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Özet: Coğrafi işaret belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge 
veya ülke ile bütünleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlerdir. Diyarbakır Karpuzu, Antep Fıstığı, Çorum Leblebisi, 
Malatya Kayısısı ve Afyon Kaymağı coğrafi özellikli gıda ürünlerine örnek verilebilir. Coğrafi ortam özelliklerinin 
ortaya çıkardığı ürün zenginliğinin coğrafi işaret yoluyla korunması, dünya ticaretinde yaşanan gelişmelere bağlı 
olarak giderek önem kazanmaktadır.  

Türkiye için coğrafi işaretler ile koruma altına alınmış yöresel gıda ürünleri ve yöresel ürün zenginliği birlikte 
değerlendirildiğinde, ülke ekonomisi için önemli bir üretim potansiyelinin varlığı ortaya çıkmaktadır. Potansiyel 
ürünlerin coğrafi işaret alması istihdam ve katma değer yaratmasının yanı sıra üretim bölgelerinde üretimin 
sürdürülebilirliğine de katkılar sağlayabilmektedir. Türkiye geleneksel ürün adedi ve çeşitliliği açısından zengin bir 
potansiyele sahiptir. Nitekim 2 bin 500’ün üzerinde tescil alabilecek ürün bulunduğu halde sadece 200 civarında 
coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır. Bunların yalnızca üçü Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenmiş durumdadır. 
Coğrafi işaretli ürünlerden beklenen ekonomik ve sosyal katkıların sağlanması için uluslararası geçerliliği olan coğrafi 
işaretli ürün sayısının artırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de coğrafi işaretli gıda ürünleri üretim 
potansiyelinin değerlendirilmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaret, Gıda Ürünleri,  Türkiye  

 

Abstract:  A geographical indication is a name or mark that indicates a product that is integrated with a region, area, 
region, or country in which it has a distinctive character, reputation or other characteristics. Examples of these 
products are Diyarbakır Watermelon, Antep Pistachio, Çorum Roasted Chickpea, Malatya Apricot and Afyon Clotted 
Cream. The protection of the product richness of geographical environment features through geographical 
indication is increasingly important depending on the developments in world trade. 

Local products protected by geographical indications for Turkey constitute an important potential for the country's 
economy when considering the local product richness. Geographical indications of potential products can 
contribute to the sustainability of production as well as creating the employment and added value. Turkey has a 
significant potential in terms of quantity and diversity of traditional and local products. As a matter of fact, although 
we have potential products that can be registered over 2500, Turkey has only about 200 products with geographical 
indication. Only three of them have been registered by the European Union (EU). In order to provide economic and 
social contributions expected from products with geographical indication, it is necessary to increase the number of 
internationally validated products with geographical indications. The aim of this study is to evaluate the production 
potential for food products with geographical indication in Turkey.  

Keywords: Geographical Indication, Food Products, Turkey 

1. GİRİŞ 

Türkiye, gıda üretim potansiyeli açısından değerlendirildiğinde oldukça şanslı bir ülke durumundadır. 
Kültürel zenginliği ülke genelinde üretilen geleneksel gıda ürünleri üzerinde oldukça etkilidir. Uluslararası 
pazarlarda olduğu gibi, yerli tüketicilerin de yeni tatlar, ürün çeşitliliği, güvenli gıda, daha az işlenmiş ve 
daha az katkı içeren gıdalar talep ettikleri (Demirbaş vd., 2006) düşünüldüğünde, bu alt sektörün ve 
geleneksel gıda ürünlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Türkiye, çok çeşitli ve kaliteli bir tarımsal ürün 
yelpazesine sahip olmasının yanı sıra, derin tarihi kökenlerinden gelen, gelişmiş bir mutfak kültürü ve 
geleneksel üretim biçimleri ile zengin bir yöresel üretim becerisine de (knowhow) sahiptir. Sahip olunan 
bu zengin yöresel ürün varlığının korunabilmesi için gerekli yasal düzenleme 27.06.1995 tarihinde 
yürürlüğe giren 555 sayılı coğrafi işaretlerin korunması hakkında kanun hükmünde kararname ile 
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gerçekleştirilmiştir. Yasa, tescilleri vermek üzere Türk Patent Enstitüsü (TPE)’nü görevlendirmiştir. 10 
Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sınai Mülkiyet Kanunu ile TPE’nin adı Türk Patent ve 
Marka Kurumu (TPMK) olarak değiştirilmiştir (Resmi Gazete, 2017).Coğrafi işaretlerin tescil işleri halen 
TPMK tarafından yürütülmektedir.  

Coğrafi işaretler ile koruma altına alınmış yöresel ürünler, Türkiye ekonomisi için önemli bir potansiyel 
oluşturmaktadır. Çünkü bu ürünlerin korunması ve üretimiyle yaratılacak istihdam ve katma değer bölge 
nüfusunun ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yaratılan katma değer ise kır ve kent 
arasındaki gelir farkının kapanması ve bölgeler arasındaki gelir dağılımı üzerinde olumlu etkileri 
nedeniyle önemlidir. Son yıllarda tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da gıda tüketiminde en dinamik 
sektörlerden birisi yöresel ürünler sektörüdür. Coğrafi işaret alan ürün sayısı giderek artmakta, 
tüketicilerin bu ürünlere talebi de hızla büyümektedir. Türkiye’de coğrafi işaret alan ürün sayısı da 
artarken uluslararası düzeyde geçerli coğrafi işaret alan gıda ürünü sayısının arttırılması yönündeki 
farkındalıkta ta giderek artmaktadır.  

Bu çalışmada, Türkiye’de coğrafi işaretli gıda ürünlerine ilişkin potansiyel, literatür araştırmasıyla 
incelenmiştir. Gıda ürünü olarak primer üretimden elde edilen ürünler ile ileri derecede işlenmiş gıda 
ürünleri birlikte ele alınmıştır. 

2. COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN ORTAYA ÇIKIŞI, AMAÇ VE AVANTAJLARI 

Coğrafi işaretlerin uluslararası platformda günümüzdeki şekliyle korunması ilk olarak Sınai Mülkiyetin 
Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi ile gerçekleşmiştir. Bu sistemin dışında kalan Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ise garanti markası olarak sağlanan koruma 1946 tarihli Lanham Kanunu ile mümkün 
olmuştur (Menapace, 2010).  

Son yıllarda tüm dünyada gıda alanında yerel ürünlerin değerinin fark edilmesi ile bu ürünler için coğrafi 
işaret koruması yoluna gidilerek üreticilerin ve tüketicilerin serbest piyasa koşullarının negatif 
etkilerinden korunması ile ilgili uygulamalar artmıştır. Coğrafi işaretler, “menşe adı” ve “mahreç işareti” 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

2.1. Menşe Adı 

Menşe adına sahip olan ürünler, temel niteliklerini sınırları belirlenmiş bir coğrafi alandan sağlayan ve 
üretimleri bütünüyle o coğrafi sahada gerçekleşen ürünlerdir. Menşe adı olarak tescili yapılan ürünlere 
örnek olarak Erzincan Tulum Peyniri, Kayseri Pastırması, Pervari Balı ve Antep Fıstığı verilebilir. Bu tür 
ürünler niteliklerini ve kalitelerini ancak ait oldukları coğrafi çevrenin ortam özelliklerinden ve üretim 
yöntemlerindeki kültürel özelliklerden kazanmaktadır ( Çalışkan ve Koç, 2012; TPE,2014; Resmi Gazete, 
2015). 

2.2. Mahreç İşareti 

Ürünün belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarı ile bir coğrafi bölge ile özdeşleşmesi; üretimi, 
işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin sınırları belirlenmiş coğrafi alanda yapılmasını 
gerektiren coğrafi işaretlere de “mahreç işareti” denir. Mahreç işaretine sahip ürünler belirlenen 
özelliklerden en az birini bulundurması halinde ait oldukları bölgenin dışında da üretilebilir. Ancak 
mahreç işareti ile korunan ürünlerin üretiminde ait oldukları coğrafi bölgeye ait hammadde ve üretim 
yöntemlerinin aynen kullanılması ve ürünün kalitesinin aynı olması gerekmektedir. Çorum Leblebisi, 
Gaziantep Baklavası, Antakya Künefesi, İzmir Tulum Peyniri, Erzurum Civil Peyniri mahreç adı ile 
tescillenen ürünlerden bazılarıdır   (TPE,2014; Resmi Gazete, 2015 ). 

2.3. Coğrafi İşaret Tescilinin Amaçları 

-Yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek,  
-Geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korumak,  
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-Turizme katkıda bulunmak ve  
-Ürün taklitçiliği ile mücadeledir (Demirer, 2010). 

2.4 Coğrafi İşaret Kullanım Hakkına Sahip Olmanın Avantajları 

Coğrafi işaretli ürünlerin, kitle üretimi sonucunda elde edilen benzer ürünlerden farklılık göstermesi, niş 
pazarları temsil eden daha küçük pazarların oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle coğrafi işaretli 
ürünlerde, az sayıda tüketicinin ihtiyaç duyduğu ve erişmekte zorlandığı ürünlerin tedariğini sağlayan bir 
tür niş pazar olarak görülmektedir. Belli bir kaliteyi garanti eden ürün farklılaştırması ile, ürünün fiyatına 
%5 ila %15 arasında fiyat primi eklenmektedir (Babcock ve Clemens, 2004). Dünya çapında tanınırlığı 
yüksek olan çoğu coğrafi işaretli ürün, bu sayede fiyat primi yüksek ürünler arasında sayılmaktadır (Tablo 
1).   

Tablo 1: Coğrafi İşaretli Seçilmiş Bazı Ürün Fiyatlarının Benzer Ürünlerin Fiyatlarıyla Karşılaştırılması 

Bresse Tavuğu (Fransa) Beyaz et fiyatının 3-4 katı 

Toscano Yağları (İtalya) %20 daha ek fiyat 

Fransız Comte peynirin üretiminde kullanılan süt Diğer sütlere göre %10 daha yüksek bir fiyat 

Parma Jambonu (İtalya) 
Diğer domuz etlerinden üretilen jambonlara göre 
yaklaşık %50 daha yüksek fiyat 

Wagyu Sığır Eti (Japonya) %50’den fazla fiyat primi 

Yeni Zelanda Kuzu Eti %20 den fazla fiyat primi 

Gemlik Zeytini (Türkiye) %75 ek fiyat 
Kaynak: European Commission, 2003; Babcock ve Clemens, 2004. 

Türkiye’de konu ile ilgili farklı coğrafi kapsam ve farklı ürünler  için yapılan çalışmalar incelendiğinde de 
benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Nitekim, yapılan bir araştırmaya göre coğrafi işaretli Ayvalık 
Zeytinyağı talebi, coğrafi işareti olmayan rakiplerine kıyasla %58 daha fazla iken, yine aynı ürün için 
tüketicilerin %82’si daha fazla ödemeyi kabul ettiklerini belirtmişlerdir (Zuluğ, 2010). Bir diğer 
araştırmada da, tüketicilerin coğrafi işaretli Gemlik Zeytini’ne ortalama %29,8 daha fazla ödeme 
istekliliğinde olduğu bulunmuştur (Meral ve Şahin, 2013). Coğrafi işaretli Artvin Balı ile ilgili yapılan 
çalışmada da tüketicilerin bu ürüne daha fazla ödeme eğiliminde olduğu  sonucuna ulaşılmıştır (Toklu, 
2016). Bir diğer araştırmada araştırmanın yapıldığı yöre için tüketicilerin %32,3’ünün yöresel ve marka ile 
tanınmış veya güvenilir buldukları ürünleri kesinlikle satın almaya istekli olduğu ve bu ürünleri “büyük 
olasılıkla” satın alanların oranının ise % 48,3 olduğu bulunmuştur (Kadanalı ve Dağdemir, 2016). Coğrafi 
işaretli Amasya ve Isparta Elmalarını kapsayan bir diğer çalışmada, yine, yüksek ödeme istekliliğine sahip 
tüketicilerin, tüketim tercihlerini yerel bölge orijinli/coğrafi işaretli elmalar lehinde kullandığı 
belirlenmiştir (Topcu ve Yalçın, 2016). Ürün ayırımına gidilmeden yapılan bir diğer araştırmada da, 
coğrafi işaretli ürün algısının coğrafi işaretli ürünlere daha fazla ödeme isteği oluşturduğu 
modellenmiştir(Toklu ve ark., 2016). Erzurum Küflü Peyniri örneğinde geliştirilen bir diğer araştırmada da 
sözkonusu ürünü tüketen tüketicilerin Erzurum coğrafi işaretli peynirinin temel faydasını dikkate alan ve  
kırsal kalkınmaya katkı vermek isteyen kitleden oluştuğu üzerinde durulmuştur (Baran ve Topcu, 2018).   

 Dünyada ve Türkiye’de tescillenen coğrafi işaretlerin çoğu tarımsal ürünlerden oluşmaktadır. Tarım 
ürünleri, talebinin ve arzının fiyat esneklik özellikleri dolayısıyla düşük fiyat sorunuyla karşılaşmaktadır. 
Ürün farklılaştırmasının bir yolu olan coğrafi işaret tescil sistemi, düşük seyreden tarım ürünleri 
fiyatlarının yükselmesine olanak sağlamaktadır. Bu yüzden tarım ve gıda sektörü açısından coğrafi işaret 
tescili oldukça önemlidir (Babcock ve Clemens, 2004).  

Ayrıca, coğrafi işaretli ürünlerin Türkiye'de kırsal kalkınmaya ve bölge ekonomisine önemli katkılar 
sağlaması da don derece önemlidir. Örneğin Malatya kayısısı 250.000 kişiye, Ege pamuğu ise en az 
100.000 kişiye istihdam sağlamaktadır (Tepe, 2008; Tepe, 2010). 
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3. TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLİ GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ GELİŞMELER 

Türkiye’de mevcut coğrafi işaretli gıda ürün grupları;  meyve sebze ve endüstriyel bitkiler, unlu 
mamuller, tatlılar ve diğer gıdalar, geleneksel yemekler, et ürünleri, peynirler, zeytin ve zeytinyağları ile 
alkollü içeceklerdir (Tablo 2). 

Tablo 2: Türkiye’de Mevcut Coğrafi İşaretli Gıda Ürün Grupları 

Ürün Grupları 

Meyve Sebze ve Endüstriyel Bitkiler 

Unlu Mamuller, Tatlılar ve Diğer Gıdalar 

Geleneksel Yemekler 

Et Ürünleri 

Peynirler 

Zeytin ve Zeytinyağları 

Alkollü İçecekler 
Kaynak: TPMK, 2017. 

2017 yılı itibariyle TPMK nezdinde tescil edilen 209 coğrafi işaret bulunmaktadır. Tescilli coğrafi 
işaretlerin 119 adeti mahreç, 90 adeti menşe adı şeklindedir. TPMK kayıtlarında inceleme aşamasında ise 
319 adet coğrafi işaret başvurusu bulunmaktadır (TPE, 2017). Aday ürünlerden bazıları Tablo 3’de 
gösterilmiştir. Ancak ulusal sınırlar içinde geçerli olan bu korumanın uluslararası nitelik kazanması, 
mevcut ürün potansiyelinden ekonomik ve sosyal katkı sağlamak açısından daha da önemlidir.  Tablo 
3’de aday ürünlere verilen örneklerle beraber işaret alınabilmesi mümkün olan ürün gruplarına da yer 
verilmiştir.  

Tablo 3: Aday Ürünler 

Adana Karpuzu 

Balık Soğanı 

Ordu Kivisi 

Mardin Bulguru 

Diyarbakır Kadayıf ve Karacadağ Pirinci 

İzmir Tulum Peyniri ve İzmir Kumrusu 

Kırıkhan Havucu,  

Püren Balı 

Yayladağı Lokumu, 

Yerel zeytin çeşitleri olan ‘Karamani, Savrani, Sarı Haşebi ve Halhalı’, 

Hatay Cevizli Biberi,  

Akçay Şeker Portakalı,  

Hatay Hurması,  

Tuzlu Yoğurt,  

Zahter,  

Altınözü Biberi, 

Sürk Peyniri  

Carra Peyniri  

Maraş Çöreği,  

Elbistan Çerezlik Ayçekirdeği,  

Bertiz Kabarcık Üzümü,  

Maraş Keçi Parmak Peyniri, 

Maraş Et Kabağı 

Kaynak: TPMK, 2017. 
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4. TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLİ GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM POTANSİYELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Coğrafi işaretlerin ekonomik değerinin tespitine ilişkin en kapsamlı çalışmalar AB'de yapılmış olup; 
Avrupa Komisyonu'nun coğrafi işaretlerin üretim ve satış verilerine ilişkin yayınladığı en güncel rapor 
olan ve 27 üye ülkeyi kapsayan Ekim 2012 tarihli çalışmasına göre, AB'de coğrafi işaretli ürünlerin 2010 
yılı itibariyle ekonomik değeri 54,3 milyar Euro düzeyindedir. Avrupa gıda ve içecek sektörünün 2010 yılı 
ekonomik değerinin 956 milyar Euro olduğu dikkate alındığında coğrafi işaretli ürünlerin üretim değerine 
katkısının %5,7 olduğu tespit edilebilmektedir (EC, 2012). 2012 verilerine göre, AB ihracat değerine 
coğrafi işaretli gıda ürünleri 0.7 milyar Euro katkı sağlamaktadır (TPE, 2014; Resmi Gazete, 2015).  

AB ülkelerinde toplamda 5 binin üzerindeki coğrafi işaretli ürünün, 54,3 milyar Euro’luk bir pazar değeri 
bulunmaktadır. 600'ün üzerinde tescilli coğrafi işaret, Fransa ekonomisine yıllık 18 milyar Euro 
kazandırmaktadır. 500’ün üzerinde coğrafi işaret taşıyan ürün İtalya ekonomisine 12 milyar Euro’nun 
üzerinde gelir sağlamaktadır. 

Türkiye geleneksel ürün adedi ve çeşitliliği açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Gaziantep 
Baklavası’ndan Taşköprü Sarımsağına, Finike Portakalından Kars Kaşarına kadar 2 bin 500’ün üzerinde 
tescil alabilecek ürün bulunduğu halde sadece 200 civarında coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır. 
Bunlardan da yalnızca üçü AB tarafından tescillenmiş durumdadır (Anonim, 2018). AB nezdinde tescilli 
ürünler Gaziantep Baklavası (21.12.2013), Aydın İnciri (17.02.2016) ve Malatya Kayısısı (07.07.2017) 
olup; Afyon Sucuğu, Afyon Pastırması, İnegöl Köfte, Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Taşköprü 
Sarımsağı, Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu ve Antepfıstığı ise başvuru aşamasında 
olan ürünlerdir (EC, 2017). 

Mevcut durum bir ölçüde, Türkiye’de coğrafi işaret kavramının henüz tam olarak bilinmediğini ve 
öneminin yeterince anlaşılmadığını göstermektedir. Nitekim Türkiye’de coğrafi işaret tescili için başvuran 
kurumlar değerlendirildiğinde coğrafi işaretler konusuna belirli kurumların ilgi gösterdiği anlaşılmaktadır. 
Coğrafi işaret potansiyeli taşıyan ürünlerin belirlenmesi ve başvuruların koordine edilmesinde özel olarak 
görevli bir kurum bulunmamaktadır. Bu nedenle coğrafi işaret başvurularında daha çok yerel 
yönetimlerin, üreticilerin konu hakkında bilgi sahibi olmaları ve konuya ilgi duymaları belirleyici 
olmaktadır. 

Ayrıca coğrafi işaret tescil sahipliği açısından bakıldığında coğrafi işaret tescili için en uygun yapıların 
üreticilerin oluşturduğu örgütler olduğunu söylenebilir. Fakat coğrafi işaret tescil sahipliği konusunda 
kooperatiflerin payının az olduğu gözlenmektedir. 2012 yılı verilerine göre, Türkiye’de tescilli coğrafi 
işaretlerin sadece üç tanesinin başvurusu kooperatifler tarafından yapılmıştır (TPE, 2014). 

Kooperatiflerin tarım ve gıda ürünlerinde coğrafi işaret alma güçleri arttırılmalıdır. Kooperatifler, kendi 
markalarına coğrafi işaret alarak ürünlerini pazarlama yoluna gitmelidirler. Bu durum özellikli ve 
tanınmış( yöresiyle ünlü)  tarım ve gıda  ürünlerinin pazar payını artıracaktır. Bunun sonucunda 
kooperatiflerin ve ortağı olan üreticilerin gelirleri önemli ölçüde artacaktır. Gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında benzer kooperatiflerle anlaşmalar yapılarak bu kooperatiflerin satış mağazalarında diğer 
kooperatiflerin yöresel ürünleri kendi markaları ve uluslararası onaylı coğrafi işaretlerle 
pazarlanabilecektir. Bunun sonucunda kooperatifler için istikrarlı ve sürekli büyüme eğiliminde olan 
pazarlar oluşabilecektir (Ertan, 2010 ). 

5. SONUÇ 

Coğrafi işaret ile ürünlerin korunması özellikle gelişmekte olan ülkeler için potansiyel ekonomik 
kazançlar içermektedir. Ancak bugüne kadar olan gelişmeler göstermektedir ki, coğrafi işaret  koruması 
en çok gelişmiş ülkelere fayda sağlamaktadır. 

Değişik iklim kuşaklarına, farklı kültürel miras ve beşeri sermayeye sahip olan Türkiye’nin büyük bir ürün 
çeşitliliğine sahip olmasına rağmen, korunan coğrafi işaret  sayısının az olması büyük bir çelişkidir. Bunun 
nedenleri arasında üreticilerin ve tüketicilerin coğrafi işaret koruması ile ilgili bilgilerinin az veya hiç 
olmaması gibi nedenler yatmaktadır. 
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Coğrafi işaretli ürün potansiyelinden yararlanma yönünde iç piyasa ve uluslararası ticaret açısından bazı 
önlemlerin alınması yararlı olabilecektir. İç piyasa açısından, coğrafi işaretli ürünlerin daha güvenilir ve 
kaliteli yöresel ürünlerin üretim ve pazarlaması anlamına geldiği konusunda üreticiler kadar tüketiciler 
de bilgilendirilmelidir. Nitekim bazı araştırma sonuçları, tüketicilerin büyük kısmının coğrafi işaretli tarım 
ve gıda ürünleri hakkında bilgiye sahip olmadığını göstermiştir. Bu oran bazı çalışmalarda % 75’in 
üzerinde bulunmuştur (Meral ve Şahin, 2013).  

Bir çok araştırma sonucu göstermiştir ki, coğrafi işaretli tarım ve gıda ürünlerinin geleneksel ancak 
güvenilir koşullarda, ilgili bölgede ve yüksek kalitede üretilen ürünler olması tüketici algısını olumlu 
etkilemektedir. Bu nedenle, coğrafi işaretli ürünlerin tüketiciye sağladığı avantajlar ve bu avantajların 
coğrafi işaret alınması ve kullanımının sürdürülmesi için uyulması zorunlu kurallardan kaynaklandığı 
konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi açısından önemlidir. 

Hem yurtiçi hem de uluslararası ticaret açısından kooperatiflerin coğrafi işaret almanın avantajları 
hakkında bilgilendirilmesi ve ayrıca başvuru sürecinde teknik rehberlik ile birlikte, teşvik sistemi içinde 
coğrafi işaretli ürün tescili olan kooperatiflerin desteklenmesi de coğrafi işaretli ürün sayısını 
arttırabilecektir.  

Coğrafi işaretlerin uluslararası düzeyde geçerli olanları, işareti alınan ürün için çok büyük bir avantaj 
sağlamaktadır. Hem ürünün dünya çapında tanınması hem de ülkeye ayrı bir prestij kazandırmasına 
sebep olmaktadır. İşte bu nedenle, Türkiye için konu değerlendirildiğinde, uluslararası nitelik taşıyan 
coğrafi işaretli ürün sayısının arttırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla konunun önünde 
duran engellerin kaldırılması ve bütüncül bir yaklaşım ile coğrafi işaretli ürün potansiyelinin 
değerlendirilmesi için ulusal bir politika izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.   

KAYNAKLAR 
Anonim, 2018. Dünya Gıda, “Coğrafi İşaret Alabilecek 2 Bin 500 Ürünümüz Var”, 

http://www.dunyagida.com.tr/haber/cografi-isaret-alabilecek-2-bin-500-urunumuz-var/6133 (Erişim Tarihi: 03 
Şubat 2018). 

Babcock, B. A.,Clemens R. 2004. Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural 
Products, MATRIC Briefing Paper 04-MBP 7, Iowa State University. 

Baran,D., Topcu,Y., 2018. Coğrafi İşaretli Erzurum Küflü Peynirinin Tüketici Tercihlerine Dayalı Pazarlama Taktik ve 
Stratejileri, KSÜ Tarım ve Doğa Derg.21(2): 191-202. 

Çalışkan,V. Koç, H. 2012. Türkiye’de Coğrafi İşaretlerin Dağılış Özelliklerinin ve Coğrafi İşaret Potansiyelinin 
Değerlendirilmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 17(28): 3-16. 

Demirbaş, N., Oktay, D., Tosun, D. 2006, AB Sürecindeki Türkiye’de Gıda Güvenliği Açısından Geleneksel Gıdaların 
Üretim ve Pazarlaması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(3-4): 2-7. 

Demirer, H.R., 2010. Yöresel Ürün ve Coğrafi İşaretler; Fransa ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme.(Doktora Tezi), 
Akdeniz Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, Antalya. 

Ertan, A., 2010. Prestijli Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında Kalite ve Coğrafi  İşaret Kavramlarının Tutundurulması 
ve Bu Bağlamda Tarım Satış Kooperatiflerinin Önemi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Isparta, 2010/2, Sayı:12, s.157-170. 

European Commission. 2003, Fischler Hails Signature of Wine and Spirits Accord as Great Achievement for EC-
Canada Trade Relations, EU institutions press release, European Commission, September 17. 

European Commisson, 2012. Value of Producton of Agricultural Products and Foodstuffs, Wines, Aromatised Wines 
and Spirits Protected by a Geographical Indcaton (GI), 
https://ec.europa.eu/agrculture/stes/agrculture/files/externalstudes/2012/value-g/summary_en.pdf 

European Commisson, 2017, European Commisson DOOR Database, 
http://ec.europa.eu/agrculture/qualty/door/lst.html.  

Kadanalı,E.,Dağdemir,V., 2016. Tüketicilerin Yöresel Gıda Ürünleri Satın Alma İstekliliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 9-16.  

Menapace, L., 2010. Geographical Indications and Quality Promotion in Food and Agricultural Markets: Domestic 
and International Issues. Graduate Theses and Dissertations. Iowa State University. Ames, U.S.A: Paper 11532.  

Meral, Y., Şahin, A.2013. Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı: Gemlik Zeytini Örneği, KSÜ Doğa Bil. Derg., 16(4), 
s.16-24. 

T.C. Resmi Gazete, 1995. 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki KHK (1995). 05.11.1995, Sayı:22454. 

http://ec.europa.eu/agrculture/qualty/door/lst.html


VIII. IBANESS Congress Series – Plovdiv / Bulgaria 
VIII. IBANESS Kongreler Serisi – Plovdiv / Bulgaristan 

April 21-22, 2018 
21-22 Nisan  2018  

 

520 
 

T.C. Resmi Gazete, 2015. Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018), Tarh:04.07.2015, Sayı: 
29406. 

T.C. Resmi Gazete, 2017. Sınai Mülkiyet Kanunu, Kanun No. 6769,  Tarih: 10 Ocak 2017, Sayı : 29944. 

Tepe, S., 2008. Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Etkileri, Yayınlanmamış Uzmanlık tezi;  T.C. Türk Patent Enstitüsü 
Markalar Dairesi Başkanlığı, Ankara.. 

Tepe, S.2010. Coğrafi İşaretler, Türk Patent Enstitüsü, 8 Kasım, Ankara. 

Toklu, İ.T., 2016. Tüketiciler coğrafi işaret için daha fazla ödemek ister mi? Artvin balı üzerine bir araştırma, 
Karadeniz Araştırmaları, Sayı 52 , s.171-190. 

Toklu, İ.T., Ustaahmetoğlu, E., Küçük, H.Ö., 2016. Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı ve Daha Fazla Fiyat Ödeme 
İsteği: yapısal Eşitlik Modellemesi Yaklaşımı, Yönetim ve Ekonomisi, 23(1), Manisa, s.145-161. 

Topcu,Y., Yalçın,S., 2016. Tüketicilerin Bölge Orijinli/Coğrafi İşaretli Elma Tüketim Tercihleri İçin Ödeme İstekliliği, 
XII.Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, 25-27 Mayıs 2016.  

TPE, 2014, Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018). Ankara. 

TPMK, 2017, Tescilli Coğrafi İşaretler, http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/ geographcalRegsteredLst. 

Zuluğ, A. 2010. Coğrafi İşaretli Gıdalara İlişkin Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği, Doktora Tezi, 
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 186s. 

 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/327051379

