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‘‘CCooğğrraaffii  İİşşaarreettlleerr  kküürreesseell  bbiirr  oollgguu’’

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türki-
ye Araştırma Ağı (YÜciTA) Kurucu Başkanı
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu. Bu değerli isim
YÜciTA’nın yürütücülüğünü yapıyor. Araştır-
ma ağının kuruluş nedeni “Türkiye’de etkin
bir Coğrafi İşaretler sisteminin kurulabilmesi
için çaba harcamak” Prof. Tekelioğlu ile
Coğrafi İşaret tescilinin ne olduğunu, önemi-
ni, ülke ekonomisine nasıl katkı sağladığını
ve Türkiye’de Coğrafi İşaret Uygulamasının
ne zaman başladığını konuştuk. Türkiye’nin
bu önemli potansiyeli değerlendirmesi ge-
rektiğini, Coğrafi İşaretler konusunda yeni
bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünen
Prof. Tekelioğlu , değerlendirmelerini yapı-
yor.

NNeeddiirr  CCooğğrraaffii  İİşşaarreett..  TTüürrkkiiyyee  iiççiinn  nneeddeenn
öönneemmllii??

-Coğrafi işaretli ürünler genelde halkımız
tarafından çok iyi tanınıyor. Şarküterilerde
Ezine peyniri, Gemlik zeytini ya da Kayseri
pastırması  var mı diye soruyorsunuz. İşte
bunlar hep Coğrafi İşaret, yani Yöresel Ürün-
ler. Kökenleri, adları ve ürünleri bulundukla-
rı yöreye ait olup, bu yöre ile özdeşleşmiş, bu
yörenin bilgi, beceri ve geleneklerinden kay-
naklanan ve bu yörenin coğrafi adıyla çağrı-
lan doğal, tarihi ve kültürel derinliği olan
ürünler. Toplumların öz varlığını oluşturan
çoğunlukla tekil ve eşsiz bu ürünler , büyük
ölçüde haksız rekabete  maruz kaldıkları için,
tüm dünyada Yasal Düzenlemelerle koruma
altına alınıyor. Koruma araçları ise Coğrafi
İşaretler’.   

CCooğğrraaffii  İİşşaarreett  tteesscciilliinniinn  ppaazzaarrddaakkii  
aavvaannttaajjıı  nneeddiirr??

-Yöresel Ürünlerin adeta hukuki zırhlarını
oluşturan Coğrafi İşaret, Dünya Ticaret Ör-
gütü’ne göre ‘Belirgin bir niteliği, ünü veya
diğer özellikleri

yönünden kökenin bulunduğu yöre, alan,
bölge ya da ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü
gösteren işaretlerdir’. Bir Coğrafi İşaret ge-
nellikle ürünün elde edildiği yerin isminden
oluşur. Coğrafi köken yer olarak bir köy, bir
kasaba, bir kent, bir bölge ya da ülke olabi-
lir. Koruma Coğrafi İşaretin tescili ile gerçek-
leşir. Bir fikri mülkiyet hakkı ve resmi bir ka-
lite işareti olan Coğrafi İşaret, ürünü taklitle-
rine karşı korur ve haksız rekabete maruz
kalmasını engeller. Coğrafi İşaret tescili ile
ürünün standart ve kalitesi ile geleneksel ni-
telikli üretim yöntemleri korunuyor, katma
değer ve istihdam yaratılıyor, ürün benzerle-
rine göre daha yüksek fiyattan satıldığı için,
üretici gelirleri artıyor.’

CCooğğrraaffii  İİşşaarreett  TTeesscciillii  nnaassııll  aallıınnıırr??

‘ Söz konusu Kararname Cİ’lerin korun-
ması ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nü
(TPE) görevlendirmiş. Tescil almak için bu ku-
ruluşa başvurmak gerekiyor. Başvuru hakkı-
na, söz konusu ürünün üreticisi olan gerçek
veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve
coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları sahip.
Türkiye’de tescil talepleri daha çok Ticaret ve
Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarından geli-
yor. Bunları Vilayet, Kaymakamlık ve Beledi-
yeler ile bazı Birlik ve Dernekler izliyor.  Coğ-
rafi İşaret tescil müracaatı da öyle maliyetli
değil. Başvuru için 110 TL ödenmesi yeterli.
Başvuru kabul edildikten sonra ki aşamalar-
da yapılan ödemelerle rakam 810 TL’yi bulu-
yor’.

TTüürrkkiiyyee’’ddee  kkaaçç  üürrüünnüünn  CCooğğrraaffii  
İİşşaarreett  tteesscciillii  vvaarr??

Şu anda 179 ürünümüz Coğrafi İşaret tes-
cili almış bulunuyor. Bu ürünlerden bazıları
Antep Fıstığı, Giresun Tombul Fındığı, Ma-
latya Kayısısı, Aydın İnciri, Finike Portakalı,
Ege Pamuğu, Anamur Muzu, Gemlik Zeytini,
Ezine Peyniri, Erzincan Tulumu, Güney Ege
Zeytinyağları gibi. 203 ürün de başvuru aşa-
masında. Tescil işlemleri biraz yavaş yürüyor.
Çünkü Patent Enstitüsü, iş yükü çok yoğun
olan bir kuruluş. Dolayısıyla başvuruların so-
nuçlanması da, birkaç yılı alıyor. Coğrafi İşa-
ret almış ürünlerimiz de bizim kendi sınırları-
mız içinde korunuyor.. Şu ana kadar Türki-
ye’nin dışında Coğrafi İşaret tescili almış  tek
ürünümüz Antep baklavası... Avrupa Birli-
ği’nden 21 aralık 2013 tarihinde tescil aldı.
AB’de tescil almak için bekleyen diğer ürün-
lerimiz ise  Aydın İnciri,  Afyon Sucuğu ve
Pastırması  ve Malatya kayısısı.. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  bbuu  kkoonnuuddaa  kkaarrnneessii  zzaayyııff

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türki-
ye  Araştırma Ağı (YÜciTA) Kurucu Başkanı
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Coğrafi İşaret ko-
nusunun Türkiye’de anlaşılmadığını vurgu-
larken, Devletin bu konuda üzerine düşeni
yaparak ‘Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel
Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında
Kanun Tasarısı’nın  AB 2012  tüzüğüne gö-
re revize edilerek biran önce yasalaştırılması-
nı istiyor. Tekelioğlu, yasal düzenleme olma-
dığı için çakma ürünlerin piyasada cirit attı-
ğını söylüyor. Denetimsiz bir Coğrafi İşaret
sisteminin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini
belirten Prof. Tekelioğlu’na göre Yasal boş-
luk nedeniyle köken adının korunması ve yö-
netimi konusunda ne ulusal ne de ürün dü-

zeyinde etkin bir kurumsal yapılanma  ger-
çekleştirilememiş, tescil almış ürünler üzerin-
de Coğrafi İşaret Logolarının konulması uy-
gulamasına da geçilememiş durumda. Bu da
ne yazık ki tüketicilerde bir farkındalık yarat-
mıyor. 

CCooğğrraaffii  İİşşaarreettiinn  üüllkkeelleerree  ggeettiirriissii  nneeddiirr??

‘Coğrafi İşaret, tescilli ürünlerin korunmasını sağlı-
yor. Bu tescil, ülkemizde Türk Patent Enstitüsü tara-
fından veriliyor. Tescil, ürünü haksız rekabete karşı
koruyor. Antalya’da  beyaz peynir üretip, adına Ezine
Peyniri diyemiyorsunuz. Çünkü, çok önemli yasal yap-
tırımlar var. Günümüzde küresel bir olgu olan Coğra-
fi İşaretler, kırsal kalkınmanın  gerçekleşmesinde  çok
önemli rol oynuyor. Kırsal nüfusu yerinde tutan, ta-
rımsal üretimin çeşitliliğini teşvik eden özgün ve sağ-
lıklı ürünlerin  gelişmesini sağlayan Coğrafi İşaretler ,
aynı zamanda gerçek bir kırsal kalkınma aracıdır’.

CCİİ  tteesscciillllii  üürrüünnlleerr  ddeenneettlleenneebbiilliiyyoorr  mmuu..    NNaassııll??

- Öncelikle belirtmek gerekir ki, hızlı küreselleşme
süreciyle birlikte, insanlar daha özgün ve sağlıklı ürün-
ler tüketmek istiyor. Tükettikleri ürünlerde kaliteyi arı-
yor, bu ürünlerin nereden geldiğini, kökenini,  nasıl
üretildiğini bilmek istiyor. Çünkü Coğrafi İşaret, ürü-
nün kalitesinin garantisidir ve bir resmi kalite işareti-
dir. Tescillerde de hızlı bir gelişme söz konusu. Ancak,
Coğrafi İşaret tescili başlı başına yeterli değil. İdeal bir
Coğrafi İşaret sisteminde, Cİ tescili alan kuruluşun,
ürünün Coğrafi İşaret tescil belgesindeki koşullara
uyularak üretildiğini denetlemesi şart. Bu iç denetimin

dışında gerek kuruluşun ve gerekse ürünün
dış denetime tabi olması da gerekiyor. Bu dış
denetimleri AB normlarına göre akredite ol-
muş, donanımlı bağımsız ve tarafsız kuruluş-
lar gerçekleştiriyor’.

TTüürrkkiiyyee’’ddee  dduurruumm  nneeddiirr??

‘ Türkiye’de Coğrafi İşaretle ilgili düzenle-
me 1995 yılında yürürlüğe giren  555 sayılı
Coğrafi İşaretlerin  Korunması Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname (KHK) ve Uygu-
lama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştiri-
liyor.  Coğrafi İşaret Tescil Sistemi, ne yazık
ki denetim mekanizmalarından yoksun. Hiç
bir dış denetim mekanizması da yaşama ge-
çirilebilmiş değil. Bir başka önemli husus da
Coğrafi İşaretlerle ile ilgili temel yasanın çıka-
rılamamış olması. Bu nedenle işin denetim
ayakları yetersiz. Avrupa Birliği (AB)
510/2006 Tüzüğü’ne göre, itina ile hazırlan-
mış ‘Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün
Adlarının Korunması Hakkında  Kanun Tasarısı’nın
parlamentoda uzun bekleme dönemi sonucu yasalaş-
ma şansına kavuşamadan 2009 seçimleri nedeniyle
kadük olması Türkiye için çok büyük bir kayıp’.

■ Finike Portakal›, Afyon
Kayma€›, Antep Baklavas›, Ezine
Peyniri, Güney Ege
Zeytinya€lar›, Anamur Muzu,
Malatya Kay›s›s›, Ayd›n ‹nciri,
Ege Sultani Üzümü.. Bu
lezzetler uzay›p gidiyor.
Saymaya kalkarsak ne kadar
çok yöresel ürünümüz var,
Türkiye bu anlamda dünyan›n
en zengin ülkelerinden biri.
Buraya kadar güzel ancak, yöre-
sel ürünlerle özdeflleflmifl çok
önemli bir terim var Co€rafi
‹flaret. Peki nedir bu Co€rafi
‹flaret? Yan›t›n›, on befl y›l›n› bu
alanda yapt›€› çal›flmalara
ay›ran  Prof. Dr. Yavuz
Tekelio€lu veriyor. Tekelio€lu’na
göre  Co€rafi ‹flaret, yöresel
ürünlerin Hukuki Z›rh›n›
oluflturuyor.
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