtag ile görsel 
içeriklerini oluşturmaya yönelik olarak çağrı oluşturulacaktır.

●	 Yerel değerlerimizi hatırlatan dönemsel etkinlik çağrıları açılabilir (Yerli Malı Haftası 
gibi)

●	 Unutulmaya yüz tutmuş olan tekniklerin ortaya çıkarılmasına yönelik sosyal medya 
çağrıları açılmalı. Ürünlerin sadece ticari kapasitesi değerlendirilmemeli, geleneksel 
bilginin değeri de ortaya konulmalı.

●	 Kategoriler: Yeni Keşifler (unutulmaya yüz tutmuş değerler), Öncü , Harekete 
Geçiren Hikayeler (Girişimci Başarı hikayeleri, yerel kooperatif hikayeleri)
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İlkeler
●	 81 il ürün seçimlerinin yapılması için 

seçim kriterlerinin anlatılması
●	 Ürün kimlik kartlarının, ortak grafik 

tasarım kriterlerine göre tasarlanması
●	 3B kategorilerine göre hikayeleştirme 

çalışmaları yapılması

9
81 İl Ürün 
Envanteri 
Sürecini 

Kolaylaştırmak

Türkiye’nin tüm yerel ürün kimlik 
kartlarının katılımcı ortamlarda 
tasarlanması ve aynı görsel 
kalitede olması amaçlanır. 81 ilin 
ürün envanterinin çıkarılması, 
grafikler ve hikayelerin üretilmesi 
sürecinde Kalkınma Ajanslarına 
kolaylaştırıcılık yapılacaktır. 

Tasarım Kitleri
●	 Seçim Kriterleri Formları, 

Ürün Görselleştirme Kiti, 
Ürün Hikaye Üretimi Formları 
Kalkınma Ajansları ile 
paylaşılacaktır.

Sorumluluklar
●	 Kentsel Strateji tarafından hazırlanan 

seçim kriterleri Kalkınma Ajanslarına 
aktarılacaktır. Seçim kriterleri 
anlatılacak, formlar paylaşılacak, hikaye 
için açıklamalar istenecektir. 

●	 Kalkınma Ajansları tarafından her il için 
3 temada en güçlü üçer ürün seçimi 
yapılacaktır.

●	 Yerel ürün görsellerinin örnek 
formatlarda toplanması için etkinlik 
organizasyonu Kentsel Strateji 
tarafından yapılacaktır. 

●	 Kalkınma Ajansları, Türkiye yerel 
ürün kimlik kartlarının ortak dil tasarım 
ilkeleri dikkate alınarak ürün görsellerini 
hazırlayacaktır.  

●	 Hikaye anlatımı formatında Google form 
oluşturularak Kalkınma Ajanslarına 
en temel soruları yanıtlayarak 
oluşturabilecekleri bir hikaye formatı 
tasarlanacaktır.

Tartışma  Konuları
●	 Ürün görselleri, tüm Kalkınma Ajansları 

tarafından ayrı ayrı mı hazırlanacaktır? 
 

Zamanlama 
●	 Dördüncü aşamada tamamlanacaktır.

. Adım
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10
Veri Girişi

ve Platform 
Kullanımı

Eğitimi Vermek

Kalkınma Ajanslarına dijital 
platformun kullanımı ve veri 
girişlerinin nasıl yapılacağı 
konusunda eğitim verilecektir. 
Hikaye ve görsellerin üretimi 
yöntemleri aktarılacaktır. 

Sorumluluklar
●	 Eğitimler Kentsel Strateji tarafından 

verilecektir. Toplantı organizasyonu 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
tarafından organize edilmelidir.

Tartışma Konuları
●	 Dijital platform kim tarafından 

yönetilecek, veri girişleri nasıl 
yapılacak?

●	 Üyelik sistemi nasıl kurgulanacak?

Zamanlama
●	 Dijital platform tamamlandıktan sonra, 

dördüncü aşama sonunda yapılacaktır.

. Adım
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2.4. Katılımcı Karar Süreçleri

Proje Karar Kurulu ve 
Temel Kararlar
Yerel Ürünler Dijital Platformu hazırlama 
sürecini yönlendirmek ve ortak kararların 
alınmasını sağlamak üzere ‘’karar kurulu’’ 
oluşturulmuştur. Ayrıca, projenin ilk 
aşaması olan yol haritası ve envanter 
hazırlanması sürecinde kamu, özel ve 
sivil kesimlerin de öneri ve görüşlerinin 
alınacağı ‘’odak toplantıları’’ yapılması 
ise katılımcı ve kapsayıcı sürecin birlikte 
yürütülmesi için önemlidir.

  Karar Kurulu Toplantılarında alınan temel kararlar:

Ürün Sınıflandırması
• Ürünlerin tematik çerçevesi bereket, birikim ve beceri olmalı,
• Platformda yer alacak ürünler 3 kategoride sınıflandırılmalı; tarım 

ürünleri, gıda ürünleri, el sanatları,
• İlk aşamada 10 il için 3 temada ürün seçimleri yapılmalı ve kimlik 

kartı çalışmaları ikinci aşamada hazırlanmalı.

Kimlik Kartları
• Kimlik kartlarının görseli ile güçlü bir hikayesi ile olmalı,
• Sosyal medyaya uygun ve yaygınlaşan bir format tasarlanmalı.

Odak Toplantıları
• Kamu, özel, sivil sektörleri ile ayrı ayrı görüşmeler yapmak yerine, 

karma bir grupla, iki bölgede iki ayrı toplantı düzenlenmeli,
• Katılımcı sayısının maksimum 15-20 kişi olacak şekilde, Ocak 

ayının ikinci haftasında Kalkınma Ajansları tarafından organize 
edilmeli,

• Odak toplantılara yerel kooperatifçilik ve girişimcilik alanında 
başarı öyküsü olanlar davet edilmeli.

KAGM, UNDP ve Kentsel Strateji’nin 
yönetici ve uzmanlarından oluşan 
karar kurulu ile yapılan üç toplantının 
temel tartışma konuları platformun 
içeriği, öncelikli hedef kitleler, envanter 
oluşturulması ve ürünlerin sınıflandırılması 
konularında olmuştur.

YOL HARİTASI VE ENVANTER RAPORU   |   49



İçerik
• Dijital platform tüm yerel ürünlerin yer aldığı bir karmaşık ortam 

olmamalı, 
• Yerel üretici ve tedarik zincirlerini sürdürülebilir kalkınma hedefleri 

ve yerel ve bölgesel kalkınma hedefleri bağlantılı hale getirmeli,
• Genç istihdam yaratmalı,
• Platform katılımcı ve kapsayıcı olması için etkinlik çağrıları olmalı,
• Ürün aramaları dört mevsim, beş duyu, renkler gibi temalarla 

yapılmalı.

Hedef Kitle
• Gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupları kapsamalı,
• Üreticiler, genç girişimciler, kadın kooperatifleri ve toptan alım 

yapan şirketler buluşmalı.

Envanter 
• Keşfedici, teşvik edici, tetikleyici, buluşturucu, ticarileştiriçi 

bileşenleri içermeli,
• Buluşturucu, farklılık yaratan ve hikayesi olan ürünler öncelik 

taşımalı.

Odak Toplantıların 
Düzenlenmesi

Odak Toplantı 
Katılımcıları

Projenin ilk aşamasında yapılması 
gereken odak toplantılarının projenin 
ikinci aşaması olan ‘’ürün kimlik kartları’’ 
hazırlama sürecinde yapılması kararının 
temel gerekçesi ise katılımcıların somut 
önerilerinin platformun sözel ve görsel 
içeriğinin paylaşılması üzerinden 
alınmasıdır.

Odak toplantıları; Doğu Karadeniz 
Kalkınma Ajansı ve Fırat Kalkınma 
Ajanslarının bölgesindeki illerdeki özellikle 
yerel ve bölgesel kalkınma alanında 
farklılık yaratan program ve proje yürüten 
yada parçası olan kesim yönetici ve 
uzmanlarının katılımı sağlanmalıdır.

●	 Sosyal girişimcilik konusunda program 
ve proje yürütenler.

●	 Başarı öyküsü olan yerel kooperatifler, 
yenilikçi girişimciler.

●	 BM, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
doğrultusunda uluslararası ve ulusal 
proje geliştirenler.

●	 Toplumsal ve çevresel sorunlara 
alternatif çözüm bulan ve yaygınlaşmayı 
hedefleyen sivil insiyatifler.

●	 Toplumsal fayda odaklı yaratıcı 
projelerin yer aldığı ekosistemin 
girişimci proje liderleri.
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2.5. Aşamalar ve Zamanlama

Yerel ürün envanter çalışması 
kapsamında dört aşamalı çalışma süreci 
tasarlanmıştır. Pilot olarak seçilen 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve 
Fırat Kalkınma Ajansı Bölgelerinde yer 
alan 10 il için yerel ürünlerin seçilmesi, 
sınıflandırılması, ürünlerin görünür 
kılınması ve hikayeleştirilmesi yapılarak 
dijital platform hazırlanacaktır. İki bölge 
deneyimleri sonrasında çalışmanın tüm 
illeri kapsayacak süreci tasarlanacaktır. 

Birinci aşamada, çalışmanın kavramsal 
çerçevesini oluşturmak için küresel 
ve yerel trendleri dikkate alan yerel 
ve bölgesel kalkınma odaklı dersler 
çıkarılarak, 10 il için envanter çalışması 
ve projenin 10 adımını içeren yol haritası 
hazırlanmıştır.  

Birinci aşama, Aralık ayı sonunda 
tamamlanmıştır.

İkinci aşamada, on ili kapsayan ürünlerin 
tematik kimlik kartları dijital platforma 
uygun olarak tasarlanacaktır. Öğeler 
tematik haritalara dönüştürülecektir. 
Yerel ürünlere yönelik kimlik kartlarının 
hazırlanması için ortak bir dijital kimlik 
formatı ve ortak faaliyet programı içeriği 
hazırlanacaktır. 

İkinci aşama, Şubat ayının ikinci haftasında 
tamamlanacaktır.

Üçüncü aşamada ise ticarileşme 
potansiyeli olan ve tedarik zincirleri ile 
buluşan yerel ürünlerin yer aldığı bir dijital 
platform tasarlanacaktır. İlk etapta on ilin 
yerel ürünleri dijital platforma eklenecektir. 
Dijital platform, özellikle genç ve kadın 
girişimci sisteme dahil olmaları ve yerel 
ürün envanterinin ise etkinlik ve program 
çağrıları yapacak şekilde tasarlanacaktır. 

Üçüncü aşama, Mart ayının üçüncü 
haftasında tamamlanacaktır.

Dördüncü aşamada Türkiye Yerel Ürünler 
Dijital Platformu hazırlanacaktır. 81 ilin 
ürünleri Kalkınma Ajansları tarafından 
platforma eklenecektir. Bu süreçte, Bölge 
Kalkınma Ajansları tarafından Türkiye yerel 
ürün kimlik kartlarının ortak dil ve etkinlik 
takvimi dahilinde katılımcı ortamlarda 
tasarlanması süreci Kentsel Strateji 
tarafından sağlanacaktır. 

Dördüncü aşama, Mart ayı sonunda 
tamamlanacaktır.
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1Ürün 
Seçimlerini 
Yapmak 532 4

Katılımcı 
Karar Sürecini 
Sağlamak

Seçilen Ürünleri 
Sınıflandırmak

Kimlik Kartlarını 
Tasarlamak

Tematik 
Haritaları 
Üretmek

BİRİNCİ AŞAMA

YOL HARİTASI VE 
ENVANTER RAPORU

(24/12/2021)

KİMLİK KARTLARI VE 
ETKİNLİK PROGRAMI

(11/02/2022)

İKİNCİ AŞAMA

6
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Katılımcı 
Karar Sürecini 
Sağlamak

KİMLİK KARTLARI VE 
ETKİNLİK PROGRAMI

(11/02/2022)

İKİNCİ AŞAMA

76 8
Platformu 
Dijitalleştirmek

Hedef 
Kitleyi 
Tanımlamak 

Sosyal Medya 
Etkileşimi 
Sürecini 
Başlatmak

DİJİTAL 
PLATFORM
(18/03/2022)

YEREL ÜRÜNLER 
DİJİTAL RAPORU

(31/03/2022)

ÜÇÜNCÜ AŞAMA DÖRDÜNCÜ AŞAMA

981 İl Ürün 
Envanteri 
Sürecini 
Kolaylaştırmak

10
Veri Girişi 
ve Platform 
Kullanımı 
Eğitimi Vermek
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YOL HARİTASI VE ENVANTER RAPORU   |   55



3. ENVANTER
ÇALIŞMASI

Günümüzde yerel ürün çeşitliliği 
ve zenginliği ‘’coğrafi işaret’’ ile 
belirlenmektedir. Bir ürünün coğrafi 
kaynakla tanımlanması ve tescillenmesi 
ürünlerin ayırt edici özelliklerinin yanı 
sıra şehirler arasındaki rekabeti de 
göstermektedir. Coğrafi işaretli ürün 
envanteri yerel ürünler platformu için 
önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. 
Ancak, kaybolmaya yüz tutmuş ya da 
coğrafi işaret alınmamış geleneksel ürünler 
de sisteme dahil edilmelidir. 

Ürünlerin farklı temalarda sınıflandırılması, 
tematik sınıflandırmanın da girişimcilik 
ekosisteminin bileşenleri ile bağlantılı hale 
getirilmesi yerel ve bölgesel kalkınmanın 
tetikleyici gücünü oluşturacaktır.

Ekonomik ve sosyal bir çevreden oluşan 
girişimcilik ekosistemin en önemli özelliği 
ise yeni nesil beklentilerin yeni nesil 
ekonomilerle karşılanmasıdır. Dijitalleşme, 
içerik oluşturma, deneyim paylaşma, 
yerellik, sosyal etki, paylaşım ekonomisi, 
sosyal girişimcilik gibi kavramlar bu 
sistemin temelini oluşturmaktadır.

Bu nedenle, coğrafi işaret almış ürün 
envanterinin yanı sıra kaybolmaya yüz 
tutmuş ve deneyimlerle hikayeleştirilmiş 
ürünler de bu sistemin önemli bileşenleri 
olmalıdır.  
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3.1. Envanter Seçim Kriterleri
Yerel ürünler dijital platformu envanterini oluştururken aşağıdaki temel soruların yanıtlarının 
arandığı bir yöntem geliştirilmelidir. Envanter: 

• Sürdürülebilir pazar kapasitesi yaratıyor mu?
• Girişimci ekosisteminin parçası olabiliyor mu?
• Yenilikçi tarım, gıda ve geleneksel ürün girişimcileri için cazip mi?
• Kaybolmaya yüz tutmuş ürünleri sisteme dahil edebiliyor mu?
• Mevsiminde ve yerinde tüketim için fırsatlar sağlıyor mu?
• Sosyal etkiye duyarlı üretim süreçlerini kapsıyor mu?
• Yeni nesil trendleri içeren fırsatlar sağlıyor mu? 

‘’3Trend3İlke’’ yaklaşımı yerel ürünler envanterinin temel çerçevesini belirlemektedir. Sosyal 
girişimcilik, yerel ve bölgesel kalkınma ve dijital pazarlama trendleri ile buluşturan, katma değer 
yaratan ve yeni pazarlar oluşturan ilkelerle temel çerçeve oluşturulmalıdır.

Envanter; sosyal girişimciliğin geliştirilmesi için üretici, dağıtıcı ve tüketici ile işsiz gençleri, 
kadınları ve dezavantajlı grupları buluşturan, yerel ve bölgesel ölçekte kalkınmayı teşvik eden 
ve katma değer yaratan ürünleri içeren, dijital pazar ağına entegre olan ve farklılık sunan yeni 
pazarları yaratan nitelikte olmalıdır.
 

10 il için prototip ürün seçimi yapılırken, bir ya da birden 
fazla kriteri güçlü bir şekilde karşılayarak ön plana çıkan 
mevcut durumda ticari potansiyeli ve üretimi güçlü olan ya 
da unutulmaya yüz tutmuş gıda, tarım ve el sanatları ürünleri 
seçilmiştir. Seçilen ürünler coğrafi işaretli olabileceği gibi, 
başvuru aşamasında ya da henüz hiç başvurusu yapılmayan 
ürünler de olabilir.

• Yalnızca belirli bir coğrafyada yetiştirilebilen, özgün 
değerleri olan tarımsal ürünler. (Örnek: Arapgir Reyhanı) 

• Geleneksel malzeme ve/ya tekniklerle üretilen, o yöreye 
özgü üretimi yapılan el sanatları ürünleri (Örnek: Bölgede 
yetiştirilen kendir bitkisinden üretilen Rize Bezi)

• Mevcut ya da potansiyel ticari kapasitesi yüksek ürünler 
(Örnek: Giresun Fındığı)

• Tarihsel değeri olan, güçlü hikayesi ile ön plana çıkan 
ürünler.
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3.2. Ürün Sınıflandırması
Yerel ürün sınıflandırmasının temel 
çerçevesini ise ‘’3Tema3Kategori’’ 
yaklaşımı oluşturmalıdır. On binlerce 
derinliğin sunduğu yaşamsal ürünlerin 
çeşitliliği ve zenginliklerini bereket, birikim 
ve beceri (3B) temaları kapsamlı biçimde 
kucaklamaktadır. 3B temalarının güçlü 
kapsama alanı sınıflamanın birbirleri 
ile olan etkileşiminden ortaya çıkan 
farklılıkları da ortaya koymaktadır.

Neden Önemlidir?
Dört Mevsim Hasat Zamanı 

• Hasat döneminde piyasaya sunulan 
ürünlerin satışıyla gıda israfı engellenir.

• Hasat zamanı satın alınan ürünler, 
üreticiyi hasat sezonunda ekonomik 
olarak destekler, hızlı ekonomik geri 
dönüş sağlar.

• Toptan satın alım yapan firmalar için, 
ürünlerin hangi bölgede, en fazla 
miktarda üretildiğini gösteren önemli bir 
tarımsal veridir. 

• Ürünün bol olduğu zamanlarda, Anadolu 
mutfak teknikleri olan kurutma, salça, 
turşu, reçel, sirke vb üretimi için gıda 
girişimcilerine yol gösterir. Bu tekniklerle 
gıdaların raf ömrünün uzatılması, 
israfın azaltılması ve ekonomik değerin 
artırılması için avantaj sağlar.

• Mevsiminde tüketilen yiyeceklerin 
besin değeri yüksektir, insan vücuduna 
faydaları daha fazladır.

• ‘Yerel gıda sistemleri’ ve ‘sıfır kilometre’ 
yaklaşımlarını destekler, kullanıcıların, 
yakın çevrelerinde satın alabilecekleri 
ürünlere erişilebilmelerini sağlar.

• Dört mevsim boyunca ekonomik 
hareketlilik desteklenir.

Neden Önemlidir?
Beş Duyu 

• Bir ürünün beş duyu ile 
deneyimlenmesi, ürün ve insan 
arasındaki fiziksel bağlantıyı 
güçlendirir, gerçek bir hikaye 
yaşanır. 

• Unutulmayan deneyimler sunar. 
Birden fazla duyunun aktif olduğu 
deneyimlerin uzun süreli hafızada 
kalma süresi de uzundur. 

• Ürünlerin beş duyu ile 
deneyimlenmesi, özellikle yeni 
nesil için deneyim turizmine yönelik 
cazibe yaratır, kırsal kalkınma için 
fırsatlar sunar.

• Yerel ürünleri beş duyuyla 
deneyimleyen kullanıcılar, 
sözlü olara ya da sosyal medya 
üzerinden deneyimlerini paylaşırlar, 
ürün tanıtımları için hızlı ve güvenilir 
bir referans olurlar.

• El sanatları ve el becerilerinin 
deneyimlenmesi, ziyaretçilerin 
yaratıcı potansiyellerine 
ulaşmalarını sağlayan bir araçtır. 
Yaratıcı turizm için fırsatlar sunulur.

Sınıflama; bereket coğrafyasının toprak 
ve su ile ortaya çıkan tarımsal ürünleri, 
kültürel birikimle oluşan gıda ürünleri ile 
ellerin becerisi ile şekillenen el sanatları 
ürünleri olmak üzere üç kategoride 
olmalıdır. Üç kategori için dağılım 
yüzdeleri belirlenmeli ve yöreye özgü, 
geleneksel üretim, 3B tema birlikteliği, 
güçlü hikaye ve ticari kapasite kriterleri 
için puanlama yapılmalıdır.
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Neden Önemlidir?
Renkler

Neden Önemlidir?
Hikayeler

• Gıdaların insan bedenine etkileri 
bakımından her renk grubunun 
faydaları farklıdır. (Ör; kırmızı 
yiyecekler kan dolaşımına, turuncu 
yiyecekler kas sistemine, sarı sinir 
sistemine, yeşil kan temizliğine 
iyi gelir, mavi/mor yiyecekler 
antioksidandır).

• Renkli tabaklar, besin değeri 
açısından yüksek değer taşır. 

• Anadolu’da üretilen gıdaların 
çeşitliliğini ve zenginliğinin görsel 
olarak ifadesidir.

• Hikayeler, unutulmaya yüz tutmuş 
el sanatları ve zanaat mirasının 
üretim, malzeme ve teknikleri 
hakkında envanter niteliği taşır. 

• Kültürümüzün parçası olan ustalık 
hikayelerinin kaydedilmesini ve 
geleceğe aktarılmasını sağlar.

• Kadın kooperatifleri gibi 
örgütlenmelerin başarı 
hikayelerinin daha geniş kitleler 
tarafından duyulması sağlanır, 
kooperatifler desteklenir.

• Girişimciler için ilham olabilecek, 
yeni nesil iş potansiyeli olabilcek 
hikayeler ortaya çıkarlılır.

Yerel Ürünler Gıda / Yemek Geleneksel Ürünler

Toprağın 
Bereketi

Yemek 
Kültürü

Birikimi

Ellerin
Becerileri

Elden Ele;
Üreticiden Tüketiciye

Dilden Dile; 
Nenelerden Torunlara

Nesilden Nesile;
Zanaatkarlardan Tasarımcılara
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Envanter 
Çıkarma

Ürün 
Sınıflandırma

3

3

3

3

Sosyal Girişimcilik

Yerellik ve Bölgesellik

Dijital Pazarlama

Bereket

Birikim

Beceri

Yeni Nesil ile Buluşturan

Katma Değer Yaratan

Yeni Pazarlara Ulaştıran

Tarım Ürünleri

Gıda Ürünleri

El Sanatları Ürünleri

Trend

Tema

İlke

Kategori

Genç - Kadın - Kooperatif 

Dört Mevsim - Beş Duyu - Yedi Renk
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Dijital platformda yer alacak üç kategoride 
sınıflandırılan ürünlerin görsellerini toplama 
sürecinin de katılımcı ortamda olması 
platformun interaktif olarak kullanılmasını 
sağlayacaktır. İlk aşamada Patent 
Enstitüsü tarafından coğrafi işaret almış 
ve tescillenmiş ürünlerin toplandığı ‘’yerel 
ürünler dijital platformu’’ ürünleri öncelikli 
olarak kullanılmalıdır. 

Hazırlanacak platformun ci.gov.tr 
platformundan farklılığı ise tüm ürünlerin 
envanterinin coğrafi işaret bilgilerinin 
detaylı olarak yer alması yerine tematik 
sınıflamalardaki ürünlerin örnek kimlik 
kartlarının hazırlanmasıdır. 

İlk aşamada Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı ve Fırat Kalkınma Ajanslarının 
10 ilini kapsayan çalışma, platformda 
kullanılacak tasarım dilinin oluşturulmasına 
katkı sağlayacaktır.

3.3. Ürün Görselleri 
Toplama Yöntemleri

3.4. Ürün Tanıtım 
Kartları

İkinci aşamada ise Bölgesel Kalkınma 
Ajanslarının sosyal medya çağrıları ile 
yerel ve bölgesel ölçekte farklılık yaratan 
ürünlerin fotoğrafları platforma dahil 
edilmelidir. Sosyal medya kullanıcılarının 
‘#bereketiolsun’’ gibi belirlenen bir hashtag 
ile görsel içeriklerini oluşturmaya yönelik 
olarak çağrı oluşturulacaktır.

Kimlik kartlarının tasarım bileşenlerini 
ürünün görseli ve hikayesi oluşturacaktır. 
Ürünün fotoğrafı ya da ilüstrasyonunun 
yer alacağı tanıtım kartlarındaki grafik 
tasarımının, güçlü bir söylemle desteklenen 
ürün hikayesi özellikle tanıtım için önemli 
bir adım olacaktır.
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İllere Göre Sınıflandırma

Fotoğraflı Ürün Matrisi
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İllere Göre Sınıflandırma

Fotoğraflı Ürün Matrisi
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Temalara Göre Sınıflandırma

Fotoğraflı Ürün Matrisi
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Temalara Göre Sınıflandırma

Grafik Ürün Matrisi



YOL HARİTASI VE ENVANTER RAPORU   |   71



72   |   ENVANTER ÇALIŞMASI

İllere Göre Sınıflandırma

Grafik Ürün Matrisi
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Temalara Göre Sınıflandırma

Grafik Ürün Matrisi
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Ürün Kimlik Kartı Örnekleri 

Ürün Kimlik Kartları
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Yerel Ürünler Dijital Platformu 

Yol Haritası ve 
Envanter 
Raporu




