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Yöresel değerlere olan ilginin arttırılarak talep edilmesinde önemli bir yere sahip olan
coğrafi işaretler, bu ürünlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamakta ve
böylece bölgesel kalkınma ve turizmle ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı “Coğrafi
İşaret” kavramı ile “Turizm” ilişkisini ortaya koymaktır. Ayrıca Kastamonu ilinin coğrafi
işaretli ürünleri hakkında bilgi vermek ve coğrafi işaretlemenin Kastamonu’nun turizm
tanıtımındaki etkisini ölçmektir. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmada hem nitel hem de
nicel araştırma yöntemleri içeren karma bir yöntem kullanılmıştır. Kastamonu’yu ziyaret
eden kış turistlerine coğrafi işaret ve turizm ilişkisini ölçmek için anket uygulanmıştır ve
aynı zamanda paydaşlarla görüşme gerçekleştirilmiştir. Anket verilerine uygulanan faktör
analizi sonuçlarına göre en önemli boyut “Coğrafi işaretli ürünlerin niteliği” boyutu
olmuştur. Anket sonuçları ve paydaşların görüşleri incelendiğinde coğrafi işaretlerin bölge
ekonomisine katkı sağladığı, bölgenin turizm potansiyelini arttırdığı ve bölge için bir
tanıtım aracı olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.
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The geographical indicators that have an essential role in demanding by increasing interest
in regional values, provide the protection of these products and transfer to future
generations; thus are associated with regional development and tourism. The aim of this
study is to present the relationship between geographical indicators and tourism.
Furthermore, it aims to provide information about Kastamonu province’s geographically
indicated products and measure the effects of the geographical indication on Kastamonu’s
tourism promotion. A mixed methodology based on qualitative and quantitative methods
are used for the purposes of this study. In order to investigate the relationship between
geographical indicators and tourism, a survey was conducted on tourists who visited
Kastamonu to reveal their thoughts about the geographical indicators of the region and also
interviews were held with the stakeholders. When the results of the survey and the opinions
of the stakeholders are examined, it is revealed that the geographical indicators contribute
to the regional economy, increase the tourism potential of the region and can be used as a
promotion tool for the region.
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