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Bu çalışmada, geleneksel kültürün korunması, yerel ve kırsal kalkınmanın desteklenmes , küçük üret c n n
korunması ve ürün kal tes n n gel şt r lmes g b amaçlar bakımından son derece öneml olan coğraﬁ şaretler
konusu ncelenmekted r. Öncel kle, uluslararası bağlamda uygulanan coğraﬁ şaret s stem ve bu s stem le
yaratılan ekonom k değer rdelenmekted r. Ardından, 1995 yılında yayımlanan 555 sayılı Coğraﬁ İşaretler n
Korunması Hakkında Kararname le başlayıp 10.01.2017 tar hl Resm Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g ren
6769 sayılı Sına Mülk yet Kanunu'na kadar geçen sürede, Türk ye'de coğraﬁ şaretler konusunda yaşanan
gel şmeler ve yaratılan ekonom k değer tartışılmaktadır. Son olarak, önümüzdek dönemde coğraﬁ şaretl ürün
sayısının nasıl daha da artırılab leceğ konusunda öner ler get r lmekted r. Coğraﬁ şaretler n yararları ve
gel şmeye etk ler n n anlaşılmasıyla ülkem zde daha da yaygınlaşacağı düşünülmekted r.
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Geographical Indications at International Level,
The Created Economic Value and Evaluation of the System in Turkey
Abstract
In this study, the geographical indications that are extremely important for the purposes such as preserving
traditional cultures, promoting local and rural development, protecting small producers and improving product
quality are examined. Firstly, the geographical indication system used in an international context and the
economic value created by this system are analyzed. Then, the developments in geographical indications and the
economic value created in Turkey are discussed during the period from Decree-Law No. 555 on the Protection of
Geographical Indications published in 1995 to Law No. 6769 on Industrial Property which was published in the
Oﬃcial Gazette dated January 10, 2017. Lastly, suggestions are made on how to increase the number of
geographically labeled products in the upcoming period. It is thought that it will become more widespread in our
country after understanding the beneﬁts of geographical indications and their eﬀects on development.
Key words: ndustr al property, geographical indications, local products

1.GİRİŞ
Yerel ekonom ler n canlı tutulması ve küreselleşmen n ortaya çıkardığı olumsuzluklardan özell kle küçük şletmeler n
etk lenmeler n en aza nd recek ve onları destek olab lecek yen stratej lerden b r s de coğraﬁ şaretlerd r.
Coğraﬁ şaretler, ürünün kal tes , geleneksel üret m metodu ve coğraﬁ kaynağı arasında kurulan sıkı bağı s mgeleyen b r
güvenced r.
Coğraﬁ şaretler, tek b r üret c y değ l, bel rl şartlar altında üret m yapan k ş ler n tümünü korumakta ve üzer nde
bulunduğu ürünün bell b r toprak parçası le l şk s n kurmaktadırlar.
Coğraﬁ şaretler n ayırt etmek, coğraﬁ kaynak bel rtmek, ürünün üret m metodunu ve kal tes n garant etmek, pazarlama
aracı olmaları g b asl şlevler n n yanı sıra kırsal kalkınmayı ve yerel üret m desteklemek, geleneksel b lg ve kültürel değerler
korumak, tur zme katkıda bulunmak, çevrey ve b yoloj k çeş tl l ğ korumak, kırsal st hdam yaratmak g b öneml şlevler
bulunmaktadır (Gençler ve Artukoğlu, 2005; İloğlu, 2014).
Ülkem zdek mevcut durum ncelend ğ nde, son yıllarda coğraﬁ şaret konusunda hızlı b r b l nçlenme sürec yaşansa da,
kırsal kalkınmaya etk s bakımından coğraﬁ şaretlerden b rçok gel şm ş ülkeye göre çok daha az faydalanıldığı, ancak
potans yel n azımsanmayacak kadar büyük olduğu görülmekted r.
Türk ye'n n uygun ekoloj k koşulları ve zeng n b yoçeş tl l ğ düşünüldüğünde coğraﬁ şaretl ürün tesc l ç n potans yel
ürün sayısının 2,500 c varında olduğu tahm n ed lmekted r (Onurlubaş ve Taşdan, 2017). Ancak, hal hazırda bu potans yel n
sadece % 8' tesc llenm ş durumdadır.
2017 yılı Temmuz ayı t bar yle Türk Patent ve Marka Kurumu nezd nde tesc ll 209 coğraﬁ şaret bulunmaktadır (Türk
Patent ve Marka Kurumu, 2017a).
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Bu çalışma le ülkem zde kırsal kalkınmaya öneml katkıları olab lecek olan coğraﬁ şaret konusunda bugüne kadar hang
uygulamaların yapıldığını, nasıl b r ekonom k değer yaratıldığını ve bu uygulamanın neden yaygınlaşamadığının genel b r
değerlend rmes n yaparak bu uygulamaların Türk ye'de kırsal kes m n kalkındırılması ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının
y leşt r lmes ne yönel k olarak katkılarının neler olab leceğ ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmanın materyal ana hatlarıyla üç kısımdan oluşmaktadır. B r nc kısım materyal daha önce bu konuda d ğer
araştırmacılar tarafından hazırlanan k tap, araştırma, nceleme, derleme, tez, makale ve benzer çalışmalar, k nc grup materyal
konu le lg l kurumların yayınlamış oldukları stat st ksel ver ler n yer aldığı yayınlardan alınan ver ler, üçüncü grup materyal
se konu le lg l çalışan Uluslararası Coğraﬁ İşaretler Araştırma Ağı (Or GIn), ABD Patent ve Marka Oﬁs (USPTO), Avrupa
B rl ğ Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü, Fransa Menşe ve Kal te Ulusal Enst tüsü (INAO), İspanya Tarım, Balıkçılık,
Gıda ve Çevre Bakanlığı, Portek z Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü (DGADR) ve benzer kurumlardan elektron k
posta le tem n ed len ver lerden oluşmaktadır.
2. BULGULAR ve TARTIŞMA
2.1. Uluslararası Arenada Coğraﬁ İşaret S stem
Coğraﬁ şaretler, tar hsel süreç ç nde lk olarak ürünler n üret ld kler bölgeler gösteren kaynak şaretler olarak ortaya
çıkmış ve daha sonra sına mülk yet haklarına dah l olmuştur (İloğlu, 2014).
Coğraﬁ şaret korumasına l şk n uluslararası düzeydek düzenlemeler, 19. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır.
Coğraﬁ şaretler n uluslararası korumasının genelleşt r lmes nde n ha adım, DTÖ'nün kurulması le atılmış, 1995 yılında
mzalanan “T caretle Bağlantılı F kr Mülk yet Hakları Anlaşması” (TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights) le coğraﬁ şaret küresel düzeyde düzenlenmeye başlanmıştır.
Coğraﬁ şaretler n korunmasına l şk n kapsamı en gen ş çok taraﬂı anlaşmayı oluşturan TRIPS Anlaşması'nın 22., 23. ve
24. maddeler nde coğraﬁ şaretlere l şk n hükümler yer almaktadır.
TRIPS 22. maddes nde coğraﬁ şaret şu şek lde tanımlanmıştır: “Bu sözleşme açısından coğraﬁ şaretler, üye b r ülken n
toprağından veya bu toprak üzer nde yer alan b r bölge veya yöreden kaynaklanan, bel rg n b r n tel ğ , ünü veya d ğer özell kler
t bar yle esas olarak bu coğraﬁ menşeye atfed len ürünler tanımlamak ç n kullanılan şaretlerd r” (Gündoğdu, 2006).
TRIPS Anlaşması le b rl kte coğraﬁ şaretler daha yüksek b r koruma düzey ne kavuşmuş ve oldukça fazla sayıda devlet n
anlaşmaya taraf olmasıyla, daha gen ş b r coğrafyada korunma şansını elde etm şt r (Doğan, 2015).
TRIPS Anlaşmasına göre, Dünya T caret Örgütü'nün her b r üyes , coğraﬁ şaretler n korunmasına l şk n kullanacakları
s stem tay n edeb lmekted r.
Dünya genel nde temel olarak k ayrı s stem uygulanmaktadır.
Coğraﬁ şaretler ﬁkr mülk yet kapsamında koruyan 167 ülkeden, AB, Ç n, H nd stan, Rusya ve Türk ye'n n de aralarında
olduğu 111' coğraﬁ şaretler su gener s-kend ne özgü düzenlemeler kapsamında korumaktayken Amer ka B rleş k Devletler ,
Avusturalya, Kanada ve Japonya'nın de aralarında olduğu 56'sı coğraﬁ kaynak bel rten bareler marka hukuku hükümler ne göre
korumaktadır (G ovannucc vd., 2009).
Ayrıca, devletler nezd nde karşılıklı olarak coğraﬁ şaretler n tanınması ve korunması amacıyla d plomat k çabalarla
ülkeler n genel n tel kl çok taraﬂı sözleşme veya anlaşmalar mzalamaları ya da uygulama kurallarını bel rleyen resm
yazışmalarla karşılıklı anlaşmalarda yapılmaktadır.
Ç n ve AB'n n, 2012 yılında sonuçlanan görüşmelerle “10+10 Cİ Tesc l Projes ” kapsamında 10'ar tane ürünün tesc l n
karşılıklı olarak tanıması buna örnek olarak ver leb l r. Böylece AB'n n Roquefort, Comté vb. peyn rler , Pr ego de Cordóba,
S erra Magína zeyt nyağları le beraber 10 ürünü Ç n'de, Ç n' n Longj ng cha çayı, Shaanx p ng guo elması, J nx ang Da Suan
sarımsağı le b rl kte 10 ürünü AB tarafından tanınmıştır (Tome, 2016).
AB'n n aks ne ABD'de coğraﬁ şaretler ayrı b r ﬁkr mülk yet hakkı olarak değerlend r lmeyerek marka rej m ve haksız
rekabet le mücadele kanunu kapsamında korunmaktadır.
AB ve ABD'n n farklı s stemler n sürdürme kararlılığı neden yle TRIPS Anlaşması'nın mzalandığı 1995 yılından ber
epeyce zaman geçmes ne rağmen halen küresel düzeyde uygulanab len tek b r coğraﬁ şaret tesc l s stem mevcut değ ld r. Bu
sorunun hızlı ve kolayca çözüleb leceğ de öngörülmemekted r.
ABD le kıyaslandığında AB'de coğraﬁ şaretlere yönel k korumanın daha yüksek olduğu görülmekted r. Bunun en öneml
neden coğraﬁ şaretl ürünler n ekonom k önem olmakta b rl kte ekonom k nedenlerden har ç olarak kültürel ve deoloj k
sebepler de mevcuttur. B rçok Avrupa ülkes ç n coğraﬁ şaretler n korunması, geleneksel üret m yöntemler n ve yaşam
b ç mler n korumanın b r yoludur, özell kle Avrupa yasalarının uyumlaştırılması sürec nde devamlı olarak k ml k tesp t kaybına
yol açmaktadır (Kuźnar, 2013).
Şarap ve alkollü çecekler g b bazı ürünlerde öneml b r değer yaratmalarıyla b rl kte coğraﬁ şaretler n küresel çapta
yarattığı ekonom k değer sınırlı kalmaktadır. Bundan da daha z yade Güney Avrupa ülkeler st fade etmekte ve gel şmekte olan
ülkeler küçük b r paya sah p olab lmekted r (Pet t ve Ilbert, 2015).
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2.2. Coğraﬁ İşaretler n Küresel Ekonom k Değer
Coğraﬁ şaretler n küresel ekonom k değer ne l şk n kes n b r ver bulunmamakla b rl kte Dünya'da 10 b nden fazla
coğraﬁ şaret tesc l n n olduğu, bunun tahm n ekonom k değer n n se 50 m lyar ABD Doları'nın üzer nde olduğu tahm n
ed lmekted r (G ovannuc vd., 2009).
Bunun büyük çoğunluğu şarap ve alkollü çeceklerden kaynaklanmaktadır (Pet t ve Ilbert, 2015).
İskoçya'dan Avustralya'ya, Ç n'den Ş l 'ye kadar bazı ülkeler n coğraﬁ şaretl ürün hracatı se 1 m lyar ABD Doları'nı
aşmaktadır (Vats, 2016).
Coğraﬁ şaretler n ekonom k değer n n tesp t ne l şk n en kapsamlı çalışmalar AB'de yapılmış olup Avrupa
Kom syonu'nun coğraﬁ şaretler n üret m ve satış ver ler ne l şk n yayınladığı en güncel rapor olan ve 27 üye ülkey kapsayan
Ek m 2012 tar hl çalışmasına göre, AB'de coğraﬁ şaret taşıyan ürünler n 2010 yılı t bar yle ekonom k değer 54.3 m lyar Euro
düzey nded r. Avrupa gıda ve çecek sektörünün 2010 yılı büyüklüğünün 956 m lyar Euro değer nde olduğu düşünüldüğünde
coğraﬁ şaretl ürünler n payının % 5.7 olduğu tesp t ed lmekted r (EC, 2012).
AB'de coğraﬁ şaretler; Menşe Adı (protected designation of origin-PDO), Mahreç İşaret (protected geographical
indication-PGI) ve Geleneksel Özell k Garant s (traditional speciality guaranteed-TSG) olmak üzere üç grupta
değerlend r lmekted r.
Menşe adı, bel rl b r tekn k b lg kullanılarak bel rl b r coğraﬁ alanda üret len, şlenen ve hazırlanan tarım ürünler n ve
gıda maddeler n kapsarken Mahreç şaret , coğraﬁ alanla yakından bağlantılı tarım ürünler n ve gıda maddeler n
kapsamaktadır. Geleneksel özell k garant s nde se üret m araçlarında veya üret m n b leş m nde geleneksel karakter öne
çıkarken bu koruma AB düzey nde geleneksel b r üret m yapısını ya da şekl n korumaya yönel kt r.
2017 yılı Temmuz ayı ver ler ne göre, AB'de tesc l ed len 1,594 adet coğraﬁ şaret n (şarap ve alkollü çecekler har ç)
dağılımına bakıldığında; 835 aded n n PGI, 681 aded n n PDO, 78 aded n n se TSG olduğu görülmekted r.
Avrupa B rl ğ 'nde coğraﬁ şaret tesc l almış ürünler n büyük çoğunluğu Akden z ülkeler nden gelmekted r. Ülkeler
nezd nde sah p olunan coğraﬁ şaret sayılarına bakıldığında; İtalya 323 adet, Fransa 270 adet, İspanya 224 adet, Portek z 141 adet
ve Yunan stan 107 adet tesc l le lk beş sırada yer almaktadır. (Ç zelge-1). Bu ülkeler, AB'dek coğraﬁ şaret tesc ller n n yaklaşık
% 70' n sah pt r (EC, 2017a).
Ç zelge 1. AB'de coğraﬁ şaret tesc l sah pl ğ nde lk 10 ülke (şarap ve alkollü çecekler har ç)
Ülkeler
Menşe Adı (PDO)
Mahreç İşaret
Geleneksel Özell k
Garant s (TSG)
(PGI)

Toplam

1

İtalya

175

145

3

323

2

Fransa

114

155

1

270

3

İspanya

114

106

4

224

4

Portek z

66

74

1

141

5

Yunan stan

76

31

-

107

6

Almanya

12

86

-

98

7

İng ltere

28

47

6

81

8

Polonya

9

24

18

51

9

Çek Cumhur yet

6

24

3

33

10

Slovenya

8

13

3

24

Kaynak: AB DOOR ver tabanına dayanarak hazırlanmıştır (Er ş m tar h :5 Temmuz 2017)

İtalya ve Fransa'nın coğraﬁ şaret tesc l ndek öncü poz syonu, ürünler n n korunması ve tanıtımı konusunda uzun yıllara
dayanan ulusal düzeydek tecrübeler nden kaynaklanmaktadır (Hajduk ew cz, 2014).
2012 yılı ver ler ne göre, Fransa ekonom s , sadece coğraﬁ şarete konu ürünlerde yıllık 19 m lyar Euro gel r sağlamıştır.
Fransa'nın coğraﬁ şaretl ürünler n hracatından elde ett ğ 6 m lyar Euro, gıda endüstr s n n yıllık toplam hracatının % 30'una
tekabül etmekted r. Fransız coğraﬁ şaretl şarapları d ğer şaraplara göre % 230 oranında, peyn rler se % 30 oranında daha yüksek
ﬁyata alıcı bulmaktadır. İhraç ed len Fransız şaraplarının % 85' coğraﬁ şaret taşımaktadır (Kezer, 2013).
Fransa Menşe ve Kal te Ulusal Enst tüsü (INAO) ver ler ne göre, 2015 yılında Fransa'nın coğraﬁ şaretl ürünlerden elde
ett ğ gel r 23.36 m lyar Euro'ya ulaşmıştır. Bu rakam, toplam tarımsal üret m n n % 20's ne karşılık gelmekted r.
Coğraﬁ şaretl ürünlerden elde ed len gel r n yaklaşık 20 m lyar Euro'su şarap ve alkollü çeceklerden elde ed lm şt r.
Fransa, coğraﬁ şaret taşıyan ürün üret m ve hracatından öneml m ktarlarda gel r elde ederek ekonom s ne katkıda
bulunmaktadır.
Coğraﬁ şaretler n ekonom s ne öneml katkılar yaptığı b r d ğer öneml ülke se İspanya'dır.
İspanya Tarım, Balıkçılık, Gıda ve Çevre Bakanlığı'nın ver ler ne göre 2015 yılı t bar yle 191 adet coğraﬁ şaret tesc l
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taşıyan ürününün ekonom k değer 1.856 m lyar Euro değer nded r.
60 adet menşe adı (PDO) ve 41 adet mahreç şaret (PGI) taşıyan şarap, 19 adet coğraﬁ şaretl alkollü çecek ve 1 adet
coğraﬁ şaret tesc l ne sah p aromat ze ed lm ş şarap bulunmaktadır. Coğraﬁ şaret taşıyan şarapların ekonom k değer 3.410
m lyar Euro, alkollü çecekler n se 185 m lyon Euro'dur.
İspanya'nın coğraﬁ şaret tesc l taşıyan ürünler n n toplam ekonom k değer 5.451 m lyar Euro'dur. 2015 yılı t bar yle
Avrupa B rl ğ 'nde coğraﬁ şaret taşıyan ürünler n ekonom k değer n n yaklaşık 60 m lyar Euro olduğu düşünüldüğünde, bu
değer n % 9'unu İspanya'nın tek başına yarattığı görülmekted r.
AB'de coğraﬁ şaret tesc l sah pl ğ nde, Portek z; İtalya, Fransa ve İspanya'nın ardından gelmekted r.
Portek z Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü (DGADR) ver ler ne göre, 2015 yılı t bar yle coğraﬁ şaret tesc l
taşıyan 104.2 b n ton ürünün ekonom k değer 47.32 m lyon Euro'dur.
Bu m ktar, Portek z' n toplam tarımsal üret m n n yaklaşık % 3'üne karşılık gelmekted r.
Ekonom k değer açısından 13.63 m lyon Euro le taze ve kurutulmuş meyve sektörü lk sırada yer alırken arkasından 11.67
m lyon Euro le peyn r ve süt ürünler sektörü gelmekted r.
Dünya T caret Örgütü'nün çok taraﬂı t caret kuralları gereğ nce, AB'n n kal te tanımlama s stemler uzun yıllardır AB dışı
ülkelerdek üret c lere açık durumdadır. 31 Mart 2006 tar h nden t baren se üçüncü ülkelerdek üret c ler n coğraﬁ şaret
tesc l ne başvuruları ve üçüncü ülkelerdek b reyler n t razlar başvuruları çok daha kolay b r b ç mde d rekt Kom syon'a
yapılab lmekted r. Fakat y ne de uluslararası tesc l sayısı düşük sev ye kalmaktadır (Hajduk ew cz, 2014).
AB'de tesc ll coğraﬁ şaretler n sadece %2.7's AB dışı ülkelere a tt r. Bunların 26'sı AB'de de tanınırken, 1' yayınlanmış
ürün olup 16'sı henüz başvuru aşamasındadır. AB'de koruma altında olan 26 coğraﬁ şaret n; 10'u Ç n'e, 4'ü Tayland'a, 3'ü
Türk ye'ye, 2's Norveç’e ve b rer tanes Andorra, Dom n k Cumhur yet , Endonezya, H nd stan, Kamboçya, Kolomb ya ve
V etnam'a a tt r (AB nezd nde tesc ll ürünler m z Aydın İnc r , Gaz antep Baklavası ve Malatya Kayısısı’dır).
Çalışmalar coğraﬁ şaretler n poz t f sosyo-ekonom k etk ler n ortaya koymaktadır. Fakat araştırmacılar arasında özell kle
gel şmekte olan ülkeler ç n coğraﬁ şaretler n ﬁ l yararlarının olduğuna l şk n sağlanmış b r uzlaşı bulunmamaktadır. Coğraﬁ
şaretler n etk ler ne l şk n çalışmaların büyük b r kısmı öznell ğe dayalı olup deneysel (amp r k) temellere oturmamaktadır.
Amp r k ver ler n eks kl ğ özell kle gel şmekte olan ülkeler ç n daha da bel rg n b r durumdur (Bramley, 2011).
Gel şmekte olan ülkelerde, coğraﬁ şarete l şk n ekonom k ver ler elde etmen n zorluğuna rağmen, küresel ölçekte 10 b n
olduğu tahm n ed len coğraﬁ şaret tesc l sayısının % 10'unun gel şmekte olan ülkeler kaynaklı olduğu öngörülmekted r.
Gel şmekte olan ülkeler özel nde; H nd stan, Meks ka ve Jama ka coğraﬁ şaretl ürünler le ekonom ler ne katkı
sağlamaktadır.
Jena ve Grote (2010), Darjeel ng çayı Basmat p r nc n n uluslararası pazar ve hraç ed leb l rl k açısından H nd stan'ın
öneml öncül coğraﬁ şaretl ürünler olduğuna d kkat çekmekted r. H nd stan'da üret len Basmat p r nc n n üçte k s hraç
ed lmekte olup bu oran H nd stan'ın toplam tarım hracatının % 5' ne karşılık gelmekted r. Basmat p r nc ne uluslararası talep
sürekl büyümekte yıllık hracat artışı % 13 düzey nde gerçekleşmekted r.
Darjeel ng çayı se H nd stan'ın b r d ğer öneml hraç ürünü olup üret len çayın yaklaşık % 98' hraç ed lmekted r. 2006
yılında Darjeel ng çayının yaklaşık hracat değer 20.3 m lyon ABD doları düzey nded r.
H nd stan'ın Basmat p r nc n n 2007 yılında hracat değer n n 1.5 m lyar ABD Doları, Tek lanın 2007 yılı hracat değer n n
725 m lyon ABD Doları, Jama ka'nın Blue Mounta n yeş l kahves n n hracat değer n n se 24 m lyon ABD Doları'dır (Vats,
2016).
Ürünler n coğraﬁ şaretler le korunması gel şmekte olan ülkeler açısından büyük ekonom k kazançlar vadetmes ne
rağmen coğraﬁ şaret korumasından en çok gel şm ş AB ülkeler yararlanmaktadır. AB ülkeler yasal altyapılarını oluşturarak
uzun yıllardır coğraﬁ şaretle ürünler n korumaktadır. Bu nedenle özell kle peyn r, şarap ve alkollü çeceklerde yüksek gel r elde
etmekted r (Gökovalı, 2007).
2.3. Türk ye'de Coğraﬁ İşaret S stem
Türk ye, coğraﬁ şaretler ç n kend ne su gener s koruma lkes n ben msem şt r. D ğer b r fadeyle ayrı b r hak olarak
coğraﬁ şaretler tanımış ve koruma düzen ne bağlı tutmuştur.
Türk ye'de coğraﬁ şaretler, 24.06.1995 tar h nde yürürlüğe g ren 555 Sayılı Coğraﬁ İşaretler n Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ve bu KHK'nın uygulama şekl n göster r yönetmel k hükümler ne göre tesc l ed lmekte ve
korunmaktayken sına mülk yet alanında yaşanan gel şmeler, AB düzenlemeler ve uluslararası anlaşmalara uyum sağlanması
amacıyla B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığı'nca hazırlanan 6769 sayılı Sına Mülk yet Kanunu, 22.12.2016 tar h nde
TBMM'de kabul ed lerek yasalaşmış ve 10.01.2017 tar h, 29944 sayılı Resm Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe g rm şt r (Resm
Gazete, 2017a).
Kanun le 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenm ş bulunan patent, endüstr yel tasarım,
coğraﬁ şaret ve markalara l şk n başvuruların, tesc l ve tec l sonrası şlemler n ve bu hakların hlal ne da r hukuk ve ceza
yaptırımların tek b r kanun çerçeves nde düzenlemes amaçlanmıştır.
6769 sayılı Sına Mülk yet Kanunu le menşe adı, mahreç şaret ve geleneksel ürün adı tanımlanmaktadır.
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Kanun menşe adını, coğraﬁ sınırları bel rlenm ş b r yöre, bölge veya st sna durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya
esas özell kler n bu coğraﬁ alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üret m , şlenmes ve d ğer şlemler n tümü bu coğraﬁ
alanın sınırları ç nde gerçekleşen ürünler tanımlayan adlar olarak, mahreç şaret n se coğraﬁ sınırları bel rlenm ş b r yöre,
bölge veya ülkeden kaynaklanan, bel rg n b r n tel ğ , ünü veya d ğer özell kler bakımından bu coğraﬁ alan le özdeşleşen,
üret m , şlenmes ve d ğer şlemler nden en az b r bel rlenm ş coğraﬁ alanın sınırları ç nde yapılan ürünler tanımlayan adlar
olarak tanımlamaktadır.
6769 sayılı Kanun le geleneksel özell k taşıyan ürünlerden coğraﬁ şaret kapsamına g rmeyenler, “geleneksel ürün adı”
olarak tesc llenerek korumaktadır.
Menşe adı veya mahreç şaret kapsamına g rmeyen ve lg l p yasada b r ürünü tar f etmek ç n geleneksel olarak en az otuz
yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar se, geleneksel üret m veya şleme yöntem yahut geleneksel b leş mden kaynaklanması
ve/veya geleneksel hammadde veya malzemeden üret lm ş olması hal nde geleneksel ürün adı olarak fade ed lmekted r.
Geleneksel ürün adı; patent, marka, tasarım, coğraﬁ şaret g b b r sına mülk yet hakkı çeş d değ ld r.
Coğraﬁ şarette olduğu g b sınırları bel b r coğraﬁ alanın bel rlenmes stenmemekted r. Örneğ n: aşure, ayran g b ürünler
tüm Türk ye'de benzer şek lde üret len ve coğrafyadan bağımsız ürünlerd r (Kızıltepe, 2017).
Kanun, coğraﬁ şaret ve geleneksel ürün adı tesc l başvurusunda bulunma hakkını;
·Üret c gruplarına,
·Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğraﬁ alanla lg l kamu kurum ve kuruluşları le kamu kurumu n tel ğ ndek meslek
kuruluşlarına,
·Ürünle lg l olarak kamu yararına çalışan veya üyeler n n ekonom k çıkarlarını korumaya yetk l dernekler, vakıﬂar ve
kooperat ﬂere,
·Ürünün tek b r üret c s varsa, bu durumu spat etmes şartıyla lg l üret c ye tanımaktadır.
555 sayılı KHK le 1151/2002 sayılı Tarım Ürünler ve Gıda Maddeler Hakkındak Kal te Düzenlemeler ne l şk n Avrupa
B rl ğ Konsey Tüzüğü örnek alınarak hazırlanan 6769 sayılı Kanun arasında öneml farklılıklar bulunmaktadır.
İnceleme aşamasında redded len başvurular ç n 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında karara t raz s stem
bulunmamakta ken 6769 sayılı Kanun, redded len başvurulara l şk n kararın b ld r m tar h nden t baren k ay ç nde t raz
hakkı get rmekted r.
Bültende yayınlamış başvurulara l şk n t raz süres altı aydan üç aya nd r lerek tesc l süres kısaltılmıştır.
555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca coğraﬁ şaret n tesc l ç n yapılan başvuruda yer alan b lg ler Resm
Gazete, yerel gazete ve yurt çapında dağıtımı olan en yüksek t rajlı günlük k gazeteden b r nde yayımlanmaktayken yüksek
t rajlı gazetelerdek lan şlemler n n yüksek mal yet n n azaltılması amacıyla 6769 sayılı Kanun'da başvuruların sadece Bültende
yayınlanması kuralı get r lmekted r.
555 sayılı KHK'nın uygulama şekl n göster r Yönetmel k'te coğraﬁ şaret kullanımın denet m ne l şk n olarak coğraﬁ
şaret tesc l ett renler n yapacağı/yaptıracağı denet me a t raporların her on yılda b r TPE'ye braz ed lmes gerek rken 6769 sayılı
Kanun, denet m raporlarının, tesc l n Bültende yayımlandığı tar hten t baren yılda b r Kuruma sunulması zorunluluğunu
get rmekted r.
Coğraﬁ şaretler n tesc l şlemler , d ğer sına mülk yet hakları tesc l merc olan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından
yürütülmekted r.
1995'den bu yana Markalar Da res Başkanlığı altında yürütülen şlemler, 6769 sayılı Kanun'un yürürlüğe g rmes yle
b rl kte Coğraﬁ İşaretler Da res Başkanlığı'na devred lm şt r.
Coğraﬁ şaret tesc l başvuruları, Coğraﬁ İşaret Tesc l Başvuru Formu ve başvuru ücret n n ödend ğ n göster r belge le
Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılmaktadır.
Başvuru formunun ek nde; alanında uzman kuruluşların görüşler ne, ürünün tanımı ﬁz ksel, k myasal ve benzer ayırt ed c
özell kler le üret m tekn ğ ne, coğraﬁ şaret tesc l ne konu ürün le ürünün üret m n n yapılacağı coğraﬁ alan bağlantısının ve
ürünün söz konusu alandan aldığı özell kler n ayrıntılarına, ürünün coğraﬁ bölge le ne şek lde ve ne derecede bağlı olduğuna ve
bu bağın n tel ğ ve vazgeç lmezl ğ , o bölgeden kaynaklandığını bel rten özell kler açıklayan ve kanıtlayan ün vers te, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, araştırma kuruluşları vb. uzman kuruluşların görüşler ne, ürünün coğraﬁ şaret tanımına
uyduğunu belgeleyen gazete, makale, araştırma yazıları vb. dokümanlara yer ver lmel d r.
Başvuru formunun denet m kısmında coğraﬁ şaret tesc l başvurusu yapan k ş n n oluşturduğu denet m kom syonu
tarafından ürünün üret m , tesc ll menşe adı veya mahreç şaret n n kullanım b ç m , ürün üzer nde bel rt lmes veya et ketleme
şek ller n ayrıntılı olarak denetlenmekted r.
Denet m kom syonunun tesc l başvurusunda, taahhütnameler bulunan alanında uzman tarafsız kurum veya
kuruluşlarından oluşması gerekmekted r.
6769 sayılı Kanun'un 49. maddes kapsamında, coğraﬁ şaretler n ve geleneksel ürün adlarının kullanımının denet m ;
tesc ll coğraﬁ şaretler ve geleneksel ürün adlarını taşıyan ürünler n üret m , p yasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında veya ürün
p yasada ken kullanımının tesc lde bel rt len özell klere uygunluğunun denet m ne l şk n her türlü faal yet kapsamaktadır.
5996 sayılı Veter ner H zmetler , B tk Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 23. maddes kapsamında, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, tarım ve gıda le lg l coğraﬁ şaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının tesc lde bel rt len
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özell klere uygunluğunu denetlemekted r.
2017 yılı Temmuz ayı t bar yle Türk Patent ve Marka Kurumu nezd nde tesc ll 209 coğraﬁ şaret bulunmaktadır. Tesc ll
coğraﬁ şaretler n 119 adet mahreç şaret , 90 adet se menşe adı şekl nded r.
Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarında nceleme aşamasında se 319 adet coğraﬁ şaret başvurusu bulunmaktadır
(Türk Patent ve Marka Kurumu, 2017b).
2017 Temmuz ayı t bar yle Türk ye'dek coğraﬁ şaret tesc l sayılarının yıllara göre dağılımı Şek l-1'de yer almaktadır.

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu (Temmuz, 2017)

Şek l 1. Coğraﬁ şaret tesc l sayıları
Türk ye'dek coğraﬁ şaret tesc l sah pl ğ se Şek l-2'de yer almaktadır.

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu (Temmuz, 2017)

Şek l 2. Coğraﬁ şaret tesc l sah pl ğ
AB nezd nde tesc ll ürünler m z Gaz antep Baklavası (21.12.2013), Aydın İnc r (17.02.2016) ve Malatya Kayısısı
(07.07.2017) olup Afyon Sucuğu, Afyon Pastırması, İnegöl Köfte, Aydın Kestanes , Bayram ç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı,
Kayser Mantısı, Kayser Pastırması, Kayser Sucuğu ve Antepfıstığı se başvuru aşamasında olan ürünlerd r (EC, 2017b).
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3. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
F kr sına mülk yet haklarından b r olan coğraﬁ şaretler; kal te, gelenek ve ün le doğrudan bağlantılı olup sürdürüleb l r
kırsal kalkınmaya öneml katkıları olan araçlardandır.
Türk ye'de coğraﬁ şaretler n b rer kırsal kalkınma pol t kası olarak öne çıkması DPT tarafından yayınlanan Ulusal Kırsal
Kalkınma Stratej s yle sağlanmıştır (Doğan, 2015).
2006 yılında yayınlanan stratej de, “Stratej k Amaç 1: Ekonom n n Gel şt r lmes ve İş İmkanlarının Artırılması” başlığı
altında; tarım ve tarım dışı sektörlerde, gel şen pazar koşullarına ve eğ l mler ne uygun yöresel ürünler n pazar araştırmaları da
yapılmak suret yle tesp t ed lmes , üret lmes , tanıtımı ve pazarlanmasına özel önem ver leceğ , söz konusu ürünlerden gerekl
koşulları sağlayanların coğraﬁ şaretler kapsamında kayıt altına alınması konusunda çalışmalar yapılacağı ve bu yöndek
g r ş mler n destekleneceğ ne yer ver lm şt r.
Bu çerçevede, “Tarım ve Gıda Sektörler n n Rekabetç B r Yapıya Kavuşturulması” öncel ğ nde “Tarım ve Gıda Sanay
İşletmeler n n Rekabet Gücünün Artırılması” başlığı altında; tarımsal ürünler n şlenmes ve pazarlanmasına yönel k desteklerde,
sözleşmel üret m model g b tarım-sanay l şk ler n güçlend r c ve sektörler arası b lg ve teknoloj transfer n etk nleşt r c ,
yen l kç g r ş mler n destekleneceğ , kend ürünler n değerlend rmeye yönel k olarak tarımsal amaçlı kooperat f ve üret c
örgütlenmeler tarafından gerçekleşt r lecek üret m ve pazarlama projeler ne, yerel ürünler n coğraﬁ şaretler kapsamında
tesc l ne ve değerlend r lmes ne öncel k ver leceğ , destekler n Tarım Stratej s nde bel rt len “kırsal kalkınma destekler ” le
uyumlu b r şek lde sağlanacağı hususları tesp t ed lm şt r (Resm Gazete, 2017b).
Coğraﬁ şaretler n ulusal ve uluslararası alanda etk n şek lde korunması ç n toplumca ben msenm ş b r coğraﬁ şaret
s stem oluşturmayı ve coğraﬁ şaretl ürünlerden elde ed len katma değer n artırılması suret yle kalkınma sürec ne destek
sağlanmayı amaçlayan “Ulusal Coğraﬁ İşaret Stratej Belges ve Eylem Planı (2015-2018)” de 04.07.2015 tar hl Resm
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g rm şt r (Resm Gazete, 2017c).
Tüm bu olumlu gel şmelere karşın coğraﬁ şaretlere l şk n hem üret c hem de tüket c düzey nde sten len farkındalık
yaratılamamış olup coğraﬁ şaretler n ekonom k faydalarından ülkem z tam olarak yararlanamamaktadır.
Konuya l şk n çalışmalar ncelend ğ nde, coğraﬁ şaretler n üret c ler haksız rekabete karşı koruduğu, aynı kategor dek
benzer ürünler le kıyaslandığında kayda değer ﬁyat avantajı sağladığı, yen dağıtım kanallarının açılmasını kolaylaştırdığı,
coğraﬁ şaret tesc l le korunan ürünler n dış pazarlarda farklılaşmasını arttırdığı g b avantajlar sağladığı görülmekted r.
Bu ürünler n korunması ve üret m yle yaratılacak st hdam ve katma değer hem bölge nüfusunun ekonom k kalkınmasında
öneml b r rol üstleneb lecek hem de bölge nüfusunun ekonom k sebeplerle göç etmes ne engel olab lecekt r. Yaratılacak katma
değer kır ve kent arasındak gel r farkının kapanmasına yol açab lecek aynı zamanda bölgeler arasındak gel r dağılımı üzer nde
de olumlu etk ler yaratab lecekt r.
Tüket c ler açısından bakıldığında se coğraﬁ şaretler; ürünler n menşe ve özell kler le geleneksel üret m yöntemler
hakkında güven l r b lg vermek, ürünler n sahte veya takl t değ l or j nal ürünler olduğunu garant etmek, ürünler n detaylı
spes ﬁkasyona uygun olarak üret ld ğ nden em n olunmasını sağlamak, tüket c ler n bölgeler nden veya d ğer bölgelerden
ürünler tanıyarak ed nmeler n sağlamak g b katkılar sağlamaktadır.
Bu noktada coğraﬁ şaret kavramına yönel k üret c ve tüket c açısından olumlu yanlarının b lg lend rme yapılarak
farkındalığın artırılması büyük önem taşımaktadır.
Son yıllarda tüm dünyada ve özell kle Avrupa'da gıda tüket m nde en d nam k sektörlerden b r s olarak, yöresel ürünler
sektörü göster lmekted r.
Yerel ürünler n n zeng nl ğ le b l nen Türk ye'de bu tür ürünler n korunması ve gel şt r lmes y b r kırsal kalkınma aracı
olab leceğ g b kırsal alanda yaşayan nsanların teşv k ve desteklenmes ç n de b r potans yel n tel ğ nded r (Kan ve Gülçubuk,
2008).
Türk ye'de 2017 yılı Temmuz ayı t bar yle tesc ll 209 coğraﬁ şaret bulunmak olup coğraﬁ şaretl ürün tesc l ç n
potans yel ürün sayısının 2,500 c varında olduğu düşünüldüğünde hal hazırda potans yel n n sadece % 8' n n tesc llend ğ
anlaşılmaktadır.
D ğer yandan coğraﬁ şaret tesc ller n n sağlanması da koruma ç n tek başına yeterl olmamakta denet mler s stem n k l t
noktasını oluşturmaktadır. Denet mler ürünün coğraﬁ şaret tesc l n alan kuruluş el yle sürdürülmeye çalışılmakta AB
standartlarına göre akred te olmuş bağımsız tarafsız ve donanımlı özel denet m kuruluşları halen yaşama geç r lemem şt r.
Coğraﬁ şaretten tam olarak faydalanab lmes ç n bu korumaların yurt dışına da taşınması, yöresel üret m n
t car leşt r lerek sadece Türk ye ç nde değ l, Türk ye dışında da pazarlanab lmes gerekmekted r. Coğraﬁ şaret le korunan
ürünlerde büyük b r hracat potans yel bulunmaktadır. Bu hracat potans yel n n arttırılab lmes ç n gerekl reklam ve pazarlama
kanallarının çalıştırılması le kırsal bölgelere gel r transfer sağlanacaktır. Kırsal bölgelerde örgütlü b r yapının bulunmadığı
d kkate alınırsa, bu konuda başta Türk Patent ve Marka Kurumu olmak üzere, lg l coğraﬁ bölgen n ç nde yer alan yerel
beled yeler, kaymakamlıklar, val l kler ve t caret odaları bu konuda öncülük edeb l rler (Gökovalı, 2007).
Türk ye'n n hal hazırda AB nezd nde tanınmış sadece üç coğraﬁ şaret tesc l bulunmaktadır. Bu süreç zor ve pahalı
olmakta, tesc l başvurusunda bulunan kurumlarımız AB Kom syonu karşısında yalnız kalmakta ve çok zaman kaybetmekted rler.
Ç n, Gürc stan, Moldova ve Fas'ın AB le karşılıklı coğraﬁ şaretler n n karşılıklı korunması konusunda müzakereler ne benzer
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şek lde Türk ye'de, hracat potans yel yüksek coğraﬁ şaretl 30-40 ürünü ç n karşılıklı tanıma konusunda AB le müzakerelere
geçmel d r (Tekel oğlu, 2016).
Son yıllarda ülkem zde de, Dünyadak gel şmeler ışığında ürünler n üret ld ğ kaynağa ve coğraﬁ şaretlere olan lg artış
göstermekted r.
Fakat Türk ye'de, kalkınmaya etk s açısından coğraﬁ şaretlerden gel şm ş ülkelere ve AB ülkeler ne göre çok daha az
faydalanıldığı, ancak potans yel n azımsanamayacak kadar büyük olduğu görülmekted r.
Coğraﬁ şaretl ürünler n öneml b r pazar değer bulunduğu, Türk ye'n n uygun ekoloj k koşulları ve zeng n b yoçeş tl l ğ
d kkate alındığında mevcut potans yel n n değerlend rmes son derece öneml d r.
Uluslararası alanda coğraﬁ şaret konusu le lg l yeter nce çalışma olmasına karşın, Türk ye'de bu çalışmaların sınırlı
sayıda olduğu görülmekted r.
Bu çerçevede, ülkem zde coğraﬁ şaret tesc l ne sah p ürünler n etk n b r şek lde kullanımı, bu ürünler n yerel ekonom ye
katkısının arttırılması ç n yapılması gerekenler n tesp t açısından çalışmanın öneml katkı yapacağı düşünülmekted r.
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