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İçindekiler 

1. Proje Ekibi/Proje Özeti 

1.1. Proje Ekibi (NP-ASTRO-Cİ) 

ADI SOYADI OKULU PROJEDEKİ GÖREVİ 

Ayşin AKGÜRBÜZ 

(Takım Lideri) 

Atatürk Anadolu 

Lisesi 

Proje yönetimi, Ay ve hareketleri ile ilgili 

genel bilgilerin edinilmesi, Uygulama takibi, 

Ekip arası işbirliği ve düzeninden sorumlu. 

Emine NACAR 

 

Nuri Pakdil BİLSEM Uygulama yönetimi, dik üçgen şifrelerin 

oluşturulması, yazılım dili pythondan 

sorumlu ve  rapor yazımı. 

Zeynep Naz ERCAN Nuri Pakdil BİLSEM Coğrafi tescil işaretli ürünlerin belirlenmesi, 

barkod oluşturulması. Rapor yazımı. 

Hacer Nazlı ÇARK Giresun Fen Lisesi Coğrafi tescil  işaretli ürünlerin sorunlarının 

belirlenmesi, rapor yazımı, sunu 

hazırlanması. 

Sudenaz KABALCI Nuri Pakdil BİLSEM Rapor yazımı, malzeme tedarikçisi, barkod 

çizim kontrolü. 

 

1.2. Proje Özeti 

 Ülkeler, bölgeler ve iller Dünya üzerinde farklı koordinatlarda bulunur. Bu farklılıklar 

Dünyamızın uydusu Ay’ın belirli bir tarih ve saatte farklı yerlerde görünmesine ya da 

görünmemesine sebep olur.  Bu bağlamda Dünya’nın uydusu Ay’ın ufuk çizgisine yaptığı 

yükseklik açısı ile bir bölgeye ait dik üçgen şifreler oluşturmak ve bu bölgeye ait “Coğrafi Tescil 

İşaretli” ürünlere bu şifreler ile yeni bir barkod geliştirmek bu çalışmanın amacıdır. 

 Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün çeşitliliği açısından eşsiz bir ülke olduğunu vurgulayan 

“Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı” (YÜciTA) başkanı Prof. Dr. Yavuz 

Tekelioğlu, son dönemde coğrafi işaretli ürünlerde sahtecilik yapıldığına dikkati çekti. Coğrafi 

işaretli ürünlerdeki sahtecilik nedeniyle üreticilerin ekonomik olarak ciddi zarara uğradığını 

vurgulayan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, bu sahte ürünlerin başında Ezine peyniri, Ayvalık 

zeytinyağı, Finike portakalı ve Erzincan tulumu geldiğini söyledi (www.hurriyet.com.tr). 

 Bu bağlamda Her ayın 1. gününden başlamak üzere belirli bir saatte uydumuz Ay’ın 

yükseklik açıları ve bu açılara denk gelen dik üçgenler yazılmıştır.  Bu açılara 29. Güne kadar; her 

güne bir harf ve bu harfe karşılık bir dik üçgen şifre oluşturulmuştur. Dairesel yapılan barkodda; 

Coğrafi tescil işaretli ürünler ile ilgili bilgiler; en dış daireden başlayarak sırasıyla; ülke adı, il adı, 

mahreç işareti veya menşei adı ve tescil tarihi, ürünün adı, ürünün kategorisi bulunan dik üçgen 

şifrelerle yazılmıştır. 

 Bu proje çalışmasının yazılımının yapılıp, hayata geçirildiğinde, sanayide ürünün 

paketlenmesi sırasında barkodu oluşturan dik üçgenler, saate ve dakikaya göre değişeceğinden 

dolayı sahteciliğin önlenmesinde kare kod ve QR koddan daha üstün bir barkod sistemi olacaktır. 

 Ayrıca bu sayede barkoda işli bilgiler üreticinin istediği tüm bilgileri de içinde 

barındırabilir. Bu bilgileri barkod okuyucu uygulamasına adapte ederek Dünyanın neresinde olursa 

olsun herhangi bir müşterinin barkodu okuttuğu an ürünün tüm bilgilerini görüyor olması bir 

güven göstergesi yanında iletişim ve ulaşılabilirlik sağlaması ile de global bağlamda tanınırlık ve 

kültürel paylaşıma destek olacaktır. Ürünü alan ve memnun kalan bir yabancı, ürünün coğrafi 

bölgesi ile ilgili merak edip araştırması ülke tanıtımına katkı sağlayacaktır. 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/
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Üreticiler ekonomik olarak zarar görmeyecek ve turizm yapan kişiler gittikleri bölgenin 

yöresel ve coğrafi tescilli ürünlerini almak istediklerinde sahte ürün almayacaklar ve 

aldatılmayacaklardır. Coğrafi tescil işaretli ürünlerin tanıtımına ve o bölgenin kültürel tanıtıma 

katkı sağlayacak yenilikçi bir teknolojik çalışmadır. 

  

2. Algoritma ve Tasarım  

2.1.İllere, Aylara ve Saatlere Göre Harflerin Dik Üçgen Şifrelerin Oluşturulması 

 Ülkeler, bölgeler ve iller Dünya üzerinde farklı koordinatlarda bulunur. Bu farklılıklar 

Dünyamızın uydusu Ay’ın belirli bir tarih ve saatte farklı yerlerde görünmesine ya da 

görünmemesine sebep olur.  Bu bağlamda Dünyamızın Uydusu Ay’ ın ufuk çizgisine yaptığı 

yükseklik açısı ile o bölgeye ait dik üçgen şifreler oluşturmak için; belirli bir il, belirli bir ay ve 

belirli bir saat seçilmiştir. Yükseklik açısı hesaplanmıştır.  Bu yükseklik açısı hesaplanırken bir 

eğitim uygulaması olan “Moon Locator” uygulamasından yararlanılmıştır. 

(contact@genewarrior.com, Genewarrior 7000 Chur Switzerland). Ufuk hattının üzerinde Ay 

görünür, Ufuk hattının altında ise Ay görünmemektedir. Bu bağlamda Ufuk hattının üzerinde artı, 

ufuk hattının altında eksi değer gösterilmiştir. Her ayın 1. Gününden başlamak üzere belirli bir 

saatte uydumuz ayın yükseklik açıları ve bu açılara denk gelen dik üçgenler yazılmıştır.  Bu açılara 

29. Güne kadar her güne bir dik üçgen şifre oluşturulmuştur. Türkçe alfabede 29 harf olduğundan 

dolayı her güne bir harf verilmiştir. 

Harflere dik üçgen şifreler oluşturulurken izlenen Algoritma adımları ve iş akım şeması şu 

şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama kullanılarak belirli bir ay, belirli 

bir il seçilir. 

Saat seçilir. 

Yükseklik açısı alınır. 

Eğer Ay seçilen ilde ve seçilen saatte ufuk çizgisinin üstünde ise koordinat 

düzleminde 1.  Bölgede gösterilir. Eğer ufuk çizgisinin altında ise bulunan 

değer koordinat düzleminde 2. Bölgede gösterilir. 

Dik üçgen şifresi oluşturulur. 

Bulunan noktadan orijine doğru parçası 

çizilir. 

Bulunan noktadan apsisler eksenine dik gelecek 

şekilde bir doğru çizilir. 

Her ayın 1. Gününden başlamak üzere her güne alfabedeki sıraya göre 

harfler belirlenir (1. Gün=A, 2. Gün =B, 3. Gün= C………..29. Gün= Z). 

mailto:contact@genewarrior.com
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Örnek 1.  

Örnek olarak Kahramanmaraş ili 01.01.2020 ve saat 00.00’ da Ay’ın yaptığı yükseklik açısı 

-19° dir. Bu açıya göre Ay ufuk çizgisinin altındadır. Koordinat düzleminde 2. Bölgede bu açının 

yeri belirlenir. Sonra apsisler eksenine bir dik çizgi çizilir. Böylelikle (90-71-19) dik üçgeni elde 

edilir. Bu dik üçgen Kahramanmaraş ilinde 01.01.2020’ de ve saat 00.00’ da ki “A” harfine denk 

gelen dik üçgen şifresidir. 
 y  

 

       19° x                 

 

 

 

 

 

 Şekil 1. Kahramanmaraş ili, 01.01.2020’ de ve saat 00.00’da Ay’ın yaptığı “A”  harfinin 

açısının koordinat düzleminde gösterilmesi     

 

 

 

Şekil 2. Kahramanmaraş ili, 01.01.2020’de ve saat 00.00’da Ay’ın yaptığı “A” harfinin dik 

üçgen şifresi 

 

Örnek 2.  
Örnek olarak Kahramanmaraş ili, 02.01.2020’de ve saat 00.00’da Ay’ın yaptığı yükseklik 

açısı -8° dir. Bu açıya göre Ay ufuk çizgisinin altındadır. Koordinat düzleminde 2. Bölgede bu 

açının yeri belirlenir. Sonra apsisler eksenine bir dik çizgi çizilir. Böylelikle (90-82-8) dik üçgeni 

elde edilir. Bu dik üçgen Kahramanmaraş ilinde 02.01.2020 tarihinde saat 00.00’ da ki “B” harfine 

denk gelen dik üçgen şifresidir.  

 
Şekil 3. Kahramanmaraş ili, 02.01.2020’de ve saat 00.00’da Ay’ın yaptığı “B” harfinin 

açısının koordinat düzleminde gösterilmesi 

 

 

Şekil 4. Kahramanmaraş ili, 02.01.2020’de ve saat 00.00’da Ay’ ın yaptığı “B” harfinin dik 

açı üçgen şifre 

 

2.2.Rakamların Dik Üçgen Şifrelerinin Oluşturulması 

 

Rakamlara dik üçgen şifresi oluşturulurken uydumuz Ay’ın Dünya’nın etrafındaki 

dolanmasından yola çıkılarak hazırlanmıştır. 

Algoritma adımları aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinat düzlemi çizilir. 
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 Şekil 5. Rakamların Dik Üçgen Şifrelerinin Oluşturulması 

 

 

 

 

Ay’ın Dünya’nın etrafındaki tam dolanma 360 derecedir. 

360 derece 10’a bölünür. 

Ay’ın hareketlerinden yola çıkılarak yeni ay evresinden başlanılmıştır. 

Yeni Ay evresine 0 rakamı verilmiştir. 

Saat yönünün tersine doğru baz alınarak; 1 rakamı için 36 eklenmiş 

ve koordinat düzleminde orijinden doğru çizilerek bulunduğu yer 

gösterilmiştir. 

Sonradan gelen rakamlara tekrar 36 eklenerek rakamların yerleri 

koordinat düzleminde gösterilmiştir. 

Bu noktalardan her birinden apsisler eksenine bir dik doğru çizilerek dik 

üçgenler oluşturulmuştur. 

Yeni Ay’dan başlamak üzere 0’dan başlayarak her rakama 36 derece 

eklenir ve koordinat düzleminde gösterilir. 

 

Çıkan açılar koordinat düzleminde gösterildikten sonra x eksenine bir dik 

üçgen çizilerek dik üçgen oluşturulur. 
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Tablo 1. Rakamların şifreleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Coğrafi tescilli ürünlere barkod oluşturulması 

 Coğrafi işaretler belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin 

bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, 

menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri 

coğrafi işaret tesciline konu olabilir. 

           Bu bağlamda her ilin bir şifresi bulunduğundan dolayı, her ilin coğrafi tescilli ürünlerine bu 

şifrelerle barkod yapılması amaçlanmıştır. 

 

 Algoritma Adımları 

 Üçgen şifreler Ay’ın şeklinin yuvarlak olmasından dolayı dairesel düzlemde gösterilmiştir. 

 En dış daireden başlamak üzere sırası ile her daireye ülke adı, il adı, mahreç işareti ve ya 

menşei adı ve tescil tarihi, ürünün adı, ürünün kategorisi şifre dik üçgenlerle saat yönünde 

yazılmıştır. 

 

2.4. Ay’ın Yükseklik açısı ile Coğrafi tescil işaretli ürünlere geometrik barkod 

oluşturma İş akım şeması 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rakamlar Üçgen 
şifreleri 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

Koordinatlar belirlenir. 

 

Koordinatlara göre Ay’ın, seçilen tarih ve saate göre ufuk çizgisine yaptığı yükseklik açısı 

hesaplanır. 

 

Tarih ve saat seçilir. 
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2.5. Coğrafi Tescil İşaretli Ürünlere Barkod Oluşturulması 

Barkod oluşturulurken Ay’ ın şeklinden yola çıkarak üçgen şifreler daireler üzerinde 

yazılmıştır. Üçgen şifreleri dairenin iç tarafına bakacak şekilde saat yönünde yazılmıştır. 

Dairelerin içine dairenin dıştan içe doğru sıra ile ülke adı, şehir adı, mahreç işareti ya da menşe adı 

ve tescil tarihi,  ürünün adı ve ürünün Türk Patent Enstitüsü’ndeki yeri yazılmıştır.  

 Örnek 1. 

  Kahramanmaraş ilinin ünlü “Maraş Dondurması” 2018 yılında tescillenmiştir. Şekil 6.’ da 

Ocak 2020 ayı ve saat 00.00’daki,  Şekil 7.’ de ise Şubat 2020 ayı ve saat 00.00’a ait dik üçgen 

şifreleri ile barkod çizilmiştir. 

 

Barkodun en dışındaki üçgenler Ocak 2020 ayı ve saat 00.00’daki yükseklik açısı ile  

“TÜRKİYE”, ikinci dairede “KAHRAMANMARAŞ”, üçüncü sırada “MAHREÇ İŞARETİ 

2018”, dördüncü dairede “MARAŞ DONDURMASI” ve en son dairede “GIDA” şifrelenmiştir.   
                                                       

 

Açıya karşılı gelen dik üçgen şifreleri yazılır. 

 

29. güne kadar her güne bir harf tanımlanır ve her harfe bir dik üçgen şifre oluşturulur( 1. Gün=A, 

2. Gün =B, 3. Gün= C………..29. Gün= Z). Rakam şifreleri oluşturulur. 

 

Seçilen koordinatta bulunan şehre ait “COĞRAFİ İŞARETLİ TESCİL BELGESİ” olan ürün 

belirlenir. 

 

Üçgen şifreleri dairenin iç tarafına bakacak şekilde saat yönünde yazılır. 
 

Dairelerin içine dairenin dıştan içe doğru sıra ile ülke adı, şehir adı, mahreç işareti 

ya da menşe adı ve tescil tarihi,  ürünün adı ve ürünün Türk patent enstitüsündeki 

kategorisi yazılır. 
 

 

Açılar koordinat sisteminde gösterilir. 
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M    A        H      R        E        Ç          İ     Ş      A          R         E        T     İ 2         0         1          8 

 

 

M      A        R       A         Ş     D         O        N        D       U      R       M      A      S       I 

 

 

         G          I        D       A 

                               

Şekil 6. Kahramanmaraş ili Ocak 2020 ayı ve saat 00.00’da ki şifreler ile oluşturulmuş “Maraş 

Dondurması” barkodu  

                  

Şekil 7. Kahramanmaraş ili Şubat 2020 ayı ve saat 00.00’da ki şifreler ile oluşturulmuş “Maraş 

Dondurması” barkodu  
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Örnek  2. 

 Ankara ilinin coğrafi tescilli işaretli ürünlerinden biri “Ankara Simidi” dir. Şekil 8. de 

Ankara ili Mart 2020 ayı ve saat 00.00’daki dik üçgen şifreleri ile barkod oluşturulmuştur. Şekil 

9.’da ise yine Mart 2020 ayı, fakat saat olarak 18.00 seçilmiş ve dik üçgen şifreleri ile barkod 

oluşturulmuştur. 

 

Barkodun en dışındaki üçgenler ile  “TÜRKİYE”, ikinci dairede “ANKARA”, üçüncü 

sırada “MAHREÇ İŞARETİ 2017”, dördüncü dairede “ANKARA SİMİDİ” ve en son dairede 

“GIDA” şifrelenmiştir 

 

                                 

Şekil 8. Ankara İli Mart 2020 Ve Saat 00.00’daki Şifrelerle Oluşturulmuş “Ankara Simidi” 

Barkodu 

                               

Şekil 9.  Ankara İli Mart 2020 ve Saat 18.00’deki Şifrelerle Oluşturulmuş “ Ankara Simidi” 

Barkodu 

Örnek 3.   

Sadece ülkemize ait değil herhangi bir ülkenin de coğrafi tescilli ürünleri bu barkod sistemi 

ile şifrelenebilir.  Almanya ülkesindeki coğrafi tescilli ürüne oluşturulan barkod Ocak 2020 ve TSİ 

ile saat 00.00 seçilmiş ve şifrelendirilmiştir. 

Barkodun en dışındaki üçgenler, Ocak 2020 ve saat 00.00’daki Ay’ın yaptığı yükseklik 

açısı ile  “GERMANY”, ikinci dairede “HOLSTETNER TİLSİTER”, üçüncü sırada 

“URSPRUNGGSLAND 2013”, dördüncü dairede “LEBENSMİTTER” şifrelenmiştir.  Bunları 

Türkçe ye çevirecek olursak “ALMANYA”, “HAYVAN TİLSİT PEYNİRİ”, “MENŞEİ ADI 

2013” VE “GIDA ÜRÜNÜ” şifrelenmiştir. 
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Şekil 10.  Almanya ülkesinde Ocak 2020 ve Saat 00.00’daki Şifrelerle Oluşturulmuş 

“HOLSTETNER TİLSİTER” Barkodu 

 

3. Sistem Mimarisi  

Python Programlama dilinde ön prototip yazılım çalışması yapılmıştır. Hazırlanan Barkod 

webcam tarafından okutulduğunda Türk Patent ve Marka Kurumunun Coğrafi işaretli ürünler 

portalından, Barkod hangi ürüne ait ise o ürünün coğrafi işaret tescil belgesi gelmektedir. 

 

Şekil 11. Uygulama akış şeması 

Hazırlanan prototip uygulamanın kaynak kodları ise şu şekildedir. 
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Projenin gerçek hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulacak, yazılım ve donanım ihtiyaçları ve  

Sistem bileşenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin ise şu şekildedir. 

 

Şekil 12. Geliştirilmiş akım şeması 

Geliştirilmiş akım şeması açıklamaları 

1. İlgili bakanlık barkod yazılımını üretici firmaya verir. 

2. Üretici firma yazılımı kullanarak ürünlerin paketlenmesi sırasında barkodları Coğrafi Tescil İşaretli 

ürünlere barkodu ekler. 

3. Paketlenen her ürüne hangi barkod eklendiyse ilgili bakanlık veri tabanına girer. 

4. Fabrikadan çıkan ürünler market tarafından alınır ve market stoklarına işlenir. 

5. Coğrafi tescil işaretli ürünü alan müşteri kasaya geldiğinde kasiyer barkod okuyucudan ürünü 

okutur. 

6. Okutulan Ürün bakanlığın veri tabanına gönderilir. Barkod bakanlığın veri tabanındaki verilerle 

uyuşursa sıkıntı yoktur. 

7. Barkod bakanlığın veri tabanı ile uyuşmazsa satışına izin verilmez. 
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

Proje gerçek hayata geçirildiğinde cep telefonu uygulaması yapılıp iç ve dış turizm yapan kişiler 

tarafından kullanılabilir. Üreticiler ekonomik olarak zarar görmeyecek ve turizm yapan kişiler 

gittikleri bölgenin yöresel ve coğrafi tescilli ürünlerini almak istediklerinde sahte ürün 

almayacaklar ve aldatılmayacaklardır. 

Ayrıca bu sayede barkoda işli bilgiler üreticinin istediği tüm bilgileri de içinde 

barındırabilir. Bu bilgileri barkod okuyucu uygulamasına adapte ederek Dünyanın neresinde olursa 

olsun herhangi bir müşterinin barkodu okuttuğu an ürünün tüm bilgilerini görüyor olması bir 

güven göstergesi yanında iletişim ve ulaşılabilirlik sağlaması ile de global bağlamda tanınırlık ve 

kültürel paylaşıma destek olacaktır. Ürünü alan ve memnun kalan bir yabancı, ürünün coğrafi 

bölgesi ile ilgili merak edip araştırması ülke tanıtımına katkı sağlayacaktır. 

Bu barkodun içeriği genişletilebileceği için barkod okuyucu uygulaması çeşitli 

aplikasyonlarla desteklendiğinde çok daha geniş ve kullanılabilir, yaygınlaştırılabilir ve 

sahteciliğin önüne geçilebilir katkılar sağlayacaktır. 

Bulunan barkod devlet tekelinde olursa; Coğrafi tescil belgesi üreten firmalar devletten izin 

alıp bu barkod yazılımını ürünün paketlenmesi sırasında kullanabilir. Paketlenme sırasında her 

dakika değişen bir barkod aynı ürüne verilebilir. Dolayısıyla bir markete gidildiğinde raftaki aynı 

firmanın aynı ürünü üzerinde farklı üçgenlerden yapılmış farklı farklı barkodlar olacaktır. Tek tip 

barkodları sahte ürün yapan kişiler çok rahat kopyalayabilir fakat bu barkod çok çeşitli şekillerde 

olacağından dolayı kopyalanamaz. Barkod yazılımı sadece üretilen firmalara verilip devlet 

tarafından kontrolü sağlanırsa sahte ürünlere barkod yapılamayacaktır.  

Bu barkod yazılımının yapılıp hayata geçirildiğinde kasiyer tarafından barkod okuyucu 

tarafından okutulduğunda (proje ilerletilirse)  hem market, hem üreten firma hem de devletin ilgili 

birimlerine hangi barkoda ait ürünün satıldığı bilgileri gidebilir.  

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Ülkemizin bir barkod sistemine literatürde rastlanılmamıştır. Bu proje çalışmasının 

yazılımının yapılıp, hayata geçirildiğinde, sanayide ürünün paketlenmesi sırasında barkodu 

oluşturan dik üçgenler saate ve ya dakikaya göre değişeceğinden dolayı sahteciliğin önlenmesinde 

kare kod ve QR koddan daha üstün bir barkod sistemi olacaktır. 

Bu çalışmada koordinat düzleminde sadece apsisler eksenine göre şifreler yazılmıştır. 

Ordinatlar eksenine göre de şifreler hazırlanabilir. Bu durumda her ilin, her ay için ve belirlenen 

bir saat için 2 şifresi olacaktır. Bir günde 24 saat olduğundan dolayı 24x2=48 ve 12 ay olduğundan 

dolayı 48x12= 576 çeşit il şifresi hazırlanabilir. Çalışmada üçgenler, dairenin içine doğru 

çizilmiştir. Dışına doğru da çizilebilir. Bu şekilde de her il için 576x2=1152 ayrı şifre 

hazırlanabilir. Bu çalışmada kelimeler saat yönünde şifrelenmiştir. Saat yönünün tersine de 

şifrelenebilir. Şifre sayımız her il için 1152x2=2304 ayrı şifre demektir. 

Bulunan barkod, yazılımının yapılması durumunda her ay değişeceğinden dolayı ürünlerin 

hangi ayda üretildiği ve son kullanma tarihi uygulamada direk gösterilebilir ve her ay 

değişeceğinden sahteciliğe karşı da kullanılabilir. Sadece coğrafi tescilli ürünlere değil her ürüne 

kare kod veya QR koda alternatif bir barkod olarak kullanılabilir. Oluşturulan barkod da hologram 

ve benzeri gizli işaretler gibi yöntemler barkodu karmaşıklaştırmak ve sahteciliği önlemek için 

yazılabilir. Bulunan barkod bütün dünyadaki coğrafi tescil işaretli ürünlere uyarlanabilir. Bu 

bağlamda ülkemize ait bu barkoddan proje ilerletirlerse milli gelir elde edilebilir ve ülke tanıtımına 

katkı sağlayabilir.  
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6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi konumu ve üç ayrı iklim kuşağına sahip olması, 

farklı toprak yapısı ile kültürel miras ve beşeri sermayesinin çeşitliliği sadece bu topraklara özgü 

ürünlerin ve imalat tekniklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu faktörler bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde, Türkiye’nin coğrafi işarete konu olabilecek çok çeşitli ürünlere sahip 

olabileceği beklentisi ortaya çıkmaktadır. Bu ürünlerin Coğrafi İşaretler (Cİ) ile korunmasının 

sağladığı avantajlar belli başlı üç grupta toplanabilir: üreticilere koruma sağlaması, pazarlama 

olanaklarını arttırması ve ekonomik getiri sağlayarak kırsal kalkınmayı desteklemesi. Dolayısıyla 

Türkiye ekonomisi açısından Coğrafi İşaretlerin yakından incelenmesi, Türkiye’nin bu 

avantajlardan ne ölçüde faydalandığının ortaya konması açısından önem taşımaktadır( Gökovalı, 

2007). 

Cİ’lerin korunması tescil yolu ile sağlanır. Türk Patent Enstitüsü (TPE) tescil için yetkili 

mercidir ve Cİ koruması için korunacak ürünün üreticisi olan; gerçek veya tüzel kişiler, tüketici 

dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları başvuru hakkına sahiptir . Cİ 

başvurusunda ürünün adı, coğrafi işaretin türü ve coğrafi işaretin adı ile ürünün tanımı, üretim 

alanı ve üretim metodu ile ürünün ayırt edici özellikleri belirtilir (Akın,2013). 

Cİ, FSMH koruması sağlayarak aynı isim altında taklit üretim yapanları engeller. Ancak 

başka isim altında benzer ürünlerin satışını veya üretimini engellemez. Cİ’in en temel 

fonksiyonlarından biri coğrafi bölgeden kaynaklanan mal ve/veya hizmetleri diğer bir coğrafi 

bölgeden kaynaklanan aynı veya benzer mal ve/veya hizmetlerden ayırt etmektir (WIPO, 2003). 

Bu ayırt edici özellik bireysel düzeyde değil, kolektif düzeydedir. Cİ taşıyan ürünleri üreten farklı 

bireylerin birlikte korunmasını sağlar ve sınırsız koruma süresi vardır. Cİ koruması ürüne piyasa 

kimliği kazandırır, buluş ve diğer yaratıcı faaliyetleri teşvik eder (WIPO, 2003). 

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün çeşitliliği açısından eşsiz bir ülke olduğunu vurgulayan 

“Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı” (YÜciTA) başkanı Prof. Dr. Yavuz 

Tekelioğlu, son dönemde coğrafi işaretli ürünlerde sahtecilik yapıldığına dikkati çekti. Coğrafi 

işaretli ürünlerdeki sahtecilik nedeniyle üreticilerin ekonomik olarak ciddi zarara uğradığını 

vurgulayan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, bu sahte ürünlerin başında Ezine peyniri, 

Ayvalık zeytinyağı, Finike portakalı ve Erzincan tulumu geldiğini söyledi (www.hurriyet.com.tr). 

Bu proje çalışmasının yazılımının yapılıp, hayata geçirildiğinde, sanayide ürünün 

paketlenmesi sırasında barkodu oluşturan dik üçgenler saate ve ya dakikaya göre değişeceğinden 

dolayı sahteciliğin önlenmesinde kare kod ve QR koddan daha üstün bir barkod sistemi olacaktır. 

Bulunan barkod sistemi sürekli değiştiğinden dolayı uygulama yapılırsa üretim tarihi ve 

son kullanma tarihi yazılımla direkt olarak tüketiciye ulaşabilir aynı zamanda sahteciliğe karşı 

alternatif bir barkod sistemi olacaktır. Üreticiler ekonomik olarak zarar görmeyecek ve turizm 

yapan kişiler gittikleri bölgenin yöresel ve coğrafi tescilli ürünlerini almak istediklerinde sahte 

ürün almayacaklar ve aldatılmayacaklardır. Coğrafi tescil işaretli ürünlerin tanıtımına ve o 

bölgenin kültürel tanıtıma katkı sağlayacak yenilikçi bir teknolojik çalışmadır. 
 

Proje Takvimi 

 
Problem  

belirleme 

Proje fikrinin oluşması ve 

TEKNOFEST’e başvuru  

Python Yazılım 

kursu alımı 

Barkod oluşturma 

ve yazılımının 

yapımı 

Teknofest’e hazırlık 

ve Coğrafi Tescil 

İşaretli ürünlerin 

temini ve barkodların 

eklenmesi, prototip 

yazılımın denenmesi 

Eylül 

2020 

Aralık 2020-Şubat 2021 Mart-Nisan 

2021 

Mart-Nisan 

2021 

Ağustos 2021-

Eylül2021 

 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/zeytinyagi
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/finike-portakali
http://www.hurriyet.com.tr/


14 

 

7. SWOT Analizi  

GÜÇLÜ 

YANLAR 

    Ülkemize ait yeni bir 

barkod sistemidir. 

   Sürekli değişen bir 

barkod sistemi olması. 

   Kopyalanması mümkün 

değildir. 

   Her bölgeye ait farklı 

2304 şifre ile yazılması 

   Coğrafi tescil işaretli 

ürünlerin ülkemizde çok 

bulunması 

   Turizm ve kültürel 

tanıtıma katkı sağlaması 

ZAYIF 

YANLAR 

   Ülkemize ait ay 

hareketlerini takip 

eden bir programının 

olmaması 

   İlk maliyeti 

nedeniyle istenilen 

düzeyde altyapı 

kurulamaması 

 

    FIRSATLAR 

   Pandemi ile birlikte 

tescilli ürünlere ilginin 

artması 

   Üreticilerin 

ekonomik olarak zarar 

etmemesi 

   Turizm yapan 

kişilerin sahte 

ürünlerle 

aldatılmaması 
 

TEHDİTLER 

   Aplikasyon 

yapılırken kişilerin 

hata yapma riski 

   Toplum bilincinin 

oluşmaması 
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EK TABLOLAR 

 

Tablo 2. Kahramanmaraş ili “ocak- şubat- mart” aylarında saat 00.00’da Ay’ın yaptığı 

yükseklik açıları ve bunlara karşılık gelen dik üçgen şifreleri 
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Tablo 3. Ankara ili “ocak-şubat-mart” aylarında saat 00.00’da ve Mart,2020 ayı saat 06.00’da 

Ay’ın yaptığı yükseklik açıları ve bunlara karşılık gelen dik üçgen şifreleri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA SAAT 00.00 ANKARA ANKARA SAAT 06.00

GÜNLER HARFLER YÜKSEKLİK AÇISI ŞEKİL GÜNLER YÜKSEKLİK AÇISI ŞEKİL GÜNLER YÜKSEKLİK AÇISI ŞEKİL HARFLER YÜKSEKLİK AÇISI ŞEKİL

1.01.2020 A -15,4 1.02.2020 2,9 1.03.2020 0,9 A -35,6

2.01.2020 B 4,9 2.02.2020 13,5 2.03.2020 11,1 B -32,5

3.01.2020 C 5,8 3.02.2020 24,3 3.03.2020 21,8 C -27,9

4.01.2020 Ç 16,3 4.02.2020 35,3 4.03.2020 32,6 Ç -22,9

5.01.2020 D 27 5.02.2020 46,5 5.03.2020 43,4 D -16,9

6.01.2020 E 37,8 6.02.2020 57,4 6.03.2020 53,7 E -9,8

7.01.2020 F 48,7 7.02.2020 66,9 7.03.2020 62,3 F -2,8

8.01.2020 G 59,3 8.02.2020 71,7 8.03.2020 66,1 G 6,6

9.01.2020 Ğ 68,5 9.02.2020 67,5 9.03.2020 62,6 Ğ 12

10.01.2020 H 72,9 10.02.2020 57,3 10.03.2020 53,4 H 20

11.01.2020 I 68,4 11.02.2020 44,9 11.03.2020 41,8 I 26

12.01.2020 İ 58,3 12.02.2020 31,8 12.03.2020 29,3 İ 29,9

13.01.2020 J 46,2 13.02.2020 18,6 13.03.2020 16,6 J 31,2

14.01.2020 K 33,4 14.02.2020 5,6 14.03.2020 4,3 K 30,9

15.01.2020 L 20,4 15.02.2020 -7,2 15.03.2020 -7,9 L 29,5

16.01.2020 M 7,4 16.02.2020 -7,4 16.03.2020 -19,4 M 26,5

17.01.2020 N -5,6 17.02.2020 -31,3 17.03.2020 -30,2 N 22,5

18.01.2020 O -18,2 18.02.2020 -42,5 18.03.2020 -40,2 O 17

19.01.2020 Ö -30,5 19.02.2020 -52,8 19.03.2020 -49,2 Ö 12,8

20.01.2020 P -42,4 20.02.2020 -61,9 20.03.2020 -56,6 P 7,1

21.01.2020 R -53,7 21.02.2020 -68,4 21.03.2020 -61,6 R 1,2

22.01.2020 S -63,9 22.02.2020 -70 22.03.2020 -63 S -3,6

23.01.2020 Ş -71,5 23.02.2020 -66 23.03.2020 -60,4 Ş -8,1

24.01.2020 T -73,1 24.02.2020 -58,6 24.03.2020 -54,7 T -12,4

25.01.2020 U -67,8  25.02.2020 -49,7 25.03.2020 -47,3 U -17,7  

26.01.2020 Ü -59,1 26.02.2020 -40,1 26.03.2020 -38,8 Ü -21,1

27.01.2020 V -49,3 27.02.2020 -30,2 27.03.2020 -29,7 V -25,4

28.01.2020 Y -39,1 28.02.2020 -20,1 28.03.2020 -20,3 Y -26,6

29.01.2020 Z -28,7 29.02.2020 -9,9 29.03.2020 -10,6 Z -28,5

OCAK ŞUBAT MART MART
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