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Öz 
Coğrafi işaretler, yöresel ürünlerin pazarlanması ve turizm 

gelirlerinin arttırılması açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu 
potansiyelin ve turizm gelirlerinin arttırılabilmesi için coğrafi işaretlerin 
tanıtımı ve pazarlamasının bilinçli yapılması gerekmektedir. Coğrafi işaretli 
ürünlerin avantajları literatürde genel olarak ekonomik destek, kalite ve 
güvenirlik kültür ve gelenek olmak üzere üç başlık halinde incelenmektedir. 
Özellikle sürdürülebilir turizm açısından bu başlıkların turistler ve yöre halkı 
tarafından algısı önemlidir. 

Bu bağlamda çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Birinci 
amaç; coğrafi işaretleri ürünlerin turizm gelirleri açısından değerlendirmektir. 
İkinci amaç ise turistlerin coğrafi ürün algılarını ve coğrafi işaretli ürünlere 
daha fazla ödeme eğilimlerini ölçmektir. Bu doğrultuda çalışmada ortaya 
koyulan modelin verileri kolayda örnekleme yöntemiyle Gümüşhane iline 
gelen yerli turistlerden elde edilmiştir. Yüz yüze anket çalışması sonucunda 
toplamda 180 adet anket değerlendirme kapsamına alınmıştır. Elde edilen 
veriler Yapısal Eşitlik Modeli ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda ekonomik 
destek değişkeninin coğrafi işaretli ürün algısını etkilediği tespit edilmiştir. 
Kalite ve güvenirlik ile kültür ve gelenek değişkenlerinin ise coğrafi işaretli 
ürün algısını etkilemediği tespit edilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar 
özellikle yerel dinamikler açısından önemli bilgiler sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaretler, Turizm Gelirleri, Yapısal 
Eşitlik Modeli. 

 
Abstract 
Geographical indications have an important potential in terms of 

marketing of local products and increasing tourism incomes. In order to 
increase this potential and tourism incomes, it is necessary to make awareness 
and marketing of geographical indication consciously. The advantages of 
products with geographical indications are examined in three chapters in the 
literature: economic support, quality and reliability, culture and tradition. 
Especially for sustainable tourism, the perception of these titles are important 
by tourists and businesses. 

In this context, there are two main objectives of this study. The first 
purpose is to evaluate geographical indication products in terms of tourism 
income. The second purpose is to measure tourists' geographic indication 
products and their tendency to pay more for these types of products. In this 
direction, the data presented in the study were obtained from local tourists 
coming to Gümüşhane with convenience sampling method. As a result of the 
face-to-face survey, a total of 180 questionnaires were included in the 
evaluation. The obtained data were analyzed by Structural Equation Model. In 
the results of study, it has been determined that economic support variable 
affect the geographic indication products perception. It has also been 
determined that quality and reliability, culture and tradition variables don’t 
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affect the geographic indication products perception. The results of the study 
provide important information especially in terms of local dynamics. 

Keywords: Geographical Indication Products, Tourism Incomes, 
Tourist Perceptions, Structural Equation Model 

 
Giriş 
Piyasadaki ürün çeşitliliğinin artması, kalite sorununu da 

beraberinde getirmiştir. Taklit edilmiş, genetiği veya içeriği 
değiştirilmiş birçok ürün tüketicilerin tercihlerine sunulmaktadır. Bu 
sebeple tüketicilerin benzer ürünler arasında seçim yapması ve kaliteli 
ürünleri tercih edebilmesi için alternatiflerin azaltılması gereği ortaya 
çıkmıştır. Özellikle yerel ölçekte üretilen, daha doğal olduğuna inanılan 
ürünlere ilginin ve tüketicilerin endişelerinin artması, yöresel ve 
bölgesel ürünlere olan talepleri artmaya başlamıştır (Teuber, 2011: 
902). Bu talep karşısında mevcut ürün standartlarının kanun koyucular 
tarafından yeniden tasarlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu 
ve benzeri nedenlerin varlığı coğrafi işaretli ürünlerin ortaya çıkması ile 
sonuçlanmıştır. Coğrafi işaretli ürünler belirli standart, kalite ve fiyata 
sahip olma özellikleri ile haksız rekabeti ve dolandırıcılığı 
önleyebilecek bir yapıya sahiptir. Kaliteyi, güvenirliliği ve bölgesel 
kültürü yansıtan coğrafi işaretli ürünlerin önemi turizm açısından 
değerlendirildiğinde, ekonomik boyutunun da ön plana çıktığı 
görülmektedir.  Coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik açıdan değer ortaya 
koyabilmesi için pazarlama faaliyetlerinin bilinçli yapılması 
gerekmektedir. Bu ürünlerin en büyük tüketicilerin turistler olduğu 
düşünüldüğünde bölgesel turizm gelirleri açısından, turistlerin coğrafi 
işaretli ürün algısının ortaya çıkarılması ve bu doğrultuda alınacak 
önlemler ve gerçekleştirilecek eylem planları önem arz etmektedir.  

Çalışmada, coğrafi işaretli ürünlerin turizm gelirleri açısından 
değerlendirilmesi amacıyla, turistlerin coğrafi işaretli ürün algıları 
ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaç kapsamında Gümüşhane ilinde 2004 
yılında coğrafi işareti alınan “Gümüşhane Dut Pestili ve Gümüşhane 
Kömesi” ürünlerini satın alan ve Gümüşhane iline turist olarak gelen 
bireylerin algıları ölçülmüştür. Coğrafi işaretli ürünler, ekonomik 
destek, kalite ve güvenilirlik, kültür ve gelenek olarak üç boyutta 
incelenerek, turistlerin coğrafi işaretli ürün algılarının bir ürüne daha 
fazla ödeme isteği ortaya çıkarıp çıkarmadığı ve dolayısıyla bölgesel 
turizm gelirleri üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma 
sonucu, turizm gelirlerini artırmak için faaliyet gösteren yerel 
dinamikler açısından önem arz etmektedir.  
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Kavramsal Çerçeve ve Literatür Özeti 
Coğrafi işaretli ürünlerin korunması Türkiye’de 1995 yılında 

çıkartılan 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yasal boyuta 
çıkarılmıştır. Buna göre Türk Patent ve Marka Kurumu yetkili kurum 
olarak belirlenmiştir. Coğrafi işaret dar kapsamda; paten ve ticari 
haklara göre daha dar kapsamlı mülkiyet hakkı (Rippon 2014: 155) 
olarak tanımlanmaktadır. Geniş kapsamda ise coğrafi işaret; belirgin bir 
standarda, kaliteye, güvene ve üne sahip, kökeninin bulunduğu bir yöre, 
bölge veyaülkeye ait ürünü gösteren işaret (Sünnetcioğlu vd., 2012: 
955; Dimara ve Skuras, 2003: 692; Kan ve Gülçubuk, 2008: 
58;Menapace ve Moschini, 2012: 540; Toklu vd., 2016: 146; Oraman, 
2015: 77) olarak tanımlanmaktadır. Tanımlar incelendiğinde coğrafi 
işaret almış bir ürünün standart, kalite, güvenilirlik, kültür, gelenek gibi 
temel özelliklere sahip olması gerektiği söylenebilir. Bu özelliklere 
sahip bir ürünün tüketiciler tarafından satın alınması halinde ise 
üreticiye ekonomik bir katkı ortaya çıkacaktır. Teuber (2011) bunları 
coğrafi işaretli ürünlerin avantajları olarak ele almıştır. İlgili çalışmada 
bu avantajlar ekonomik destek, kalite ve güvenilirlik, kültür ve gelenek 
olarak üç başlık halinde incelenmiştir. Coğrafi işaretli ürünlerin 
tüketiciler tarafından satın alınması, bölgesel ekonomiye ciddi bir 
ekonomik girdi sağlayacaktır. Bu ürünlerin diğer ürünlere göre yüksek 
fiyatlı olması ve taklit imkânının zorlaşması, üreticilere ekonomik 
fayda sağlarken, bölgesel istihdamı da arttıracaktır (Gökovalı, 2007: 
145).Coğrafi işaretler diğer taraftan sahip oldukları kalite ve 
güvenilirlik algısı ile tercih edilebilir bir özelliğe sahiptir. Ürünün 
farkındalığının artması, taklit imkânının azalması ve iade edilebilir 
konuma sahip olması, coğrafi işaretli ürünlerde kalite ve güvenilirlik 
boyutu genişletmektedir (Henseleit vd., 2009: 17). Coğrafi işaretlerin 
diğer bir avantajı ise bölgesel kültür ve geleneği yansıtmasıdır. 
Tüketiciler bu tür ürünleri satın aldıklarına ürünle beraber ürünün 
üretildiği yöreye ait kültürel ve geleneksel bazı özellikleri de 
öğrenmeye başlayacaklardır. Böylelikle kültürel değerler gerek 
üreticiler arasında gerekse tüketiciler arasından nesilden nesile aktarım 
imkânı kazanır. Literatürde yapılan çalışmaların bazıları aşağıda 
özetlenmiştir. 

Schneider ve Ceritoğlu (2010), çalışmalarında yöresel ürünleri 
marka, davranış ve kalite olarak üç boyutta incelemiş ve bu 
değişkenlerden kalite ve marka değişkenlerinin tüketicilerin bir ürüne 
fazla fiyat ödeme eğilimini arttırdığını tespit etmişlerdir. 

Orhan (2010), çalışmasında yerel değerlerin coğrafi işaret 
kazanması halinde, turizm gelirleri üzerinde nasıl bir etki meydana 
gelebileceğini ortaya koymaya çalışmıştır. Çalışmada coğrafi işaretli 
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ürünlerin ekonomik destek boyutu incelenmiş ve bir ürünün coğrafi 
işarete sahip olmasının kendi başına ekonomik destek olarak 
yansıyamayabileceği sonucuna ulaşmıştır.  

Teuber (2011), yaptığı çalışmada, tüketicilerin coğrafi işaretli 
ürün hakkındaki bilgilerinin sınırlı olduğunu tespit etmiştir. Çalışmada, 
kalite ve güvenirlilik değişkenin tüketicilerin algısı üzerinde ekonomik 
destek boyutu kadar etkili olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada 
coğrafi işaretli ürünlerin üretici boyutu da incelenmiş ve üreticilerin 
rakiplerinin yanlış uygulamalarından dolayı ortaya çıkan itibar kaybını 
önleyebilmek için coğrafi işaret tesciline başvurdukları tespit edilmiştir.  

Meral ve Şahin (2013), tüketicilerin coğrafi işaretli ürün 
algısını araştırdıkları çalışmalarında, coğrafi işaret olan bir ürüne diğer 
ürünlerle kıyaslandığında tüketicilerin daha fazla para 
ödeyebileceklerini tespit etmişlerdir.  

Toklu vd. (2016), çalışmalarında geliştirdikleri model ile 
ekonomik destek, kalite ve güvenilirlik, kültür ve gelenek 
değişkenlerinin, tüketicilerin algısı üzerindeki etkisini ve bu algının 
tüketicileri daha fazla ödeme isteğine yönlendirip yönlendirmediği 
tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda kalite ve güvenilirlik 
ile kültür ve gelenek değişkenlerinin tüketicilerin algısı etkilediği ve bu 
tüketicilerin ilgili ürünler için daha fazla para ürün ödeme eğiliminde 
oldukları tespit edilmiştir.  

Polat (2017), çalışmasında turizm ve coğrafi işaretli ürün 
arsındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada turizm gelirlerinin 
arttırılabilmesi için coğrafi işaretli ürünlerin bölgesel olarak nasıl 
kullanılması gerektiği hakkında somut öneriler getirmiştir.  

Deviren ve Yıldız (2017) çalışmalarında, Muğla ilindeki 
coğrafi işaretli ürünlerin bölgesel turizm kapsamında SWOT analizini 
gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada tarımsal ürün olmayan ancak coğrafi 
işarete sahip ürünlerin, tanıtım açısından tarımsal ürünlere göre 
dezavantajlı olduğu tespit edilmiştir. 

  
Metodoloji 
Metodoloji başlığı altında çalışmanın modeli, hipotezleri, 

analiz yöntemi,  örneklemi ve değişkenleri açıklanmıştır. 
 
Model ve Hipotezler 
Turistlerin coğrafi işaretleri ürün algısının belirlenmesi ve bu 

algının turizm gelirleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla 
literatürdeki çalışmalarda dikkate alınarak aşağıdaki model 
kurulmuştur. Kavramsal çerçevede bahsedildiği gibi özellikle Teuber 
(2011) çalışmasında coğrafi işaretli ürün algısını ekonomik destek, 
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kültür-gelenek ve kalite-güvenilirlik olmak üzere 3 boyutta incelemiş 
ve algının bireylerde daha fazla ödeme isteği ortaya koyup koymadığını 
tespit etmeye çalışmıştır. Şekil 1’de gösterilen modelde bu 3 faktör 
bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Şekilde görüldüğü gibi bu 
değişkenler çerçevesinde ortaya çıkan algı faktörünün, turizm gelirleri 
üzerindeki etkisi modellenmiştir. 
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Analiz Yöntemi 
Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkinin test edilmesinde 

yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Yapısal eşitlik modeli 
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modelin test edilmesinde en doğru model olduğuna karar verilerek 
yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Modelin analizi için AMOS 20.0 
ve tanımlayıcı istatistikler için SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. 

 
Örneklem ve Değişkenler 
Çalışmada kullanılan veriler Gümüşhane iline gelen yerli 

turistlerle yüz yüze görüşülerek yapılan anketlerden elde edilmiştir. 
Anket formundaki değişkenler literatürdeki mevcut çalışmalar ve 
çalışmanın modeli dikkate alınarak 5’li Likert ölçeği kullanılarak 
belirlenmiştir. Toplamda 185 turiste anket uygulanmıştır. Eksik ve 
hatalı doldurulan 5 adet anket formu kapsam dışında tutularak toplamda 
180 adet anket formu analize tabi tutulmuştur. Gümüşhane iline gelen 
turist sayısının az olması, çalışmada daha fazla örneklem ile çalışmasını 
sınırlamıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler, Teuber (2011), Kan 
(2011), Bardaji vd. (2009), Meral ve Şahin (2013), Toklu vd. (2016) ile 
Onurlubaş ve Taşdan (2017)’ın yaptıkları çalışmalardan elde edilmiştir. 
Bu doğrultuda, ekonomik destek (EKODES) ölçeği için 4, kültür ve 
gelenek (KULGEL) ölçeği için 3, kalite ve güvenirlik (KALGUV) 
ölçeği için 5, turistlerin algılarını belirleyebilmek için 5 adet değişken 
kullanılmıştır. Turizm gelirleri (TURGEL) ölçeğini belirlemek için ise 
4 adet değişken kullanılmıştır. Bu doğrultuda belirlenen değişkenler 
Tablo 1’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Alt Değişkenler 

Ekonomik Destek (EKODES) 
Coğrafi İşaretli ürünler yerel ekonomiye destek sağlar. 
Coğrafi işaretli ürünler yerel üreticiye katkı sağlar. 
Coğrafi işaretli ürünler bölgenin tanıtımına katkı sağlar. 
Coğrafi işaretli ürünler ürünün fiyatının artmasını sağlar. 
Kültür ve Gelenek (KULGEL) 
Coğrafi işaretli ürünler kültürün bir parçasıdır. 
Coğrafi işaretli ürünler geleneksel üretim metotlarının korunmasına katkı sağlar. 
Coğrafi işaretli ürünler kültürel varlığını korumaya yardımcı olur. 
Kalite ve Güvenilirlik (KALGUV) 
Coğrafi işaretli ürünler daha kalitelidir. 
Coğrafi işaretli ürünler daha sağlıklı ve güvenilirdir. 
Coğrafi işaretli ürünler daha lezzetlidir. 
Coğrafi işaretli ürünler standart kalitede üretilmiştir. 
Coğrafi işaretli ürünler kesinlikle ilgili bölgede üretilmiştir. 
Turizm Gelirleri (TURGEL) 
Coğrafi işaretli ürünlere daha lezzetli olduğu için daha fazla ödeyebilirim.  
Coğrafi işaretli ürünler daha sağlıklı ve güvenilir olduğu için daha fazla 
ödeyebilirim. 
Coğrafi işaretli ürünler daha kaliteli olduğu için daha fazla ödeyebilirim.  
Coğrafi işaretli ürünler hakkında yeterince bilgim olmadığı için daha fazla ödemem. 
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Bulgular 
Çalışmada uygulanan anket neticesinde elde edilen bulgular, 

demografik, güvenilirlik ve geçerlilik ile yapısal eşitlik analizleri 
başlıkları altında ayrı ayrı incelenmiştir. 

 
Demografik Bulgular 
Çalışma kapsamında, Gümüşhane iline gelen turistlere ait 

demografik bilgiler Tablo 2.’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 2. Demografik Bilgiler 

Cinsiyet Frekans(f) Yüzde(%) Yaş Aralığı Frekans(f) Yüzde(%) 

Erkek 63 35,0 18-25 22 12,2 
Kadın 117 65,0 26-35 32 17,8 
Toplam 180 100 36-45 46 25,6 
Aylık 
Gelir Frekans(f) Yüzde(%) 46 ve üzeri 80 44,4 
1600 ve 
altı 

38 21,1 İkamet 
Bölge Frekans(f) Yüzde(%) 

1601-
2000 

39 21,7 Akdeniz 24 13,3 

2001-
2500 

18 10,0 Doğu 
Anadolu  

23 12,8 

2501-
3000 

29 16,1 Ege Bölgesi 14 7,8 

3001-
3500 

20 11,1 İç Anadolu 29 16,1 

3501-
4000 

18 10,0 Marmara  22 12,2 

4001-
4500 

6 3,3 Karadeniz  51 28,3 

4501 ve 
üzeri 

12 6,7 Güneydoğu 
Anadolu  

17 9,4 

Toplam 180 100 Toplam 180 100 
 

Tablo 2’de görüldüğü gibi ankete katılan turistlerin %35’i 
erkek % 65’i ise kadındır. Bu katılımcıların yaş aralıkları 
incelendiğinde ise %12,2’sinin 18-25 yaş aralığında, %17,8’inin 26-35 
yaş aralığında, %25,6’sının ise 36-45 yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. 46 yaş ve üzerindeki katılımcıların oranı ise %44,4’tür. 
Gümüşhane iline gelen turistlerin ikamet ettikleri bölgeler 
incelendiğinde ise en fazla turist gelen bölgenin %28,3 ile Karadeniz 
Bölgesi olduğu görülmektir.  Gümüşhane ilinin bu bölgede olması bu 
sonucun ortaya çıkmasındaki en büyük etkendir. Bu bölgeyi, %16,1 ile 
İç Anadolu Bölgesi, %13,3 ile Akdeniz Bölgesi ve %12,8 ile Doğu 
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Bölgesi olduğu görülmektir.  Gümüşhane ilinin bu bölgede olması bu 
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İç Anadolu Bölgesi, %13,3 ile Akdeniz Bölgesi ve %12,8 ile Doğu 

 
 

Anadolu Bölgesi takip etmektedir. Gümüşhane iline en az turistin 
geldiği bölge ise % 7,8 ile Ege Bölgesi’dir. 

Turistlerin gelirleri, yapacakları harcamalar açısından 
önemlidir. Bu sebeple katılımcılarından aylık gelirlerini de belirtmeleri 
istenmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi turistlerin %52,’8 gibi büyük bir 
bölümü 2500 liranın altında gelire sahiptir. 2501-3000 lira arasında 
gelire sahip olan turistlerin oranı % 16,1 iken, 3001-3500 lira atlık 
gelire sahip olan turistlerin oranı %11,1’dir. 4501 lira ve üstünde gelire 
sahip olan turistlerin oranı ise yalnızca %6,7’dir.  

 
Güvenilirlik ve Geçerlilik Analiz Sonuçları 
Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenlerin güvenilirlik ve 

geçerlilik analiz sonuçları Tablo 3.’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 3. Bağımsız Değişkenlerin Güvenilirlik ve Geçerlilik Uyum 
Değerleri 

AGFI GFI CFI NFI X2 RMSA Cronbach-Alfa 
0,895 0,936 0,979 0,929 72,735 0,052 0,785 

 
Tablo 3 incelendiğinde bağımsız değişkenlerin AGFI, GFI, 

CFI, NFI VE RMSA değerleri tavsiye edilen ideal uyum ölçütlerini 
sağlamaktadır. Değişkenlerin X2değeri 72.735 ve Cronbach-Alfa değeri 
0,785 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar doğrulayıcı faktör analiz 
analizinde kabul edilebilir uyum ölçütlerinin sağlandığını 
göstermektedir. İdeal ve kabul edilebilir uyum aralıkları Tablo 4.’de 
gösterilmiştir. 

 
Tablo 4. İdeal ve Kabul Edilebilir Uyum Değerleri 

DEĞER AGFI GFI CFI NFI X2  RMSA 

İdeal 

 
0.90<A<
1.00 

 
0.95<G<
1.00 

 
0.97<C<
1.00 
 

 
0.95≤N<
1.00 

 
0≤χ2 ≤ 
2sd 

 
0.00<R<
0.05 

Kabul 
Edilebilir 

 
0.85<A<
0.90 

 
0.90<G<
0.95 

 
0.90<C<
0.97 
 

 
0.90≤N<
0.95 

 
2sd≤χ2 ≤ 
3sd 

 
0.05<R<
0.08 

Kaynak: Schermelleh-Engel vd., 2003: 52 
 
Bağımsız değişiklere ait doğrulayıcı faktör analizleri AMOS 

çıktısı Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Bağımsız Değişkenlerin Doğrulayıcı Faktör Analiz AMOS 
Çıktısı 
 

Şekil 2.’de bağımsız değişkenlerin geçerlilik analizi için 
uygulanan doğrulayıcı faktör analizi Path Diyagramı yer almaktadır. 
Şekil 2’de faktörlerin bir arada sağladığı uyum ve Tablo 1’de de bu 
uyumu ortaya koyan kabul edilebilir düzeydeki uyum değerleri 
görülürken ayrıca yapısal modele uygun bir içyapı geçerliliği de 
görülmektedir.  

Çalışmada kullanılan bağımlı değişkenin güvenilirlik ve 
geçerlilik analiz sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 5. Bağımlı Değişkenlerin Güvenilirlik ve Geçerlilik Uyum 
Değerleri 

AGFI GFI CFI NFI X2 RMSA Cronbach-Alfa 
0,911 0,956 0,967 0,925 47,051 0,062 0,802 

 
Tablo 5 incelendiğinde bağımlı değişkenlerin AGFI, GFI, CFI, 

NFI VE RMSA değerleri, tavsiye edilen ideal uyum ölçütlerini 
sağlamaktadır. Değişkenlerin X2değeri 47,051 ve Cronbach-Alfa değeri 
0,802 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar doğrulayıcı faktör analiz 
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analizinde kabul edilebilir uyum ölçütlerinin sağlandığını 
göstermektedir.  

Bağımlı değişkenlere (aracı ve ana değişken) ait doğrulayıcı 
faktör analizleri AMOS çıktısı Şekil 3.’de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Bağımlı Değişkenlerin Doğrulayıcı Faktör Analizi AMOS 
Çıktısı 
 

Şekil 3’de bağımlı değişkenlerin PathDiyagramı yer 
almaktadır. Tablo 5’de de görüldüğü üzere bağımlı değişkenlerin 
yapısal modele uygun faktör yapısına hem Path değerleri hemde uyum 
değerleri ile kabul edilebilir düzeyde bir yapıda olduğu görülmektedir. 

 
Yapısal Eşitlik Analiz Sonuçları 
Çalışmada 2 bağımlı ve 3 bağımsız değişken yapısal modele 

dâhil edilmiştir. İlk aşamada kullanılan ölçeğin güvenilirlik ve 
geçerlilik analizleri yapılarak uygun model yapısına dâhil olan 



80 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

 
 

değişkenlerle model analizine geçilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan 
yapısal eşitlik modelinde önceden belirlenen modelin elde edilen veriyi 
ne kadar iyi açıkladığını anlayabilmek için uyum iyiliği ölçüleri 
kullanılmıştır. Uyum iyiliği ölçüleri, yapısal modelin geçerli ve doğru 
bir model olup olmadığı ve kullanılan ölçeğin kurulan modelle 
uyumunu gösteren değerden oluşmaktadır. Çalışmada modelin kabul 
edilebilirliğini ölçen birçok uyum iyiliği ölçüleri olmasına rağmen, 
çalışmada literatürde de en sık kullanılan 6 uyum iyiliği ölçütü  
(Garson, 2007: 15) dikkate alınmıştır.  

Çalışmada kullanılan modelin AMOS çıktısı Şekil 4.’de 
gösterilmiştir. 
 

 
 Şekil 4. Yapısal Model AMOS Çıktısı 
 

Şekil 4.’de yapısal modelin Path Diyagramı AMOS çıktısı yer 
almaktadır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler ile elde edilen modelin 
Tablo 6.’da da görüldüğü üzere kabul edilebilir bir uyum gösterdiği ve 
geçerli bir model oluşturduğu görülmektedir. Bu noktada sadece NFI 
değerinin kabul edilebilir uyum değerini vermediği görülmektedir.  
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Tablo 6. Yapısal Model Uyum İyiliği Değerleri 
AGFI GFI CFI NFI X2 /DF RMSA 
0,867 0,898 0,924 0,743  1,292 0,041 

 
Tablo 7.’de yapısal model hipotez sonuçlarına ilişkin 

değerlendirmeler sunulmuştur. Bu değerlendirmede AMOS 
programının her bir hipotez için ortaya koyduğu p değerleri 
kullanılmıştır. Çalışmada ortaya atılan savların yönü olumlu yada 
olumsuz şeklinde tek yönlü olarak oluşturulduğu için tek yönlü test 
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Tablo 7. Yapısal Model Hipotez Sonuçları 

Yapısal  
İlişkiler 

Standart 
Olmayan 
Yükler 

Standart 
Yükler 

Standart 
Hata 

t değeri P 
Değeri 

Hipotez 
Sonucu 

H1 -0,261 -0,224 0,136 -1,9115 0,045 Kabul 
H2 -0,111 -0,125 0,238 -0,466 0,641 Red 
H3 -0,599 -0,550 0,203 0,347 0,729 Red 
H4 -0,057 -0,132 0,047 -1,216 0,224 Red 

 
Sonuç 
Çalışmada, coğrafi işaretli ürünleri turizm gelirleri açısından 

değerlendirebilmek ve turistlerin coğrafi işaretli ürün algısını 
belirleyebilmek için Gümüşhane ilinde bir araştırma yapılmıştır. 
Toplamda 180 anket verisi değerlendirme kapsamına alınmış ve elde 
edilen veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Coğrafi işaretli 
ürünler; ekonomik destek, kalite ve güvenilirlik, kültür ve gelenek 
olarak üç boyutta incelenmiştir. Bu doğrultuda, turistlerin coğrafi 
işaretli ürün algılarının bir ürüne daha fazla ödeme isteği ortaya çıkarıp 
çıkarmadığı ve dolayısıyla bölgesel turizm gelirleri üzerindeki etkisi 
araştırmak için 4 farklı hipotez kurulmuştur. Yapısal model analiz 
sonuçlarına göre coğrafi işaretli ürünlerin bölgenin kültür ve geleneğini 
yansıtarak turistlerin coğrafi işaretli ürün algısını etkilediğini öne süren 
H2 hipotezi reddedilmiştir. Coğrafi işaretli ürünler bölgesel kültür ve 
geleneği yansıtsa da bu durum turistlerin algısı üzerinde bir etki 
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meydana getirmemektedir. Benzer şekilde coğrafi işaretli ürünlerin 
kaliteli ve güvenilir olması turistlerin coğrafi işaretli ürün algısını 
etkilememektedir. H3 hipotezi de reddedilmiştir. Bu hipotezlerin 
reddedilmesinde coğrafi işaretli ürünlerin benzerlerinin bulunmasının, 
taklitlerinin yapılabilmesinin ve farklı bölgelerde ikame ürünlerin 
bulunmasının etkili olduğu söylenebilir. Coğrafi işaretli ürünlerin yerel 
ekonomiye sağladığı ekonomik katkının turistlerin coğrafi işaretli ürün 
algısını etkilediğini öne süren H1 hipotezi ise kabul edilmiştir. Bu 
ürünlerin yerel ekonomiye ekonomik katkı sağladığı turistler tarafından 
bilinmektedir. Son olarak ise coğrafi işaretli ürün algısının turistlerin 
harcamalarını ve bölgenin turizm gelirlerini arttırdığını öne süren H4 
hipotezi reddedilmiştir. Turistler, coğrafi ürünlerin yerel ekonomiye 
katkı sağladığı algısına sahiptir. Ancak bu ürünlerin kaliteli, güvenilir 
olduğu ile bölgenin kültür ve geleneğini yansıttığı algısına turistler 
sahip değildirler. Bu durum, coğrafi ürünlere daha fazla ödeme isteğini 
engellemekte ve böylece bölgesel turizm gelirlerinin atmasına yol 
açmamaktadır. Teuber (2011) benzer şekilde çalışmasında ekonomik 
destek değişkeninin coğrafi işaretli ürün algısı üzerinde en etkili 
değişken olduğunu tespit etmiştir. Diğer taraftan Schneider ve 
Ceritoğlu (2010), sadece kalite değişkeninin, Toklu vd. (2016) ise 
kültür-gelenek ile kalite-güvenilirlik değişkenlerinin tüketicilerin 
algılarını etkileyerek, daha fazla ödeme isteği ortaya çıkardığını tespit 
etmişlerdir. Literatürdeki çalışmalar bir birinden farklı sonuçlar ortaya 
çıkarmıştır. Bu farklılığın bölgesel bazlı coğrafi ürünlerin yapısından 
kaynaklandığını söyleyebiliriz. Daha açık bir ifade ile bir gıda ürününe 
alınmış bir coğrafi işaret algısı ile bir halıya alınmış coğrafi işaretli ürün 
algısı bir birinden farklı olabileceği gibi bu ürünlere olan ihtiyaç düzeyi 
de farklı olacaktır. Bu sebeple farklı ürün yapısındaki ürünler için 
çalışmalarda kullanılan ölçekler geliştirilmelidir.  

Farklı bölgelerde benzer ürünlere coğrafi işaret verilmesi, 
bölgesel firmaların fabrikasyon üretimlerle bu tür ürünleri üretmesi ve 
coğrafi işaretli ürünlerde belli standartların yakalanamamış olması 
potansiyel tüketici konumundaki turistlerin algısı üzerinde olumsuz etki 
yapmaktadır. Özellikle bölgesel kalkınma açısından bu sayılan 
problemlerin ortadan kaldırılması veya an aza indirilmesi için gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu noktada firmaların, yerel 
yönetimlerin ve kanun koyucuların bir takım sorumlulukları yerine 
getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gerçekleşen fayda, beklenen 
faydanın altında kalmaya devam edecektir.  
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