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Bu araştırma; başlıca Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında yer alan, temel olarak
benzerlerinden farklılaşmış ve bu farkı kaynaklandığı yöreye borçlu olan yöresel ürünler
olarak ifade edilen coğrafi işaretli ürünlerin destinasyon markası oluşturma kapsamında
değerlendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; araştırma verileri nitel
araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmış ve 2018 Nisan itibariyle
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yayınladığı rapor doğrultusunda tescillenmiş 111
menşei adı ve 225 mahreç işareti olmak üzere toplamda 336 adet coğrafi işaretli ürün
içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma Türkiye’deki coğrafi işaretli
ürünlerin niteliği ve niceliği hakkında güncel veriler sunması ve destinasyon
markalamasında kullanılabilirliği ile ilgili görüş bildirmesi bakımından önemlidir.
Araştırma Türkiye’de ki coğrafi işaretli ürünlere ait tescil belgeleri incelendiğinde
Türkiye’de en fazla coğrafi işaret tescili bulunan iller Şanlıurfa, Gaziantep ve İzmir olarak
sıralanmaktadır. Ayrıca, coğrafi işaret tescil ettiren tüzel kişilikler içerisinde Ticaret ve
Sanayi odaları başı çekmektedir.
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This research; are mainly included in the scope of Industrial Property Rights, and they
have been prepared with the aim of evaluating geographical indication products which are
differentiated from similar ones and expressed as local products owed to the locality
where they originated, within the scope of establishing a destination branding. In
accordance with this purpose; research data collected through qualitative research
techniques through a document review and 336 geographically indication products were
examined as of April 2018, including 111 designation of origin and 225 geographical
signs registered were analyzed by content analysis method in accordance with the report
published by the Turkish Patent and Trademark Association. Research is important to
provide current data on the quantity and quality of geographical indication products in
Turkey and to give an opinion regarding the availability of the destination branding.
When the products of geographical indication registration documents examined cities
with a maximum registration of geographical indications in Turkey are listed as Şanlıurfa,
Gaziantep and İzmir. In addition, the chambers of trade and industry are among the legal
entities that have registered geographical indications.
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