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GIDA SEKTÖR MÜDÜRÜ HACER NİHAL SAYAR
04-06/10/2018

COĞRAFİ İŞARET DENETİMİ
TSE VE TOBB İŞBİRLİĞİ İLE



Türkiye, farklı mikroklimalardan kaynaklanan zengin
biyolojik çeşitliliğin getirdiği çok sayıda tarımsal ürün
ile topraklarımız üzerinde yaşayan çeşitli uygarlıkların
ülkemize miras bıraktığı verimli tarımsal toprakları
sayesinde kaliteli yöresel ürünlere ve farklı mutfak
kültürü neticesinde otantik üretim biçimleri ile zengin
bir üretim becerisine sahiptir.
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Yöresel ürünler, taklitlerine karşı korunabilmek ve haksız
rekabete maruz kalmamak için ulusal ve uluslararası
düzeyde coğrafi işaretler ile koruma altına alınmıştır.
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• Coğrafi işaretler, ürünün tanınmışlığını ve katma
değerini arttırmalarının yanında o yöreye ekonomik
katkı sağlamaları açısından oldukça önemlidir.

• Bu sebeple; tescil edilmiş Coğrafi İşaretlerin
sürdürülebilir kalitesinin korunması ve denetiminin
sağlanması gerekmektedir. Buda tescil sahibine önemli
bir görev yüklemektedir.
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• Coğrafi işaretlerin kullanımının denetimi; tescilli
coğrafi işaretleri taşıyan ürünlerin üretimi,
piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında veya
ürün piyasada iken kullanımının tescilde belirtilen
özelliklere uygunluğunun denetimine ilişkin her
türlü faaliyeti kapsar.
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• Buradan anlaşılacağı üzere denetimler sadece üretim
aşamalarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik
yapılmayıp, satış/pazarlama /dağıtım vb. aşamalarında
da gerçekleştirilebilir.

• Tescil ettiren tarafından, tescilli coğrafi işareti taşıyan
ürünlerin üretim ve pazarlamasında faaliyet
gösterenlerin listesi tutulmalı, denetim yapılacak firma
sayısı mevcut üretici ve o konuda faaliyet gösteren
diğer işletmelerin sayılarına göre tespit edilmelidir.
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• Tescil ettiren tarafından denetimin sicilde kayıtlı
denetim merci tarafından yerine getirileceği
belirtilmekle birlikte Sınai Mülkiyet Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmelikde (24 Nisan 2017
/30047) denetim faaliyetlerinde; objektif, yetkin ve
yeterli sayıda personele, gerekli kaynağa ve
donanıma sahip üniversiteler, araştırma kuruluşları
veya TS EN ISO/IEC 17065 standardına uygun kurum
ve kuruluşlardan destek alınabileceği ifade
edilmiştir.
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• Sınai Mülkiyet Kanunu ile denetim
sistemine yönelik önemli
düzenlemelerde getirilmiştir.

Önceki mevzuatta denetim
raporlarının kuruma teslim edilme
süresi 10 yıl iken bu süre 1 yıla
indirilmiştir.
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• Türk Standardlar Enstitüsü, Ürün Belgelendirme
faaliyetleri; uluslararası kuruluş olmanın ve rekabet
edebilmenin gereği olarak TÜRKAK (Türk
Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC
17065 standardı çerçevesinde akredite edilmiştir.
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• TOBB ile TSE arasında 28/11/2016 tarihinde Coğrafi
İşaretli ürünler alanında işbirliği protokolü
imzalanmış buna göre TSE’nin Ticaret
Oda/Borsa’ları adına denetim faaliyetlerini
yürütmesine karar verilmiştir.

• Bu sebeple başvuru formunda yer alan kurulacak
ilgili denetim komisyonlarına Türk Standardları
Enstitüsü’de dahil edilmelidir.



2017 yılında;
Ayvalık Ticaret Odası ile Ayvalık Zeytinyağı

Çorum Ticaret Borsası ile Çorum Leblebisi

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Safran

Safranbolu Lati Gıda San ve Tic Ltd Şti ile Lokum

Edremit Ticaret Odası ile Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antakya Künefesi

Osmaniye Ticaret Borsası ile Osmaniye Yer Fıstığı
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Aydın Ticaret Odası ile Aydın İnciri, Aydın Kestanesi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Simidi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ile Bafra Pidesi

Gaziantep Ticaret Odası ile Antep Fıstığı  

Coğrafi İşaret denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile Tavşanlı Leblebisi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzincan Tulum Peyniri
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Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Kaymak, Pastırma, Sucuk, Mermer
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Uzman kadro ile gerçekleştirilen denetimler ile

• Söz konusu ürüne ait Coğrafi İşaret Tescil
Belgesindeki ‘’Ayırt Edici Özellikler’in ilgili Tebliğ
ve Türk Standardındaki tanım, tarif, fiziksel ve
kimyasal özellikler ile uyumu sağlanmıştır.

• Ürün tescillerinde yer alan sayısal değerlerin
aralık belirtilerek en az ve en çok olarak ifade
edilmesi sağlanmıştır.
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• Ürün tescillerinde yer alan ifadelerin
düzenlenmesi ile dokümanlar, teknik doküman
olma özelliğini kazanmıştır.

• Denetimlerde firmalara üretim yeri ve
personele yönelik Genel Hijyen Kuralları
hakkında bilgi verilmiştir.
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• TSE’nin Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini
yürütmek üzere Ankara ve İstanbul başta olmak üzere
toplam 19 ilde Belgelendirme Müdürlükleri
mevcuttur.

• Denetim faaliyetlerinizi mevcut tecrübemiz, yetkin
personelimiz, odalarımız ve borsalarımız ile birlikte

gerçekleştirmek için TSE olarak işbirliğine hazırız.



DOK.KODU:TSE-FR-046               REVİZYON TARİHİ/NO:03.07.2017/0

16

TSE ile birlikte çalışmanız halinde;

-Etkin ve tescil şartlarına uygun denetim dokümantasyonunun
hazırlanması

-Denetimlerin TSE güvencesi ile gerçekleştirilmesi

için TSE yanınızda.


