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Coğrafi İşaret Kavramı
 Tanımı: “kalitesi veya ününü belirli bir coğrafi yöreye 

borçlu olan ürünleri adlandırmak için kullanılan 
işaretler”

 Coğrafi işaretten söz edebilmek için;

 a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir alan olmalı 

 b) Bu alana ait doğa ve beşeri unsurlardan 
kaynaklanan bir ürün olmalı 

 c) Ürünün karakteristik özellikleri ile coğrafi köken 
arasında bağlantı olmalı 

 d) Ürün belirli bir karakteristik özellik kazanmış 
olmalı



TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARET 
MEVZUATI 
 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Coğrafi 

İşaretler kitabının hükümleri kapsamında koruma 
sağlanmaktadır: MADDE 34- Coğrafi işaret; belirgin 
bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından 
kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile 
özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, 
menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir.



 Coğrafi sınırları
belirlenmiş bir yöre, bölge
veya istisnai durumlarda
ülkeden kaynaklanan, tüm
veya esas özelliklerini bu
coğrafi alana özgü doğal ve
beşerî unsurlardan alan,
üretimi, işlenmesi ve diğer
işlemlerin tümü bu coğrafi
alanın sınırları içinde
gerçekleşen ürünleri
tanımlayan adlar

 Coğrafi sınırları
belirlenmiş bir yöre, bölge
veya ülkeden kaynaklanan,
belirgin bir niteliği, ünü
veya diğer özellikleri
bakımından bu coğrafi
alan ile özdeşleşen,
üretimi, işlenmesi ve diğer
işlemlerinden en az biri
belirlenmiş coğrafi alanın
sınırları içinde yapılan
ürünleri tanımlayan adlar



Afyon’da Mermercilik Geçmişi
 Afyon’da mermercilik geçmişine bakıldığında; Roma

Medeniyetine (M.Ö. 2. ve 3. yy) dayanmakta olup,
antik ismi Docimium olan İscehisar’da bulunan
ocaklardan çıkartılan mermer bloklar önce Synnada
(Şuhut)’ya getirilip buradaki heykelcilik okullarında
işlenmekte ve deniz yolu ile Roma’ya taşınarak birçok
ünlü kişinin heykellerinde ve binalarında Roma
sokaklarını süslemekteydi (Texier, 1865).





Afyon Mermeri Coğrafi İşaret Tescili



Afyon Mermeri Coğrafi İşaret Tescili
 2003 yılında alınan tescil belgesinde her ne kadar

Afyon Mermeri olarak Afyon Beyaz Mermeri’nin
Fiziko-mekanik ve kimyasal analizlerinin değerleri
verilmiş ise de, günümüzde aynı mermere ait
uluslararası bir akredite doğal taş analiz
laboratuvarlarından bu mermeri üreten ocak sahipleri
tarafından alınan raporlarda, bu değerlerin zamana
bağlı olarak mermer ocaklarında ki kademelerin daha
aşağıya inmesinden dolayı farklılıklar olduğu
gözlenmektedir.



Afyon Mermeri Coğrafi İşaret Tescili
 Afyon Mermeri’ nin doğal olması ve homojen yapıda olmayıp

yani heterojen yapıda olması nedeniyle, aynı jeolojik formasyona
ait olmasına rağmen farklı fiziko-mekanik ve kimyasal özellikler
gösterebileceğinden, bu özelliklerin aranması yerine akredite bir
doğaltaş analiz laboratuarından alacakları belgeyle; TS-EN 12440
(Doğaltaşlar İsimlendirme Kriterleri) standardına göre
isimlendirilmiş Afyon Mermeri’nin dikkate alınması gerektiği,
buna göre akredite bir doğal taş analiz laboratuvarından
mermerin çıkarıldığı yer lokasyonunun yeterli kesinlikle (köy-
belde-kasaba-ilçe-il-ülke) “mümkünse GPS koordinatları” ile
verilmesi gerektiği ve ayrıca TS-EN 12407 ( Doğal Taşlar- Deney
Yöntemleri- Petrografik İnceleme) standardına göre tespit
edilmiş bilimsel isminin belgelendirilmesi gerektiği hususları
tespit edilmiştir.



TS-EN-12440:2008 “DOĞALTAŞLAR 
İSİMLENDİRME KRİTERLERİ”
➢Uluslararası doğaltaş piyasası farklı taş çeşitlerini

tanımlamak için çok sayıdaki taş isimlerini ortaya
koymuştur. Çoğu geleneksel isimler olup genellikle, tipik
rengi/diğer doğaltaş özellikleri ile taşın çıkarıldığı yeri
yansıtır. Ancak, bu her zaman böyle olmayabilir

➢Bazen doğaltaşlar, kayacın doğru petrolojik ismiyle
uyumlu/uyumsuz olarak kayacın jeolojik sınıflandırmasıyla
(granit, mermer, kuvarsit vb gibi) ilgili terimleri kapsayan
isim çeşitliliği de gösterir. Bazen de, aynı isim farklı taşları
isimlendirilmesinde kullanılmış veya benzer çeşitler de
farklı adlarla isimlendirişmiş olabilir.

➢Bu standardın amacı, Doğaltaş çeşitlerinin
isimlendirilmesinde, geleneksel isimleri muhafaza ederek
ve taşın doğası, tipik rengi ve çıkarıldığı yerle ilgili terimleri
vererek isimlendirmede birlik sağlamaktır.



Doğaltaşın ismi 
( yaygın olarak kullanılan isim)
➢Doğaltaşın çıkarıldığı yere özel ve belirli kayaç 

tipine uygun olarak piyasaya arz edildiği ismi.

➢Kayacın asıl bunduğu yerle ilgili olmayan coğrafi 
imler ve ticari isimlerin verilmesinden 
kaçınılmalıdır.



Petrolojik grup
➢EN-12407 “Doğaltaşlar-Deney Metodları

Petrografik İnceleme” ve EN-12670 “Doğaltaşlar-
Terimler Tarifler” Madde 3.2.’ye göre petrografik
incelemeyle tespit edilmiş kayacın bilimsel ismi.
Kayaç EN-12670 Madde 3.2.’deki sınıflamalarla
verilmiyorsa, uygun bir bilimsel terim
kullanılmalıdır.

➢Tipik renk
➢Taş çeşidinin görünen renk aralığı. Bir veya daha

fazla kuru haldeki yığın numunelerinde, doğal
ışık altında gözle tespit edilen renk. Taşın gözle
muayenesini etkileyen nem, toz ve diğer özellikler
not edilmeli ve tamamı gözlem şartları olarak
belirtilmelidir.



Çıkarıldığı/ bulunduğu yer
 İşletmelerin veya ocağın yeri, virgülle ayrılmış ve

olabildiğince yeterli kesinlikle, köy, belde,
kasaba, il, bölge ve ülke şeklinde verilmelidir.

Doğal özellikler
 Taşın görünümüne etki edebilen doğal özellikler

EN-12670 Madde 3’e göre tarif edilmelidir.
Örneğin; damarlar, kapanımlar, benekler,
ksenolitler, doku, yapılar, çatlaklar vb.



Petrografik isim
 Taşın EN-12670 Madde 2’ye uygun olarak, EN-

12407’ye göre petrografik incelemeyle tespit
edilmiş bilimsel ismi.

Jeolojik yaş
 EN-12670 Madde 3.1’e göre taşın yaşı. Jeolojik yaş

mümkünse verilmelidir ve olabildiğince doğru
olmalıdır. İlave jeolojik bilgiler mevcutsa
verilebilir.



İsimlendirmede Genel İlkeler
✓Doğaltaşın çıkarıldığı yere özel ve belirli kayaç tipine

uygun olarak piyasaya arz edileceği isim olmasına,
✓Kayacın asıl bunduğu yerle ilgili olmayan coğrafi imler

ve ticari isimlerin verilmesinden kaçınılmasına,
✓ İşletmelerin veya ocağın yeri, virgülle ayrılmış ve

olabildiğince yeterli kesinlikle, köy, belde, kasaba, il,
bölge ve ülke şeklinde verilmesine,

✓Petrografik incelemeyle tespit edilmiş kayacın bilimsel
ismi olmasına,

✓Taş çeşidinin görünen renk aralığına,
✓ Jeolojik yaşın mümkünse verilmesine,
✓Mümkünse GPS koordinatları verilmesine dikkat

edilmelidir.



Afyon-İscehisar Mermerleri

Afyon Beyaz Mermeri (Afyon Kaymak)
 Yeri: Afyon-İscehisar Mermer Ocaklarından çıkartılır.

 Litolojisi ve Jeolojisi: Paleozoik yaşlı Afyon Beyaz Mermeri, 
metamorfik klasik (hakiki) mermerdir. Yeşil şist fasiyesi
minerallerinden oluşan Afyon metamorfitleri içerisinde mercek 
olarak yer alan mermerler Neojen Volkanitleri tarafından 
üzerlenirler. Granoblastik doku gösteren, ince ve orta taneli kalsit 
kristallerinden ibarettir. Genel görünüm Beyaz renkli olup, 
duman şeklinde açık grimsi ve açık sarımsı lekeler kısmen 
içerebilir.

 Özellikleri: İyi cilanabilir, şekillendirme yeteneği oldukça iyi 
olup, levha, plaka, fayans ürünleri elde edilebilinir, iç ve dış 
kaplamada, anıt yapılarda, döşemelerde, heykelcilikte ve 
dekorasyon işlerinde kullanılabilir.





Afyon Kaplan Postu Mermeri
 Yeri: Afyon-İscehisar Mermer Ocaklarından çıkartılır.

 Litolojisi ve Jeolojisi:  Litolojik ve jeolojik özellikler 
Afyon Beyaz Mermeri ile aynıdır. Afyon Kaplan Postu 
Mermeri koyu gri bir kitle içerisinde gömülü, değişik 
boyutta açık gri boğum ve eleman kapsayan breşimsi
oluşum şeklinde görülür. Orta ve iri taneli olup basınç 
ikizlenmeleri gösteren kalsit ile ince ve orta taneli kalsit 
mineralleri görülür.

 Özellikleri: Cilalanma yeteneği normal, iyi şekillendirile 
bilinir, levha, plaka ve fayans ürünleri elde edilebilir, iç ve 
dış kaplama ve dekorasyonda kullanıla bilinir.





Afyon Şeker Mermeri (Çizgili ve Çizgisiz Şeker)

 Yeri: Afyon-İscehisar Mermer Ocaklarından çıkartılır.

 Litolojisi ve Jeolojisi:  Litolojik ve jeolojik özellikler 
Afyon Beyaz Mermeri ile aynıdır. Afyon Şeker Mermeri 
orta büyüklükte kalsit kristallerinden oluşmuş masif 
yapıda bir mermerdir. Genel yapı beyaz renk olmakla 
birlikte içerisinde saçınımlı şekilde ince altın sarısı 
çizgi ve damarlar (Çizgili Şeker) gösterebilir, damarlar 
bazen koyulaşabilir.

 Özellikleri: Cilalanma yeteneği iyi, iyi şekillendirile 
bilinir, levha, plaka ve fayans ürünleri elde edilebilir, iç 
ve dış kaplama ve dekorasyonda kullanıla bilinir.





Afyon Bal Mermeri (Çıtırlı)
 Yeri: Afyon-İscehisar Mermer Ocaklarından çıkartılır.

 Litolojisi ve Jeolojisi:  Litolojik ve jeolojik özellikler 
Afyon Beyaz Mermeri ile aynıdır. Afyon Bal Mermeri 
genellikle ince ve orta boyutlu kalsit minerallerinden ibaret 
olup, içerisinde yer yer limonit damarları ve muskovitler
içeren masif kristalin kalkerlerdir. Afyon şeker mermerinin 
içerdiği altın sarısı damarlar yer yer birleşerek açıklı koyulu 
hareler oluştururlar.

 Özellikleri: Cilalanma yeteneği normal, iyi şekillendirile 
bilinir, levha, plaka ve fayans ürünleri elde edilebilir, iç ve 
dış kaplama, basamaklarda ve dekorasyonda kullanıla 
bilinir.





Afyon Gri Mermeri (Gök-Duman)
 Yeri: Afyon-İscehisar Mermer Ocaklarından çıkartılır.

 Litolojisi ve Jeolojisi:  Litolojik ve jeolojik özellikler 
Afyon Beyaz Mermeri ile aynıdır. Afyon Gri Mermeri 
genelde gri renkli bir zemine sahip olup açık ve koyu 
bantlar gösterebilir, sakoraoid yapılı ince ve orta taneli 
kalsit minerallerinden oluşur.

 Özellikleri: Cilalanma yeteneği normal, iyi 
şekillendirile bilinir, levha, plaka ve fayans ürünleri 
elde edilebilir, iç ve dış kaplama, basamaklarda ve 
dekorasyonda kullanıla bilinir.





Afyon Menekşe Mermeri (Violet)
 Yeri: Afyon-İscehisar Mermer Ocaklarından çıkartılır.

 Litolojisi ve Jeolojisi:  Litolojik ve jeolojik özellikler 
Afyon Beyaz Mermeri ile aynıdır. Afyon Menekşe Mermeri 
granoblastik ve yer yer de poligonal doku gösteren kalsit 
kristallerinden ibaret olup, ayrıca az miktarda serizit daha 
az miktarda da kuvars izlenir. Genellikle açık zemin 
üzerinde açık ve koyu mor renkli hareler ve lekeler 
görülmektedir.

 Özellikleri: Cilalanma yeteneği normal, iyi şekillendirile 
bilinir, levha, plaka ve fayans ürünleri elde edilebilir, iç ve 
dış kaplama, dekorasyonda kullanıla bilinir.





SONUÇ
 Afyon-İscehisar mermerlerinin Coğrafi İsim Tescilinin

sağlanması için; çıkartıldığı konumun köy, ilçe, şehir, ülke
isimlerinin hatta mümkünse GPS koordinatlarının detaylıca
verilmesi, jeolojik olarak ilgili standarda göre isimlendirilmesi
gerekmektedir.

 Afyon Mermeri’nin standartlarını sağlayan mermerler için
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “hologram +
amblem“ sistemine geçiş kararı alınmıştır.

 Afyon Mermeri’nin denetimin gerçekleştirilmesi sırasında kamu
veya özel kuruluşlarından veya bunlarda görevli uzman gerçek
veya tüzel kişilerden hizmet satın alınması hususlarında karar
almışlardır.

 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatörlüğünde,
denetim komisyonu Afyon Mermeri’nin hakları korunmasında
hukuki süreçleri yürütecektir.



İLGİ VE SABIRLA 
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TEŞEKKÜR EDERİZ.
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