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COĞRAFİ İŞARET NEDİR?

Mahreç İşaretli Ürün Ne Demektir?

Sizin oraların nesi meşhur sözünü hepimiz 
duymuşuzdur…  Malatya’nın kayısısı, Antep’in baklavası, 
Çorum’un leblebisi derken, ülkemizin bereketli 
topraklarının, emekçi üreticilerinin, değişmeyen 
geleneklerinin ve elverişli ikliminin bir armağanı olarak 
yetişen bu ürünlerin listesi uzayıp gider.

Geçmişten günümüze verimli topraklarımızda yetişerek 
sofralarınızı şenlendiren yurdumuzun dört bir köşesine 
ait tüm bu yöresel ürünleri, hipermarketlerimizde; 
yöresine, havasına ve toprağına uygun bir şekilde 
sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bereketli toprakların ülkesi olan yurdumuzun her bir 
karış toprağında binbir emekle yeşeren, var olan 
tüm bu lezzetlerin bilinirliğini artırmak, yaşatmak ve 
unutmamak adına Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 
bu çalışmasını destekliyoruz.

Coğrafi işaret bir tescil işaretidir. Türk Patent ve Marka Kurumu 
tarafından ülkemizdeki yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite 
bakımından değerlendirilmesi sonucu verilir. Mahreç işareti ve menşe 
adı olmak üzere ikiye ayrılır.

“Anadolu’dan Sizlere”
Ülkemizdeki bazı ürünler belirgin özellikleri veya ünü ile 
zaman içinde belirli bir coğrafi alanla özdeşleşir, tıpkı 
Antep baklavası gibi. Bu ürünlerin mahreç işaretine sahip 
olması için üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az 
birinin bu coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gerekir. 



COĞRAFİ İŞARET VE 
GELENEKSEL ÜRÜN ADININ 
AMACI VE FAYDALARI

Geleneksel Ürün Adı Nedir?

Menşe Adı Kapsamına Giren Ürün Ne Demektir?

Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve 
bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl 
süreyle kullanıldığı kanıtlanan adların geleneksel ürün adı 
kapsamına girmesi için aşağıdaki şartlarından en az birini 
karşılaması gerekir.
• Geleneksel üretim veya işleme yöntemi
• Geleneksel bileşimden kaynaklanması
• Geleneksel ham madde veya malzemeden üretilmiş olması

“Bereketi Toprağında”
Menşe adı kapsamına giren ürünler sadece ait 
oldukları coğrafi bölgede üretilirler. Bu ürünlerin 
üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı, sınırları 
belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorundadır. 
Örneğin Finike portakalı menşe adı kapsamına giren bir 
üründür ve ait olduğu yöre içinde üretilebilir.

Emeginizi

Koruyor
uz

• İlgili tescile sahip belirli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamak.
• Bu yöresel ürünlere değer kazandırmak.
• İlgili ürünleri üreten yöre halkının yani ürünün gerçek üreticilerinin 
menfaatlerinin korunmasını sağlamak.
• Sahte üretimleri engelleyerek gerçek üreticilerin yaşayabileceği kazanç 
kayıplarının önüne geçmek.
• Tüketicinin gerçek yöresel ürünlere ulaşmasını sağlayarak tüketicinin 
yanıltılmasını engellemek.
• Sürdürülebilir kırsal kalkınmaya aracılık ederek ülke ekonomisine destek olmak.
• Kültürel mirasın korunmasını sağlayarak bu mirasın nesiller boyu devam 
etmesini destekleyip yok olmasının önüne geçmek.



https://www.ozdilekteyim.com/market/cografi-isaretli-urunler



