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R. Pınar DOĞU GÜRSU 
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
AB Uzman Yardımcısı 

 

Türkiye; AT-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı Kararı ile coğrafi işaretler de dahil 

olmak üzere ulusal fikri mülkiyet hakları mevzuatını, Avrupa Birliği’nde kalite politikası 

olarak adlandırılan coğrafi işaretler ile geleneksel özellikli ürün adlarının korunması sistemi 

ve uluslararası düzenlemelerle uyumlaştırma yükümlülüğü altına girmiştir. Kalite politikası 

adlandırması  AB’ye özgü olup ülkemizde ve uluslararası platformda coğrafi işaretlerin tescili 

bakımından böyle bir adlandırma mevcut değildir. AB’de 1992 yılında kurulan sistem, 2006 

yılında, Dünya Ticaret Örgütü’nün baskıları sonucunda mevzuat değişikliği ile revize edilerek 

üye olmayan devletlere, doğrudan AB Komisyonuna başvuru yoluyla insan tüketimine 

yönelik tarım ürünleri ve gıda maddelerinin adlarını AB’de tescil imkanı getirilmiştir. 

Ülkemize özgü, geleneksel özellik taşıyan ürünlerimizin adlarının da bu imkandan 

yararlanılarak AB’de tescil edilmesi, böylelikle AB pazarında ürünlerimizin itibarının ve 

kalitesinin garanti altına alınarak rekabet şansımızın arttırılması yönünde kamuoyunda yeterli 

bilinç oluşturulmalıdır.  

 

Genel olarak AB müktesebatı ile uyumlu olan ancak Kanun Hükmünde Kararname 

seviyesinde düzenlenen mevzuatımızın; AB’deki değişiklikler doğrultusunda ve ülkemizde 

bulunmayan ‘geleneksel özellikli ürün adı koruması’ da dahil edilerek Kanun yoluyla 

düzenlenmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Bu çalışmada, konu ile ilgili uluslararası 

düzenlemelere de yer verilerek yürürlükte bulunan ve çalışmaları devam eden Türk mevzuatı 

ile AB mevzuatı karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve AB’ye uyumumuz ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır.   

  
2008, 140 Sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye,  Kalite Politikası, Coğrafi İşaret, Uyum 
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TURKEY 

 
R. Pınar DOĞU GÜRSU 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs 
Assistant EU Expert 

 

With EC-Turkey Association Council Decision No 1/95; Turkey has assumed obligation of 

harmonising it’s national legislation regarding intellectual property rights, including 

geographical indications, with international regulations and with The Quality Policy of EU, 

the system of protection of geographical indications and traditionally specialities guaranteed. 

The denomination of Quality Policy is peculiar to EU and such a denomination in terms of 

registration of geographical indications doesn’t exist in Turkey, as well as in international 

legislation. The system of Quality Policy, which has been established in EU in 1992, has been 

revised in 2006 by amending the legislation as a result of compulsions of World Trade 

Organization. This amendment brought non Member States the opportunity of direct 

application to The European Commission in order to register their agricultural products and 

foodstuffs intended for human consumption. The adequate consciousness towards registration 

of the names of our products which possesses traditional specifications and which are peculiar 

to our country, in this way enhancing our chance of competition and taking our products’ 

reputation and quality under guarantee, should be developed.     

The studies for regulating our legislation, which is generally compatable with the acquis 

communitaire but has been regulated in the level of Decree Law before, via Law in the 

direction of amendments in EU comprising ‘traditionally specialities guaranteed’ which 

doesn’t exist in our legislation, are carried on. In this document, also by mentioning 

international regulations, the Turkish legislation in force as well as the Draft Law have been 

examined with the EU legislation comparatively and the harmonisation of our legislation with 

EU has been tried to be clarified.  

 
2008, 140 Pages  
Key Words: European Union, Turkey, Quality Policy, Geographical Indication, 

Harmonisation 
 

 



iv 
 

TEŞEKKÜR 

 

Öncelikle bana her zaman destek olup çalışmamı bitirmem konusunda beni cesaretlendiren 

sevgili eşim Av. Taner GÜRSU’ya, 

 

Hayatım boyunca olduğu gibi bu çalışmam sırasında da benden manevi desteklerini 

esirgemeyen sevgili annem ile babam Ali ve Necla DOĞU, teyzem Selma TEKBAŞ ve 

özellikle değerli yorumlarıyla tezime katkıda bulunan canım kardeşim Deniz DOĞU 

YÖNDEM’e, 

 

Çalışmamı tamamlamam konusunda moral ve motivasyonumu üst düzeyde tutmama yardımcı 

olan sevgili dostum Elif Pınar BAŞARIR’a, 

 

Literatür araştırmam esnasında yardımlarını esirgemeyen mesai arkadaşlarım Aylin 

KÜÇÜKBAYIR ve Serkan YIKARBABA’ya, 

 

Çalışmam sırasında değerli görüşleri ile katkıda bulunan Hukuk Müşaviri Sayın Semra 

DEMİRCİ, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Şube Müdürü Sayın Dr. 

Selma AYTÜRE ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Sayın Dr. 

Mustafa İMİR’e, 

 

Ve çalışmam süresince gösterdiği anlayış için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı I. Hukuk 

Müşaviri  Sayın Erdal Celal SUMAYTAOĞLU’na, 

 

tüm içtenliğimle teşekkür ederim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

KISALTMALAR DİZİNİ 

 

 

AB  :Avrupa Birliği 

AT  :Avrupa Topluluğu 

AET  :Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Bkz.  :Bakınız 

C.  :Cilt 

çev.  :çeviren 

DPT  :Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

DTÖ  :Dünya Ticaret Örgütü 

DO  :Designation of Origin-Menşe Adı 

EC  :European Community 

EEC  :European Economic Community 

ECR  :European Court Reports 

f.  :fıkra 

FMR  :Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 

GI  :Mahreç İşareti 

İKV  :İktisadi Kalkınma Vakfı 

İÜHFM :İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 

KHK  :Kanun Hükmünde Kararname 

m.  :madde 

No.  :Number 

OJ  :Official Journal 

OJ L  :Official Journal Legislation 

PDO  :Protected Designation of Origin–Tescilli Menşe Adı 

PGI  :Protected Geographical Indication–Tescilli Mahreç İşareti 

RG  :Resmi Gazete 

s.  :Sayfa 

TPE  :Türk Patent Enstitüsü 

TRIPS :Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights  Ticaretle 

Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi 

TSG  :Traditional Speciality Guaranteed–Geleneksel Özellikli Ürün Adı  

                         Koruması 



vi 
 

vb.  :ve benzeri 

vd.  :ve devamı 

WIPO :The World Intellectual Property Organization-Dünya Fikri Mülkiyet Hakları 

Örgütü 

WTO  :World Trade Organization 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 
 

ŞEKİLLER DİZİNİ 
 

 
 

Şekil 5.1. PDO Sembolü…………………………....................................... 44 

Şekil 5.2. PGI Sembolü................................................................................ 44 

Şekil 7.1. TSG Sembolü……………………………................................... 66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

ÇİZELGELER DİZİNİ 
 
 
 

Çizelge 5.1. 2006/510/EC sayılı Konsey Tüzüğünün Amacı Doğrultusunda 
Ürünlerin Sınıflandırılması……………………………….......... 21 

Çizelge 5.2. 2006/509/EC sayılı Konsey Tüzüğünün Amacı Doğrultusunda 
Ürünlerin Sınıflandırılması…………........................................... 55 

Çizelge 6.1. Ülkemizdeki Tescilli Coğrafi İşaretler……………………......... 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 

İÇİNDEKİLER 
 ÖZET………………………………………………….………………………………ii 
ABSTRACT…………………………………………………………………………….iii 
TEŞEKKÜR…………………………………………………………………………….iv 
KISALTMALAR DİZİNİ……………………………………………………………….v 
ŞEKİLLER DİZİNİ…………………………………………………………………....vii 
ÇİZELGELER DİZİNİ……………………………………………………………….viii 

1. GİRİŞ ...................................................................................................................... 3 
2. TERMİNOLOJİ FARKLILIĞI SORUNU ............................................................ 6 
3. TEMEL KAVRAMLAR ......................................................................................... 7 
3.1. Coğrafi İşaret (Geographical Indication) ............................................................ 7 
3.2. Menşe Adı (Designation of Origin) .................................................................... 7 
3.3. Mahreç İşareti (Geographical Indication) ........................................................... 8 
3.4. Geleneksel Özellikli Ürün Adı (Traditionally Speciality Guaranteed) ................. 8 
4.ULUSLARARASI DÜZENLEMELER ................................................................ 10 
4.1. Paris Sözleşmesi ...............................................................................................11 
4.2. Madrid Sözleşmesi ............................................................................................12 
4.3. Lizbon Sözleşmesi ............................................................................................12 
4.4. TRIPS Sözleşmesi.............................................................................................13 
5. AVRUPA BİRLİĞİ KALİTE POLİTİKASI ....................................................... 15 
5.1. 510/2006 sayılı Tüzük Kapsamında Menşe Adları ve Mahreç İşaretlerinin Korunması 
 ................................................................................................................................17 

5.1.1. Genel Olarak ..............................................................................................17 
5.1.2. Tescil Süreci ..............................................................................................26 
5.1.2.1. Menşe Adı/Mahreç İşareti Olarak Tescil Edilemeyecek Adlar .................26 
5.1.2.2. Tescil Başvurusu .....................................................................................30 
5.1.2.3. Üye Devlet Başvurularında Komisyon Öncesi Aşama .............................33 
5.1.2.4. Komisyonun Ön İncelemesi.....................................................................36 
5.1.2.5. Uluslararası İtiraz Süreci .........................................................................36 
5.1.2.6. Tescil ve İlan İşlemleri ............................................................................39 
5.1.3. Tescil Edilmiş Menşe Adının/Mahreç İşaretinin Korunması .......................40 
5.1.3.1 Yetkili Kullanım ......................................................................................40 
5.1.3.2. Denetim ..................................................................................................42 
5.1.3.3. Yetkisiz Kullanım ...................................................................................43 
5.1.4. Menşe Adı/Mahreç İşareti İle Marka İlişkisi ...............................................47 
5.1.4.1. Önceden Tescil Edilmiş Menşe Adı/Mahreç İşareti ile  Sonradan Tescili Talep 
Edilen Marka İlişkisi ............................................................................................47 
5.1.4.2. Önceden Tescil Edilmiş Marka İle Sonradan Tescili Talep Edilen/Tescil Edilen 
Menşe Adı/Mahreç İşareti İlişkisi ..........................................................................48 
5.1.5. Tescil Edilmiş Menşe Adının/Mahreç İşaretinin Hükümsüzlüğü ................50 

5.2. 509/2006 sayılı Tüzük Kapsamında Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması 
 ................................................................................................................................50 

5.2.1. Genel Olarak ..............................................................................................50 
5.2.2. Tescil Süreci ..............................................................................................52 
5.2.2.1. Geleneksel Özellikli Ürün Adı Tescilinde Sınırlamalar ............................52 
5.2.2.2. Tescil Başvurusu .....................................................................................52 
5.2.2.3 Üye Devlet Başvurularında Komisyon Öncesi Aşama ..............................55 
5.2.2.4  Komisyonun Ön İncelemesi.....................................................................57 



2 
 

5.2.2.5. Uluslararası İtiraz Süreci .........................................................................57 
5.2.2.6. Tescil ve İlan İşlemleri ............................................................................60 
5.2.3. Tescil Edilmiş Geleneksel Özellikli Ürün Adının Korunması .....................60 
5.2.3.1. Yetkili Kullanım .....................................................................................61 
5.2.3.2. Denetim ..................................................................................................61 
5.2.3.3. Yetkisiz Kullanım ...................................................................................62 
5.2.4. Tescil Edilmiş Geleneksel Özellikli Ürün Adının Hükümsüzlüğü ..............63 

6. TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI ............................... 64 
6.1. 555 Sayılı KHK Kapsamında Coğrafi İşaretlerin Korunması .............................64 

6.1.1. Genel Olarak ..............................................................................................64 
6.1.2. Tescil Süreci ..............................................................................................66 
6.1.2.1. Coğrafi İşaret Olarak Tescil Edilemeyecek Adlar ....................................66 
6.1.2.2. Tescil Başvurusu .....................................................................................67 
6.1.2.3 Başvurunun İncelenmesi ..........................................................................67 
6.1.2.4. İtiraz Süreci .............................................................................................68 
6.1.2.5. Tescil ve Yayın .......................................................................................69 
6.1.3. Tescilli Coğrafi İşaret Koruması .................................................................71 
6.1.3.1. Korumanın Kapsamı................................................................................71 
6.1.3.2. Tescilli Coğrafi İşaretin Kullanımı ve Kullanımın Denetimi ....................72 
6.1.4. Coğrafi işaretlerin Markalarla İlişkisi .........................................................73 
6.1.5. Tescil Edilmiş Coğrafi İşaretlerin Hükümsüzlüğü.......................................73 
6.1.6. Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Halleri ile Davalar ve Cezalar ..................75 

7. TÜRKİYE’NİN AB’YE UYUMU ........................................................................ 77 
8. SONUÇ VE ÖNERİLER ...................................................................................... 82 
KAYNAKLAR .......................................................................................................... 85 
EKLER ...................................................................................................................... 88 
EK 1 510/2006 sayılı AB Tüzüğü .............................................................................. 90 
EK 2 509/2006 sayılı AB Tüzüğü ............................................................................ 107 
EK 3 Örnek Dava İncelemesi ................................................................................. 121 
EK 4 Örnek Başvuru Formu ve Tescil Belgesi ...................................................... 127 
ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................ 131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. GİRİŞ  
 

Bir mal veya hizmeti satın almayı düşünen tüketicileri belirli bir ürüne yönelten sebepler 

çeşitlilik gösterebilir. Alışkanlıklar, ihtiyaçlar, ürünün kalitesi, fiyatı veya diğer karakteristik 

özellikleri satın alma iradesinin belirli ürünlere yönelmesine neden olan etkenler arasındadır. 

Bu etkenlerden en önemlileri şüphesiz  ki ürünün kalitesi, itibarı veya diğer karakteristik 

özellikleridir. Örneğin kaymak alırken Afyon Kaymağı olmasına, kayısı alırken Malatya 

Kayısısı olmasına dikkat ederiz. Bu ürünleri diğerlerinden ayıran farka “belirli bir yöreyle 

anılıyor olmaları” denilebilir ama durum bu kadar basit değildir. Bu ürünler sadece belirli bir 

yöre ile anılmamakta, aynı zamanda kalitesini, itibarını ya da diğer karakteristik özelliklerini 

de söz konusu yöreden almaktadırlar. Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı madeni 

diğer yörelerde üretilenlerden farklı olabilir veya bir yörede üretilen halı, kilim, kumaş, çini, 

vb herhangi bir nedenle ün kazanmış olabilir. Bu ürünlerin üzerinde o yörenin adının 

kullanılması tüketiciler tarafından o ürünün benzerlerinden farklı özelliklere sahip olduğu 

şeklinde algılanabilir. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri o yörenin adına 

duydukları güvenle, aynı türdeki diğer ürünlere tercih edebilirler.  

 

Günümüzde tüketiciler aldıkları ürünlerin yalnızca beslenme özelikleri yüksek, sağlıklı ve 

hijyenik olmasına değil aynı zamanda aldıkları ürünlerin kökenlerinin ve üretim yöntemlerin 

de tescil altında olmasını istemektedirler. Kalitenin slogan haline geldiği bir ortamda, belirgin 

üretim yöntemleri, bileşenleri ya da köken gibi karakteristik özellikleri olan ürünlere artan 

talep, tüketici bilincini yansıtmaktadır.  

 

Tarımsal ürünlere atanan coğrafi isimlerin korunması 19. yüzyılın sonundan beri hem bazı 

ülkelerin ulusal mevzuatından hem de çok uluslu anlaşmalarda yer almıştır. Bazı tarım ve 

gıda ürünleri geleneksel olarak günlük dilde coğrafi bölgesinin ismi veya üretim yerince 

tanımlanmaktadır. 

 

Artan ticaret ve küreselleşmenin bir etkisi olarak, pazarda çok farklı şekillerde ve orijinin 

dışında üretilmiş ürün bulmak gittikçe yaygın hale gelmektedir. Bu ürünler hemen hemen 

gerçek ürünlere benzerler, ama aynı özelliklere sahip değillerdir ve üretici ürünü coğrafi isim 

kullanarak tanımladığında doğru kökenleri açısından tüketiciyi yanlış yönlendirirler. Sahtesi 

gerçek ürünün köken bölgesinde veya ülkesinde mevcut olma durumundan kaynaklanan sorun 

sahtekarlık sorunudur ve fikri mülkiyet korunması ile ilgili benzer bir uluslararası yaklaşım 
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gerektirmektedir. Sahtekarlığa karşı mücadelenin 2 hedefi vardır: ticareti haksız rekabete karşı 

korumak ve tüketiciyi yanlış bilgilendirmeye karşı korumaktır. Bu iki kavram birçok 

tamamlayıcı düzenlemeyle ulusal, topluluk ve uluslararası seviyede düzenlenmektedir. 

 

Bir sınai hak türü olan coğrafi işaretler; diğer fikri ve sınai haklar gibi ülkesel olarak 

korunmaktadır. Ülkesellik ilkesine göre, fikri ve sınai haklar hangi ülkede korunmak 

isteniyorsa o ülkenin mevzuatı çerçevesinde ve sadece o ülkenin sınırları içinde korunur. Bu 

durum ulusal hukuklarda yasa koyucuya serbestlik tanımakla birlikte aralarında ortak bir 

pazar oluşturan Avrupa Birliği ülkelerinin ulusal sınırları içinde aynı konuya ilişkin farklı 

kurallar öngörülmüş olması Birlik içinde ticareti engelleyici etkiye neden olmakta, malların 

serbest dolaşımı ilkesine prensip olarak ters düşmektedir. Bu nedenle Avrupa Birliği, 

uluslararası ticarette daha etkin olabilmek için ulusal nitelikli bu hakları tüzükler, direktifler 

çıkararak ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı içtihatları yoluyla uyumlaştırmaktadır. 

 

Avrupa Birliği, 1992 yılında gıda ürünlerinin tanıtımını yapmak ve koruma altına almak için 

menşe adı koruması, mahreç işareti koruması ve geleneksel özellikli ürün adı koruması  

olarak bilinen sistemleri oluşturmuş; 2006 yılının mart ayında ise yeni Tüzüklerle sistemi 

revize etmiştir.  

 

Avrupa Birliği’nde  Kalite Politikası olarak adlandırılan sistem, coğrafi işaretlere ilişkin 

2081/1992 sayılı Konsey Tüzüğü ve geleneksel özellikli ürün adlarına ilişkin  2082/1992 

sayılı Konsey Tüzüğü ile kurulmuş olup 2006 yılında coğrafi işaretler Tarım Ürünleri ve Gıda 

Maddelerinde Mahreç İşaretlerinin ve Menşe Adlarının Korunması Hakkında 510/2006 (AT) 

Sayılı ve 20 Mart 2006 Tarihli Konsey Tüzüğü ile, geleneksel özellikli ürün adları ise 

Geleneksel Özellikli Ürün Adı Niteliğindeki Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri Hakkında 

509/2006 (AT) Sayılı ve 20 Mart 2006 Tarihli Konsey Tüzüğü ile  yeniden düzenlenmiştir. 

Ülkemizin uluslararası fikri ve sınai haklar sistemi ilkelerini ve konuya ilişkin Avrupa Birliği 

standartlarını kabul ederek mevzuatını Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlaştırma 

yükümlülüğünün yasal dayanağını Avrupa Topluluğu  ile imzalanan 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 

sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 29. maddesi oluşturmaktadır. . Bu maddede; fikri, sınai ve 

ticari mülkiyet haklarının etkin biçimde korunması konusuna tarafların önem verdikleri ve 

Gümrük Birliği’nin iyi işlemesi için her iki tarafta da eş düzeyde bir fikri mülkiyet 

korumasının olması gerektiğini kabul ettikleri ifade edilmiş ve Türkiye, Konsey Kararının 8 

Numaralı Ekinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt etmiştir. Bu 
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yükümlülüklerin bir kısmı uluslararası anlaşmalara katılım şeklinde iken diğer bir kısmı 

Avrupa Topluluğu standartlarına uygun yasal düzenlemeler yapılması şeklindedir.  

 

Ülkemizde Avrupa Birliği'nin 2081/1992 sayılı Tüzüğünden esinlenilerek 1995 yılında 555 

sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kabul edilmiş ve 

böylece daha önceden genel hükümlerle ve haksız rekabet hükümleri ile dolaylı olarak 

korunan coğrafi işaretlere etkin ve özel bir koruma sağlanmıştır. Coğrafi işaret gibi önemli bir 

sınai mülkiyet hakkına sağlanan korumanın Kanun Hükmünde Kararname ile değil de 

kanunla sağlanması gerekliliği ile Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları ve diğer bazı 

ihtiyaçların da etkisiyle “Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının 

Korunması Hakkında Kanun Taslağı” hazırlanmıştır.  

 

Bu çalışmada öncelikle coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları ile ilgili ulusal, uluslararası 

ve Avrupa Birliği’ndeki terminoloji farklılıklarına açıklık getirilmiş; uluslararası 

düzenlemelere değinilmiş, Avrupa Birliği ve Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuat 

karşılaştırmalı olarak incelenerek Türkiye’nin  Avrupa Birliği mevzuatına uyumu ortaya 

koyulmuştur.  
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2. TERMİNOLOJİ FARKLILIĞI SORUNU 
 

Coğrafi köken gösteren işaretlerin kullanımındaki terminoloji farklılığı sorunu, ulusal ve 

bölgesel yaklaşımları çeşitlendirmesi nedeniyle bu tür işaretlerin uluslararası korunmasında 

pek çok problem yaratmıştır. Coğrafi işaretler, uluslararası düzeyde temel özellikleri aynı olan 

patentler ve markalar gibi olmadığından, ulusal ve bölgesel düzeyde farklı şekillerde 

korunduğundan, uluslararası düzeyde de yeknesak bir yaklaşım belirlemek zor olmuştur. Bu 

kapsam farklılığı terminolojiye de yansımıştır.1  

 

Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 

uyarınca  hukukumuzda coğrafi köken gösteren işaretlere ilişkin olarak “coğrafi işaret” üst 

kavramı ve bunun alt dalları olarak da “mahreç işareti” ve “menşe adı” kavramları kabul 

edilmiştir.2 

 

Uluslararası sözleşmeler ve AB hukukunda ise malların ya da ürünlerin coğrafi kökenini 

göstermek amacıyla pek çok kavram kullanılmaktadır. Bunlardan Paris ve Madrid 

Sözleşmelerinde kullanılan indication of source kavramının KHK’da herhangi bir karşılığı 

bulunmamaktadır. Paris ve Lizbon Sözleşmelerinde kullanılan appellation of origin kavramı 

ile 510/2006 sayılı AB Tüzüğü ve TRIPS’de kullanılan designation of origin kavramları 

KHK’da düzenlenen menşe adına karşılık gelmektedir. 510/2006 sayılı AB Tüzüğü ve 

TRIPS’de kullanılan geographical indication kavramının unsurları ise KHK’da düzenlenen 

mahreç işareti kavramının unsurlarına karşılık gelmektedir.3  

 

Çalışmamızda “coğrafi işaret”  ülkemizde kullanıldığı şekli ile köken gösteren işaretlere 

ilişkin üst kavram olarak ve “mahreç işareti” ile “menşe adı” kavramları da bunun alt dalları 

olarak ifade edilecektir. TRIPS’de ve AB metinlerinde yer alan geographical indication 

kavramını ifade etmek için mahreç işareti kavramı kullanılacaktır. 

 

                                                
1 Dal, S. 2001 Geographical Indications In The European Union and Turkey, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, s.23 
2 KHK, 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
3 Yıldız, B. 2008.  WIPO’nun Coğrafi İşaret Hukuku Alanındaki Faaliyetleri ile Paris, Madrit ve Lizbon 
Sözleşmelerinde Coğrafi Köken Gösteren İşaretlere İlişkin Düzenlemeler, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve 
Rekabet Hukuku Dergisi (FMR) Yıl : 8 Cilt: 8 Sayı.:1, Ankara, s 41 (2008/1) 
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3. TEMEL KAVRAMLAR 
 
3.1. Coğrafi İşaret (Geographical Indication) 
 

Yukarıda da belirtildiği üzere 510/2006 sayılı AB Tüzüğü ve TRIPS’de kullanılan 

geographical indication kavramının unsurları KHK’da düzenlenen mahreç işareti kavramının 

unsurlarına karşılık gelmektedir. KHK uyarınca  hukukumuzda coğrafi köken gösteren 

işaretlere ilişkin olarak “coğrafi işaret” üst kavramı ve bunun alt dalları olarak da “mahreç 

işareti” ve “menşe adı” kavramları kabul edilmiştir.  

 

KHK m.3/1’de ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (Uyg. Yön.) m. 2’de şu şekilde 

tanımlanmıştır: “Coğrafi işaret belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle kökenin 

bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir.”   

 

3.2. Menşe Adı (Designation of Origin) 
 

Menşe adı; coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge, çok özel durumlarda ülkeden 

kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle bu yöre, alan veya bölge ile 

özdeşleşmiş yöre, alan, bölgeye özgü doğa ve insan faktöründen kaynaklanan, üretimi, 

işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan bölge sınırları içinde üretilen bir ürünü 

tanımlamaktadır. Güncel dilde yerleşmiş coğrafi olmayan adlar da, o adla tanınan özellikteki 

ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılıyorsa menşe adıdır. Menşe adı; menşe adına 

konu ürünün tamamı ile tanımlanan yerde üretilmiş olmasını gerektirir. 4   

 

 Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların birlikte karşılanması 

durumunda "menşe adını" belirtir: 

*Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden 

kaynaklanan bir ürün olması; 

*Tüm nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri özelliklerden 

kaynaklanan bir ürün olması; 

*Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde 

yapılan bir ürün olması. 

                                                
4 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 2001 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Fikri 
Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, http://ekutup.dpt.gov.tr, Erişim Tarihi: 27/05/2007,, s. 203 
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Bu koşulları karşılayan ve belirli bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan bir ürünü 

belirtmek için geleneksel olarak kullanılan güncel dilde yerleşmiş coğrafi veya coğrafi 

olmayan adlar da menşe adları olarak kullanılabilir.5 

 

3.3. Mahreç İşareti (Geographical Indication) 
 

Mahreç işareti ise; coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan, 

belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş 

yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş bir ürün olması yanında üretimi, işlenmesi ve diğer 

işlemlerinde en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde üretilen ürünlerin 

belirleyici işaretidir. Mahreç işaretine konu ürünün özelliklerinden en az birinin o yöreye ait 

olmakla birlikte, yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur. 6 

 

Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların karşılanması 

durumunda "mahreç işareti" göstergesini belirtir: 

*Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan bir ürün olması; 

*Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre,alan veya bölge ile 

özdeşleşmiş bir ürün olması; 

*Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge 

sınırları içinde yapılan bir ürün olması.  

 

3.4. Geleneksel Özellikli Ürün Adı (Traditionally Speciality Guaranteed) 
 

Geleneksel özellikli ürün adı terimi menşee karşılık gelmemekle birlikte nitelik ya da üretim 

araçları bakımından geleneksel özellikleri vurgulamaktadır; ürünün tarifi korunmaktadır. 

 

Bir ürün aşağıdaki şartların birlikte karşılanması durumunda “geleneksel özellikli ürün adı”nı 

belirtir: 

*Ürün geleneksel hammaddeler kullanılarak üretilmeli,  

                                                
5 T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 2006 AB 
Kalite Politikası Hakkında Bilgi Notu, Ankara, s 6 
6 DPT, 2001, s. 203 
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*Geleneksel bir nitelik veya geleneksel bir üretim/işleme metodu o ürüne ayırt edici bir 

özellik katmalıdır.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 TKB DİABK, 2006 s 6 
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4.ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 
 

Coğrafi işaretlerin uluslararası alanda korunması diğer sınai hak türleri kadar kolay 

olamamaktadır. Coğrafi işaretlerin belli bir coğrafya ile bağlantılı olması böyle bir korumanın 

önündeki engellerin temelini oluşturmaktadır. 

 

Birçok ülkede coğrafi işaretlerin tescille otomatikman korunması mümkün olamamaktadır. 

Çünkü ülkelerin çoğu coğrafi işaretleri korumada tescil sistemini benimsememiştir. Coğrafi 

işaretleri marka hukuku çerçevesinde korumak ise birtakım koşullara bağlıdır. Birçok hukuk 

sisteminde coğrafi köken belirten veya tasviri olan işaretlerin marka olarak kullanılması kural 

olarak yasaklanmıştır. Ayrıca bir coğrafi işaretin diğer ülkelerde jenerik ad olarak 

nitelendirilebilmesi de coğrafi işaretlere uluslararası alanda etkili koruma sağlamanın önünde 

bir diğer engeldir. 

 

Coğrafi işaretlerin uluslararası alanda korunması, çok taraflı veya iki taraflı sözleşmelerle 

sağlanabilir.  

 

İki taraflı sözleşmelerde taraflardan her biri, diğerinin coğrafi işaretlerini koruyacağını taahhüt 

eder. Böylece bir ülkenin coğrafi işaretine ülke dışında da koruma sağlanmış olur. Coğrafi 

işaretlerin iki taraflı korunması, tescil sistemine değil listeleme sistemine dayanır. Taraflar 

korunmasını istedikleri coğrafi işaretlerin bir listesini oluşturur. Taraflardan her biri, diğer 

tarafa ait olan ve bu listede yer alan bir coğrafi işarete kendi ülkesinde koruma sağlar.8  

 

İki taraflı sözleşmelerle coğrafi işaretlerin korunmasının oldukça avantajlı yanları 

bulunmaktadır. her şeyden önce bu sözleşmelerde, aksi kararlaştırılabilmekle beraber, 

korunan ürünleri belli kategorilerle sınırlama zorunluluğu yoktur. Ayrıca bu yöntemde coğrafi 

işaretlerin korunması söz konusu işaretin kökeni olan ülkenin hukukuna tabidir.  Bu da bir 

ülkeye kendi coğrafi işaretini başka bir ülkede kendi hukukuna göre koruma imkanı 

vermektedir.9  

 

                                                
8 Gündoğdu, G. 2006  Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması, Beta Yayınları, İstanbul s 36 
9 Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Taslağının Madde Gerekçeleri 
kısmında, mevzuatımızın oluşturulması ile Anadolu kültürünün kökü pek çok sayıda uygarlığa dayanan zengin 
birikimi de değerlendirilerek baklava, pastırma, cezerye, döner gibi çok sayıda geleneksel ürünümüzün, AB ile 
ikili anlaşmalar çerçevesinde geleneksel özellikli ürün adı olarak korumaya alınabileceği vurgulanmıştır. 
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Coğrafi işaretler hukukunun dünyadaki gelişim sürecinde çok taraflı anlaşma örneği olan 

TRIPS Sözleşmesi10 çok önemli bir yer tutmaktadır. TRIPS’ten önceki dönemde coğrafi 

işaretleri konu alan veya konu itibariyle coğrafi işaretleri de kapsayan düzenlemelerin sayısı 

çok fazla değildir. Bunun nedeni ise coğrafi işaretlere hukuki koruma sağlama düşüncesinin 

çok eski olmayışıdır. 

 

TRIPS Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden önce coğrafi işaretlerin korunması, sayısı pek de 

fazla olmayan çok taraflı anlaşmalara dayanmaktaydı. Aslında bu sözleşmeler coğrafi 

işaretlerin korunması için asgari içeriğe sahip olsalar da, uygulamadaki sonuçları açısından 

isteneni verememişlerdir. Sözleşmelerin içeriği nedeniyle ya da sözleşmelere taraf olan 

ülkelerin azlığı nedeniyle, bu sözleşmelerin hiçbiri coğrafi işaretlere uluslararası alanda tam 

anlamda bir koruma sağlayamamışlardır.11 TRIPS’in yürürlüğe girmesinden önce yürürlüğe 

giren ve hala yürürlükte bulunan Paris, Madrid ve Lizbon Sözleşmeleri Dünya Fikri Mülkiyet 

Örgütü (WIPO)12 nezdinde yürütülmektedir.   

 

4.1. Paris Sözleşmesi    
 

Coğrafi işaretlere ilişkin hüküm içeren en eski uluslararası metin, Sınai Mülkiyetin 

Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesidir. Sözleşme, coğrafi işaretler de dahil olmak üzere 

sınai hakların korunması konusunu düzenlemektedir. 20 Mart 1883 tarihinde akdedilmiş olan 

Paris Sözleşmesi, pek çok kez değişikliğe uğramıştır.13 Sözleşmeye 173 ülke taraftır.14 Ayrıca, 

Paris sözleşmesine taraf olmasalar dahi DTÖ üyeleri Paris Sözleşmesinin 1967 metninin 1 ila 

12. maddeleri ve 19. maddesi ile bağlı kabul edilmekte olup, anılan maddelere uymak 

zorundadırlar (TRIPS m.2.1.). Ülkemiz de 1925 yılından beri Paris Sözleşmesine taraftır. 

 

Paris Sözleşmesi daha sonra akdedilen ve coğrafi işaretlere ilişkin hükümler içeren pek çok 

sözleşmeye temel teşkil etmektedir. Şöyle ki; Sözleşme, taraf devletlere sınai mülkiyetin 

korunması konusunda olmak ve Paris Sözleşmesi hükümlerine aykırı olmamak şartıyla 

birbirleri ile özel sözleşmeler yapma hakkı vermiştir (m.19). Coğrafi işaretlere ilişkin özel 

                                                
10 Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (The Agreement on Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rıghts) TRIPS, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşması’nın 1 C nolu eki olup 
15.04.1994 tarihinde imzalanmış ve 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
11 Gündoğdu, 2006 s.37 
12Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization). WIPO, 14.07.1967’dekurulmuştur . 
Türkiye, 12.05.1976’dan beri  WIPO’nun üyesidir. http://www.wipo.int Erişim Tarihi: 02.09.2008 
13 Yıldız, 2008/1 s.53 
14 http://wipo.int  Erişim Tarihi:02.09.2008 
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düzenlemeler içeren Madrid ve Lizbon Sözleşmeleri, Paris Sözleşmesinde tanınan bu olanağa 

dayanılarak akdedilmiştir. 

 

Paris Sözleşmesinin TRIPS Sözleşmesi üzerindeki etkisi de büyüktür. Şöyle ki; TRIPS 

Sözleşmesi hazırlanırken Paris Sözleşmesinin 1967 metninin 1 ila 12. maddeleri ve 19. 

maddesi göden geçirilerek bir bütün haline getirilmiş ve bunlar TRIPS Sözleşmesine temel 

oluşturmuştur. 15 

 

Paris Sözleşmesinin coğrafi işaretlerle ilgili olarak sağladığı koruma oldukça yüzeysel ve 

zayıftır. Sözleşmenin sadece sahte mahreç işaretleri ile ilgili yaptırım uygulayabilmesi 

etkinliğini azaltmıştır.16  

 

4.2. Madrid Sözleşmesi   
 

Coğrafi işaretlere ilişkin bir diğer önemli uluslararası sözleşme de, Malların Kaynağı ile İlgili 

Sahte veya Aldatıcı Mahreç İşaretlerinin Önlenmesi Hakkında Madrid Sözleşmesidir. Paris 

Sözleşmesinin mahreç işaretlerine ilişkin düzenlemesinin yetersiz bulunması üzerine 1891 

yılında akdedilen bu Sözleşmeye 1967 yılında Ek Sözleşme Metni eklenmiştir. 

Paris Sözleşmesini tamamlayıcı nitelikteki bu Sözleşmeye taraf devlet sayısı 35’tir.17 

Sözleşmeye ülkemiz de 1930’dan beri taraftır.  

 

Madrid Sözleşmesi, Paris Sözleşmesine göre özel nitelikte bir Sözleşmedir. Sözleşme tek bir 

sınai hak türünü, mahreç işaretlerini, konu almaktadır.18 Sözleşme sadece sahte mahreç 

işaretlerinin kullanılmasını değil; bunun yanında aldatıcı mahreç işaretlerinin kullanılmasını 

da yasaklamaktadır.19 Her iki Sözleşme de bu türden işaret taşıyan mallara gümrükte el 

konulması yaptırımını benimsemiştir. 

 

4.3. Lizbon Sözleşmesi 
 

WIPO tarafından yürütülen ve coğrafi işaretlere ilişkin hüküm içeren bir diğer uluslararası 

Sözleşme de Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili Hakkında Lizbon 

                                                
15 Yıldız, 2008/1 s.54 
16 Gündoğdu, 2006 s. 38 
17 http://wipo.int  Erişim tarihi:02.09.2008 
18 Yıldız, 2008/1 s. 69 
19 Gündoğdu, 2006 s.38 
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Sözleşmesidir. Sözleşme 1958 tarihinde akdedilmiş; 1966’da Sözleşme uyarınca oluşturulan 

ve WIPO tarafından tutulan sicil sistemi faaliyete geçmiştir. Sözleşmeye 26 devlet taraftır.20 

Ülkemiz bu Sözleşmeye taraf değildir.21 Lizbon Sözleşmesi, Paris Sözleşmesi m. 19 hükmüne 

dayanılarak kabul edilmiş olup, sadece Paris Sözleşmesinin tarafı devletlere açıktır.  

 

Sözleşme, menşe adlarına uluslararası boyutta etkin koruma sağlamayı amaçlamıştır. 

Sözleşmenin en önemli özelliği WIPO Uluslararası Büroya yapılan tek bir tescille menşe 

adlarının tüm taraf devletlerde ayrı ayrı tescil gerekmeksizin koruma altına alınmasıdır.22 

Ancak Sözleşmede sadece menşe adlarının koruma altına alınıp mahreç işaretlerinin kapsam 

dışı bırakılması bu düzenlemenin olumsuz yanlarından biridir.23  

 

4.4. TRIPS Sözleşmesi 
 

“Uruguay Round” adı verilen çok taraflı müzakerelerin sonucunda 15 Nisan 1994 tarihinde 

imzalanan Marakeş Anlaşması ile Dünya Ticaret Örgütü kurulmuştur. Türkiye DTÖ’ye 1995 

yılından bu yana üyedir. Yedi bölümden oluşan TRIPS, DTÖ Anlaşması kapsamında yer alan 

anlaşmalardan biridir ve fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili düzenlemeleri 

içermektedir.24 Fikri mülkiyet haklarının kapsamları, koruma şartları ve süreleri ilk kez bu 

Anlaşma ile uluslararası nitelikte bir düzenlemeye konu olmuştur. Her bir hak türüne ilişkin 

olarak belirlenmiş olan bu kurallar, katılımcı ülkeler açısından uyulması gereken minimum 

standartlardır.25 Ülkeler dilerlerse daha kapsamlı koruma getirebilirler. TRIPS Sözleşmesinin 

uygulaması ülkelerin kendi iç hukuk sistemlerine bırakılmıştır.26 

 

                                                
20 http://wipo.int Erişim tarihi:02.09.2008 
21 Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 06.03.1995 tarihli ve 1/95 sayılı Kararının 8 Nolu eki ile ülkemiz fikri 
mülkiyetin korunmasına ilişkin mevzuatında gerekli uyumlaştırmayı gerçekleştirmeyi taahhüt etmiştir. (Bu 
konuda bkz. Tekinalp,Ünal, Gümrük Birliğinin Türk Hukuku Üzerinde Etkisi, İÜHFM 1996, C.XLV, S.1-2, 
s.33) Anılan taahhüt kapsamında ülkemiz, fikri mülkiyete ilişkin mevzuatını AB müktesebatının yanı sıra, çeşitli 
uluslararası sözleşmelere de uyumlaştırmayı üstlenmiştir. Ancak ülkemizin 1/95 sayılı OKK’dan doğan 
yükümlülüğü kapsamında Lizbon Sözleşmesine uyum ya da katılım taahhüdü bulunmamaktadır. Karar için bkz 
OJ L 35, 13.02.1996  
22 Yıldız, 2008/1 s.78 
23 Gündoğdu , 2006 s 41 
24 http://www.ikv.org.tr/sozluk2.php?ID=1136  Erişim Tarihi: 01.09.2008 
25T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 2005 Dokuzuncu Kalkınma Planı Fikri Mülkiyet 

Hakları Özel İhtisas Komisyonu Sınai Haklar Nihai Rapor Taslağı, Ankara, http://plan9.dpt.gov/tr, Erişim 
Tarihi: 09/07/2007, s.3 

26 http://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPS_e/intel2_e.htm  Erişim Tarihi: 01.09.2008 
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TRIPS’te fikri mülkiyet haklarının her biri ayrı ayrı tanımlanmış ve tüm ülkelerin standart 

olarak uyması gereken kurallar belirlenmiştir; ihlallere karşı yaptırım uygulayacak 

“Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması” (Dispute Settlement Body) oluşturulmuştur. 

Böylece TRIPS fikri ve sınai mülkiyet haklarının işleyişlerinin ve uygulanmasının gözetilmesi 

için asgari standartları belirlemekte, üye devletlerin ulusal düzeyde uymaları gereken 

uluslararası izleme ve danışma mekanizmaları oluşturmaktadır. Üye ülkelere fikri mülkiyet 

haklarının etkin bir şekilde sağlanması amacıyla iç hukuklarında gerekli düzenlemeleri 

yapmalarını öngörmektedir. Düzenlemeler fikri hakların ihlaline karşı etkin önlemlere izin 

vermeli; adil, eşit ve açık olmalı ancak pahalı olmamalıdır. Makul süreleri aşmamalı, haksız 

gecikmelere yol açmamalıdır.27   

 

TRIPS’in m 22-24 hükümleri doğrudan coğrafi işaretlere ilişkindir. Coğrafi işaretin tanımı m. 

22/1’de şu şekilde yapılmaktadır: “Bu sözleşme açısından coğrafi işaretler, üye bir ülkenin 

toprağından veya bu toprak üzerinde yer alan bir bölge veya yöreden kaynaklanan, belirgin 

bir niteliği, ünü (itibarı) veya diğer özellikleri itibariyle esas olarak bu coğrafi menşeye 

atfedilen ürünleri tanımlamak için kullanılan işaretlerdir.”28 

 

Bugün TRIPS Sözleşmesi ile sağlanan iki düzeyde coğrafi işaret koruması mevcuttur. İlk 

olarak m.22’de tüm ürünler için genel bir koruma sağlanmış; m.23’te ise şaraplar ve alkollü 

sert içkiler için ek koruma öngörülmüştür.29Yüksek düzeyde koruma şaraplar ve alkollü 

içeceklere yöneliktir. Düşük düzeyli koruma ise gerçek anavatanından ziyade başka yerde 

ortaya çıkan isimlerin kullanılmasını yasaklamaktadır. DTÖ Doha Toplantısında, yüksek 

düzeyli korumanın gıdalar, tarımsal ürünler ve el sanatları da dahil olmak üzere daha geniş 

kapsamlı ürünlere de uygulanması konusunda görüşmeler yapılmıştır.30 

 

TRIPS Sözleşmesinin hem asgari standartlar getirerek coğrafi işaret hukukundaki koruma 

düzeyini yükseltmesi hem de çok sayıda devletin taraf olmasıyla geniş bir coğrafi alanda 

bağlayıcılık kazanması karşısında diğer Sözleşmelerin itibar kaybettikleri görülmektedir.  

 

Bununla birlikte WIPO nezdinde yürütülen ve yukarıda açıklanan üç Sözleşmenin çok daha 

başarılı sonuçlar veren ve çok daha geniş bir düzeyde etkinliğe kavuşmuş olan TRIPS 
                                                
27 http://www.ikv.org.tr/sozluk2.php?ID=1136  
28 Gündoğdu, 2006 s.52 
29 Gündoğdu, 2006 s.53 
30 Ayşegül Adıyaman (çev.), 2006 Fikri Mülkiyet ve Tarım, Türktarım, Mayıs-Haziran 2006,Ankara, s.40 
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Sözleşmesine temel teşkil etmesi bakımından hala önem taşıdıkları hususu gözden uzak 

tutulmamalıdır. Özellikle coğrafi işaret seviyesine erişemeyen kaynak işaretleri açısından ele 

alındığında anılan Sözleşmelerden Paris ve Madrid Sözleşmeleri, hala uluslar arası coğrafi 

işaret hukukunun en önemli metinleri sayılmaktadır. Zira TRIPS sadece coğrafi işaretleri 

düzenlemekte, coğrafi işaret seviyesine erişemeyen kaynak işaretleri ise TRIPS kapsamına 

girmediğinden ancak Paris ve Madrid Sözleşmeleri ile korunabilmektedirler.31 

 

5. AVRUPA BİRLİĞİ KALİTE POLİTİKASI 
 

Avrupa’nın her tarafına tarım ürünleri ve gıda maddeleri çok fazla çeşitlilikte yayılmış 

vaziyettedir. Ancak, bir ürün ulusal sınırlarının ötesinde bir ün elde ettiği zaman, bu ürün 

kendisini aynı ismi taşıyan ve benzer özelliklere sahip başka ürünler ile rekabet halinde 

bulmaktadır. Bu şekildeki adil olmayan rekabet sadece üreticileri yıldırmakta kalmayıp aynı 

zamanda tüketicileri de yanlış yönlendirmektedir. Bu yüzden, Avrupa Birliği 1992 yılında 

gıda ürünlerinin tanıtımını yapmak ve koruma altına almak için menşe adı koruması (PDO), 

mahreç işareti koruması (PGI) ve geleneksel özellikli ürün adı koruması  (TSG) olarak bilinen 

sistemleri oluşturmuş; 2006 yılının mart ayında ise yeni Tüzüklerle sistemi revize etmiştir.32  

 

Avrupa Birliği’nde  Kalite Politikası olarak adlandırılan sistem, coğrafi işaretlere ilişkin 

2081/1992 sayılı Konsey Tüzüğü ve geleneksel özellikli ürün adlarına ilişkin  2082/1992 

sayılı Konsey Tüzüğü ile kurulmuş olup 2006 yılında coğrafi işaretler 510/2006 sayılı Konsey 

Tüzüğü ile, geleneksel özellikli ürün adları ise 509/2006 sayılı Konsey Tüzüğü ile  yeniden 

düzenlenmiştir.  

 

Menşe adı koruması (Protected Designation of Origin - PDO) terimi, teknik bilgi tanınması 

kullanılarak verilen coğrafi alanda üretilen, işlenen ve hazırlanan gıda maddelerinin tarif 

edilmesinde kullanılmaktadır. Mahreç adı koruması (Protected Geographical Indication - PGI) 

terimi, üretim, işleme veya hazırlama aşamalarından en az biri ile üretim alanı arasında bir 

bağlantı olması durumunda kullanılmaktadır. Geleneksel özellikli ürün adı koruması 

(Traditional Speciality Guaranteed - TSG) terimi, menşee karşılık gelmemekle birlikte nitelik 

ya da üretim araçları bakımından geleneksel özellikleri vurgulamaktadır. 

 
                                                
31 Yıldız,2008/1, s 88 
32 European Commission, 2007 Factsheet “European Policy For Quality Agricultural Products”, Brussels,  
http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_en.htm  Erişim tarihi: 08.02.2008, s 3 
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Gıda maddelerinin geliştirilmesi ve korunmasının üç temel sebebi vardır; 

*Tarımsal üretim çeşitliliğini teşvik etmek, 

      *Ürün isimlerinin yanlış kullanımını ve taklit edilmesini önlemek, 

      *Ürünlerin belirleyici özellikleri hakkında tüketicilerin bilgi almasına yardımcı olmak. 

Avrupa birliğinde üretilen ya da işlenen gıda maddeleri ile tarımsal ürünleri menşe adı 

koruması (PDO), mahreç adı koruması (PGI) ve geleneksel özellikli ürün adı koruması (TSG) 

kapsamına girecek şekilde sınıflandırılmıştır; koruma ürün bazında yapılmaktadır. Buna göre 

her üç korumaya da tabi olabilecek yani PDO, PGI ve TSG kapsamındaki ürünler: 

* Taze et 

*Et ürünleri (pişirilmiş, tütsülenmiş vb.) 

      *Peynir  

      *Diğer hayvansal ürünler (yumurta, bal ve süt ürünleri - tereyağı hariç) 

      *Sıvı ve katı yağlar 

      *Meyve, sebze, hububat (taze veya işlenmiş) 

      *Balık, yumuşakçalar, taze kabuklular ve ürünleri 

      *Bira  

      *Bitki özlü içkiler 

      *Ekmek, pasta, kek, şekerleme, bisküvi ve diğer fırıncılık ürünleri 

      *Diğer tarımsal ürünler 

 

Sadece PDO ve PGI koruması kapsamında değerlendirilecek ürünler: 

       *Doğal kaynak ve maden suları33 

       *Doğal sakız ve reçineler 

       *Esanslar  

       *Saman  

       *Mantar  

       *Kırmızı böcek boyası 

 

Son olarak da sadece TSG koruması kapsamındaki ürünler: 

     *Çikolata ve kakao içeren diğer gıda maddeleri 

     *Pişmiş ya da dondurulmuş makarna 

                                                
33 2081/92 sayılı Tüzüğün ilk halinde menşe adı ve mahreç işareti olarak koruma altına alınabilecek ürünler 
arasında gösterilmiş idi; daha sonra Tüzük kapsamından çıkarıldı. Ancak değişiklik öncesi tescil edilen doğal 
kaynak ve maden suları 2013 yılı sonuna kadar koruma kapsamında tutulmaktadır. 
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     *Hazır yemekler 

     *Hazır soslar 

     *Çorba ve et suyu 

     *Dondurma ve şerbet 

 

Örnek oluşturması bakımından, 2007 yılına kadar AB’de PDO ve PGI kapsamında Fransa 45 

ve İtalya 32 tane peynir adını, Portekiz 54 et ve et ürünün adını, İspanya 30 meyve, sebze ve 

hububat adını, Yunanistan 26 sıvı ve katı yağ adını koruma altına almıştır. TSG kapsamında 

ise İtalya Mozzarella Peynirini, Hollanda Boerenkaas peynirini ve İsveç Hushållsost 

peynirini, Belçika ise 6 bira adını koruma altına almıştır. Her üç korumaya tabi ürün adlarının 

listesi giderek artmaktadır. 34 

 

5.1. 510/2006 sayılı Tüzük Kapsamında Menşe Adları ve Mahreç İşaretlerinin 
Korunması 35 
 

5.1.1. Genel Olarak 

 

1992 yılında 2081/92 sayılı Tarım Ürünleri ve Gıda Maddelerinde Coğrafi işaretlerin ve Menşe 

Adlarının Korunması Hakkında Tüzük kabul edilmiştir. Bu Tüzük, 2006'da, halen yürürlükte 

bulunan 510/2006 sayılı Tüzüğün kabul edilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Günümüzde yürürlükte olan AB mevzuatında, tarım ürünleri ve gıda maddeleri üzerindeki coğrafi 

işaretleri konu alan temel hukuk kaynağı, 20 Mart 2006 tarih ve 510/2006 sayılı "Tarım Ürünleri ve 

Gıda Maddelerinde Mahreç İşaretlerinin ve Menşe Adlarının Korunması Hakkında Tüzük"tür.36 

Ayrıca, söz konusu Tüzüğün uygulanışını göstermek üzere, 14 Aralık 2006 tarih ve 1898/2006 

sayılı "Tarım Ürünleri ve Gıda Maddelerinde Mahreç 

İşaretlerinin ve Menşe Adlarının Korunması Hakkında 510/2006 sayılı Tüzüğün Uygulanmasına 

Yönelik Ayrıntılı Kuralların Kabulüne İlişkin Tüzük" de çıkarılmıştır.37 

 
                                                
34 T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 2008 
Türk Tarım Sektörünün Avrupa Birliği Sürecinde İncelenmesi, Ankara, s.60  
35 510/2006 sayılı Tüzüğün bu çalışmada yararlanılmak üzere tarafımca yapılan gayrı resmi çevirisi için bkz EK 
1 
36 Council Regulation (EC) No 510/2006 of March 2006 on the Protection of Geographical Indications and 
Designations of Origin for Agricultural Products and Foodstuffs, OJ L 93 31.03.2006                                                                                      
37 Commission Regulation (EC) No 1898/2006 of 14 December 2006 Laying Down Detailed Rules of 
Implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 of March 2006 on the Protection of Geographical 
Indications and Designations of Origin for Agricultural Products and Foodstuffs, OJ L 369, 23.12.2006 
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510/2006 sayılı Tüzük, coğrafi köken belirten işaretlerden; menşe adı (designatioı of origin) 

ve mahreç işareti (geographical indication) kavramlarını temel almıştır. 

 

Bu kavramlardan menşe adı kavramı, Komisyon tarafından tutulmakta olan sicile tescil 

edilince "korunmakta olan menşe adı (Protected Designation of Origin: PDO)" niteliğini 

kazanmaktadır. Coğrafi işaret kavramı tescil edildiğinde ise, "korunmakta olan coğrafi işaret 

(Protected Geographical indication: PGI)" kavramına dönüşmektedir. 

 

510/2006 sayılı Tüzük, temel olarak, belirli tarım ürünleri ve gıda maddeleri üzerindeki 

menşe adlarının ve mahreç işaretlerinin, Birlik çapında hüküm ve sonuç doğuran ortak bir 

sicile tescil edilmesi ve bu yolla korunması esasını benimsemiştir.38 

 

Tüzük, AB Kurucu Antlaşmasına, özellikle de bu Antlaşmanın tarım politikasına ilişkin 37. 

maddesine dayanılarak çıkarılmıştır. Tüzükte, coğrafi işaretler, fikri mülkiyetin konusu 

olmaktan çok, tarım politikasının bir parçası olarak değerlendirilmişlerdir.39 Nitekim Tüzüğün 

dibacesinde, tarım ürünleri ve gıda maddelerinin üretim, imalat ve dağıtımının AB ekonomisinde 

önemli rol oynadığı, pazardaki arz-talep dengesinin daha iyi sağlanabilmesi için, tarım 

ürünlerindeki çeşitliliğin desteklenmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda coğrafi 

kökenden kaynaklanan belirli nitelik, özellik ya da üne sahip ürünlerin üretiminin tarımsal 

ekonomiye yarar sağlayacağı vurgulanmıştır. 

 

Tüzüğün kabul edilmesi ile ulaşılması hedeflenen bir diğer amaç ise, tüketicinin korunmasıdır. 

Dibacede, tüketicilerin gıda ürünlerinin niceliğinden çok kalitesine ve niteliğine önem verdikleri, 

bilinçli beslenme anlayışının coğrafi işaret taşıyan ürünlere talebi artırdığı, ürünler üzerinde 

bunların coğrafi kökenleri hakkında doğru ve açık bilgi verilmesi halinde tüketicilerin daha 

yerinde seçimler yapabilecekleri belirtilmiştir. Nitekim AB çapında yapılan araştırmalar da bu 

görüşleri desteklemektedir. Araştırmalar sonucunda, tüketicilerin menşe adı veya mahreç işareti 

sembolü taşıyan ürünlere güven duydukları ve söz konusu ürünler için benzer ürünlere oranla 

daha fazla ödeme yapmayı kabul ettikleri görülmüştür.        

 
                                                
38 Yıldız, B. 2008, 510/2006 Sayılı Tüzükteki Düzenlemeler Işığında Avrupa Birliği Hukukunda Tarım Ürünleri 
ve Gıda Maddeleri Üzerindeki Menşe Adları İle Coğrafi İşaretlerin Kullanılması, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet 
ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR) Yıl: 8 Cilt: 8 Sayı:2, Ankara s. 18 (2008/2) 
39 Bu doğrultuda AB ile müzakere sürecinde taramalar faslında da coğrafi işaretler konusu fikri mülkiyet faslında 
değil; ülkemizde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan 11 Nolu Tarım ve Kırsal Kalkınma 
faslında ele alınmıştır.  
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Menşe Adı: Bir tarım ürünü ya da gıda maddesini tanımlamak üzere kullanılan  bölge adı, 

belirgin bir yerin adı veya istisnai durumlarda bir ülkenin veya bu tarım ürünü ya da gıda 

maddesinin aşağıdaki şartları sağlaması durumunda menşe adı niteliğini kazanmaktadır: 

*Tarım ürünü ya da gıda maddesinin menşei, menşe adında gösterilen bölge, belirgin yer veya 

ülke olmalıdır, 

*Tarım ürünü ya da gıda maddesinin tüm veya esas nitelik ya da özellikleri, belirli coğrafi 

çevreye özgü doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyor olmalıdır, 

*Tarım ürünü ya da gıda maddesinin üretimi, işlenmesi ve hazırlanması işlemlerinin tamamı, 

belirtilen coğrafi alan sınırları içinde yapılmış olmalıdır.40 

 

Tüzük sadece belirli tarım ürünleri ve gıda maddeleri üzerindeki menşe adlarını 

düzenlemektedir. Buna karşın diğer mal türleri üzerindeki menşe adları, Tüzüğün kapsamı 

dışında bırakılmışlardır. 

 

Tüzük kapsamına giren tarım ürünleri ve gıda maddeleri, sınırlı sayıda olmak üzere sayılmıştır.41 

Tüzük, sadece; 

*Kurucu Antlaşmanın l numaralı ekinde yer alan tarım ürünlerinin insan tüketimi için 

öngörülmüş olanları ile, 

*510/2006 sayılı Tüzüğün l numaralı ekinde yer alan gıda maddeleri ve 

*510/2006 sayılı Tüzüğün 2 numaralı ekinde yer alan tarım ürünleri üzerindeki menşe adlarını 

düzenlemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 510/2006 sayılı Tüzük m 2 
41 510/2006 sayılı Tüzük m 1 
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Çizelge 5.1.  2006/510/ sayılı Konsey Tüzüğünün Amacı Doğrultusunda 

Ürünlerin Sınıflandırılması 42 
 
 

1. İnsan Tüketimine Yönelik Topluluğu Kuran Antlaşmanın I Sayılı Ek’inde Yer 
Alan Tarım Ürünleri: 

 
 Sınıf 1.1. Taze et (ve sakatat) 
 Sınıf 1.2. Et Ürünleri (pişirilmiş, tuzlanmış, tütsülenmiş, vb.) 
 Sınıf 1.3. Peynirler, 
 Sınıf 1.4. Diğer hayvansal ürünler (yumurta, bal, tereyağı hariç diğer süt   
                      ürünleri, vb.) 
 Sınıf 1.5. Sıvı ve katı yağlar 
 Sınıf 1.6. Meyve, sebzeler ve hububat, taze veya işlenmiş 
 Sınıf 1.7. Taze balık, yumuşakçalar, kabuklular ve bunlardan elde edilen ürünler 
 Sınıf 1.8. EK I’de yer alan diğer ürünler (baharatlar, vb.) 

 
2. 2006/510 sayılı Konsey Tüzüğünün I sayılı Ek’inde yer alan Gıda Ürünleri: 

 
 Sınıf 2.1. Biralar 
 Sınıf 2.2. Tabi kaynak ve mineral suları (sadece 31 Mart 2006’dan önce) 
 Sınıf 2.3. Bitki özünden elde edilen içecekler 
 Sınıf 2.4. Ekmek, hamur, kek, şekerleme ve diğer fırın mamulleri  
 Sınıf 2.5. Doğal sakızlar ve reçineler 
 Sınıf 2.6. Hardal ezmesi 
 Sınıf 2.7. Makarna 

 
3. 2006/510 sayılı Konsey Tüzüğünün II Sayılı Ek’inde yer alan tarım ürünleri: 
 

 Sınıf 3.1. Saman, kuru ot 
 Sınıf 3.2. Temel yağlar 
 Sınıf 3.3. Şişe mantarı 
 Sınıf 3.4. Kırmızı böcek boyası (hayvansal menşeli ham madde, cochineal) 
 Sınıf 3.5. Çiçekler ve süs bitkileri 
 Sınıf 3.6. Yün 
 Sınıf 3.7. Hasır 
 Sınıf 3.8. Ayrıştırılmış keten 
 

 

 

 

Şarap ve distile (damıtılmış) alkollü içkiler üzerindeki menşe adları ise, özel düzenlemelere 

konu edilmiş olduklarından, tarım ürünü niteliği taşımalarına rağmen, Tüzük hükümlerine tâbi 

                                                
42 Bu sınıflandırma 1898/2006 sayılı Tüzük EK III’ten alınmıştır. 
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tutulmamaktadırlar.43 Bununla birlikte, Tüzükteki düzenlemeler, şarap ve distile alkollü içkilere 

ilişkin mevzuata halel getirmeksizin, söz konusu mevzuat saklı kalmak şartıyla uygulanmalıdır. 

 

Menşe adı kavramı, ürünün kaynaklandığı coğrafi alanı, bir başka deyişle, ürünün coğrafi 

kökenini, menşeini gösteriyor olmalıdır. Ürünün coğrafi kökeni olarak bir bölgenin adı ya da 

belirgin (spesifik/specific) bir yerin adı gösterilebilmektedir. 

 

Hatta istisnai durumlarla sınırlı olmak şartıyla, ülke adlarının dahi menşe adı olarak tescil 

edilebilmesi mümkündür. İstisnai durumdan ne anlaşılması gerektiği hususu, yargı sürecinde 

tartışılmış ve örneğin Lüksemburg gibi küçük ülkeler söz konusu olduğunda, bu istisnanın 

uygulanabileceği görüşü savunulmuştur.44 

 

Köken olarak gösterilen yerin, gerçekte var olan bir coğrafi alan olması zorunludur; hayali bir 

yer adının menşe adı olarak tescili mümkün değildir. Bu itibarla, soyut bir coğrafi yer şekli, 

menşe adı olarak tescil edilemez. Örneğin 1997 tarihli bir kararda, sadece "Dağ" ifadesinin 

tescilinin mümkün olmadığına hükmedilmiştir. 

 

Benzer şekilde; rakamların menşe adı olarak tesciline de izin verilmemektedir. Nitekim aynı 

bölgeden kaynaklanan menşe adlarını, rakamlarla birbirinden ayırarak (Dauner Quelle I, Dauner 

Quelle II, Dauner Dauner Quelle III şeklinde) tescil ettirme talebi, rakamların coğrafi yer adı 

olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.45 

 

Coğrafî köken olarak mutlaka AB sınırları içerisindeki bir yerin gösterilmesi şart değildir. Zira 

Tüzük, menşe adı olarak tescil edilme olanağını, sadece Üye Devletlerden kaynaklanan ürünler 

ile sınırlamamıştır. Dolayısıyla üye olmayan devletlerdeki coğrafi 

yerlerin de, Tüzük çerçevesinde tescil edilecek menşe adlarının kökeni olarak gösterilmesi 

mümkündür. 

 

Halihazırda, "Kolombiya kahvesi" (Cafe de Colombia), üye olmayan bir devletten kaynaklanan 

ilk ve tek tescilli menşe adıdır. Bunun dışında üye olmayan devletlerin (Örneğin Hindistan ve 

                                                
43 510/2006 sayılı Tüzük m. 1.1.f.2 şarap pazarını düzenleyen 1493/1999 sayılı Tüzüğe atıfta bulunmuştur. 
Ancak üzüm sirkesi Tüzük kapsamına alınmıştır. 
44 Opinion of Mr Advocate General Jacobs Delivered on 14 March 2002, Commission of the European 
Communities v. Federal Republic of Germany , Case C-325/00, ECR 2002, S. I-09977,b.40 
45 Yıldız, 2008/2 s. 25 
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin) ülkesinden kaynaklanan menşe adlarının ve mahreç işaretlerinin 

tescili için yapılmış pek çok başvuru da bulunmaktadır.46 

 

Tüzüğe göre, menşe adı, kural olarak, coğrafi yerin adını içmek zorundadır. Bu itibarla, söz 

konusu kavram, genellikle, ürünün kaynaklandığı coğrafi yerin adından ibaret olup, menşe 

adı, ürünün kaynaklandığı coğrafi alanın adı ile aynıdır. Örneğin Fransa adına menşe adı olarak 

tescil edilmiş olan Rokfor (Roquefort) peyniri ifadesi, sadece, adı geçen devletin Roquefort 

bölgesinde üretilen ve belirli niteliklere sahip peynirler için kullanılabilmektedir.47 

 

Tüzüğe göre, bir adın menşe adı sayılabilmesi için, ürünün coğrafi menşeini göstermesinin yanı 

sıra, ürünün bu coğrafi çevreden kaynaklanan çeşitli nitelik veya özelliklere sahip bulunduğuna 

işaret etmesi de zorunludur. 

 

Tüzük, menşe adı kavramını tanımlarken, ürünün nitelik ya da özelliklerinin belirli coğrafi 

çevreden kaynaklanması gerektiğini belirtmiştir. Bu itibarla, sadece özelliğin ya da sadece 

niteliğin bu coğrafi çevreden kaynaklanması yeterli sayılmıştır. Buna karşın, ürünün 

kaynaklandığı coğrafi yeri belirten bir adın, ürünün sadece (bu coğrafi çevreden kaynaklanan) 

ününe işaret etmesi yeterli görülmemiştir. 

 

Menşe adından söz edebilmek için, ürünün nitelik veya özelliği ile coğrafi çevre arasında çok 

sıkı bir bağın varlığı aranmaktadır. Zira, Tüzük, "ürünün tüm veya esas nitelik ya da 

özelliklerinin" belirtilen coğrafi çevreden kaynaklanması gereğinden söz etmektedir.48 Buna 

göre; söz konusu nitelik veya özelliklerin ya tümünün ya da esas teşkil edecek kadar büyük 

kısmının bu coğrafi çevreden ve bu çevreye özgü unsurlardan kaynaklanıyor olması 

zorunludur. Söz konusu unsurlar, o coğrafi çevrenin doğal yapısından (iklim, toprak yapısı, su, 

hayvanların beslenmesine konu olan bitki örtüsü gibi) ve beşeri nitelikli özelliklerinden (o 

coğrafî alandaki üreticilerin yerleşmiş üretim teknikleri gibi) kaynaklanabilmektedir. 

 

Menşe adından söz edebilmek için, ürünün üretimi, işlenmesi ve hazırlanması işlemlerinin 

tümüyle belirtilen coğrafi alan sınırları içinde yapılmış olması zorunludur. Bu itibarla, menşe 

                                                
46 Başvurular için Bkz: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/en/1360_en.htm Erişim Tarihi: 15.08.2008 
47 Bu menşe adının tescil kaydı için bkz.  http://ec.europa.eu/agriculture/qual/en/132_en.htm  
48 510/2006 sayılı Tüzük m. 2.1 
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adı niteliği taşıyan ürünlerin, kaynaklandıkları coğrafi çevre dışında üretilebilmeleri mümkün 

değildir.49 

 

Tüzük, menşe adından söz edilebilmesi için, ürünün üretim islenmesi ve hazırlanması 

işlemlerinin tamamının "belirtilen (defined) coğrafi alan içinde" yapılmasını zorunlu 

görmektedir. Belirtilen coğrafi  alan kavramından kasıt, "şartnamede belirtilen coğrafi alan”dır. 

 

Anılan düzenlemede kullanılan "belirtilen coğrafi alan" kavramı ürünün coğrafi kökeni olarak 

gösterilen "belirgin (spesifık/specific) bir yerin adı" kavramından farklı olup, bundan daha geniş 

kapsamlıdır. Şöyle ki; menşe adında yer verilmiş olan coğrafi yerin (belirgin bir yerin) ad 

ürünün kaynaklandığı coğrafi alanı "genel olarak" ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Ürün, 

menşe adında belirgin yer adı olarak gösterilen coğrafi alanın yanı sıra, şartnamede belirtilmiş 

diğer coğrafi alanlarda da üretilebilmektedir. 

 

Tüzük, istisnaen, hammaddesinin kaynaklandığı yer ile işlendiği yer farklı olan bazı 

ürünler üzerindeki adlara da, belli koşullarla menşe adı niteliği tanıyabilmektedir.50 

 

Söz konusu olanak, sadece canlı hayvan, et ve süt ürünlerinin hammadde olduğu durumlarla 

sınırlandırılmıştır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için; ürünün hammaddesinin kaynaklandığı yer, 

ürünün işlendiği yerden daha geniş ya da farklı olmakla beraber; 

* Hammaddenin üretildiği alan, sınırları belirli bir alan olmalı ve 

* Hammaddenin üretiminde özel koşullar bulunmalı ve 

*Söz konusu özel koşullara uyulduğuna ilişkin denetim düzenle meleri mevcut olmalıdır.51 

 

Hammaddesi ile işlenişi farklı yerlerde olan ürünler üzerindeki adların menşe adı sayılabilmeleri 

için, ayrıca, bunların kaynak ülkede, l Mayıs 2004 tarihinden önce menşe adı olarak tanınmış 

olmaları da gerekmektedir.52 

 

Mahreç İşareti: Bir tarım ürünü ya da gıda maddesini tanımlamak üzere kullanılan bölge adı, 

belirgin bir yerin adı veya istisnai durumlarda bir ülkenin adı, bu tarım ürünü ya da gıda maddesinin 

                                                
49 510/2006 sayılı Tüzük m. 2.1.a 
50 510/2006 sayılı Tüzük m. 2.3 
51 1898/2006 sayılı Tüzük m.5.2-3 
52 510/2006 sayılı Tüzük m. 2.3 
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aşağıdaki şartları sağlaması durumunda mahreç işareti niteliğini kazanmaktadır: 

*Tarım ürünü ya da gıda maddesinin menşei, mahreç işaretinde gösterilen bölge, belirgin yer veya 

ülke olmalıdır, 

*Tarım ürünü ya da gıda maddesi, bu coğrafi kökene göndermede bulunan belirgin bir nitelik, ün 

veya diğer özelliği haiz olmalıdır, 

*Tarım ürünü ya da gıda maddesinin üretimi ve/veya işlenmesi ve/veya hazırlanması işlemleri, 

belirtilen coğrafi alan sınırları içinde yapılmış olmalıdır.53 

 

Tüzük m.2.1.b hükmündeki tanıma göre, mahreç işareti kavramından bahsedebilmek için, 

ürünün, “belirgin bir nitelik, ün veya diğer özelliklerden” birini taşıması gerekir. Tüzüğün 

ifadesinden ürünün niteliği veya ünü ya da diğer özelliklerinden sadece birinin bulunmasının 

yeterli olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Menşe adı kavramına ilişkin düzenlemelerden farklı olarak, Tüzük, tek başına “ün 

(itibar/reputation) unsurunun varlığını da yeterli saymaktadır. Ancak “ün” kavramının 

belirlenmesi, nitelik veya özellik kavramının belirlenmesine oranla güçlük arz etmektedir. 

Şöyle ki, her ne kadar Tüzük nitelik, özellik ve ün kavramlarından hiçbirini açıklamamışsa da 

nitelik ve özellik kavramlarının nispeten objektif olduğu, ün kavramının ise subjektif mahiyet 

arz ettiği açıktır. Bu itibarla, ünün tespitinde nitelik ve özelliğin tespitine oranla daha çok 

zorlukla karşılaşılmaktadır.54 

 

Üstelik mahreç işaretlerinin hangi durumda “ün kazanmış” sayılacakları ve bir adın mahreç 

işareti sayılabilmesi için “ne ölçüde” ünün yeterli olacağı hususu belirsizdir. Zira ün 

konusunda temel sorun şudur: aslında coğrafi kökenden kaynaklanan bir nitelik ya da özelliği bu-

lunmayan bir ürüne reklam yoluyla coğrafi kökeniyle bağlantılı şekilde, belirgin ün 

kazandırılabilmesi, teorik olarak bile olsa mümkündür. 

 

Her ne kadar üne sahip ürünlerin de reklamı yapılabilmekte ise de, söz konusu ürünlerin, 

reklamı yapıldığı için değil, zaten coğrafi kökeninden kaynaklanan farklılıklara sahip 

bulundukları için ün kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, coğrafi işaret hukuku 

anlamında ün kavramının, genellikle kısa vadede sonuç veren reklamdan ve halkla ilişkiler 

çalışmalarından öte, üreticinin, ürünün coğrafi kökeninden kaynaklanan farklılıklarına 

                                                
53 510/2006 sayılı Tüzük m. 2.1.b 
54 Yıldız, 2008/2 s. 33 
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dayanarak ve uzun zamandan beri yürüttüğü tanıtım çabalarıyla oluşması gerektiği kabul 

edilmektedir. 

 

Yargı kararlarında ise, "ün" kavramının, tüketiciler nezdinde, ürünün, coğrafi kökeninden 

kaynaklanan belirgin bir özellik ya da niteliğe sahip olduğu kanısının oluşması şeklinde 

açıklandığı görülmektedir.55 

 

Tüzük, tarım ürünü ya da gıda maddesinin nitelik, ün veya diğer özelliğinin, ürünün 

kaynaklandığı coğrafi kökene göndermede bulunuyor olması şartını aramaktadır. Tüzük, m. 2. 

l.b hükmündeki mahreç işareti kavramı için, menşe adı kavramında olduğu gibi "coğrafi 

çevreden kaynaklanma" kıstasını değil, "coğrafi kökene göndermede bulunma" kıstasını kabul 

etmiştir. 

 

Mahreç işareti kavramı için kabul edilmiş olan "coğrafi köken" (geographical origin) kavramı, 

menşe adı kavramına ilişkin düzenlemelerde kullanılan "coğrafi çevre" (geographical 

environment) kavramına göre daha geniş kapsamlıdır. Bu itibarla, "coğrafi kökene göndermede 

bulunma" kıstasının gerçekleşmesi, "coğrafi çevreden kaynaklanma" kıstasına göre daha 

kolaydır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, her ne kadar menşe adı kavramındaki kadar sıkı 

bir bağ bulunması zorunlu değil ise de, coğrafi işaretlerde, yine de, ürüne belirgin bir nitelik, ün 

veya diğer özelliklerini veren nedenlerden en az birinin, ürünün coğrafi kökeni ile bağlantılı 

olması gerektiğidir.56 

 

Tüzük, mahreç işaretinin coğrafi kökene "göndermede bulunması"nı  zorunlu saymaktadır. 

Buna göre; mahreç işaretinden söz edebilmek için, söz konusu belirgin nitelik, ün veya 

özelliğin, ürünün menşei olan coğrafi yeri çağrıştırması, hatırlatması, bu yerle bağlantısını ifade 

etmesi yeterlidir. 

 

                                                
55 Bkz Parma Kararı: Consorzio del Prosciutto di Parma and Salumificio S.Riita SpA v. Asda Stores Ltd. and 
Hygrade Foods Ltd, Case C-108/01 ECR 2003 S.I-5121 
Yıldız, 2008/2 s. 34   
56 Bazı durumlarda ürüne belirgin bir nitelik, ün veya diğer özelliklerini veren ürünün ürünün kaynaklandığı 
coğrafi alan değil, o coğrafyada yerleşik bulunan geleneksel üretim metotları olabilmektedir. (Örneğin belli 
durumlarda o coğrafyada yaşayan halkın yerel yemekleri). Bu durumda korunması talep edilen adın, menşe adı 
ya da mahreç işareti mi yoksa geleneksel özellikli ürün adı mı olduğu ayırımına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Özellikle ürüne özelliği veren temel nedenin coğrafi kökenden kaynaklanan “beşeri nitelikli unsurlar” olduğu 
durumlarda söz konusu ayırım önem kazanmaktadır. 
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Tüzük m. 2.1.b hükmüne göre; ürünün üretimi, işlenmesi ve hazırlanması işlemlerinin "en az 

birinin" belirtilen coğrafi alan içinde yapılmış olması zorunlu ve yeterlidir. Bu düzenleme ile, 

ürünün, belirtilen coğrafi alan dışında da üretilebilmesi mümkün kılınmıştır. 57  

 

5.1.2. Tescil Süreci 

 

5.1.2.1. Menşe Adı/Mahreç İşareti Olarak Tescil Edilemeyecek Adlar  

 

Jenerik Adlar : 510/2006 sayılı Tüzük, jenerik ad seviyesine düşmüş olan menşe adları ve 

mahreç işaretlerinin tescil edilmesini yasaklamıştır. Coğrafi işaretler açısından genel olarak 

jenerik ad (öz ad) kavramı, bu işaretlerin, niteledikleri mal/ürün türünün günlük hayatta 

kullanılan genel adı haline dönüşmeleri, artık bu malların/ürünlerin coğrafi kökenine ilişkin 

ayırt edici işlevlerini yitirmeleri anlamına gelmektedir. Tüzüğe göre ise; bir menşe adının ya da 

mahreç işaretinin, jenerik ad kapsamında değerlendirilebilmesi için, ilişkin olduğu tarım ürünü 

ya da gıda maddesinin "AB’deki ortak adı" haline dönüşmüş olması şarttır. Söz konusu adın, 

tarım ürününün ya da gıda maddesinin eskiden beri üretildiği ya da pazarlandığı yeri veya bölge 

gösteriyor olması, sonucu değiştirmemektedir. 

Örneğin çeddar (Cheddar) peyniri kavramı, günümüzde nitelediği peynirin belirli bir coğrafi 

kökenden kaynaklandığını değil, belirli bir peynir türünden olduğunu ifade etmektedir. 

 

Bir menşe adı ya da coğrafî işaret, ancak tescil edilene kadar jenerik ad seviyesine düşebilir. 

Tescil edilmiş ve korunmaya başlanmış olan bir menşe adı ya da coğrafi işaret, tescilin ardından 

jenerik ada dönüşemez58. 

 

Tüzüğe göre; bir adın jenerik ad haline dönüşüp dönüşmediği hususu saptanırken, tüm 

etkenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu etkenlerden de özellikle; 

* Üye devletlerde ve ürünün tüketildiği alandaki mevcut durum ile 

* İlgili ulusal ve AB hukukunun dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir59. 

 

Ayrıca, Tüzükte yer almamakla birlikte, bir adın jenerik ada dönüşüp dönüşmediği 

hususunun saptanmasına yardımcı olan, yargı kararları ile kabul edilmiş bazı diğer 

                                                
57 Yıldız, 2008/2 s. 34   
58 510/2006 sayılı Tüzük m.13(2) 
59 510/2006 sayılı Tüzük m. 3(1) 



27 
 

kıstaslar da bulunmaktadır: 

 

Feta kararında, Komisyon, jenerik ad tespit edilirken, pazarda hukuka uygun biçimde yer 

almakta olan benzer ürünlerin durumunun da dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu 

kararda, ayrıca, dava konusu menşe adının jenerik ada dönüşüp dönüşmediği hususunun 

tespitinde, jenerik markanın belirlenmesine ilişkin kıstaslardan kıyasen yararlanılmıştır.60 

 

Grana Padano kararında ise, internetteki arama motorlarında tür adı olarak yer alıyor olmanın, 

menşe adları ve coğrafi işaretlerin jenerik ad seviyesine düştüğü sonucuna ulaşmak için yeterli 

olup olmayacağı hususu gündeme gelmiştir. Kararda, menşe adının ya da mahreç işaretinin, 

internette yer alan kayıtlarda tür adı olarak kullanılıyor olmasının, jenerik ad haline geldiğini 

ispata tek başına yeterli olmadığına hükmedilmiştir.61 

 

Jenerik ad hâline gelmiş menşe adları ve mahreç işaretleri, tek başlarına o ürüne ilişkin menşe 

adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilememekle birlikte, o ürün "türünü" ifade etmek üzere 

kullanılabilmektedirler. Buna göre; jenerik ad haline gelmiş mahreç işaretleri, başka bir menşe 

adına ya da mahreç işaretine eklenerek, o adın yanında, ürün türü olarak yer  alabilmekte ve o 

adla birlikte tescil edilebilmektedirler.62 

 

Bu itibarla tescilli bir menşe adı ya da mahreç işaretinde "tür ad olarak işlev görmek üzere bir 

jenerik ada yer verildiği durumlarda, jenerik adın kullanımı, hukuka aykırılık teşkil 

etmemektedir. Anılan türde kullanımın, 510/2006 sayılı Tüzük m. 13.1.a-b uyarınca 

engellenmesi de talep edilememektedir.63 

 

Örneğin "çeddar peyniri" (Cheddar Cheese) ifadesi, önceden o peynir türünün coğrafi kökenini 

gösteren bir menşe adı iken, zamanla jenerik ad seviyesine düşmüştür. Daha sonra ise, 

West Country Farmhouse bölgede üretilen peynirler nitelenirken, bu ifade de "peynir türü 

olarak” kullanılmış ve "West Country Farmhouse Çeddar Peyniri (West Country Farmhouse 

                                                
60 İKV: ATAD “Feta” Peynir Davasında Kararını Verdi, İKV Bülteni, 16-31 Ekim 2005, s.3 
Ayrıca, Feta Kararı incelemesi için bkz EK 3 (Joined Cases C-465/02 C-466/02 Federal Republic of Germany, 
Kingdom of Denmark V. Commission of the European Communities) http://eur-lex.europa.eu 
61 Judgement of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of September 2007 Consorzio per la tutela del 
formaggio Grana Padano v. Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM), Case T-291/03 OJ C 247, 
20.10.2007, s.23, b.71 http://eur-lex.europa.eu  (15.08.2008) 
62 510/2006sayılı Tüzük m. 13(1) f.2 
63 510/2006 sayılı Tüzük m. 13(1) f.2 
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Cheddar Cheese)" ifadesi, Komisyon tarafından tutulmakta olan Sicile64. menşe adı olarak 

tescil edilmiştir65 

 

İltibas Yaratan ve Yanıltıcı Olabilecek Bitki Çeşidi ve Hayvan Soyu Adları: Bitki çeşitleri ve 

hayvan soyu adlarının coğrafi yer adlarını içermesi mümkündür. Üstelik coğrafi köken belirten 

işaretlerin aksine bitki çeşidi veya hayvan soyu adlarında coğrafi yer adlarının kullanılması bu 

bitki çeşidi veya hayvan soyu ile o coğrafi yer arasında herhangi bir ilişki bulunmasa dahi 

mümkündür. Korunmakta olan ve coğrafi ad içeren bitki çeşidi adı ya da hayvan soyu adı 

mevcutken, aynı coğrafi adı bir menşe adının ya da coğrafi işaretin tesciline ise, ancak belirli 

şartlarda izin verilmektedir. 

Tüzük, bitki çeşitleri ya da hayvan soyları adları ile iltibas yaratan adların, menşe adı ve 

mahreç işareti olarak tescil edilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Ancak tescilin bu nedenle 

reddedilebilmesi için, tescili talep edilen adların, anılan iltibas nedeniyle, üzerlerinde yer 

alacakları ürünün gerçek coğrafi menşei konusunda tüketicileri yanıltabilecek/yanlış 

yönlendirebilecek nitelik taşıyor olmaları zorunludur.66 

 

Buna göre, coğrafî yer adları, bitki çeşidi veya hayvan soyu adları ile iltibas yaratmıyorsa ya da 

iltibas yaratmakla beraber ürünün menşeine ilişkin olarak yanıltıcı/yanlış yönlendirici nitelikte 

değillerse, menşe adı ya da coğrafî işaret olarak tescil edilebilmektedirler. Dolayısıyla, coğrafi 

yer adından ibaret bir bitki çeşidi adının, başka bir ürün tipi için, örneğin peynir için coğrafî 

işaret olarak tescil edilmesi talep edildiğinde, söz konusu talep, bu gerekçeyle 

reddedilememektedir. 

 

Tescilli Bir Menşe Adıyla/Coğrafi işaretle Eşsesli Nitelik Taşıyan Aldatıcı Adlar: 

510/2006 sayılı Tüzükte tescil edilemeyen adlar kapsamında ele alınan bir diğer husus da, eşsesli 

coğrafi yer adlarıdır. Eşsesli (homonym) kavramı, yazılışı (ya da telaffuzu) aynı, ancak anlamları 

farklı kelimeleri ifade etmektedir, örneğin hem İspanya'da hem de Arjantin'de "Rioja" adlı 

bölgeler bulunmakta olup; her ikisinde de şarap üretilmektedir. (Ülkemizde "Ereğli" adlı birden 

çok yerleşim biriminin bulunması gibi). 

 

                                                
64 Tescil kaydı için bkz. http://ec.europa.eu.agriculture/qual/en/201_en.htm, Erişim Tarihi:15.08.2008 
65 Yıldız, 2008/2 s. 39 
66 510/2006 sayılı Tüzük m. 3.2 
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Menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilmiş olan bir coğrafi yer adı ile (tamamen ya da 

kısmen) eşsesli olan coğrafi yer adlarının tescil edilip edilemeyecekleri hususu saptanırken, 

öncelikle tescili talep edilen menşe adının ya da mahreç işaretinin yerel düzeydeki ve geleneksel 

kullanımı dikkate alınmaktadır. Bunun yanı sıra, tescili talep edilen ad ile önceden tescil 

edilmiş ad arasında mevcut bulunan iltibas tehlikesi de değerlendirilmektedir.67 

 

Söz konusu kullanım ve karıştırılma ihtimali incelenirken, özellikle, tescili talep edilen adın, 

tüketicileri, o adın üzerinde yer aldığı ürünlerin coğrafi kökeni konusunda aldatıp aldatmadığı 

hususu incelenmektedir Tüketiciler nezdinde ürünün başka bir yerden kaynaklandığı şeklinde 

izlenim doğurmakta ise, söz konusu adın tesciline izin verilmemektedir.  Anılan durumda tescili 

talep edilen coğrafi yer adının, ürünün menşein (kaynaklandığı ülkeyi, bölgeyi ya da yeri) 

doğru olarak belirtiyor olması sonucu etkilememekte, buna rağmen tescil yapılamamaktadır.68 

 

Söz konusu kullanım ve karıştırılma ihtimali incelenirken önem verilecek bir diğer husus da, 

(önceden) tescil edilmiş ad ile tescili talep edilen adın -birlikte/aynı anda- kullanımı halinde, 

uygulamada bunların birbirlerinden farklı olduklarının anlaşılıp anlaşılmayacağıdır. Tescil için, 

iki ad arasındaki farklılığı yeterli derecede ortaya koyan bir ayrımın varlığı zorunludur. Böyle 

bir ayrım, önceden tescil edilmiş adı kullanmaya yetkili üreticiler ile sonradan tescili talep edilen 

adı kullanmaya yetkili olacak üreticilerin menfaatlerin adil bir biçimde dengelenebilmesi ve 

tüketicilerin aldatılmaması için gerekli görülmüştür.69 

 

Ünlü, Tanınmış ve Uzun Süredir Kullanılmakta Olan Bir Marka Nedeniyle Tüketicileri 

Yanıltabilecek Adlar: Tüzükte menşe adı ve mahreç işareti olarak tescil edilmesi yasaklanan bir 

diğer grup da, ünlü, tanınmış ve uzun süredir kullanılmakta olan bir marka nedeniyle tüketicileri 

yanıltabilecek nitelik taşıyan adlardır.70 Bir adın bu nedenle tescilinin önlenebilmesi için 

öncelikle markanın üne, tanınmışlığa kavuşmuş olması gerekmektedir. Öyle ki bu ün ve 

tanınmışlık ile markanın kullanılmakta olduğu süre, tüketicileri, tescili talep edilen adın üzerinde 

yer aldığı ürünün gerçek kimliğine ilişkin olarak yanıltıyor olmalıdır. Söz konusu hükümde 

aranan yanıltma ihtimali, ürünün coğrafi menşei konusunda değil, kimliği, daha açık bir ifadeyle 

                                                
67 510/2006 sayılı Tüzük m. 3.3, c.1 
68 510/2006 sayılı Tüzük m. 3.3, a. 
69 510/2006 sayılı Tüzük m. 3.3, b. 
70 510/2006 sayılı Tüzük  m. 3.4 
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kim tarafından kullanılmaya yetkili olduğu hususuna ilişkindir. Bu durumda, söz konusu adın, 

menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescili yasaklanmıştır.71 

 

5.1.2.2. Tescil Başvurusu 

 

Başvurabilecek Kişiler: Bir menşe adının ya da mahreç işaretinin Komisyon tarafından 

tutulan Sicile tescili için başvurmaya sadece "gruplar" yetkili kılınmıştır.72  Başvurmaya yetkili 

gruptan kastedilen; başvuru konusu menşe adının ya da mahreç işaretinin ilişkin olduğu tarım 

ürünü ya da gıda maddesinin üretiminde veya işlenmesinde çalışan kişilerden oluşan 

topluluktur, örneğin o coğrafi işareti taşıyan tarım ürününü üreten çiftçileri temsil eden birlikler, 

bu kapsamda başvurabilmektedirler. Grup, sadece üretiminde ya da temininde çalıştığı tarım 

ürünü ya da gıda maddesi için başvuru yapabilmektedir.73 

 

Tüzük, ilgili taraf sayılan diğer kişilerin de, gruba katılmalarına izin vermektedir. Başvuran 

topluluğun tüzel kişiliğinin bulunup bulunmaması, Tüzük anlamında grup sayılması açısından 

önem taşımamaktadır. Hatta tek başına bir gerçek ya da tüzel kişi dahi, belirli şartları sağlaması 

hâlinde grup sayılabilmekte, grup hükümleri çerçevesinde tescil başvurusu yapabilmektedir. 

 

Birden çok devletin ya da idari birimin ortak sınırında yer alan her bir parçası ayrı bir devlette 

veya idarî birimde bulunan (trans-border) coğrafi yerlerden kaynaklanan ürünlerin de, menşe adı 

ya da mahreç işareti olarak tescil edilebilmeleri mümkündür. Anılan durumlarda birden çok grup 

birlikte hareket ederek, ortak bir başvuruda bulunabilmektedirler.74 Tüzük, sicile başvuru (ve tescil) 

olanağını, sadece üye devletlerin ülkesinden kaynaklanan menşe ve coğrafi işaretlerle 

sınırlamamıştır. Buna paralel olarak, tescil için başvurabilecek grupların da, AB vatandaşı ya 

da taabiyetinde olan veya AB sınırları içinde ikamet eden yahut yerleşik bulunan kişilerden 

oluşması gibi bir şart aranmamaktadır. Birlik dışında ikamet eden veya yerleşik bulunan kişiler 

de, Birlik vatandaşı ya da taabiyetinde olmasalar bile, grup oluşturabilmekte ve tescil için 

başvurabilmektedirler.   

 

                                                
71 Yıldız , 2008/2 s. 41 
72 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.1, c.1 
73 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.2 
74 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.1, f.3 ve m.16.d 
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Başvurulacak Makam: Tescil için başvurulacak makam, tescili talep edilen menşe adının  ya 

da mahreç işaretinin ilişkin olduğu ürünün kaynaklandığı coğrafi alanın bir üye devletin 

ülkesinde bulunup bulunmamasına göre değişmektedir. 

 

Eğer bir üye devletin ülkesinden kaynaklanan menşe adının  ya da mahreç işaretinin tescili 

için başvurulmakta ise, başvurunun, söz konusu üye devlete yapılması zorunludur.75 Başvuru 

konusu menşe adı ya da mahreç işaretinin kaynaklandığı coğrafi alan, üye olmayan bir devletin 

ülkesinde yer alıyorsa, durumda, tescil başvurusu Komisyona yapılmaktadır.76 Başvuru 

doğrudan Komisyona sunulabileceği gibi, o devletin yetkili ulusal makamları aracılığıyla da 

Komisyona iletilebilmektedir.77 

 

Başvuru İçeriği: Başvuru Üye Devlet kaynaklı ise; başvuru konusu menşe adı ya da mahreç 

işareti, bir üye devletten kaynaklanıyorsa, başvurunun aşağıda sayılan unsurlardan oluşması 

yeterlidir:78 

 

- Başvuran Grubun Ad ve Adresi 

Yukarıda da belirtildiği gibi, bir menşe adının ya da mahreç işaretinin Komisyon tarafından 

tutulan Sicile tescili için başvurmaya sadece gruplar yetkili kılınmıştır. Bu grubun ad ve 

adresinin, başvuruda belirtilmesi zorunludur. Başvuru, ayrıca, grubun hukuki statüsü, 

büyüklüğü ve niteliği hakkında da bilgi içermelidir.79 

 

- Şartname 

Bir adın Tüzük uyarınca menşe adı ya da mahreç işareti olarak korunabilmesi ve tescil 

edilebilmesi için, öncelikle bir şartname80 (product specification) hazırlanması gerekmektedir. 

Şartname, bir ürünün söz konusu menşe adını ya da mahreç işaretini taşıyabilmesi için hangi 

şartları haiz olması gerektiğini ayrıntılı şekilde gösteren belgedir. Şartnamede şu unsurlara yer 

verilmesi zorunludur: 

Tarım ürünü ya da gıda maddesinin, 

* (menşe adı veya mahreç işaretini de içeren) adı, 
                                                
75 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.4 
76 Üye olmayan devlet ülkesinden kaynaklanan menşe adının ya da mahreç işaretinin tescili için Komisyona 
doğrudan başvurma olanağı Dünya Ticaret Örgütü’nün baskısı sonucunda tanınmıştır.  
77 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.9, f.2 
78 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.3 
79 1898/2006 sayılı Tüzük m. 10.1, f.2 
80 Bu kavram Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun Taslağında 
“tarifname” olarak dilimize tercüme edilmiştir. 
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* temel (fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik vs.) özellikleri, 

* kaynaklanması gereken coğrafî alanın tarifi (sınırları),  

* üretim metodu, 

*niteliği veya özelliği ya da ünü ile coğrafî çevre yahut coğrafi köken arasındaki bağ.81 

 

Tescil edilmiş olan menşe adını ya mahreç işaretini kullanma hakkı, sadece bunu tescil 

ettiren kişilere tanınmış değildir. Tescilli bir menşe adının ya da mahreç işaretinin bütün 

şartlarını sağlayan diğer üreticiler de, söz konusu işaretleri kullanmaya yetkilidirler. Bir 

üreticinin tescilli bir menşe adını ya da mahreç işaretini kullanmaya hakkı olup olmadığı 

hususu ise, ürünün şartnameye uygunluğu kıstasına göre belirlenmektedir. Bu itibarla, 

kamunun, şartnamenin içeriğini kolayca öğrenebilmesi önem taşımaktadır. Anılan hedefe 

yönelik olarak, Tüzükte şartnamenin AB Resmi Gazetesinde yayımlanması zorunluluğu 

öngörülmüştür.82 

Şartnamenin içeriğinin sonradan değiştirilebilmesi mümkündür.83 Söz konusu değişiklikler, 

özellikle bilimsel ve teknik gelişmelerin dikkate alınması amacıyla ve şartnamede (Tüzük m. 

4.2.c uyarınca) belirtilen coğrafî alanın sınırlarının yeniden tarif edilmesi için yapılmaktadır.  

 

- Tek Metin Belgesi 

Tescil başvurusunun içermesi gereken bir diğer zorunlu unsur da; "Tek Metin" (The Single 

Document) alarak adlandırılan belgedir.84 Bu belgede şu unsurlara yer verilmesi zorunludur: 

*Şartnamenin temel noktaları (bu kapsamda ürünün adı, tarifi, -varsa- paketleme ve 

etiketlemeye ilişkin belirgin (spesifik) kuralları, kaynaklandığı coğrafi alanın sınırları çizilmiş 

belirli bir tanımı), 

*Ürünle coğrafi çevre ya da coğrafi köken arasındaki bağ (varsa ürünün tarif ya da üretim 

metodundaki, bu bağı sağlayan belirgin (spesifik) unsurlar). 

 

Başvuru Üye Olmayan Bir Devletten Kaynaklanıyorsa; söz konusu menşe adı ya da mahreç 

işareti, üye olmayan bir devletten kaynaklanıyorsa, öncelikle -üye bir devlete başvurulurken 

hazırlanan ve- yukarıda sayılan belgelerin sunulması gerekmektedir.85 

                                                
81 510/2006 sayılı Tüzük m. 4.2 
82 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.6 
83 510/2006 sayılı Tüzük m. 9 
84 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.3.c 
85 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.3 
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Bu belgelerin (başvuran grubun ad ve adresi, şartname, tek metin belgesinin) yanı sıra, başvuru 

sahibi, tescili talep edilen adın kaynak ülkede korunmakta olduğunu ispatlayan belgeleri de ibraz 

etmek zorundadır.86  

 

5.1.2.3. Üye Devlet Başvurularında Komisyon Öncesi Aşama  

 

-Üye Devletin Ön İncelemesi  

 

Üye devlet, yapılan başvuruyu Tüzükte aranan şartları sağlayıp sağlamadığı kıstasına göre 

incelemektedir. Başvurunun haklı olup olmadığı hususu, bu kapsamda değerlendirilmektedir.87 

Üye devlet tarafından yapılan ön incelemede, başvuru haklı ve Tüzük şartlarına uygun bulunursa, 

(üye devlet nezdinde) "ulusal itiraz süreci”ne geçilmektedir. Bu süreç kapsamında öncelikle 

başvuru yayımlanmaktadır. Üye Devlet, anılan süreçte başvurunun yeterli sayıda yayımlanmış 

olduğunu temin etmekle yükümlüdür. 

 

 

 

-Ulusal İtiraz Süreci 

 

İtiraz Edebilecek Kişiler: Ulusal süreçte itiraz etme hakkı, sadece o üye devlette yerleşik gerçek 

kişilere ve o devlet ülkesinde kurulmuş bulunan tüzel kişilere tanınmıştır. İtiraz edecek kişilerin 

hukuki yararının bulunması zorunludur. Söz konusu kişiler, daha sonra, uluslararası itiraz 

sürecinde itiraz edememektedirler. 

 

Süresi ve Yöneltileceği Makam: Tüzükte, ulusal itiraz sürecindeki itirazın ne kadar süre içinde 

yapılabileceği hususu düzenlenmemiştir. Üye Devletler, başvuru yayınının ardından, 

başvuruya itiraz edilebilmesi için "makul bir süre” tanımaktadırlar, itirazın bu süre içinde 

yapılmış olması zorunludur 

 

                                                
86 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.9.f.1 
    Yıldız, 2008/2, s.46  
87 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.4 
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Tüzükte ulusal itiraz sürecindeki itirazın yöneltilebileceği makam da açıkça belirtilmemiştir. 

İtiraz, üye devletin, kendisine tescil için başvuru yapılmış olan yetkili makamına yöneltilmelidir. 

 

İtiraz Edilebilecek Hususlar: Tüzük, ulusal itiraz süreci kapsamında ileri sürülebilecek 

itirazları ayrıca düzenlememiş; uluslararası itiraz sürecinde ileri sürülebilecek gerekçelerine 

göndermede bulunmuştur.  Bu itibarla her iki sürecin gerekçeleri aynıdır. Ancak söz konusu 

gerekçeleri, ulusal ve uluslararası itiraz süreçlerinde ileri sürebilecek kişiler farklıdır. 

 

Tüzük, itiraz gerekçelerini sınırlamış ve sadece dört hususun itiraz gerekçesi olabileceğini 

düzenlemiştir. Buna göre: 

*Tescili talep edilen adın, (Tüzük m. 2'de yapılan) menşe adı ya da mahreç işareti tanımı 

kapsamına girmediği ileri sürülebilmektedir 

*Tescili talep edilen adın, menşe adı/ mahreç işareti olarak tescil edilemeyecek adlardan m. 3.2, 

3.3. veya 3.4 kapsamına girdiği belirtilebilmektedir. Bu kapsamda, tescili talep edilen adın; bitki 

çeşidi ya da hayvan soyu adları ile iltibas yaratacağı ve bu nedenle yanıltıcı olabileceği, 

halihazırda tescil edilmiş olan bir menşe adı ya da mahreç işareti ile eşsesli nitelik taşıdığı ve 

bu nedenle aldatıcı olabileceği veya ünlü, tanınmış ve uzun süredir kullanılmakta olan bir 

marka nedeniyle tüketicileri yanıltabileceği hususu ileri sürülebilmektedir. 

*Tescili talep edilen adın tescilinin; bu adla tamamen ya da kısmen aynı olması şartıyla bir 

başka adın veya  bir markanın ya da başvurunun yayımlandığı tarihten önce-  en az beş 

yıldır hukuka uygun şekilde piyasada bulunan ürünlerin varlığını tehdit etmekte olduğu gerekçe 

gösterilebilmektedir. 

*Tescili talep edilen adın jenerik ad haline gelmiş olduğu (ve bu nedenle menşe adı/mahreç 

işareti olarak tescil edilemeyecek adlardan m. 3.1 kapsamına girdiği) ileri sürülebilmektedir. 

Ancak bu iddianın gerekçe olarak gösterilebilmesi için, başvuru konusu adın jenerik ad haline 

dönüştüğü hususunu gösteren ayrıntıların da itiraz kapsamında belirtilmesi gerekmektedir .88 

 

Değerlendirilme: Ulusal itiraz süreci kapsamında yöneltilen itirazlar, Üye Devlet tarafından 

incelenmektedir. Üye Devlet, söz konusu itirazların, sınırlı sayıda sayılmış olan bu itiraz 

gerekçeleri kapsamında olup olmadıklarını değerlendirmektedir. 

 

                                                
88 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.5 f.2 
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Yapılan değerlendirmenin ardından, itirazlar haklı bulunursa, başvuru reddedilmektedir. 

 

Üye Devlet, itirazlara rağmen başvurunun Tüzüğün aradığı şartları sağladığı kanaatine varırsa, 

bu durumda başvurunun uygun olduğu yönünde olumlu bir karar vermektedir. Üye devlet, 

verdiği olumlu kararın halka açıklanmasına ve hukukî yararı olan her gerçek ya da tüzel 

kişinin bu kararı temyiz edebilmesine olanak sağlamak zorundadır. Üye devlet ayrıca, 

şartnamenin -olumlu kararına dayanak teşkil eden halinin- yayımlanmasını ve bu şartnameye 

elektronik ortamda ulaşılabilmesini temin etmek zorundadır. 

 

Başvuruya süresi içinde itiraz yapılmamışsa ya da itiraz yapılmış ancak üye devlet itirazlara 

rağmen başvurunun Tüzüğün aradığı şartları sağladığı şeklinde olumlu bir kanaate varmışsa, 

başvuru, nihai kararı  vermesi için Komisyona gönderilmektedir.89 

 

- Geçici Koruma ve Geçiş Süresi   

 

Tescili talep edilen menşe adı ya da mahreç işareti, ancak Komisyon tarafından tutulan Sicile 

tescil edildiği zaman AB çapında koruma altına alınmış olmaktadır. Bununla birlikte, Üye Dev-

letler, başvurusu yapılmış, ancak henüz tescil edilmemiş menşe adı ya da mahreç işaretlerine, 

başvuruyu Komisyona gönderdikleri tarihten itibaren hüküm ifade etmek üzere, geçici koruma 

sağlayabilmekte ya da geçiş süresi (adjustment period) tanıyabilmektedirler. 

 

Söz konusu geçici tedbirler, sadece ulusal çapta sonuç doğurmakta olup; uluslararası ya da AB 

içi ticareti etkilememektedir. Üye Devletler tarafından tanınmış bu olanaklar, Komisyondan 

başvuru konusu menşe adı ya da mahreç işaretinin tesciline ilişkin karar çıktığı gün sona er-

mektedir. Anılan türde bir geçici (ulusal) koruma sağlanmış olan menşe adının ya da mahreç 

işaretinin tescil edilmemesi halinde doğacak hukuki sonuçlara ise, söz konusu üye devlet 

katlanmaktadır.90 

 

 

 

                                                
89 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.5  
 
90 510/2006 sayılı Tüzük m. 5.6  
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5.1.2.4. Komisyonun Ön İncelemesi 

 

Üye Devlet kaynaklı menşe adları ve mahreç işaretlerine ilişkin başvurular, üye devlet tarafından 

yürütülen ulusal itiraz sürecinin ardından uygun bulunurlarsa Komisyona gönderilmektedirler. 

Üye olmayan devletlerden kaynaklanan menşe adları ve mahreç işaretlerine ilişkin başvurular ise 

doğrudan ya da o devletin yetkili makamları aracılığıyla Komisyona iletilmektedir. 

 

Komisyon, kendisine tescil talebiyle başvurusu yapılmış olan adların listesini ve bunların 

Komisyona sunuluş tarihlerini, her ay halka açıklamak zorundadır. 

Komisyon, kendisine sunulmuş olan başvurunun haklı olup olmadığını ve Tüzükte aranan 

şartları taşıyıp taşımadığım incelemektedir.91 Bu inceleme, on iki aylık bir dönemi aşamaz.92  

Komisyon, incelemesi sonrasında, başvurunun haklı olmadığı ve Tüzükte öngörülen şartları 

taşımadığı kanaatine varırsa, başvuruyu reddetmektedir. Komisyon, olumlu kanaate varırsa, bu 

durumda başvuruyu AB Resmi Gazetesinde yayımlamaktadır.93 Başvurunun yayımlanmasının 

ardından, "uluslararası itiraz süreci" başlamaktadır. 

 

5.1.2.5. Uluslararası İtiraz Süreci  

 

İtiraz Edebilecek Kişiler: Tüzük, tescil başvurusuna itiraz hakkını; 

* Üye Devletlere, 

* Üye olmayan devletlere ve 

* Hukuki yararı bulunan gerçek ya da tüzel kişilere tanımıştır.94 

 

Başvuruya itiraz hakkı bulunanların başında Üye Devletler sayılmıştır. Tüzükte açıkça 

belirtilmiş olmamakla beraber, "itiraz edebilecek üye devlet" ifadesiyle kastedilen, başvuran 

devletin bir üye devlet olduğu durumlarda, başvuran devlet dışındaki üye devletlerdir. 

 

Başvuruya itiraz edebilecek devletler, üye olanlar ile sınırlanmamış; üye olmayan devletlere de 

itiraz olanağı tanınmıştır. 

                                                
91 510/2006 sayılı Tüzük m. 6.1  
92 510/2006 sayılı Tüzük m. 10.2 
93 510/2006 sayılı Tüzük m. 6.2 
94 510/2006 sayılı Tüzük m. 7.2 
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Tüzük aynı zamanda, gerçek veya tüzel kişilerin de başvuruya itiraz edebilmelerine izin 

vermektedir. Ancak bunun için, itiraz eden kişilerin söz konusu itirazda hukuki yararlarının 

bulunması ön şartını aramaktadır. 

 

Gerçek ya da tüzel kişilerin itiraz edebilmeleri, AB sınırları içinde yerleşik ya da kurulmuş 

olmalarına bağlı değildir. Buna göre, başvuran üye dışındaki Üye Devletlerdeki gerçek ya da 

tüzel kişiler gibi, üye olmayan devletlerde yerleşik ya da kurulmuş gerçek ya da tüzel kişiler de 

itiraz edebilmektedirler. 

 

Tüzük, gerçek ve tüzel kişilerin itirazına ilişkin tek kısıtlamayı, başvuruyu yapan üye devlette 

ikamet eden ya da burada yerleşmiş olan gerçek veya tüzel kişiler açısından getirmiştir. Söz 

konusu kişilerin, Komisyon tarafından başlatılan uluslararası itiraz sürecinde itiraz hakları 

bulunmamaktadır. Böyle bir sınırlamanın getirilmiş olmasının nedeni; anılan kişilerin, 

başvurunun üye devlet tarafından ulusal çapta yayımlanmasının ardından başlayan ulusal itiraz 

sürecinde bu haklarını kullanmış olmalarıdır. 

 

Süresi ve Yöneltileceği Makam: Tescil başvurusuna, başvurunun AB Resmi Gazetesinde 

yayımlanması tarihinden itibaren altı ay içinde itiraz edilebilmektedir. İtiraz dilekçelerinin 

Komisyonca kabul edilebilmesi için, süresi içinde yapılmış olması zorunludur.95 

 

İtiraz, üye ya da üye olmayan bir devlet tarafından yapılmaktaysa, söz konusu altı aylık süre 

içinde Komisyona yöneltilmektedir. 

 

İtiraz edecek gerçek ya da tüzel kişiler, eğer (başvuran devlet dışındaki) bir Üye Devlette 

yerleşik bulunuyor ya da kurulmuş iseler, itiraz, söz konusu altı aylık süre içinde, bu Üye Devlete 

yapılmalıdır. Anılan durumda altı aylık süre, itirazın Üye Devlet tarafından Komisyona iletilmesi 

için son süre değildir. Altı aylık süre içinde itiraz üye devlete yöneltildiği takdirde, Üye Devlet, 

söz konusu itirazı, altı ay dolduktan sonra Komisyona iletse dahi, itiraz, süresinde yapılmış 

sayılmaktadır. 

 

Buna karşın, itiraz edecek gerçek ya da tüzel kişiler, üye olmayan üçüncü bir devlette yerleşik 

                                                
95 510/2006 sayılı Tüzük m. 7.1 
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bulunuyor ya da kurulmuş iseler, anılan durumda, itiraz, altı aylık süre içinde, Komisyona 

yapılmalıdır. Söz konusu itiraz, doğrudan Komisyona sunulabileceği gibi, bu devletin yetkili 

makamları aracılığıyla da iletilebilmektedir. Ancak her iki halde de, itiraz Komisyona altı aylık 

süre içinde iletilmiş olmalıdır.96 

 

İtiraz Edilebilecek Hususlar: Tüzük, uluslararası itiraz sürecine ilişkin olarak da itiraz 

gerekçelerini sınırlamıştır. Bu kapsamda sadece ulusal itiraz sürecinde ileri sürülebilen belirli 

hususların itiraz gerekçesi olabileceği ifade edilmiştir. Buna göre, tescili talep edilen adın; 

*menşe adı ya da mahreç işareti tanımı kapsamına girmediği, 

*menşe adı/mahreç işareti olarak tescil edilemeyecek adlardan 3.2, m. 3.3. veya 3.4 kapsamına 

girdiği, 

*tescilinin; bir markanın veya bu adla tamamen ya da kısmen aynı olan bir başka adın yahut en 

az beş yıldır hukuka uygun şekilde piyasa bulunan ürünlerin varlığını tehdit etmekte olduğu, 

*menşe adı/mahreç işaret olarak tescil edilemeyecek adlardan m. 3.1 kapsamına girdiği ileri 

sürülebilmektedir. 

 

İtirazın, tam gerekçeli bir beyanla sunulması zorunludur.97 

 

Değerlendirilmesi: Komisyon, öncelikle, itirazların kabul edilebilir nitelikte olup 

olmadığını incelemektedir. Bu kapsamda, itirazın süresinde ve Tüzükte sınırlı sayıda 

öngörülmüş itiraz gerekçeleri kapsamında yapılıp yapılmadığı hususlarına dikkat 

edilmektedir. Söz konusu itirazlar değerlendirilirken, tüm AB egemenlik alanı dikkate 

alınmaktadır. 

 

Komisyon, itirazın kabul edilebilir nitelikte olduğu kanaatindeyse, bu durumda, ilgili tarafları 

uygun nitelikte istişare yapmaya davet etmektedir. Taraflar, istişare kapsamında altı ay 

içinde bir uzlaşmaya vardıkları takdirde, durumu Komisyona bildirmektedirler. Bu 

bildirinin, uzlaşmayı sağlayan tüm etkenleri, başvuran ve itiraz eden tarafların görüşlerini 

de içermesi zorunludur. 

 

                                                
96 510/2006 sayılı Tüzük m. 7.2 
 
97 510/2006 sayılı Tüzük m. 7.1 
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Uzlaşı sonunda, Komisyon tarafından (Tüzük m. 6.2 hükmü uyarınca) yayımlanmış olan 

başvuru metninde herhangi bir değişiklik yapılmamış ya da esasa ilişkin olmayan, küçük bir 

değişiklik yapılmışsa, başvuru kabul edilmiş sayılmaktadır. Bu durumda, Komisyon başvuru 

konusu menşe adını ya da mahreç işaretini Sicile tescil etmekte ve durumu AB Resmi Gazetesinde 

ilan etmektedir. 

 

Uzlaşı sonunda, Komisyon tarafından (Tüzük m. 6.2 hükmü uyarınca) yayımlanmış olan 

başvuru metninde daha büyük çapta değişiklikler yapılmış ise, bu durumda Komisyon, 

değişmiş metni temel alarak, inceleme sürecini yeniden başlatmaktadır. Daha açık bir 

ifadeyle, anılan durumda, Komisyon, bu başvuruyu, -Tüzük m. 6.1 uyarınca- ilk kez 

yapılmış gibi yeniden incelemekte, Tüzüğe uygun bulursa yayımlamakta ve ardından da 

uluslararası itiraz sürecini işletmektedir. 

 

Eğer istişareler sonucunda taraflar uzlaşamazlarsa, bu durumda, tescil kararını, Komisyon 

vermektedir. Komisyon, söz konusu kararı verirken, başvuru konusu adın haklı ve geleneksel 

kullanımı ile mevcut karıştırılma (iltibas) ihtimalini dikkate almaktadır. Komisyonun verdiği 

karar da, AB Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır.98 

 

5.1.2.6. Tescil ve İlan İşlemleri  

 

Komisyona herhangi bir itiraz yöneltilmemişse ya da itiraz yöneltilmiş, ancak reddedilmişse, 

Komisyon, başvuru konusu adı, Sicile tescil etmektedir. 

 

Tescil, Komisyon tarafından tutulmakta olan Menşe Adları ve Mahreç İşaretleri Siciline 

yapılmaktadır. Söz konusu Sicil, Brüksel'de tutulmaktadır. Komisyon bu Sicili güncel şekilde 

tutmakla yükümlüdür. 

 

Tescilin ardından, menşe adı ya da mahreç işareti, AB Resmi Gazetesinde de 

yayımlanmaktadır.99 

                                                
98 510/2006 sayılı Tüzük m. 7.5 
99 510/2006 sayılı Tüzük m. 7.4 
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5.1.3. Tescil Edilmiş Menşe Adının/Mahreç İşaretinin Korunması 

 

Bir menşe adının ya da mahreç işaretinin Tüzük uyarınca korunabilmesi için, tescil edilmiş 

olması zorunludur. 

 

Kural bu olmakla beraber, istisnai bazı durumlarda, henüz tescil edilmemiş olan menşe adı ya 

da mahreç işaretine -beş yılı aşmamak üzere-geçici bir süre için koruma sağlanması 

mümkündür.100 

 

Komisyon tarafından tutulmakta olan Sicile tescil edilmesinin ardından, bu adlar, "Korunmakta 

Olan Menşe Adı (Protected Designation of Origin: PDO)" ve "Korunmakta Olan Mahreç İşareti 

(Protected Geographical Indication: PGI)" niteliği kazanmaktadırlar. 

 

Menşe adı ya da mahreç işaretinin tescilinin bir diğer sonucu, söz konusu adların jenerik ada 

dönüşmesi tehlikesini ortadan kaldırmasıdır. Tüzüğün açıkça ifade ettiği üzere, tescil edilmiş 

olan bir menşe adı ya da mahreç işareti, jenerik ada dönüşemez.101 

 

Tescil ile birlikte, menşe adı ve mahreç işaretinin koruması derhal ve tüm üye devletlerde etki 

doğuracak şekilde kendiliğinden başlamaktadır. Buna göre; Komisyona yapılan tescilin 

ardından, söz konusu adlar, her bir üye devletin ulusal -menşe adı ve mahreç işareti- sicillerine 

tescile gerek kalmadan, tüm AB çapında korunmaktadır. 

 

Tescilin ardından, söz konusu menşe adı ya da mahreç işaretine ulusal hukuk kuralları 

uygulanmamaktadır. 

 

Tescilin sağladığı koruma, süresiz olup, tescil edilen menşe adı ya da mahreç işareti 

hükümsüz kılınmadıkça sürmektedir.102 

 

5.1.3.1 Yetkili Kullanım 

 
                                                
100 510/2006 sayılı Tüzük m. 13..3 
101 510/2006 sayılı Tüzük m. 13..2 
102 AB’deki tescilli ürünleri görmek için bkz http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_en.htm Erişim 
Tarihi: 02.09.2008 
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Kullanma Hakkı :Tescil edilmiş olan bir menşe adını ya da mahreç işaretini kullanım  hakkı, 

sadece tescil için başvurmuş olan kişilere ait değildir. Söz konusu adın ilişkili olduğu tarım 

ürününü ya da gıda maddesini pazarlayan her işletmeci, şartnamedeki esaslara uyması şartıyla 

bu adı kullanmaya yetkilidir. 

Tescilli menşe adının/mahreç işaretinin, ilişkin olduğu ürünün diğer ürünlerle birlikte 

işlenmesi yoluyla elde edilmiş (composite) ürünleri üzerinde kullanılabilmesi için de, 

şartnameye uyulmuş olması zorunludur.  

 

PDO ve PGI Sembolleri: Tescil edilmiş ve böylelikle PDO ve PGI niteliği kazanmış olan 

menşe adlarının ve coğrafi işaretlerin ilişkin oldukları ürünler üzerinde, bu niteliği ifade eden 

semboller kullanılmaktadır.103 

 

Şekil 5.1.  PDO Sembolü104 

 

 

                                                 Şekil 5. 2. PGI Sembolü 

 

 

Tescilli adın menşei olan coğrafi yer, AB sınırları içindeyse, ürün üzerinde bu sembollerin 

kullanılması zorunludur.105 Buna karşın, üye olmayan bir devlet kaynaklı olan ürünler üzerinde 

bu sembollerin kullanılması, zorunlu değil, isteğe bağlıdır.106
 

                                                
103 Semboller için bkz. http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/protec/logo_en.htm (15.08.2008) 
104 Semboller, 1898/2006 sayılı Uygulama Tüzüğünde, sarı ve lacivertten oluşan aynı renklerde düzenlenmiş idi. 
Ancak, PDO ve PGI amblemlerinin aynı renkte olmasının karışıklığa yol açtığı gerekçesi ile 02.07.2008 tarihli 
ve 628/2008 (AT) sayılı Komisyon Tüzüğü ile PDO (Tescilli Menşe Adı) amblemi değiştirilerek turuncu ve sarı 
renklerde yeniden düzenlenmiştir.  
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5.1.3.2. Denetim 

 

Tüzük, Üye Devletlere, Tüzükte öngörülmüş yükümlülüklerin kontrolü ile sorumlu olan 

yetkili makam ya da makamları belirleme yükümlülüğü getirmiştir. 

 

Komisyon, Üye Devletler tarafından belirlenmiş bu makamların ad ve adreslerini kamuya 

açıklamak ve söz konusu bilgileri periyodik biçimi güncellemek zorundadır. Üye Devletlerin, 

ayrıca, bu Tüzük kapsamına giren her bir işletmecinin resmi kontrol sistemi kapsamında olması 

sağlayacak düzenlemeler kabul etmeleri de gerekmektedir. 107 

 

Bir ürünün, tescilli bir menşe adı ya da mahreç işareti taşıyarak piyasaya sürülmesinden önce, 

bu ürünün şartnameye uygunluk göster göstermediği hususunun incelenmesi zorunludur. Söz 

konusu incelemeyi hangi kurumların yapacağı hususu, ürünün AB sınırları içinde ya da dışından 

kaynaklanıyor olmasına göre belirlenmektedir. 

 

Birlik sınırlan içindeki coğrafi alandan kaynaklanan ürün, piyasa; sürülmeden önce; 

*Resmi kontrole ilişkin -Tüzük m. 10'da düzenlenen- makamlardan en az biri tarafından veya 

*882/2004 sayılı Tüzük m. 2'de sözü edilen kontrol makamlardan en az biri tarafından, 

şartnameye uygunluk açısından denetlenmelidir. 

 

Üye olmayan bir devlet kaynaklı ürünler ise, piyasaya sürülmeden önce; 

*Ürünün kaynaklandığı devlet tarafından belirlenmiş olan kamu makamlarından en az biri 

tarafından veya 

*Ürün sertifikasyonuna ilişkin görev yapan kontrol makamlara dan en az biri tarafından, 

şartnameye uygunluk açısından denetlenmelidir. 

 

Şartnameye uygunluk deneti yapan makamların, nitelikli personel çalıştırmaları ve yeterli 

kaynağa sahip olmaları zorunludur 

 

Bu makamlar, inceleme konusu ürünlerin, şartnameye uygun olduğu yönünde karar verirlerse, 
                                                                                                                                                   
105 510/2006 sayılı Tüzük m. 8.2 
Üye Devletler bu sembolleri AB resmi dillerinden herhangi birinde kullanmaya yetkilidirler. 
106 510/2006 sayılı Tüzük m. 8.3 
107 510/2006 sayılı Tüzük m. 10 
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söz konusu kararın tarafsız ve objektif biçimde verildiğini temin etmek zorundadırlar.108 

 

5.1.3.3. Yetkisiz Kullanım 

 

- Tecavüz Sayılan Haller  

 

Tüzük m. 13.1-a Uyarınca: Tüzükte ilk olarak, tescilli bir menşe adının ya da mahreç işaretinin, 

korumadan yararlanabilen ürün dışında kalan ürünlere ilişkin olarak, doğrudan ya da dolaylı 

biçimde ticari kullanıma konu edilmesi yasaklanmıştır. 

 

"Korumadan yararlanabilen ürün dışında kalan ürün"den kasıt, şartnamedeki şartları 

sağlayamayan ürünlerdir. Buna göre; tescilli menşe adının ya da mahreç işaretinin, şartnamede 

sayılmış olan özellikleri taşımayan ürünler üzerinde ve ticari amaçlı kullanımı, diğer şartlar da 

gerçekleştiği takdirde, tecavüz sayılmaktadır. Söz konusu kullanımın doğrudan ya da dolaylı 

olması arasında, tecavüz fiilinin oluşması açısından, herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 

 

Tüzük m. 13. l.a hükmünde düzenlenmiş olan yasağın uygulanabilmesi için, ayrıca, şu iki şarttan en 

az birinin varlığı da aranmaktadır. Buna göre; 

*ya tescilli mense adının veya mahreç işaretinin ilişkin olduğu ürünlerle, ticari kullanıma konu 

olan ürünler karşılaştırılabilir (comparable) nitelikte olmalı, 

* ya da kullanım, korunmakta olan adın ününü zedeliyor olmalıdır. 

* Buna göre; doğrudan ya da dolaylı biçimde ticari kullanım, ancak tescilli ürünlerin ilişkin 

olduğu ürünlerle karşılaştırılabilir ürünlerde söz konusu olduğunda ya da karşılaştırılabilir 

nitelikte bir ürüne ilişkin olmasa bile, tescilli adın ününü zedeleyici biçimde gerçekleştiği 

takdirde, önlenebilmektedir. 

 

Tüzük m. 13.1.b Uyarınca: Tescilli bir menşe adının ya da mahreç işaret inin her 

türlü kötüye kullanımı, taklidi ile bu adı çağrıştıran her tür kullanımı  yasaklanmıştır. 

 

Tüzükte tescilli menşe adlarının ve mahreç işaretlerinin etkisizleştirilmesine (dilution) yol 

açabilecek kullanımlar da önlenmiştir. Yetkili olmayan kişilerin, tescilli bir menşe adını ya da 

                                                
108 510/2006 sayılı Tüzük m. 11 
 



44 
 

mahreç işaretini kullanırken, aslında o menşe adını ya da mahreç işaretini kullanmaya yetkili 

olmadıklarına ilişkin olarak tüketiciyi bilgilendirdikleri durumlarda etkisizleştirme söz konusu 

olmaktadır. Etkisizleştirme, tescilli bir menşe adının ya da mahreç işaretinin, ürünün gerçek 

menşei gösterilerek ve "çeşit", "tip", "stil", "taklit" veya benzer terimler beraberinde kullanılması 

ya da tescil edilen menşe adının ya da mahreç işaretinin kendisinin değil tercümesinin 

kullanılması hâlinde söz konusu olmaktadır. 

 

Bu kapsamda Tüzük, tescilli menşe adının ya da mahreç işaretinin yetkisiz kişiler tarafından 

kullanılmasını yasaklamaktadır. Üstelik, söz konusu adın yanında, ürünün gerçek coğrafi 

kökeni belirtilmiş olsa dahi, bu kullanım tecavüz sayılmaktadır. Örneğin Fransa adına tescilli 

olan "Rokfor" menşe adını kullanma yetkisi bulunmayan üreticinin ürettiği peynir üzerine 

"Rokfor peyniri, üretim yeri: İspanya" gibi ifadeler eklemesi. 

 

Yetkisiz kişilerin, tescilli bir menşe adının ya da mahreç işaretinin tescilli halini kullanmaları 

yasaklandığı gibi, bu türden bir adın tercümesini kullanmaları da yasaklanmıştır. Örneğin Parma 

kararında, İtalyanca "Prosciutto di Parma" şeklinde tescil edilmiş olan Parma jambonunun 

İngilizce tercümesi olan "Parma Ham" ifadesinin korunduğuna ve İngilizce tercümesinin de 

yetkisiz kişilerce kullanılamayacağına hükmedilmiştir.109 

 

2002 tarihli bir kararda ise, Fransa'da pazarlanan peynirler üzerinde yer alan "Parmesan" 

ifadesinin, İtalya'da üretilen peynirlere ilişkin olarak menşe adı olarak tescil edilmiş "Parmigiano 

Reggiano" adının tercümesi olduğu ve bu nedenle de kullanılamayacağı kabul edilmiştir.110 2008'de  

benzer bir karara hükmedilmiştir. Almanya'daki peynirlerde kullanılan "Parmesan" ifadesinin, 

İtalya'da üretilen peynirlere ilişkin olarak tescil edilmiş "Parmigiano Reggiano" menşe adına -

Tüzük m. 13.l.b hükmü uyarınca- tecavüz teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.111 

 

Tescil edilmiş bir menşe adının ya da mahreç işaretinin "stil", "tip "metot", "taklit", ".. .'da 

üretildiği şekliyle" veya benzer terimler beraberi de kullanılması hali de, yasak kapsamındadır; 

                                                
109 Consorzio del Prosciutto di Parma and Salumificio S. Rita SpA v. Asda Stores Ltd. and Hygrade Foods Ltd. 
Case C-108/2001, ECR 2003s.I-521 
Yıldız,2008/2 s.62 
110 Judgement of the Court of 25 June 2002, Criminal Proceedings Against Dante Bigi, Third Party. Consorzio 
del Formaggio Parmigiano Reggiano, Case C-66/2000, ECR 2002, s.I-05917 
111 Judgement of the Court (Grand Chamber) 26 February 2008 , Case C-132/2005, http://eur-lex.europa.eu  
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örneğin tescilli olan "Rokfor" menşe adını kullanma yetkisi bulunmayan üreticinin ürettiği 

peynir üzerine "Rokfor peyniri tarzında peynir" ifadesini yazması.112 

 

Tüzük m. 13.1.c Uyarınca: Tescilli bir menşe adına ya da mahreç işaretine tecavüzden söz 

edebilmek için, kullanımın mutlaka ürünün üzerinde gerçekleşmiş olması şart değildir. 

Ürünün kökeni, menşei, mahiyeti ya da esaslı niteliklerine ilişkin olarak sahte/yanlış veya 

yanıltıcı nitelik taşıyan işaretlerin paketin/ambalajın içine ya da dışına konulması, ürünün 

reklam materyallerinde veya ürünle ilgili dokümanlarda kullanılması da tecavüz sayılmaktadır. 

Bu kapsamda ayrıca, ürünün, kaynağına ilişkin olarak yanlış kanaat uyandıracak şekilde 

paketlenmesi de yasaklanmıştır. 

 

Tüzük m. 13.1.d Uyarınca: Tüzüğün mense adı/mahreç işaretlerine tecavüz olarak nitelendirdiği 

dördüncü husus ise, tüketicinin ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltılmasına yol 

açabilecek her tür diğer uygulamadır. Buna  örnek olarak, öğretide, Danimarka kökenli bir 

peynirin üzerine Fransız bayraklarının yapıştırılması gösterilmiştir.113 

 

-Tecavüz Sayılan Hallerin İstisnası 

 

Tescilli Menşe Adı/Mahreç İşareti ile Coğrafi Yere İşaret Eden Tescilsiz Diğer Adların 

Birlikte Varlıklarını Sürdürmelerine İzin Verilen Haller:  Bir menşe adı ya da mahreç işareti 

tescil edilerek koruma  altına alındığı takdirde, kural olarak bu adla aynı ya da benzer menşe 

adları veya mahreç işaretlerinin kullanımı engellenmektedir. Ancak Tüzükte tescilli bir menşe 

adı ya da mahreç işaretiyle benzerlik gösteren ve bir çok yere işaret eden bazı adların, tescile 

rağmen belirli süre korunabilmesi düzenlenmiştir. 114 Komisyon, aşağıda belirtilen şartları 

sağlaması halinde tescilli menşe adı veya mahreç işaretiyle birlikte, tescilsiz yer adların 

varlıklarının sürdürmelerine izin verebilmektedir. Hükmün uygulanabilmesi için, kullanılmasına 

izin verilecek tescilli menşe adı/mahreç işareti ile benzer olması şarttır. 

 

                                                
112 Yıldız,2008/2 s.62 
113 Yıldız, 2008/2 s.63 
 
114 510/2006 sayılı Tüzük m. 13.4 
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Bunun yanı sıra, söz konusu adın, bir coğrafi yere işaret etmesi de gereklidir. Adın işaret 

ettiği coğrafi yer, bir Üye Devletin ülkesinde olabileceği gibi, üye olmayan bir devlet ülkesinde 

de bulunabilmektir. Adın aynı zamanda şu üç özelliği de taşıması şarttır:115 

*Ad, 24 Temmuz 1993 tarihi itibariyle, en az yirmi beş yıldır hukuka uygun bir biçimde, kesintisiz 

ve adilane şekilde kullanılıyor olmalıdır.  

*Ad, hiçbir zaman tescilli menşe adının/mahreç işaretinin ününden yararlanmak amacıyla 

kullanılmamış olmalıdır. Ayrıca tüketicilerin bu ürünün gerçek menşei konusunda 

yanıltılmamış olduğunun ve yanıltılamayacaklarının da ispatlanmış olması gereklidir. 

*Tescilli menşe adı/mahreç işareti ile tescilsiz ad arasındaki benzerlikten doğan sorun, menşe 

adının/mahreç işaretinin tescilinden önce ortaya çıkmış olmalıdır. 

 

Söz konusu kullanım için gerekli izni vermeye Komisyon yetkilidir. Komisyonun bu izni 

vermesinin ardından her iki ad (tescilli ad ile tescilsiz ad) on beş yılı aşmayan bir süre için 

birlikte varlıklarını sürdürebilmektedirler. Ancak bu kullanım sırasında tescilsiz adın kaynak 

ülkesinin, ürünün etiketi üzerinde açıkça ve görünür şekilde gösterilmesi zorunludur. Belirtilen 

bu sürenin sonunda ise, tescilsiz adın kullanımına son verilmektedir. 

 

Coğrafi yere işaret eden tescilsiz adın, anılan nitelikte bir izne dayanılarak kullanılması olanağı, 

menşe adı/mahreç işareti ile marka arasındaki ilişkileri düzenleyen Tüzük m. 14 hükmü saklı 

tutularak uygulanabilmektedir.116 

 

- Tecavüzün Tespiti ve Yaptırımı 

 

Tecavüz fiilinin gerçekleşip gerçekleşmediği hususunu ulusal mahkemeler belirlemektedir. Üye 

devletlerin ulusal mahkemelerinin, tescilli bir menşe adına ya da mahreç işaretine yönelik 

olarak ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda farklı kararlara varmaları muhtemeldir.117 

 

Tüzükte sadece yasaklanan hususlar sayılmış; buna karşın söz konusu hususlar gerçekleştiği 

takdirde alınabilecek önlemler belirtilmemiştir. Anılan sorun, fikri mülkiyet haklarının 

uygulanmasına ilişkin 2004/48 sayılı Direktif hükümleri uyarınca çözümlenebilmektedir.118 

                                                
115 Bu şartlar kümülatif niteliklidir. 
116 510/2006 sayılı Tüzük m. 13.4 
117 ATAD, üye devletlerin ulusal mahkemeleri arasında menşe adının/mahreç işaretinin ihlali konusunda farklı 
kararlar verilmiş olmasının, serbest dolaşım ilkesinin önünde bir tehdit oluşturmadığı kanaatine varmıştır.  
Yıldız, 2008/2 s.63 
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- Dava Açma Hakkı 

 

Tüzükte tecavüz halinde kimlerin dava açabileceği hususuna değinilmemiştir. Öğretide, tescilli 

menşe adını ya da mahreç işaretini kullanan her üreticinin ya da işletmecinin dava açmaya 

yetkili olduğu kabul edilmektedir. 

 

Tescilli menşe adını ya da mahreç işaretini kullanan üreticileri temsil eden örgütlerin ise, 

üyeleri adına kural olarak dava açamayacağı savunulmaktadır. Bu örgütlerin, ancak dava 

açmakta kendilerinin menfaatleri bulunduğunu ispatlamaları şartıyla dava açabilecekleri öne 

sürülmektedir. 

 

Söz konusu nitelikteki bir örgütün, hangi durumlarda, dava açmada "kendi menfaatinin" 

bulunduğu hususu tartışmalıdır; öğretide, örgütün dava açmaması halinde, itibarına zarar 

gelebileceğini ispatlayarak dava açabileceği savunulmuştur. Bununla birlikte, tescilli menşe 

adını coğrafi işareti kullanan üreticileri temsil etmek üzere kurulmuş örgütlerin davaları, -

yetkisiz olduğu iddialarına karşı tedbiren- üyesi olan bir üretici ile ortak şekilde açmaları tavsiye 

edilmektedir. 119 

 

5.1.4. Menşe Adı/Mahreç İşareti İle Marka İlişkisi 

 

5.1.4.1. Önceden Tescil Edilmiş Menşe Adı/Mahreç İşareti ile  Sonradan Tescili Talep 

Edilen Marka İlişkisi 

 

Tüzük, tescilli menşe adının ya da mahreç işaretinin yetkisiz kullanımına yol açan markaların tescil 

edilemeyeceğini hükme bağlamıştır. 

 

Önceden tescil edilmiş menşe adı/mahreç işareti ile sonradan tescili talep edilen marka ilişkisi, 

Tüzük m. 14. l hükmünde ele alınmıştır. Anılan düzenlemede, bir markanın tescili, önceden tescil 

edilmiş olan bir menşe adına ya da mahreç işaretine, -m. 13 uyarınca- tecavüz teşkil edecekse, bu 

talebin reddedileceği hükme bağlanmıştır. 

                                                                                                                                                   
118 Directive 2004/48 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the Enforcement of 
Intellectual Property Rights, OJ L 157, 30.04.2004, S.16 
119 Yıldız, 2008/2 s.65 
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Markanın tescilinin bu hükme dayanılarak reddedilebilmesi için, öncelikle, tescilli menşe 

adının ya da mahreç işaretinin, tescili talep edilen markadan eski tarihli olduğu hususunun 

ispatlanması gerekmektedir. Bunun için ise, marka tescil başvurusunun, menşe adı ya da 

mahreç işareti tescil başvurusundan sonra sunulmuş olması zorunludur.120  

 

Ayrıca, tescili talep edilen markanın, tescil edilmiş menşe adı ya da mahreç işareti ile aynı tür 

ürünlere ilişkin olması da şarttır. Buna göre, farklı türdeki ürünlere ilişkin uyuşmazlıklar 

(önceden tescil edilmiş menşe adı/ mahreç işaret ile sonradan tescili talep edilen marka 

uyuşmazlıkları), Tüzük m. 14 hükmü yardımıyla çözülememektedir. 

 

Anılan şartlar gerçekleştiği takdirde, markanın tescil başvuru reddedilmek zorundadır. 

Tescilli menşe adının ya da mahreç işaretinin yetkisiz kullanımına yol açan bir marka, aynı 

ürünlere ilişkin olmalarına rağmen tescil edilmiş ise bu markanın hükümsüz kılınması 

zorunludur.121 

 

5.1.4.2. Önceden Tescil Edilmiş Marka İle Sonradan Tescili Talep Edilen/Tescil Edilen 

Menşe Adı/Mahreç İşareti İlişkisi 

 

Eski Tarihli Markanın Menşe Adı/Mahreç İşareti Olarak Tescil Edilemeyecek Adlar Kapsamında 

Değerlendirilmesi: Eski tarihli markalar, belli durumlarda, menşe adlarının ve mahreç 

işaretlerinin tesciline engel teşkil edebilmektedirler. Bu durumlardan ilki menşe adı ya da 

mahreç işareti olarak tescil edilemeyecek adlar sınırlaması kapsamında, Tüzük m. 3.4 hükmünde 

düzenlenmiştir. 

 

Bir menşe adının ya da mahreç işaretinin tescil edilmesi halinde, eski tarihli bir marka nedeniyle, 

tüketicilerin yanıltılması söz konusu olacaksa tescil yapılmamaktadır. 

 

Bir markanın menşe adı ya da mahreç işareti şeklinde tescilinin önlenebilmesi için; ünlü, 

tanınmış ve uzun süredir kullanılıyor olması şarttır. Ayrıca, markanın kavuşmuş olduğu ün ve 

tanınmışlık düzeyi ile kullanılmakta olduğu süre, tüketicilerin, tescili talep edilen menşe adının 

                                                
120 510/2006 sayılı Tüzük m. 14.1 
121 510/2006 sayılı Tüzük m. 14.1 f.2 
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ya da mahreç işaretinin üzerinde yer aldığı ürünün gerçek kimliğine ilişkin olarak yanılmalarına 

yol açıyor olmalıdır. 

 

Eski Tarihli Markanın Menşe Adının / Mahreç İşaretinin Tesciline İtiraz Gerekçeleri 

Kapsamında Değerlendirilmesi: Eski tarihli markaların, menşe adlarının ve mahreç 

işaretlerinin tesciline engel teşkil ettiği ikinci durum ise, itiraz gerekçeleri kapsamında m. 7.3.c 

hükmünde düzenlenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, menşe adının ya da mahreç işaretinin 

tesciline, önceden tescil edilmiş marka gerekçe gösterilerek itiraz edilebilmektedir. Ancak 

bunun için, menşe adının ya da mahreç işaretinin tescilinin, bu markanın varlığını tehdit ediyor 

olması şarttır. 

 

İyi niyetle Edinilmiş Eski Tarihli Markanın Menşe Adının/Mahreç İşaretinin Tescilinin 

Ardından Kullanılabilmesi: Tüzük, belli durumlarda, tescilli bir menşe adına/mahreç işaretine 

tecavüz eden markanın varlığını sürdürmesine izin vermektedir. Söz konusu istisna, markanın 

eski tarihli ve marka sahibinin iyi niyetli olduğu durumlarda uygulanabilmektedir. Bunun için; 

*Marka, Tüzük m. 13'e aykırı olarak, tescilli bir menşe adına ya da mahreç işaretine tecavüz 

teşkil edecek biçimde kullanılıyor olmalı, 

*Markanın tescili için iyi niyetle başvurulmuş veya bu marka iyi niyetle tescil edilmiş ya da 

iyi niyetli kullanım yoluyla hak kazandırmış olmalı, 

*Söz  konusu iyi niyetli başvuru, tescil ya da kullanım, AB sınırları içinde gerçekleşmiş 

olmalı, 

*Marka eski tarihli olmalı (iyi niyetli başvuru, tescil ya da kullanım, menşe adı ya da mahreç 

işaretinin kaynak ülkesinde korunmaya başladığı tarihten ya da l Ocak 1996 tarihinden önce 

gerçekleşmiş olmalı) ve 

*Üye devletlerin marka konusundaki düzenlemelerinin uyumlaştırılmasına ilişkin 89/104 sayılı 

Yönetmelik ile Topluluk markasına ilişkin 40/94 sayılı Tüzükte yer alan hükümsüzlük ya da 

fesih şartları gerçekleşmemiş olmalıdır.122 

 

Anılan şartlar sağlandığı takdirde, markanın kullanımı, menşe adının ya da mahreç 

işaretinin korunmasına ilişkin esaslar çerçevesinde engellenememektedir. 

 

                                                
122 510/2006 sayılı Tüzük m. 14.2 
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5.1.5. Tescil Edilmiş Menşe Adının/Mahreç İşaretinin Hükümsüzlüğü 

 

Tüzük, belli şartlar gerçekleştiği takdirde, tescil edilmiş olan menşe adlarının ve mahreç 

işaretlerinin hükümsüz kılınarak sicilden terkinine izin  vermektedir. 

Komisyon, korunmakta olan bir menşe adını ya da mahreç işaretini taşıyan bir tarım ürününe ya 

da gıda maddesine ilişkin şartname şartlarına uygunluğun artık sağlanamadığı kanaatine varırsa, 

hükümsüzlük sürecini resen başlatabilmektedir. Sürecin başlatıldığı hususu, AB Resmi 

Gazetesinde yayımlanmaktadır. 

 

Ayrıca hukuki menfaati bulunan gerçek ya da tüzel kişiler de, gerekçe bildirmek şartıyla, 

hükümsüzlüğe karar verilmesini talep edebilmektedirler. Tüzük, hükümsüzlüğü talep etme 

yetkisini, AB üye devletlerin vatandaşları ya da bu devlet taabiyetindeki tüzel kişiler ile 

sınırlamamıştır. Buna göre, üye olmayan devlet vatandaşları ya da üye olmayan bir devletin 

taabiyetindeki tüzel kişiler de, hukuki menfaati varsa, hükümsüzlük talebinde bulunabilirler. 

Hükümsüzlük kararının verilmesi halinde, bu ad, Sicilden terkin edilmektedir.123 

 

5.2. 509/2006 sayılı Tüzük Kapsamında Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması 
124 
 

5.2.1. Genel Olarak 

 

1992 yılında 2082/92 sayılı Tüzüğün kabul edilmesi ile oluşturulan sistem 20 Mart 2006 tarihinde, 

insan tüketimine yönelik yetiştirilen tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin geleneksel 

özellikli ürün adı koruması almasına yönelik usul ve yöntemleri açıklayan 509/2006 sayılı 

Geleneksel Özellikli Ürün Adı Niteliğindeki Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri Hakkında 

Komisyon Tüzüğünün kabulü ile revize edilmiştir. Geleneksel bir üretim metoduna göre 

üretilen veya geleneksel bir içeriğe sahip olan gıda maddeleri veya tarımsal ürünler geleneksel 

özel ürün garantisi koruması alabilirler. Bu tarımsal üretimin çeşitlenmesini teşvik ederken 

aynı zamanda bir takım olumlu sonuçlar da doğurmaktadır. TSG işaretinin kullanılması, çiftçi 

gelirlerini artırmakta ve kırsal ekonomiye katkıda bulunarak kırsal alanda nüfusun tutulmasını 

sağlamaktadır. Öte yandan, ekonomik aktörlerin ürünlerinin benzer ürün veya gıdalardan 

farklı olduklarını garanti ederek pazar değerini artırmaktadır. Buna ilaveten TSG işaretinin 

                                                
123 510/2006 sayılı Tüzük m. 12, 1898/2006 sayılı Tüzük m. 17 
124 Council Regulation (EC) No 509/2006 of 20 March 2006 on Agricultural Products and Foodstuffs as 
Traditional Specialities Guaranteed OJ L 93/1 31.03.2006 
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kullanımı, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin özellikleri hakkında daha fazla bilgiye sahip 

olmalarına ve seçimlerini buna göre yapmalarına olanak sağlamaktadır.125 

Geleneksel özellikli ürün adı kavramı menşe adı ve mahreç işaretinde olduğu gibi üzerinde 

yer aldığı tarım ürünü veya gıda maddesinin coğrafi kökenini göstermemekte, sadece “belirli 

özellikler” taşıdığına işaret etmektedir. Belirli özellik kavramından kasıt, bu ürünleri aynı 

kategorideki benzer ürünlerden ayıran ve geleneksel nedenlerden ileri gelen, örneğin 

geleneksel üretim ya da işleme metodundan kaynaklanan bir ya da bir dizi özelliktir. Anılan 

niteliği taşıyan ürünlerin, bunu gösterir PDO ve PGI amblemlerine benzer TSG amblemi 

taşımalarına izin verilmektedir. Örneğin “mozarella” peyniri 509/2006 sayılı Tüzük uyarınca 

Geleneksel Özellikli Ürün Adları Siciline tescilli bir TSG işareti olup sadece hak sahiplerinin 

bu peynir türü üzerinde TSG amblemi kullanmalarına izin verilmektedir.126 

 

Çizelge 5.2.   2006/509/EC sayılı Konsey Tüzüğünün Amacı Doğrultusunda 

Ürünlerin Sınıflandırılması127 
 

1. Topluluğu Kuran Antlaşmanın I Sayılı Ek’inde Yer Alan Tarım Ürünleri: 
 

 Sınıf 1.1. Taze et (ve sakatat) 
 Sınıf 1.2. Et Ürünleri (pişirilmiş, tuzlanmış, tütsülenmiş, vb.) 
 Sınıf 1.3. Peynirler, 
 Sınıf 1.4. Diğer hayvansal menşeli ürünler (yumurta, bal, tereyağı hariç diğer süt   
                      ürünleri, vb.) 
 Sınıf 1.5. Yağlar (tereyağı, margarin, yağ, vb.) 
 Sınıf 1.6. Meyve, sebzeler ve hububat, taze veya işlenmiş 
 Sınıf 1.7. Taze balık, yumuşakçalar, kabuklular ve bunlardan elde edilen ürünler 
 Sınıf 1.8. EK I’de yer alan diğer ürünler (baharatlar, vb.) 

 
2. 2006/509/EC sayılı Konsey Tüzüğünün I sayılı Ek’inde yer alan Gıda Ürünleri: 

 
 Sınıf 2.1. Bira 
 Sınıf 2.2. Çikolata ve kakao içeren diğer gıdalar 
 Sınıf 2.3. Şekerleme, ekmek, pastacılık, kek, bisküviler ve diğer ekmekçi 

mamulleri 
 Sınıf 2.4. Pişirilmiş, pişirilmemiş veya hamur halinde makarnalar 
 Sınıf 2.5. Ön pişirilmiş gıdalar 
 Sınıf 2.6. Baharatla hazırlanmış soslar 
 Sınıf 2.7. Çorbalar ve etsuları 
 Sınıf 2.8. Bitki özünden elde edilen meşrubatlar 
 Sınıf 2.9. Dondurmalar ve sorbeler 

 

                                                
125 TKB DİABK, 2008 s.62 
126 Tescil kaydı için bkz. http://ec.europa.eu./agriculture/foodqual/quali1_en.htm  Erişim     tarihi:15.08.2008   
127 Bu sınıflandırma 18.10.2007 tarih ve 1216/2007 (AT) sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünden alınmıştır. 
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Geleneksel özellikli ürün adı tescil için, ad:   

*Kendi içinde özel olmalı veya 

*Tarım ürününün veya gıda maddesinin geleneksel özelliğini belirtmelidir.128 

 

5.2.2. Tescil Süreci 

 

5.2.2.1. Geleneksel Özellikli Ürün Adı Tescilinde Sınırlamalar 

 

Geleneksel özelliği menşeinden veya coğrafi kökeninden kaynaklanan tarım ürünü ve gıda 

maddelerinin tesciline izin verilmez. Coğrafi terimlerin kullanımına Madde 5(1)’e halel 

getirmemek kaydıyla izin verilir.129  

 

Geleneksel özellik taşıyan bir ad, eğer; 

*Sadece bir tarım ürünü veya gıda maddesi grubu için kullanılan genel nitelik iddiasına      ve 

özel Topluluk mevzuatında öngörülmüş olan iddialara dayanıyorsa, 

*Yanıltıcı ise, özellikle ürünün belirgin bir özelliğine atıf varsa veya şartnameyi 

karşılamıyorsa ve ürünün özelliği bakımından tüketiciyi yanıltabilecek ise, 

tescil edilmeyebilir.130 

 

Ürünün doğası bakımından yanıltıcı olmamak koşulu ile, bir bitki çeşidi veya hayvan türü bir 

geleneksel ürün adının bir kısmını oluşturabilir.131 

 

Bir geleneksel özellikli ürün adı, geleneksel olmalı, ulusal hükümlerle uyumlu olmalı veya 

geleneklerle yerleşmiş olmalıdır.132 

 

5.2.2.2. Tescil Başvurusu 

 

Başvurabilecek Kişiler: Bir geleneksel özellikli ürün adının Komisyon tarafından tutulan 

Sicile tescili için başvurmaya sadece "gruplar" yetkili kılınmıştır.133  Başvurmaya yetkili 

                                                
128 509/2006 sayılı Tüzük m. 4.2 
129 509/2006 sayılı Tüzük m. 4.1 
130 509/2006 sayılı Tüzük m. 4.3 
131 509/2006 sayılı Tüzük m. 5.2 
132 509/2006 sayılı Tüzük m. 4.3 
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gruptan kastedilen; başvuru konusu geleneksel özellikli ürün adının ilişkin olduğu tarım ürünü 

ya da gıda maddesinin üretiminde veya işlenmesinde çalışan kişilerden oluşan topluluktur. 

Grup, sadece üretiminde ya da temininde çalıştığı tarım ürünü ya da gıda maddesi için başvuru 

yapabilmektedir.134 

 

Tüzük, sicile başvuru (ve tescil) olanağını, sadece üye devletlerin ülkesinden kaynaklanan 

geleneksel özellikli ürün adları ile sınırlamamıştır. Buna paralel olarak, tescil için 

başvurabilecek grupların da, AB vatandaşı ya da taabiyetinde olan veya AB sınırları içinde 

ikamet eden yahut yerleşik bulunan kişilerden oluşması gibi bir şart aranmamaktadır. Birlik 

dışında ikamet eden veya yerleşik bulunan kişiler de, Birlik vatandaşı ya da taabiyetinde 

olmasalar bile, grup oluşturabilmekte ve tescil için başvurabilmektedirler. 135  

 

Başvurulacak Makam: Tescil için başvurulacak makam, tescili talep edilen geleneksel özellikli 

ürün adı başvurusunun üye devletten veya üye olmayan devletten yapılmasına göre 

değişmektedir. 

 

Eğer bir üye devletten tescil için başvurulmakta ise, başvurunun, söz konusu üye devlete 

yapılması zorunludur.136 

 

Başvuru üye olmayan bir devletten yapılıyorsa, bu durumda, tescil başvurusu Komisyona 

yapılmaktadır. Başvuru doğrudan Komisyona sunulabileceği gibi, o devletin yetkili ulusal 

makamları aracılığıyla da Komisyona iletilebilmektedir.137 

Başvuru İçeriği: 

 

- Başvuran Grubun Ad ve Adresi 

 Yukarıda da belirtildiği gibi, bir geleneksel özellikli ürün adının Komisyon tarafından tutulan 

Sicile tescili için başvurmaya sadece gruplar yetkili kılınmıştır. Bu grubun ad ve adresinin, 

başvuruda belirtilmesi zorunludur. Başvuru, ayrıca, grubun hukuki statüsü, büyüklüğü ve 

niteliği hakkında da bilgi içermelidir. 

 

                                                                                                                                                   
133 509/2006 sayılı Tüzük m. 7.1 
134 509/2006 sayılı Tüzük m. 7.2 
135 509/2006 sayılı Tüzük m. 7.7 
136 509/2006 sayılı Tüzük m. 7.4 
137 509/2006 sayılı Tüzük m.7.7 
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- Şartname 

Bir adın Tüzük uyarınca geleneksel özellikli ürün adı olarak korunabilmesi ve tescil edilebilmesi 

için, öncelikle bir şartname138 (product specification) hazırlanması gerekmektedir. 

 

Şartname, bir ürünün söz konusu geleneksel özellikli ürün adını taşıyabilmesi için hangi şartları 

haiz olması gerektiğini ayrıntılı şekilde gösteren belgedir. Şartnamede şu unsurlara yer 

verilmesi zorunludur:139 

 

Tarım ürünü ya da gıda maddesinin, 

*Bir veya birden çok dilde, grubun tescile adın rezervasyonunu içerecek şekilde mi ve grubun 

madde 13(3) hükmünden yararlanmak için  mi başvuruda bulunduğunu belirtecek şekilde 

madde 4(2)’de belirtilen adı, 

* temel (fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik vs.) özellikleri, 

   *Gereken durumlarda kullanılan hammaddelerin veya malzemelerin özellikleri ve  tarım 

ürünü veya gıda maddelerinin hazırlanma yöntemini içerecek şekilde üreticilerin izlemesi 

gereken üretim metodunun tarifi, 

   *Ürünün geleneksel özelliğini tanımlayan kilit unsurları ve gereken durumlarda   kullanılan 

referans kaynağı, 

  *Madde 4(1)’in ilk fıkrasında ortaya koyulan şekilde ürünün geleneksel karakterini  kanıtlayan 

kilit unsurları, 

 * Spesifik karakteri belirleyebilmek için minimum gereklilik ve prosedürleri 

 

Tescil edilmiş olan geleneksel özellikli ürün adını kullanma hakkı, sadece bunu tescil ettiren 

kişilere tanınmış değildir. Tescilli bir adın bütün şartlarını sağlayan diğer üreticiler de, söz 

konusu adları kullanmaya yetkilidirler. Bir üreticinin tescilli bir geleneksel özellikli ürün 

adını kullanmaya hakkı olup olmadığı hususu ise, ürünün şartnameye uygunluğu kıstasına 

göre belirlenmektedir. Bu itibarla, kamunun, şartnamenin içeriğini kolayca öğrenebilmesi 

önem taşımaktadır. Anılan hedefe yönelik olarak, Tüzükte şartnamenin AB Resmi 

Gazetesinde yayımlanması zorunluluğu öngörülmüştür.140 

 

                                                
138 Bu kavram Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun 
Taslağında “tarifname” olarak dilimize tercüme edilmiştir. 
139 509/2006 sayılı Tüzük m.6.2 
 
140 509/2006 sayılı Tüzük m. 8.2 
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Şartnamenin içeriğinin sonradan değiştirilebilmesi mümkündür.141  

 

- Şartnamenin hükümleri ile uyumu tasdik eden yetkili makam veya organların isim ve adresi 

ile başlıca görevleri, 

 

- Ürünün geleneksel ve özel karakterini kanıtlayan dokümanlar 

 

5.2.2.3 Üye Devlet Başvurularında Komisyon Öncesi Aşama  

 

Üye Devletin Ön İncelemesi: Üye devlet, yapılan başvuruyu Tüzükte aranan şartları sağlayıp 

sağlamadığı kıstasına göre incelemektedir. Başvurunun haklı olup olmadığı hususu, bu 

kapsamda değerlendirilmektedir.142 

 

Üye devlet tarafından yapılan ön incelemede, başvuru haklı ve Tüzük şartlarına uygun bulunursa, 

(üye devlet nezdinde) "ulusal itiraz süreci”ne geçilmektedir. Bu süreç kapsamında öncelikle 

başvuru yayımlanmaktadır. Üye Devlet, anılan süreçte başvurunun yeterli sürede yayımlanmış 

olduğunu temin etmekle yükümlüdür.143 

 

- Ulusal İtiraz Süreci: 

 

İtiraz Edebilecek Kişiler: Ulusal süreçte itiraz etme hakkı, sadece o üye devlette yerleşik gerçek 

kişilere ve o devlet ülkesinde kurulmuş bulunan tüzel kişilere tanınmıştır. İtiraz edecek kişilerin 

hukuki yararının bulunması zorunludur. Söz konusu kişiler, daha sonra, uluslararası itiraz 

sürecinde itiraz edememektedirler. 

 

Süresi ve Yöneltileceği Makam: Tüzükte, ulusal itiraz sürecindeki itirazın ne kadar süre içinde 

yapılabileceği hususu düzenlenmemiştir. Üye Devletler, başvuru yayınının ardından, 

başvuruya itiraz edilebilmesi için "makul bir süre” tanımaktadırlar, itirazın bu süre içinde 

yapılmış olması zorunludur. 

 

                                                
141 509/2006 sayılı Tüzük m. 11 
142 509/2006 sayılı Tüzük m. 7.4 
143 509/2006 sayılı Tüzük m. 7.5 



56 
 

Tüzükte ulusal itiraz sürecindeki itirazın yöneltilebileceği makam da açıkça belirtilmemiştir. 

İtiraz, üye devletin, kendisine tescil için başvuru yapılmış olan yetkili makamına yöneltilmelidir. 

 

İtiraz Edilebilecek Hususlar: Tüzük, ulusal itiraz süreci kapsamında ileri sürülebilecek 

itirazları ayrıca düzenlememiş; uluslararası itiraz sürecinde ileri sürülebilecek gerekçelerine 

göndermede bulunmuştur.  Bu itibarla her iki sürecin gerekçeleri aynıdır. Ancak söz konusu 

gerekçeleri, ulusal ve uluslararası  itiraz süreçlerinde ileri sürebilecek kişiler farklıdır. 

 

Tüzük, itiraz gerekçelerini sınırlamış sadece iki hususun itiraz gerekçesi olabileceğini 

düzenlemiştir. Buna göre: 

*Madde 2,4 ve 5’te belirtilen koşullara uyumsuzluk gösteriyorsa, 

*Madde 13(2)’ye göre yapılan başvurularda adın kullanımı benzer tarım ürünleri ve gıda 

maddeleri için yasal, şöhretli ve ekonomik olarak önemli ise, 

itiraz kabul edilebilir.144 

 

Değerlendirilme: Ulusal itiraz süreci kapsamında yöneltilen itirazlar, Üye Devlet tarafından 

incelenmektedir. Üye Devlet, söz konusu itirazların, sınırlı sayıda sayılmış olan bu itiraz 

gerekçeleri kapsamında olup olmadıklarını değerlendirmektedir. 

 

Yapılan değerlendirmenin ardından, itirazlar haklı bulunursa, başvuru reddedilmektedir. 

 

Üye Devlet, itirazlara rağmen başvurunun Tüzüğün aradığı şartları sağladığı kanaatine varırsa, 

bu durumda başvurunun uygun olduğu yönünde olumlu bir karar vermektedir. Üye Devlet, 

verdiği olumlu kararın halka açıklanmasına ve hukuki yararı olan her gerçek ya da tüzel 

kişinin bu kararı temyiz edebilmesine olanak sağlamak zorundadır. Üye devlet ayrıca, 

şartnamenin olumlu kararına dayanak teşkil eden halinin yayımlanmasını ve bu şartnameye 

elektronik ortamda ulaşılabilmesini temin etmek zorundadır. 

 

Başvuruya süresi içinde itiraz yapılmamışsa ya da itiraz yapılmış ancak üye devlet itirazlara 

rağmen başvurunun Tüzüğün aradığı şartları sağladığı şeklinde olumlu bir kanaate varmışsa, 

başvuru, nihai kararı  vermesi için Komisyona gönderilmektedir.145 

 
                                                
144 509/2006 sayılı Tüzük m. 9.3 
145 509/2006 sayılı Tüzük m. 7.7 
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5.2.2.4  Komisyonun Ön İncelemesi 

 

Üye devlet kaynaklı geleneksel ürün adlarına ilişkin başvurular, Üye Devlet tarafından yürütülen 

ulusal itiraz sürecinin ardından uygun bulunurlarsa Komisyona gönderilmektedirler. Üye 

olmayan devletlerden gelen başvurular ise doğrudan ya da o devletin yetkili makamları 

aracılığıyla Komisyona iletilmektedir.146 

 

Komisyon, kendisine tescil talebiyle başvurusu yapılmış olan adların listesini ve bunların 

Komisyona sunuluş tarihlerini, her ay halka açıklamak zorundadır. 

 

Komisyon, kendisine sunulmuş olan başvurunun haklı olup olmadığını ve Tüzükte aranan 

şartları taşıyıp taşımadığını incelemektedir. Bu inceleme, on iki aylık bir dönemi aşamaz.147  

 

Komisyon, incelemesi sonrasında, başvurunun haklı olmadığı ve Tüzükte öngörülen şartları 

taşımadığı kanaatine varırsa, başvuruyu reddetmektedir. Komisyon, olumlu kanaate varırsa, bu 

durumda başvuruyu AB Resmi Gazetesinde yayımlamaktadır.148 Başvurunun yayımlanmasının 

ardından, "uluslararası itiraz süreci" başlamaktadır. 

 

5.2.2.5. Uluslararası İtiraz Süreci  

 

İtiraz Edebilecek Kişiler: Tüzük, tescil başvurusuna itiraz hakkını; 

* Üye devletlere, 

* Üye olmayan devletlere ve 

* Hukukî yararı bulunan gerçek ya da tüzel kişilere tanımıştır.149 

 

Başvuruya itiraz hakkı bulunanların başında Üye Devletler sayılmıştır. Tüzükte açıkça 

belirtilmiş olmamakla beraber, "itiraz edebilecek üye devlet" ifadesiyle kastedilen, başvuran 

devletin bir üye devlet olduğu durumlarda, başvuran devlet dışındaki üye devletlerdir. 

 

Başvuruya itiraz edebilecek devletler, üye olanlar ile sınırlanmamış; üye olmayan devletlere de 

itiraz olanağı tanınmıştır. 
                                                
146 509/2006 sayılı Tüzük m. 7.7 
147 509/2006 sayılı Tüzük m. 8.1 
148 509/2006 sayılı Tüzük m. 8.2 
149 509/2006 sayılı Tüzük m. 9.1-2 
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Tüzük aynı zamanda, gerçek veya tüzel kişilerin de başvuruya itiraz edebilmelerine izin 

vermektedir. Ancak bunun için, itiraz eden kişilerin söz konusu itirazda hukuki yararlarının 

bulunması ön şartını aramaktadır. 

 

Gerçek ya da tüzel kişilerin itiraz edebilmeleri, AB sınırları içinde yerleşik ya da kurulmuş 

olmalarına bağlı değildir. Buna göre, -başvuran üye dışındaki- üye devletlerdeki gerçek ya da 

tüzel kişiler gibi, üye olmayan devletlerde yerleşik ya da kurulmuş gerçek ya da tüzel kişiler de 

itiraz edebilmektedirler. 

 

Tüzük, gerçek ve tüzel kişilerin itirazına ilişkin tek kısıtlamayı, başvuruyu yapan üye devlette 

ikamet eden ya da burada yerleşmiş olan gerçek veya tüzel kişiler açısından getirmiştir.150 Söz 

konusu kişilerin, Komisyon tarafından başlatılan uluslararası itiraz sürecinde itiraz hakları 

bulunmamaktadır. Böyle bir sınırlamanın getirilmiş olmasının nedeni; anılan kişilerin, -

başvurunun üye devlet tarafından ulusal çapta yayımlanmasının ardından başlayan- ulusal itiraz 

sürecinde bu haklarını kullanmış olmalarıdır. 

 

Süresi ve Yöneltileceği Makam: Tescil başvurusuna, başvurunun AB Resmi Gazetesinde 

yayımlanması tarihinden itibaren altı ay içinde itiraz edilebilmektedir. İtiraz dilekçelerinin 

Komisyonca kabul edilebilmesi için, süresi içinde yapılmış olması zorunludur.151 

 

İtiraz, -üye ya da üye olmayan- bir devlet tarafından yapılmaktaysa, -söz konusu altı aylık süre 

içinde- Komisyona yöneltilmektedir. 

 

İtiraz edecek gerçek ya da tüzel kişiler, eğer (başvuran devlet dışındaki) bir üye devlette 

yerleşik bulunuyor ya da kurulmuş iseler, itiraz, -söz konusu altı aylık süre içinde-, bu üye devlete 

yapılmalıdır. Anılan durumda altı aylık süre, itirazın üye devlet tarafından Komisyona iletilmesi 

için son süre değildir. Altı aylık süre içinde itiraz üye devlete yöneltildiği takdirde, üye devlet, 

söz konusu itirazı, altı ay dolduktan sonra Komisyona iletse dahi, itiraz, süresinde yapılmış 

sayılmaktadır. 

 

                                                
150 509/2006 sayılı Tüzük m. 9.2 
 
151 509/2006 sayılı Tüzük m. 9.1 
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Buna karşın, itiraz edecek gerçek ya da tüzel kişiler, üye olmayan üçüncü bir devlette yerleşik 

bulunuyor ya da kurulmuş iseler, anılan durumda, itiraz, altı aylık süre içinde, Komisyona 

yapılmalıdır. Söz konusu itiraz, doğrudan Komisyona sunulabileceği gibi, bu devletin yetkili 

makamları aracılığıyla da iletilebilmektedir. Ancak her iki halde de, itiraz Komisyona altı aylık 

süre içinde iletilmiş olmalıdır. 

İtiraz Edilebilecek Hususlar: İtiraz edilebilecek hususlar yukarıda ulusal itiraz sürecinde yer 

verilmiş olan hususlarla aynıdır. 

 

İtirazın, tam gerekçeli bir beyanla sunulması zorunludur. 

 

Değerlendirilmesi: Komisyon, öncelikle, itirazların kabul edilebilir nitelikte olup 

olmadığını incelemektedir. Bu kapsamda, itirazın süresinde ve Tüzükte sınırlı sayıda 

öngörülmüş itiraz gerekçeleri kapsamında yapılıp yapılmadığı hususlarına dikkat 

edilmektedir. Söz konusu itirazlar değerlendirilirken, tüm AB egemenlik alanı dikkate 

alınmaktadır. 

 

Komisyon, itirazın kabul edilebilir nitelikte olduğu kanaatindeyse, bu durumda, ilgili tarafları 

-itirazı ortadan kaldırmaya- uygun nitelikte istişare yapmaya davet etmektedir. Taraflar, 

istişare kapsamında altı ay içinde bir uzlaşmaya vardıkları takdirde, durumu Komisyona 

bildirmektedirler. Bu bildirinin, uzlaşmayı sağlayan tüm etkenleri, başvuran ve itiraz eden 

tarafların görüşlerini de içermesi zorunludur. 

 

Uzlaşı sonunda, Komisyon tarafından yayımlanmış olan başvuru metninde herhangi bir 

değişiklik yapılmamış ya da esasa ilişkin olmayan, küçük bir değişiklik yapılmışsa, başvuru 

kabul edilmiş sayılmaktadır. Bu durumda, Komisyon başvuru konusu menşe adını ya da mahreç 

işaretini Sicile tescil etmekte ve durumu AB Resmi Gazetesinde ilan etmektedir. 

 

Uzlaşı sonunda, Komisyon tarafından yayımlanmış olan başvuru metninde daha büyük 

çapta değişiklikler yapılmış ise, bu durumda Komisyon, değişmiş metni temel alarak, 

inceleme sürecini yeniden başlatmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, anılan durumda, 

Komisyon, bu başvuruyu, ilk kez yapılmış gibi yeniden incelemekte, Tüzüğe uygun bulursa 

yayımlamakta ve ardından da uluslararası itiraz sürecini işletmektedir. 
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Eğer istişareler sonucunda taraflar uzlaşamazlarsa, bu durumda, tescil kararını, Komisyon 

vermektedir. Komisyon, söz konusu kararı verirken, başvuru konusu adın haklı ve geleneksel 

kullanımı ile mevcut karıştırılma (iltibas) ihtimalini dikkate almaktadır. Komisyonun verdiği 

karar da, AB Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır.152 

 

5.2.2.6. Tescil ve İlan İşlemleri                        

 

Komisyona herhangi bir itiraz yöneltilmemişse ya da itiraz yöneltilmiş, ancak reddedilmişse, 

Komisyon, başvuru konusu adı, Sicile tescil etmektedir. 

 

Tescil, Komisyon tarafından tutulmakta olan Geleneksel Özellikli Ürün Adı  Siciline 

yapılmaktadır. Ürünün veya gıda maddesinin adının kullanımının ürün şartnamesine uyan 

üreticilere rezerve edilip edilmediğine göre tescilde iki geleneksel özellikli ürün adı listesi 

olmalıdır.153 Söz konusu Sicil, Brüksel'de tutulmaktadır. Komisyon bu Sicili güncel şekilde 

tutmakla yükümlüdür. 

 

Tescilin ardından, geleneksel özellikli ürün adı, AB Resmi Gazetesinde de 

yayımlanmaktadır.154 

 

5.2.3. Tescil Edilmiş Geleneksel Özellikli Ürün Adının Korunması 

 

Bir geleneksel özellikli ürün adının Tüzük uyarınca korunabilmesi için, tescil edilmiş olması 

zorunludur. Tescil ile birlikte, geleneksel özellikli ürün adı koruması derhal ve tüm üye 

devletlerde etki doğuracak şekilde kendiliğinden başlamaktadır. Buna göre; Komisyona yapılan 

tescilin ardından, söz konusu ad, her bir üye devletin sicillerine tescile gerek kalmadan, tüm AB 

çapında korunmaktadır. Tescilin ardından, söz konusu geleneksel özellikli ürün adına ulusal 

hukuk kuralları uygulanmamaktadır. 

 

Tescilin sağladığı koruma, süresiz olup, tescil edilen geleneksel özellikli ürün adı hükümsüz 

kılınmadıkça sürmektedir. 

                                                
152 509/2006 sayılı Tüzük m. 9.4-5-6 
153 509/2006 sayılı Tüzük m.3 
154 509/2006 sayılı Tüzük m. 8.2, 9.4 
AB’deki tescilli ürünleri görmek için bkz http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_en.htm (02.09.2008) 
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5.2.3.1. Yetkili Kullanım 

 

Kullanma Hakkı: Tescil edilmiş olan bir geleneksel özellikli ürün adını kullanım  hakkı, sadece 

tescil için başvurmuş olan kişilere ait değildir. Söz konusu adın ilişkili olduğu tarım ürününü ya 

da gıda maddesini pazarlayan her işletmeci, şartnamedeki esaslara uyması şartıyla bu adı 

kullanmaya yetkilidir. 

 

TSG Sembolü: Tescil edilmiş ve böylelikle TSG niteliği kazanmış olan geleneksel ürün 

adlarının ilişkin oldukları ürünler üzerinde, bu niteliği ifade eden semboller kullanılmaktadır.155 

 

Şekil 5.3.  TSG Sembolü 

 

 

Sadece ürün şartnamesi ile uyum sağlayan üreticiler etiketleme, tanıtımda veya bir tarım 

ürünü veya gıda maddesi ile ilgili diğer dokümanlarda bir geleneksel özellikli ürün adını 

kullanabilir. Topluluk içinde üretilen bir tarım ürünü veya gıda maddesinin etiketinde 

geleneksel özellikli ürün adının kullanıldığı durumlarda ürünün üzerinde tescilli ad ile birlikte 

ya Topluluk sembolü ya da “geleneksel özellikli ürün” işareti kullanılır. Topluluk dışında 

üretilen ürünler bakımından ikinci fıkrada belirtilen işaretin geleneksel özellikli ürünün 

etiketinde kullanımı isteğe ihtiyaridir.156 

 

5.2.3.2. Denetim 

 

Tüzük, üye devletlere, Tüzükte öngörülmüş yükümlülüklerin kontrolü ile sorumlu olan yetkili 

makam ya da makamları belirleme yükümlülüğü getirmiştir. 

 

                                                
155 Semboller için bkz. http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/protec/logo_en.htm  Erişim Tarihi: 15.08.2008 
156 509/2006 sayılı Tüzük m. 12 
Üye Devletler bu sembolleri AB resmi dillerinden herhangi birinde kullanmaya yetkilidirler. 
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Komisyon, üye devletler tarafından belirlenmiş bu makamların ad ve adreslerini kamuya 

açıklamak ve söz konusu bilgileri periyodik biçimi güncellemek zorundadır. Üye devletlerin, 

ayrıca, bu Tüzük kapsamına giren her bir işletmecinin resmi kontrol sistemi kapsamında olması 

sağlayacak düzenlemeler kabul etmeleri de gerekmektedir. 157 

 

Bir ürünün, tescilli bir geleneksel özellikli ürün adı taşıyarak piyasaya sürülmesinden önce, bu 

ürünün şartnameye uygunluk göster göstermediği hususunun incelenmesi zorunludur. Söz 

konusu incelemeyi hangi kurumların yapacağı hususu, ürünün AB sınırları içinde ya da dışından 

kaynaklanıyor olmasına göre belirlenmektedir. 

 

Birlik sınırlan içindeki coğrafî alandan kaynaklanan ürün, piyasa; sürülmeden önce; 

*Resmi kontrole ilişkin -Tüzük m. 14'de düzenlenen- makamlardan en az biri tarafından veya 

*882/2004 sayılı Tüzük m. 2'de sözü edilen kontrol makamlardan en az biri tarafından, 

şartnameye uygunluk açısından denetlenmelidir. 

 

Üye olmayan bir devlet kaynaklı ürünler ise, piyasaya sürülmeden önce; 

*Ürünün kaynaklandığı devlet tarafından belirlenmiş olan kamu makamlarından en az biri 

tarafından veya 

*Ürün sertifikasyonuna ilişkin görev yapan kontrol makamlara dan en az biri tarafından, 

şartnameye uygunluk açısından denetlenmelidir. 

 

Şartnameye uygunluk deneti yapan makamların, nitelikli personel çalıştırmaları ve yeterli 

kaynağa sahip olmaları zorunludur. 

Bu makamlar, inceleme konusu ürünlerin, şartnameye uygun olduğu yönünde karar verirlerse, 

söz konusu kararın tarafsız ve objektif biçimde verildiğini temin etmek zorundadırlar.158 

 

5.2.3.3. Yetkisiz Kullanım 

 

Tescilli bir geleneksel özellikli ürün adının, TSG sembolünün ve Topluluk 

sembolünün her türlü kötüye kullanımı, taklidi ile bu adı çağrıştıran her tür kullanımı  

                                                
157 509/2006 sayılı Tüzük m. 14 
158 509/2006 sayılı Tüzük m. 15 
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yasaklanmıştır.159 Bu şekilde kullanım tecavüz sayılmaktadır. Tüzükte Üye Devletlerin 

‘geleneksel özellikli ürün’ teriminin TSG kısaltmasının Topluluk sembolünün yanlış veya 

yanıltıcı kullanımına karşı ve Madde 13(2) uyarınca tescil edilen ve korunan adların taklidine 

karşı hukuki korumanın sağlanması için160 ve ulusal düzeyde kullanılan satış yöntemlerinin 

Madde 13(2) uyarınca tescil ve rezerve edilen adlarla karışıklığa yol açmaması için161 gereken 

tedbirleri alacağı ifade edilmektedir. 

 

Tecavüz fiilinin gerçekleşip gerçekleşmediği hususunu ulusal mahkemeler belirlemektedir.  

 

Tüzükte sadece yasaklanan hususlar sayılmış; buna karşın söz konusu hususlar gerçekleştiği 

takdirde alınabilecek önlemler belirtilmemiştir. Anılan sorun, fikri mülkiyet haklarının 

uygulanmasına ilişkin 2004/48 sayılı Direktif hükümleri uyarınca çözümlenebilmektedir.162 

 

Tüzükte tecavüz halinde kimlerin dava açabileceği hususuna değinilmemiştir. Öğretide, tescilli 

geleneksel özellikli ürün adını kullanan her üreticinin ya da işletmecinin dava açmaya yetkili 

olduğu kabul edilmektedir. 

 

 

5.2.4. Tescil Edilmiş Geleneksel Özellikli Ürün Adının Hükümsüzlüğü 

 

Tüzük, tescil edilmiş olan geleneksel özellikli ürün adlarının hükümsüz kılınarak sicilden 

terkinine izin vermektedir. 

 

Komisyon, korunmakta olan bir geleneksel özellikli ürün adını taşıyan bir tarım ürününe ya da 

gıda maddesine ilişkin şartname şartlarına uygunluğun artık sağlanamadığı kanaatine varırsa, 

hükümsüzlük sürecini resen başlatabilmektedir. Sürecin başlatıldığı hususu, AB Resmi 

Gazetesinde yayımlanmaktadır.163 Hükümsüzlük kararının verilmesi hâlinde, bu ad, Sicilden 

terkin edilmektedir. 

 

                                                
159 509/2006 sayılı Tüzük m. 17.2 
160 509/2006 sayılı Tüzük m. 17.1 
161 509/2006 sayılı Tüzük m. 17.3 
162 Directive 2004/48 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the Enforcement of 
Intellectual Property Rights, OJ L 157, 30.04.2004, S.16 
163 509/2006 sayılı Tüzük m. 10 
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6. TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI 
 

Türkiye’de coğrafi işaretlerin korunmasına, 1995 yılında 555 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin (KHK)164 kabulü ile başlanmıştır. Bu tarihe kadar coğrafi işaretler tescil 

edilerek korunmamış, ancak marka olarak tesciline yasak getirilerek korunmaya çalışılmıştır. 

 

KHK hazırlanırken 2081/92 sayılı AB Tüzüğü örnek alınmış olup Tüzük ile büyük ölçüde 

uyum sağlanmıştır. Ancak zaman içinde meydana gelen uluslararası gelişmeler ve özellikle 

uygulamada karşılaşılan sorunlar, mevzuatın yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmıştır.165 
 

Coğrafi işaret korumasının yasal dayanağı halen 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname olup Kanun çalışmalarına devam edilmektedir. 

KHK’da 510/2006 Sayılı AB Tüzüğü kapsamında olduğu gibi coğrafi işaretlerde menşe adı 

ve mahreç işareti şeklinde ayırıma gidilmiş; tescilin coğrafi işarete konu olan ürünün üreticisi 

gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri ile konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu 

kuruluşlarınca yaptırılabileceği belirtilmiştir. Ancak ülkemizde AB’deki 509/2006 Sayılı 

Tüzükle düzenlenen “Geleneksel Özellikli Ürünler”e karşılık gelen bir mevzuat yer 

almamakta, coğrafi işaretlere ilişkin kanun çalışmaları devam etmekte ve bu kanun taslağında 

ülkemize geleneksel özellikli ürün korumasının kazandırılması planlanmaktadır.166 

 

İsimlerin korunması boyutu AB mevzuatıyla benzerdir. Türk mevzuatının kapsamı 

madencilik, sanayi ürünleri ve el yapımı ürünleri de içerdiğinden AB mevzuatının 

kapsamından daha geniştir ancak, AB mevzuatının kapsadığı tüm ürünleri kapsamaktadır. 

 

Coğrafi işaretli ürünlerle ile ilgili hususlar, 555 sayılı KHK hükümleri esasınca Türk Patent 

Enstitüsü Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

 

6.1. 555 Sayılı KHK Kapsamında Coğrafi İşaretlerin Korunması 
 

6.1.1. Genel Olarak 

 

                                                
164555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,Kabul Tarihi: 24.6.1995, 
RG: 27.6.1995-22326  
165 Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun Taslağı Genel 
Gerekçe s 26 
166 DPT, 2001, s. 207 
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Bir ürünün menşe adı veya mahreç işaretinin KHK çerçevesinde korunması tescil ile 

sağlanır.167 

 

Yukarıda da bahsedildiği üzere, 555 Sayılı KHK uyarınca  hukukumuzda coğrafi köken 

gösteren işaretlere ilişkin olarak “coğrafi işaret” üst kavramı ve bunun alt dalları olarak da 

“mahreç işareti” ve “menşe adı” kavramları kabul edilmiştir. 

 

KHK’da coğrafi işaretler; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin 

bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler olarak 

tanımlanmıştır. 

 

KHK’ya göre;bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların birlikte  

karşılanması durumunda "menşe adını" belirtir. 

*Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden 

kaynaklanan bir ürün olması; 

*Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri 

unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması. 

*Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde 

yapılan bir ürün olması. 

  

Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların karşılanması durumunda 

"mahreç işareti" göstergesini belirtir. 

*Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanan bir ürün olması; 

*Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile 

özdeşleşmiş bir ürün olması; 

*Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge 

sınırları içinde yapılan bir ürün olması. 168 

 

Coğrafi işaretlerin korunmasının iki amacı vardır: Bunlardan birincisi menşe adı veya mahreç 

işaretine konu ürünün kalitesinin korunmasıdır. Kanun Hükmünde Kararname, tescil edilen 

coğrafi işaretlerin sicilinde kayıtlı özelliklere uygun üretimlerde kullanılması zorunluluğunu 

getirmiştir. Böylece, üreticilere kalite standardı getirmektedir. Korumanın diğer amacı ise; 

                                                
167 KHK m.4 
168 KHK m.3 
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menşe adına ya da mahreç işaretine değerini kazandıran iki unsurdan, doğal kaynaklar 

nedeniyle yörenin kalkındırılması ve beşeri faktör (insan hüneri) katkılarıyla coğrafi işareti, 

coğrafi işaret konumuna getirenlerin öncelikli yararlanmalarını sağlamaktır. Buradaki temel 

amaç; yörenin gelişmesi ve üretimin yörede yoğunlaşmasıdır. Ayrıca, piyasaya aynı coğrafi 

işaret altında aynı kalitede ürünlerin sunulması sağlanacaktır.169 

 

KHK ile sağlanan koruma ulusal düzeydedir. Bunun sonucu olarak da koruma ülke genelinde 

sağlanabilmektedir. Diğer ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekir; ancak diğer sınai hak 

türlerinden farklı olarak coğrafi işaret koruması tescil ettirene münhasır hak sağlamadığından, 

diğer ülkelerde tescil yolu seçilmemektedir. 

 

6.1.2. Tescil Süreci          

 

6.1.2.1. Coğrafi İşaret Olarak Tescil Edilemeyecek Adlar 

 

KHK’nın 5. maddesinde, aşağıda sayılanların coğrafi işaret olarak tescil edilmeyeceği hükme 

bağlanmıştır: 

* “Coğrafi işaret”, “menşe adı” ve “mahreç işareti” tanımlarına uymayan adlar ve işaretler, 

*Ürünlerin öz adı olmuş adlar ve işaretler, 170 

*Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki türleri, hayvan soyları 

veya benzeri adlar,  

*Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler,  

*2 nci maddede sayılan ülkelerde korunmayan veya koruması sona ermiş veya kullanılmayan 

adlar ve işaretler.171 

 

                                                
169 DPT, 2001,sy 207 
170KHK anlamında ürünlerin öz adı, o ürünün ilk üretildiği veya pazarlandığı bölge veya yöre ile ilgili olsa da 
bir ürünün genel adı haline gelmiş olan adıdır. Ürünün öz adı olup olmadığının tespitinde o adın kaynaklandığı 
bölge ve tüketim alanlarında halkın bu adı kullanımı göz önüne alınır. 
     510/2006 sayılı AB Tüzüğünde adı geçen kavram için “jenerik ad” ifadesi kullanılmaktadır. 
171 KHK m.2: Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan  korumadan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan, veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve 
tüzel kişiler, veya Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü'nü Kuran Anlaşma hükümleri dahilinde başvuru 
hakkına sahip kişiler yararlanır. 
      Bu maddenin birinci fıkrası hükmü kapsamı dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki 
kişilere kanunen veya fiilen coğrafi işaret koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de 
karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de coğrafi işaret korumasından yararlanır. 
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6.1.2.2. Tescil Başvurusu 

 

Başvurabilecek Kişiler: Coğrafi işaretin tescili, coğrafi işarete konu olan ürünün üreticisi 

olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu 

kuruluşları tarafından yaptırılabilmektedir.172 

 

Başvurulacak Makam: Coğrafi işaretlerin tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsüdür. 

Yurt içinden veya yurt dışından yapılacak tüm başvurular Türk Patent Enstitüsüne (TPE) veya 

onun yetkili kıldığı makama yapılabilmektedir.173 

 

Başvuru Şartları: Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda sıralanmaktadır: 

*Başvuru sahibinin kimliğine ve başvuru gruplarından hangisine dahil olduğuna ilişkin 

bilgileri de içeren başvuru dilekçesi, 

*Tescili istenen menşe adı veya mahreç işaretine ait 15 adet örnek, 

*Ürünün tanımı; ürünün ve gerekiyorsa hammaddenin fiziksel kimyasal, mikrobiyolojik ve 

benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler ve belgeler,  

*Yöre, alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgiler ve 

belgeler, 

*Ürünün üretim tekniğine ve varsa yerel özel üretim teknik ve şartlarına ilişkin bilgiler; 

*Ürünün, tescili talep edilen işaretle menşe adı veya mahreç işareti olma özelliklerini 

taşıdığına ilişkin belgeler, 

*Ürünün kalitesinin denetleme biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler, 

*Tescilli menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalama, işaretleme veya 

etiketleme şekillerini ayrıntılarıyla açıklayan bilgiler, 

*Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin belge aslı.174 

 

6.1.2.3 Başvurunun İncelenmesi 

 

                                                
172 KHK m.7 
AB’de  sadece “gruplar” başvuru hakkını haizdir; gruptan kasıt başvuru konusu menşe adının ya da mahreç 
işaretinin ilişkin olduğu tarım ürünü ya da gıda maddesinin üretiminde veya işlenmesinde çalışan kişilerden oluşan 
topluluktur. 
173 KHK m.6 
174 KHK m.8, 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir 
Yönetmelik m.5 
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TPE başvuruyu; KHK uyarınca coğrafi işaret (menşe adı veya mahreç işareti) niteliğinde olup 

olmadığı, coğrafi işaret olarak tescil edilemeyecek ad veya işaret sayılıp sayılmadığı, başvuru 

hakkının olup olmadığı ve başvuru şartlarını haiz olup olmadığı yönünden incelemekte; 

gerekli gördüğü durumlarda ve KHK Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen süreler içinde 

yerine getirilmek üzere eksiklerin giderilmesini ve ek bilgi ve belgenin verilmesini 

istemektedir.  

 

TPE gerektiğinde başvuru ile ilgili teknik bilgilerin kanıtlanması için başvurunun konuda 

uzman bir veya birden fazla kamu kuruluşu veya üniversite veya tarafsız özel kuruluş 

tarafından incelenmesini talep edebilmekte; bu durumda ilgili kurum veya kuruluşa ödenecek 

inceleme ücretinin ve TPE’nin yapacağı hizmetler karşılığı alacağı ücretin başvuru sahibi 

tarafından TPE'ye ödenmesi gerekmektedir.  

 

Yukarıdaki koşulları karşılayan başvurular, Enstitü tarafından Resmi Gazete ile yurt çapında 

dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla 

yayınlanır. Yayında, başvuru sahibinin kimliği, ürünün adı, menşe adı veya mahreç işaretine 

ilişkin bilgiler, tescilli işaretin kullanım koşulları ve yönetmelikte öngörülen diğer hususlar 

açıklanır. 

 

Yayınlanan başvuru, coğrafi işaret siciline kayıt edilir; ancak bu kayıt geçici niteliktedir. Sicil 

kaydı, Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren altı ay içerisinde ad veya işaret hakkında 

itiraz yapılmamışsa Resmi Gazetede yayımlanma tarihi itibariyle kesinlik kazanır.175 

 

Anılan koşulları taşımayan başvuruların sahiplerine eksikliklerin giderilmesi için üç aylık süre 

verilir176, bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda başvuru reddedilir.177 

 

6.1.2.4. İtiraz Süreci 

 

Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes, başvurunun 

KHK uyarınca coğrafi işaret (menşe adı veya mahreç işareti) niteliğinde olmadığı, coğrafi 

işaret olarak tescil edilemeyecek adlardan olduğu, başvuru hakkının olmadığı ve başvuranın 

                                                
175 KHK m.9,12 
176 KHK Uygulama Yön.m 6 
177 KHK m.10 
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başvuru şartlarını haiz olmadığı nedenleri ile tescil talebinin geçersizliğine ilişkin TPE 

nezdinde itirazda bulunabilir. 

 

TPE itirazı aldıktan sonra başvuru sahibinin de görüşüne başvurarak, başvurunun ve itirazın 

konuda uzman bir veya birden fazla kamu kuruluşu veya üniversite veya tarafsız özel kuruluş 

tarafından incelenmesini talep eder.178 

 

İtirazın incelenmesi sonunda biçim veya kapsamı itibariyle değişikliğe uğramış talepler yeni 

değişikliğe uğramış şekliyle ve kapsamı açıkça belirtilerek yeniden yayınlanır ve tescil yayın 

tarihi itibariyle kesinlik kazanır. Bu durum coğrafi işaret siciline kayıt edilir. İtirazı uygun 

görülerek tescil talebi tümden reddedilen başvurunun tescil talebinin reddedildiği Resmi 

Gazetede yayınlanır ve coğrafi işaret siciline kayıt edilir. 179 

 

 

6.1.2.5. Tescil ve Yayın 

 

Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren altı ay içerisinde hakkında herhangi bir itiraz 

yapılmamış ad veya işaret Resmi Gazete'de yayınlanma tarihi itibariyle kesinlik kazanır. 

Kesinlik kazanan başvuru, coğrafi işaret siciline kayıt edilir.180Coğrafi işaret sicilinde; 

*Başvuru tarihi ve numarası, 

*Tescil tarihi ve numarası, 

*Coğrafi işaret sahibinin kimliği ve adresi, 

*Coğrafi işaretin kullanım  koşulları 

yer alır. 

 

Çizelge 6.1. Ülkemizdeki Tescilli Coğrafi İşaretler181 

Antep fıstığı  Ege sultani üzümü  

Bozdağ kestane şekeri  Gümüşhane kömesi 

                                                
178 KHK m.11 
AB’de itiraz sonrasında bizde olmayan uzlaşı prosedürü vardır  
179 KHK m.12 f.2,3 
180 KHK m.12,1 
Bizde tescil sonrası RGde ilan yok eski ilan kesinleşmiş sayılıyor. ABde var  
181Ülkemizde TPE nezdinde tescillenmiş 99 ürün bulunmaktadır.  
http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=431 Erişim Tarihi:03.09.2008 
Başvuru yapılmış olup incelemesi devam eden ürünler için bkz 
http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=432 Erişim Tarihi:03.09.2008 
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Çimin üzümü  Afyon pastırması 

Çorum leblebisi  Kalecik karası üzümü 

Erzincan tulum peyniri  Gümüşhane dut pestili 

Giresun tombul fındığı  Adana kebabı 

İzmit pişmaniyesi  Siirt büryan kebabı 

Kayseri pastırması  İsabey çekirdeksiz üzümü 

Kayseri sucuğu  Tarsus beyazı üzüm topacık 

Kemalpaşa tatlısı Osmaniye yer fıstığı 

Malatya kayısısı  Çelikhan tütünü 

Maraş biberi  Akşehir kirazı 

Mersin cezeryesi  Gemlik zeytini 

Mustafakemalpaşa peynir tatlısı Edirne beyaz peyniri 

Mustafakemalpaşa tatlısı  Anamur muzu  

Edremit körfez bölgesi 
zeytinyağları 

İnegöl köftesi 

Şanlıurfa biberi  Ege pamuğu  

Türk rakısı  Güney ege zeytinyağları 

Ege inciri  Ayvalık zeytinyağı 

Zara balı  Siirt perde pilavı 

Tavşanlı leblebisi Afyon sucuğu 

Aydın inciri  Tarsus şalgamı  

Maraş dondurması Çay ilçesi vişnesi 

Isparta gülü Mut kayısısı 

Ezine peyniri Ödemiş patatesi 

Pervari balı Siirt fıstığı 

Antep baklavası Çubuk turşusu 

Arapgir köhnü üzümü Salihli Odun Köfte 

Rize bezi (feretiko) Trabzon telkariye ve hasırı 

Kütahya çinisi Görece nazar boncuğu 

Devrek bastonu Soğanlı bebeği 

Hereke ipek el halısı (100x100) 
Hereke yün ipek el halısı 

(80x80) 

Hereke el halısı Simav el halısı 
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Bünyan el halısı Sivas el halısı (50x50) 

Taşpınar el halısı Kars el halısı 

Türkmen el halısı Pazırık el halısı 

Yuntdağı el halısı Sümer Kars el halısı 

Kula el halısı Bergama el halısı 

Milas el halısı Döşeme altı el halısı 

Yağcıbedir el halısı Yahyalı el halısı 

Çanakkale el halısı Gördes el halısı 

İnce Isparta (Has gül) el halısı Jirkan kilimi 

Eşme-Yörük kilimi Süper ince kilim 

Eskişehir lüle taşı Bayat Türkmen kilimi 

Erzincan bakır işlemeciliği Gemlik Türk atı 

Kars Türk çoban köpeği Türk tazısı 

Kangal balıklı kaplıcası Kangal koyunu  

Damal bebeği Kangal Türk çoban köpeği 

Akbaş Türk çoban köpeği Kangal çoban köpeği 

Siirt battaniyesi  

  

 
6.1.3. Tescilli Coğrafi İşaret Koruması 

 

6.1.3.1. Korumanın Kapsamı 

 

Bir coğrafi işaretin KHK uyarınca korunabilmesi için, tescil edilmiş olması zorunludur.182 

 

Coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahip kişiler ile tescil edilmiş coğrafi işareti kullanım 

hakkına sahip kişiler, üçüncü kişiler tarafından aşağıda sayılanların yapılmasını önleme 

hakkına sahiptir. 

 

*Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil 

kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı 

veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı,  
                                                
182 KHK m.4 
510/2006 sayılı AB Tüzüğünde yer alan geçici koruma süresi KHK’da yer almamaktadır. 
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*Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka 

yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı; veya korunan adın tercümesinin kullanımı; 

veya 'stilinde', 'tarzında', tipinde', 'türünde', 'yöntemiyle', 'orada üretildiği biçimde' veya 

benzeri diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı, 

 

*Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında, veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı 

belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı 

herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi,  

 

 *Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı 

yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması.183 

 

6.1.3.2. Tescilli Coğrafi İşaretin Kullanımı ve Kullanımın Denetimi 

 

KHK’daki şartları taşıyarak tescil edilen coğrafi işaretler sadece tescil edildiği ürünler 

üzerinde kullanılır.184 Coğrafi işaretlerden menşe adları, sicilde belirtilen coğrafi bölgede 

faaliyet gösteren üreticiler tarafından, sicilde belirtilen ürünlerin üzerlerinde veya 

ambalajlarında, bu ürünlerin sicilde gösterilen kalite, ün ve diğer özellikleri taşıması 

koşuluyla ticari olarak kullanılır. Mahreç işaretlerinin kullanımı için ürünün üretimi, işlenmesi 

ve diğer işlemlerinden en az birinin sicilde belirtilen yöre, alan veya coğrafi bölge sınırları 

içinde yapılmış olması ve ürünün sicilde gösterilen kalite, ün ve diğer özellikleri taşıması şartı 

aranır.185  

 

KHK kapsamında coğrafi işareti tescil ettiren, söz konusu ürünün üretimi, işlenmesi veya 

diğer işlemleri ile uğraşan kişilerden oluşan ve yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi 

bir dernek, birlik veya benzeri örgüt, coğrafi işarete konu olan ürünün üretimi, pazarlanması, 

tescilli menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalanması, ürün üzerinde 

belirtilmesi, işaretleme veya etiketleme şekillerini ayrıntılı olarak denetlemek üzere yeterli 

personel, ekipman ve diğer olanaklara sahip olacak ve söz konusu ürünün üretim durumlarını 

                                                
183 KHK m.15 
Tescilli coğrafi işaretin içinde ürünün öz adı da yer alıyorsa, ürünün öz adının kullanımı koruma kapsamına 
girmez. Tescili yapılan coğrafi işaretler ürünün öz adı olamaz. (KHK m.16) 
184 KHK Uygulama Yön. m. 13 
185 KHK m.17 
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sürekli kontrol edecektir.186 Denetim işlemi için konu ile ilgili uzman ve tarafsız kurum veya 

kuruluşlarla işbirliği yapılabilir.187 

 

Kullanımın denetimine ilişkin olarak coğrafi işareti tescil ettirenlerin yapacağı veya 

yaptıracağı denetime ait raporlar her 10 yılda bir TPE’ye ibraz edilir. Raporların 

değerlendirilmesi sonucunda denetim işlemlerinin yeterince ve gereği gibi yerine 

getirilmemesi ve başvuru esnasındaki bilgileri doğrulamaması halinde coğrafi işaret tesciline 

ilişkin sicil kaydı silinir.188  

 

6.1.4. Coğrafi işaretlerin Markalarla İlişkisi 

 

Marka tescili ile marka sahibine bireysel bir mülkiyet hakkı verilir; coğrafi işaret tescili ise 

bireysel mülkiyet hakkı vermez. Coğrafi işarete konu olan ürünün üreticileri için ortak bir 

kullanım hakkı sağlar. Coğrafi işaretler marka olarak tescil edilemezler.189 Buna aykırı olarak 

tescil edilmiş markalar hükümsüzdür. 

 

Bir markanın tescili için iyi niyetle başvuru yapılmış ve tescil edilmiş ise veya iyi niyetli 

kullanım hakkı kazanılmış ise ve tüm bunlar KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce veya 

coğrafi işaretin kendi menşe ülkesinde korunmasından önce olmuş ise coğrafi işaretin hak 

sahibine verdiği yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyi niyetli kullanımına zarar 

vermez. 

 

Ürünün gerçek niteliği konusunda tüketicide kuşku uyandırabilecek özellikler taşıyan ve daha 

önce tescili yapılmış bir ticari markanın menşe adı veya mahreç işareti olarak tesciline izin 

verilmez. 190  

 

 

 

 

 
                                                
186 KHK’ya göre denetim tescil ettirenlerce yaptırılmaktadır; AB’de ise akredite olmuş bağımsız bir denetim 
kuruluşu öngörülmüş Üye Devletlere bu koşula uyum sağlam için 1 Mayıs 2010 tarihine kadar süre verilmiştir. 
187 KHK m.20 
188 KHK Uygulama Yön. m 14 
189 TPE, Coğrafi İşaretler, Aralık 2006, sy12 
190 KHK m.18 
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6.1.5. Tescil Edilmiş Coğrafi İşaretlerin Hükümsüzlüğü 

 

KHK, belli şartlar gerçekleştiği takdirde, tescil edilmiş olan coğrafi işaretlerin hükümsüz 

kılınarak sicilden terkinine izin vermektedir. Coğrafi işaretlerin hükümsüzlüğü herkes tarafından 

talep edilebilir.191 

 

Aşağıdaki hallerde tescilli coğrafi işaretin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından 

karar verilir: 

 

*KHK’nın 3, 5 ve 8 inci maddelerinde belirtilen koruma şartlarına sahip olmadığı ispat 

edilmişse; 

 

*KHK’nın 7 nci maddesinde belirtilen hak sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğu 

ispat edilmişse; 

 

*KHK’nın 20 nci maddesinde belirtilen denetim işlemlerinin yeterince yerine getirilmediği 

ispat edilmişse; 

 

Coğrafi işaret başvurusunda bulunanın başvuru hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, 

ancak hak sahipleri tarafından ileri sürülür.192  

 

Coğrafi işaretin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili 

doğar. Bu nedenle, coğrafi işaretin tescili ile hukuki bakımdan sağlanan koruma, 

hükümsüzlük kapsamında doğmamış sayılır. 

 

Coğrafi işaretin hükümsüzlüğünün geriye dönük etkisi, aşağıdaki durumları etkilemez: 

 

*Coğrafi işaretin hükümsüz sayılmasından önce,  coğrafi işaretten doğan haklara tecavüz 

sebebiyle verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar; 

 

                                                
191 KHK m.22 
192 KHK m. 21 
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*Coğrafi işaretin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış 

sözleşmeler. Ancak, hal ve şartlara göre, hakkaniyet düşüncesinin gerekli kıldığı durumlarda 

sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi talep edilebilir. 

 

Bir coğrafi işaretin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur. 

TPE, mahkemenin gönderdiği ilamı sicile işler ve yönetmelikte öngörülen süre içinde yayın 

yolu ile ilan eder.193 

 

 

6.1.6. Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Halleri ile Davalar ve Cezalar194 

 

Tescil edilmiş coğrafi işaretler, bunların kullanım hakkına sahip olmayan üçüncü kişiler 

tarafından aşağıda yazılı biçimde kullanımları coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılır: 

 

*Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil 

kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı 

veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı,  

 

*Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka 

yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı; veya korunan adın tercümesinin kullanımı; 

veya 'stilinde', 'tarzında', tipinde', 'türünde', 'yöntemiyle', 'orada üretildiği biçimde' veya 

benzeri diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı, 

 

*Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında. veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı 

belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı 

herhangi bir açıklama veya belirtiye ver verilmesi,  

 

 *Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı 

yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması, 

 

                                                
193 KHK m.23 
194 AB hukukunun genel ilkeleri uyarınca, AB hukukunu icra yetkisi üye devletlerin ulusal hukuklarına 
bırakılmıştır. Nitekim 509/2006 ve 510/2006 sayılı Tüzüklerde de dava sürecinin üye devletlerce yürütüleceği 
hükme bağlanmakta, coğrafi işaret hakkına tecavüz, dava ve cezalar konularında ayrıntılı hükümler 
içermemekte, ulusal düzenlemelere atıfta bulunmaktadır. 
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*Yukarıda sayılan fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve 

şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak, 

 

*Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan coğrafi işarete 

sahip malın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak. 

 

Coğrafi işaret başvurusu yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi coğrafi işaretlerle ilgili 

tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir.195  

KHK’da öngörülen bütün davalarda, görevli mahkeme, Adalet Bakanlığı'nca kurulacak ihtisas 

mahkemeleridir. Asliye ticaret ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas 

mahkemesi olarak görevlendirileceğini ve bu mahkemelerin yargı çevresini Adalet 

Bakanlığı'nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. TPE’nin KHK 

hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve TPE’nin kararlarından 

zarar gören üçüncü kişilerin TPE aleyhine açacakları davalarda görevli mahkeme, Ankara 

İhtisas Mahkemeleridir.196 

 

Coğrafi işaret hakkına tecavüz halinde verilecek cezalar işlem, fiil ve suça iştirak ayırımına 

bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Kanuna uymayanlar hakkında hapis cezası, para 

cezası, işyerinin kapatılması, ticaretten men edilmesi yaptırımları getirilerek uygulamada 

etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır.197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
195 KHK m. 24 
196 KHK m.30 
197 TPE, Coğrafi İşaretler, s. 15  


