
T.C. 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ 

ÖZEL HUKUK  

ANABİLİMDALI 

 

 

 

 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

 

 

Tez Danışmanı 

 

 Doç.  Dr. M. EMİN BİLGE 

 

 

MEHMET TUNCAY 

050608008 

 

 

 

KIRIKKALE 2009 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Yüksek Lisans  tezi olarak hazırladığım “Coğrafi İşaretlerin Korunması” adlı çalışmamı, 

ilmi ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazdığımı ve 
faydalandığım eserlerin bibliyografyada gösterdiklerimden ibaret olduğunu, bunlara atıf 
yaparak yararlanmış olduğumu belirtir ve bunu şeref ve haysiyetimle doğrularım.” 

 
 
                   09.06.2009 

 Mehmet TUNCAY 
            

 



 I

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 
 

 

  Coğrafi İşaretlerin Korunması adlı bu çalışma, yüksek lisans tezi olarak Kırıkkale 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk anabilim dalı başkanlığında 

hazırlanmış, Yrd. Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK, Yrd. Doç. Dr. Yasin POYRAZ ve tez 

danışmanı Doç. Dr. Mehmet Emin BİLGE’den oluşan jüri önünde 14.04.2009 

tarihinde savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

 Değerli hocam Doç. Dr. Mehmet Emin BİLGE’ye yapıcı eleştirileri ve katkısı 

için şükranlarımı sunarım. Ayrıca bu tezin hazırlanmasında bilgileri ile desteklerini 

esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK ve Yrd. Doç. Dr. Yasin POYRAZ’a da 

teşekkürlerimi sunarım. 

 

  Uzun ve zahmetli bir sürecin sonucu olan bu tezde beni yalnız bırakmayan ve 

birçok zorluğa en az benim kadar katlanan sevgili eşim Nülüfer’e de minnettar 

olduğumu belirtmek isterim. 

 
  Ayrıca bu tezin yazım aşamasında teknik olarak yardımlarını esirgemeyen 
Gölpazarı Adliyesi çalışanlarından Mustafa GÜVEN ve Murat ŞAHİN’e de bu vesile 
ile teşekkürü bir borç bilirim. 
 
 
 
Kırıkkale, 09.06.2009      Mehmet TUNCAY  
 



 II

 
 

ÖZET 
 
 

 
  Ülkemizin, benzersiz doğa, kültür ve sanat zenginlikleriyle dünyada eşi ve 

benzeri bulunmayan bir coğrafi ürün çeşitliliğine sahip olduğu hepimizce bilinen bir 

gerçektir. Bu nedenle coğrafi işaretlerin korunması ülkemiz için daha da önem 

arzetmektedir.  

 
Coğrafi işaretler, her türlü ekonomik yapı için önem arzetmesine karşılık, 

gelişmekte olan ve ekonomisi daha ziyade ülkemiz gibi tarımsal üretime dayanan 

ülkelerde ayrı bir yere sahiptir. Tarımsal ekonominin ülkemizdeki yeri, iklim ve ürün 

çeşitliliği gibi etkenler dikkate alındığından coğrafi işaretlerin ülkemiz ekonomisi için 

ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır. 

 
Coğrafi işaretlerin korunmasını konu alan bu çalışma toplam altı bölümden 

oluşmaktadır. İlk olarak coğrafi işaretlerin tanımı, unsurları, çeşitleri ve benzer 

kavramlarla olan ilişkileri ele alınmış olup ikinci bölümde ise coğrafi işaretlerin 

tarihsel gelişimi ve önemi ile uluslararası düzenlemelerdeki önemine değinilmiştir. 

Ardından üçüncü bölümde ise coğrafi işaretlerin tescili, kullanımı ve denetimi ele 

alınmıştır. 

 

Bu çalışmamızın ana konusunu oluşturan “coğrafi işaretlerin korunması” ise 

dördüncü bölümde ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Peşi sıra koruma ile ilgili olarak 

coğrafi işaretler aleyhine işlenen suçlar ve tecavüz halleri ile hukuk davalarına beşinci 

bölümde değinilmiş olup çalışmamızın son bölümünde ise coğrafi işaretlerin 

hükümsüzlüğü özetle anlatılmaya çalışılmıştır.  

 
  Bu çalışmada daha çok 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki 

Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemeler ele alınmıştır. 

 
 

 

 



 III

 

ABSTRACT 
 

 

 It is a fact well known to all of us that our country has a unique diversity of 

geographical products with its unparalleled nature, culture and arts riches. Therefore, 

the protection of geographical indications presents an even greater importance for our 

country. 

 

 Even though geographical indications present significance for all economy 

structures, they have a distinct position in countries which are developing and, like our 

country, the economies of which relies rather highly on agricultural production. When 

factors such as the place of agricultural economy in our country, the climate and the 

product diversity are taken into consideration, it shall be understood how important 

geographical indications are for our country's economy. 

 

 This study on the subject of the protection of geographical indications comprises 

six parts. Firstly, the definition, elements, varieties of geographical indications, and 

their relations with similar concepts are addressed and in the second part the historical 

development and significance of geographical indications and their importance in 

international regulations are mentioned. Following that, in part three, on the other 

hand, the registration, use and control of geographical indications are addressed.  

 

 The “protection of geographical indications”, which forms the major element of 

our study is addressed in detail in part four. Following that, relating to protection, 

crimes committed against and violations of geographical indications  and lawsuits are 

mentioned in part five and in the final part of our study, an effort is made to briefly 

describe the invalidity of geographical indications. 

 

 In this study, mostly the regulations brought with the Statutory Decree on the 

Protection of Geographical Indications number 555 are addressed. 
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GİRİŞ 
  

 

Türk lokumu, Antep fıstığı, Diyarbakır karpuzu, Çorum leblebisi, Malatya 

kayısısı, Hereke halısı, Afyon kaymağı ve daha niceleri… Tüm bunlar bize öncelikle 

güvenilir kaliteyi, sonra kendilerine has nitelikleriyle güzel ülkemize ait özel; yüzlerce 

yıllık yöresel birikim, tecrübe ve emekle meydana gelmiş eşsiz ve mükemmel nitelikli 

ürünleri hatırlatmaktadır. Peki, bu ürünleri diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Bu 

ürünlerin sadece belirli bir yöre ile anılmadığı, aynı zamanda itibarını, kalitesini, 

ününü veya diğer karakteristik özelliklerini bu yöreden aldığı aşikardır. İşte yukarıda 

sayılan tüm bu ürünler “coğrafi işaret” olarak nitelendirilmektedir. 

 

Ülkemiz, sahip olduğu bu ürünlerle, benzersiz doğa, kültür ve sanat 

zenginlikleriyle dünyada eşi ve benzeri bulunmayan bir coğrafi ürün çeşitliliğine 

sahiptir. Ülkemizde her yörenin, ilin hatta her ilçenin kendine özel bir ürünün üretim 

kaynağı olduğu ve bu ürün ile özdeşleştiği tartışılmaz bir gerçektir. Öyle ki ülkemize 

özgü bir çok ürün, kendilerine kaynak olan coğrafi ürünler; “coğrafi işaret” 

korumasına konu olurlar. 

 

Türk Hukuku’nda coğrafi işaret 555 sayılı CoğİşKHK’nın 3/1. maddesi ve 

Yönetmeliğin 2. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir. Buna göre coğrafi işaret: 

“belli bir niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle, bir yöre, alan, bölge veya ülke ile 

özdeşleşmiş bir ürünü tanıtıp, gösteren işaretlerdir”. Bir bölgenin herhangi bir ürünü, 

halısı, kilimi, meyvesi, taşı, madeni, çeşitli malzemelerle oluşan malzemeleri diğer 

yörelerde üretenlerden farklı olabilir. Bir yörede üretilen bir halı, kilim, kumaş, çini 

vb. bir ürün ün kazanmış olabilir. Bu ürünlerde o yörenin adının kullanılması, 

tüketiciler tarafından o ürünün belli bir kaliteye sahip olduğu şeklinde algılanıp, 

güvenilir bulunabilir. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri, yörenin 

adına belli bir güven duyarak aynı nitelikteki diğer ürünlere tercih edebilirler. 

 

Coğrafi işaretler menşe ve mahreç işaretleri olarak ikiye ayrılır. Menşe adı; 

coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge; çok özel durumlardan kaynaklanan 

belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle bu yöre, alan veya bölge ile 
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özdeşleşmiş yöre, alan ve bölgeye özgü doğa ve insan faktöründen kaynaklanan, 

üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde 

üretilen bir ürünü tanımlamaktadır. 

 

Menşe adı, menşe adına konu ürünün tamamı ile tanımlanan yerde üretilmiş 

olması gerekmektedir. Örnek olarak Çerkez Peyniri, Van Otlu Peyniri ve Anzer Balı 

verilebilir. Bu ürünler, ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilmezler. Çünkü ürün, 

nitelikleri ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilirler. 

 

Mahreç işareti; Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden 

kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle bu 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 ürünün 

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

yöreye ait olmakla birlikte yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur. Buna örnek 

olarak Maraş Dondurması ve Trabzon Ekmeği gösterilebilir. Mahreç işareti taşıyacak 

ürünler, ait oldukları coğrafi bölgenin dışında da üretilebilirler. Ancak bu üretimde, ait 

oldukları coğrafi bölgeye ait hammadde ve üretim yöntemlerinin aynen kullanılması 

ve ürünün kalitesinin aynı olması gereklidir.  

 

Coğrafi işaretler, köken belirtme, ayırt etme, kalite ve garanti belirtme, 

geleneksel bilgiyi koruma gibi işlevlere sahiptir. Bu nedenle bu işaretleri özel olarak 

korumak şarttır. Ayrıca o toplumu oluşturan bireylerin kültürel bir mirası olması ve 

uluslararası alanda ülke tanıtımına da katkı sağlaması bu işaretlerin önemle ele 

alınmasına neden olmaktadır.  

 

Coğrafi işaretler, her türlü ekonomik yapı için önem arz etmesine karşılık, 

gelişmekte olan ve ekonomisi daha ziyade tarımsal üretime dayanan ülkelerde ayrı bir 

yere sahiptir. Bunun en önemli sebeplerinden biri de bu ülkelerin sanayileşmeyi 

tamamlayamamış olması ve dolayısıyla tarımsal üretimin ve geleneksel üretim 

tekniklerinin ekonominin temel yapısını teşkil etmesidir. Tarımsal ekonominin 

ülkemizdeki yeri, iklim ve ürün çeşitliliği gibi etkenler dikkate alındığında coğrafi 

işaretlerin ülke ekonomisi için ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır. 
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Coğrafi işarete konu olan ürünler genellikle yiyecek, içecek, alkollü içecekler 

ve şarap gibi tarıma dayalı ürünler olabileceği gibi el sanatları ürünleri de olabilir. Bu 

tarzdaki ürünler ise özellikle gelişmekte olan ülkelerde mevcuttur; çay, kahve, kakao, 

pirinç, muz, mango, papaya, baharatlar, çiçekler, alkollü veya alkolsüz içecekler gibi. 

Ancak bir çok gelişmekte olan ülke bu tarzdaki ürünler açısından çok zengin olmasına 

rağmen, coğrafi işaret korumasından daha az faydalanmaktadır. Bu da gelişmekte olan 

ülkelerin coğrafi işaret kapsamındaki ürünlerden sağladığı ekonomik kazançların 

olabileceğinden daha az olduğunun temel bir göstergesidir. 

 

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi konumu ve üç ayrı iklim kuşağına 

sahip olması, farklı toprak yapısı ile kültürel miras ve beşeri sermayesinin çeşitliliği 

sadece bu topraklara özgü ürünlerin ve imalat tekniklerinin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bu faktörler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’nin coğrafi 

işarete konu olabilecek çok çeşitli ürünlere sahip olabileceği beklentisi ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde coğrafi işaretlerin korunmasının önemi burada 

ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de coğrafi işaretlerin korunması, 2081/92 sayılı Konsey 

Tüzüğünden esinlenerek 1995 yılında kabul edilen 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanmaktadır. Bu kararname 

ile daha önceden genel hükümlerle ve haksız rekabet hükümleriyle dolaylı olarak 

korunan coğrafi işaretlere etkin ve özel bir koruma sağlanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

COĞRAFİ İŞARETİN TANIMI, UNSURLARI, ÇEŞİTLERİ 

VE BENZER KAVRAMLARLA OLAN İLİŞKİSİ  

 

 

 

I. TANIM 
 

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin1 3/1. ve 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin2 2. maddesine 

göre coğrafi işaret; “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin 

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

işaretlerdir”. Başka bir deyişle coğrafi işaret, yöresel özellikleri belirgin olan 

ürünlerin, belirli bir yöreyle özdeşleşmiş olmasını, sahip olduğu birtakım özellikleri 

sadece yetiştiği ya da üretildiği yöreden alarak o yöreyle anılmasını sağlar. Coğrafi 

işaretler menşe ve mahreç işaretleri olarak ikiye ayrılır. 

 

555 sayılı KHK’nin 1.maddesinde, coğrafi işaret kapsamına nelerin gireceği 

belirtilmiştir. Bunlar doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ürünleri ile sanayi 

ürünleri başta olmak üzere beş ana başlık altında toplanmaktadır. Bu ürünler ister 

doğal ister mamul bulunsunlar coğrafi çevrenin az veya çok etki ettiği ürünlerdir. 

Ancak bu ürünlerin coğrafi işaretler kapsamında korunabilmesi için 555 Sayılı 

KHK’de yer alan tanımları ve koşulları taşımaları gerekir3.   

 
                                                 
 
1  24.06.1995 tarih ve 555 sayılı KHK (R.G. 27.06.1995, S. 22326). 
 
2  R.G. 5.11.1995, S. 22454. 
 
3 ARI Zekeriya: Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağan, C.I, Coğrafi İşaret Kavramı ve 

Coğrafi İşaretlerin Tescili, İstanbul 2002, s. 46. 
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Geniş anlamda “coğrafi işaret” terimi coğrafi kaynak (menşe) işaretleri 

kavramını, dar anlamda coğrafi işaretleri ve coğrafi isimleri kapsar. 1883 tarihli Paris 

Konvansiyonu 1., 2. ve 10. maddelerinde “coğrafi kaynak işaretleri” terimini kullanır 

ancak bir tanım yapmaz. 15 Nisan 1994 tarihli “Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle 

İlgili Yönleri Hakkında Anlaşma (TRIPS, ADPIC)” coğrafi işaretleri dar bir manada 

tanımlamaktadır. Buna göre coğrafi işaretler; “ürünün kalitesinin, ürünün veya diğer 

bir karakteristiğinin esas olarak o coğrafi kaynağa mal edilebileceği durumlarda, 

toprak parçası kökenli bir ürünü belirtmektedir4”. 

 

Kavram olarak yer verilen ilk düzenleme olan TRIPS m.22’ deki tanıma 

göre; “Bu sözleşme açısından coğrafi işaretler, üye bir ülkenin toprağından veya bu 

toprak üzerinde yer alan bir bölge veya yöreden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, 

ünü veya diğer özellikleri itibariyle esas olarak bu coğrafi menşeye atfedilen ürünleri 

tanımlamak için kullanılan işaretlerdir”5.  

 

“Geographical İndication” kavramının bağlayıcı nitelikli bir metinde 

kullanılması, ilk olarak 1992 tarihli ve 2008/92 sayılı eski Tüzük’te gerçekleşmiştir 

(m.2/2.b). Söz konusu tanımda, WIPO Taslak Metindeki geniş kapsamlı anlam terk 

edilmiş; onun yerine dar kapsamlı anlam tercih edilmiştir. Ardından 2081/92 sayılı 

Tüzük’ü yürürlükten kaldıran 510/2006 sayılı yeni Tüzük’te (Tarım Ürünleri ve Gıda 

Maddelerinde Mahreç İşaretlerinin ve Menşe Adlarının Korunması Hakkında 

Tüzük’te) de aynı kavram ve aynı tanım kullanılmaya devam edilmiştir (m.2/1.b)6. 

 

 

                                                 
 
4    KENDİGELEN, Abuzer: Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul 2002, s. 

45.  
 
5  Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (The Agreement on Trade-Related Aspects 

of  Intellectual Property Rights).TRIPS, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşmasının (WTO) 1 C 
no’lu  eki olup 15.04.1994 te imzalanmış ve 01.01.1995’te yürürlüğe girmiştir.(R.G. 25.02.1995, S. 
22213). 

 
6  YILDIZ, Burçak: Coğrafi İşaretlere ve Coğrafi Köken Gösteren Diğer İşaretlere İlişkin Olarak 

Uluslararası Sözleşmelerde ve Avrupa Birliği Hukuku’nda Kullanılan Kavramların Kapsamı ile Bu 
Kavramların Hukukumuza Uyarlanması Sorunu, C.7, S. 2007/4, FMR, Ankara Barosu 2007, s. 67-
68. 
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Bir başka görüşe göre coğrafi işaret; “bir malın coğrafi kökenini gösteren 

veya kullanılan bir unsur, madde, motif, malzeme ya da usul sebebiyle bir alana, 

yöreye veyahut ülkeye yollamada bulunarak o mala istek ve güven duyulmasını 

sağlayan coğrafi bir ad veya işarettir”7. Duruma göre coğrafi işaretlerde doğa (iklim 

ve toprak gibi) ve/veya insan faktörü bulunabilmektedir. Demek ki, coğrafi işaretler 

tarım ürünleri ile sınırları olmayıp, insan eliyle yapılan ürünleri de kapsamaktadır. 

Kısacası coğrafi işaretlerin kapsamına doğal ürünler, tarım, maden, el sanatları ve 

sanayi ürünleri girmektedir. 

 

Coğrafi İşaretler; belirlenmiş bir toprak parçasında mevcut olan bir bölge 

veya alandan kaynaklanan ürünleri ve kaliteyi göstermekle birlikte belirli bir bölgenin 

veya alanın ticari çıkarlarını temsil ederler. Coğrafi işaretler, aynı zamanda belirli bir 

bölgeden veya alandan gelen ürünlerin ün veya diğer özelliklerinin esas olarak coğrafi 

menşeinden kaynaklandığını bilmeleri amacıyla tüketicilerin en büyük yardımcısı 

konumundadırlar8. 

 

Bir yörenin suyu, meyvesi, toprağı, çakılı, doğanın bir armağanı şeklinde 

diğer yörelerden farklı olabilir, bir yörede şifalı ılıcalar bulunabilir, el sanatları yılların 

verdiği birikimle yapılıyor olabilir, halısı ve motifleri, kullanılan kök boyalar ve 

düğüm teknikleri ile ün kazanmış olabilir. O suyun hangi marka altında olursa olsun 

şişelenmesi, bir içeceğin yapımında kullanılması, bir meyvenin belli bir yöreden 

çıkması veya belli bir yörenin meyve suyunun bir içecek haline getirilmesi halkın o 

mala karşı güvenini sağlayabilir. Çünkü, yöre o ürünü ile ünlüdür: Amasya elması, 

Malatya kayısısı, Arnavutköy çileği, Taşdelen suyu, Bursa ılıcaları, Sivas veya Milas 

halısı, Kütahya çinisi gibi. Elmanın başına gelen Amasya, çilekle birlikte kullanılan 

Arnavutköy ve suyu tanımlayan Taşdelen halkta güven uyandırır. 

 

                                                 
 
7  SULUK, Cahit/ORHAN, Ali: Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku C. II Genel Esaslar Fikir ve Sanat  

Eserleri, İstanbul 2005, s. 20. 
 
8  STOLL, Robert: “TRIPS Implementation on Geographical Indıcations”, APEC IPR International  

Symposium, Taejon, (14-18 June 1999), ss. 1-2. 
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Coğrafi işaretlerin tüketiciler tarafından belli bir orijini gösterdiği ve kaliteyi 

simgelediği bilinir. Coğrafi işaret, tüketiciye bir ürünün belli bir yerden 

kaynaklandığını veya belli özellikler kullanılarak üretildiğini gösterir. Coğrafi işaretler 

ancak coğrafi işaret tanımında belirtilen şartları karşılayan ürünler üzerinde kullanılır. 

Coğrafi işaretler, tarım ürünleri ile sınırlı olmayıp, insan eliyle yapılan ürünleri de 

kapsamaktadır. Yani coğrafi işaretlerin kapsamına doğal ürünler, tarım, maden, el 

sanatları ve sanayi ürünleri girmektedir (555 Sayılı CoğİşKHK m.1).  

 

II. UNSURLARI 
 

555 Sayılı CoğİşKHK’ya ve coğrafi işaretlerin özelliklerine göre bir ayırt 

edici işaretin coğrafi işaret olarak nitelendirilebilmesi için ürün, belirli bir coğrafi 

alan, işaret, ürünün karakteristik özellikleri ile coğrafi alanı arasında bağlantı olması 

ve ürünün belirli bir hususiyet kazanmış olması unsurlarının bir arada olması gerekir9. 

 

A. Ürün 
 

Coğrafi işaretler, ürünlerin kökenlerini belirtir ve kullanıldıkları ürünlerin 

diğer ürünlerden ayırt edilmesine yardımcı olurlar. Ayırt edici bir işaretin coğrafi 

işaret olarak kabul edilebilmesi için öncelikle o ayırt edici işaretin bir ürünü belirtmesi 

ve göstermesi gerekir10. Coğrafi işaretlere ilişkin düzenlemelerin büyük bir kısmında 

ürün bazında bir sınırlama yapılmaktadır. Avrupa Birliği düzenlemelerinde ürünün 

tam olarak açıklanmadığı ve genel tanımıyla yer aldığı bu düzenlemelerde ürün 

kategorileri oluşturulduğu, ürünün hiçbir özel anlam kullanılmadan genel anlamıyla 

kullanıldığı ve bu şekilde yer aldığı görülmektedir11. Türk Hukukunda ise bu husus 

555 Sayılı CoğİşKHK’nin 1. maddesinde vücut bulmuştur. Bu madde de “Bu Kanun 

                                                 
 
9  COŞKUN, Asu Yıldız: Coğrafi İşaretler, Türk Patent Enstitüsü Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, 

Ankara 2001, s. 6.  
 
10  http://www.itb.org.tr/TR/cografiisaretler.asp. coğrafi işaretler/genel bilgiler/İzmir Ticaret 

Borsası/İZMİR. 

 
11  GÜNDOĞDU, Gökmen: Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması, İstanbul 2006, s. 9. 
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Hükmünde Kararname, doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ürünleri ile sanayi 

ürünlerinden bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan tanımlara ve koşullara 

uygun her türlü ürünün coğrafi işaretlerle korunmasına ilişkin kuralları ve şartları 

kapsar.” hükmüyle beş kategori ürün sayılmış olup CoğİşKHK’nin tanım ve şartlarını 

sağlaması koşuluyla bu kategorilere dahil olan ürünlerin korunacağı belirtilmiştir. 

 

Bir ürünün coğrafi işaretlerle korunabilmesi için aşağıda belirtilen 

kategorilerden birine dahil olması gerekir. Bu kategoriler: 

 

- Doğal ürünler, 

- Madenler, 

- El sanatları ürünleri, 

- Tarım ürünleri ve  

- Sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Bu kategorilere dahil olmayan ürünler 

ise 555 sayılı CoğİşKHK’nin koruma kapsamı dışında kalacaktır12  (madde.1). 

 

B. Belirli Bir Coğrafya 
 

Coğrafi işaretler sınırları belirlenmiş bir coğrafyadan kaynaklanan ürünleri 

ifade eder. 555 Sayılı CoğİşKHK’nun üçüncü maddesinin birinci fıkrasında coğrafi 

işaretlerin “kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile” özdeşleşmiş 

ürünleri gösteren işaretler olduğu hususu yer almıştır. Bu husus konuyla ilgili birçok 

düzenlemede vücut bulmuştur. Mesela Madrid Sözleşmesinin coğrafi alana ilişkin 

öngördüğü esas, “üye ülkede yer alan bir bölge” olarak karşımıza çıkmakta iken; 

Lizbon Sözleşmesinde ise coğrafi alana ilişkin benimsenen esas “bir ülke, bölge veya 

yöre” olarak ifade edilmektedir13.  

 

Belirli bir coğrafya unsuru hem menşe adı hem de mahreç işareti 

tanımlanırken tekrar ele alınmıştır. 555 Sayılı CoğİşKHK m.3/3-a hükmünde bu unsur 
                                                 
 
12  GÜNDOĞDU, Gökmen: 555 Sayılı CoğİşKHK’nın Uygulanmasında “Ürün” Kavramı ve Bazı     

Sorunlar, İÜHFM, C. LXII, S. 1-2, İstanbul 2005, s. 229. 
 
13  Gündoğdu, s. 17. 
 



 9

menşe adları için ifade edilmiştir. Buna göre “coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, 

alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan” bir ürünün varlığı 

gereklidir. Bu düzenleme, 2081/9214 sayılı tüzükte menşe adı için öngörülen m.2/2-a 

hükmündeki esaslarla önemli derecede örtüşmektedir. Her iki düzenlemede de bir 

ülkenin genelinin, ancak istisnai durumlarda ürünün kökeni olarak kabul edilmesi 

esası benimsenmiştir15. 

 

Belirli bir coğrafya unsuru, 555 Sayılı CoğİşKHK m.3/5-a’da mahreç 

işaretleri için belirtilmiştir. Bu husus nazara alındığında bir ürünün kökeni “coğrafi 

sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölge” olarak kabul edilmelidir. Bu hükümde, 

hem menşe adlarından (m.3/3-a) hem de 2081/92 sayılı tüzüğün karşılık hükmü olan 

m.2/2-b’den ayrı bir yöntem benimsenmiştir. Yani bir ülkenin tamamı mahreç 

işaretleri için ürünün kökeni olarak kabul edilmemiştir. 555 Sayılı CoğİşKHK m. 3/3-

c gereğince menşe adına konu olacak bir ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer 

işlemlerinin tamamıyla belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Anlaşılacağı üzere bahse konu işlemlerden birinin belirlenmiş olan bu coğrafi alan 

dışında gerçekleştirilmesi durumunda ürünün hususiyet kazanmış özelliği bozulacak 

veya ortadan kalkacaktır. Bu vasfı itibariyle menşe adları genel itibariyle daha dar 

coğrafyalar için söz konusu olmakta iken mahreç işaretine konu olacak ürünler için 

daha geniş bir coğrafi alan öngörülmüştür. Madde 3/5-c’ye göre mahreç işaretine 

konu olacak ürünler için bu işlemlerden herhangi birinin belirlenen coğrafyada 

yapılması kafi görülmüştür. Menşe adlarının aksine, mahreç işaretlerinin kökeni olan 

coğrafya ile bağı daha esnektir. Bu da mahreç işaretlerinin çok daha geniş coğrafyalar 

için kullanılmasını kolaylaştırmaktadır16.    

 

                                                 
 

14 Tarım Ürünü ve Yiyeceklere İlişkin Menşe Adlarının ve Mahreç İşaretlerinin Korunmasına Dair 
2081/92 sayılı Avrupa Topluluğu Konsey Tüzüğü (EC Council Regulation 2081/92 of 147992 on 
the Protection of Geographical İndications and Designations of Origin for Agricultural products and 
Foodtuffs – Offical Journal of the European Communities (OJ.), L 205, 24.07.1992.). 

   

15  Gündoğdu, s. 18. 
 
16 LUCATELLİ, Sabrina: Appellations of origin and Geographical Indications in OECD Member    

Countries: Economic and Legal Implications, Documents: COM/AGR/APM/TD/WP 
(2000)15/FİNAL http://www.oecd.org (17.04.2004), s. 11.  
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C. İşaret 
 

Coğrafi işaretler, ürünleri ayırt etmeye ve kullanıldıkları ürünleri 

farklılaştırmaya yarayan işaretlerdir. Ürünlerin üzerinde yer alan ad, işaret ve ifadeler 

işaret unsuru olarak değerlendirilir. Madde 17/1’de belirtildiği üzere bu işaretler 

ürünlerin üzerinde kullanılır. 555 sayılı CoğİşKHK m.3/3’te “yöre, alan veya bölge 

adı ... menşe adını belirtir” denmektedir. Aynı ifade CoğİşKHK m.3/5’te mahreç 

işaretleri için de tekrarlanmıştır. Yani CoğİşKHK m.3’e göre menşe adı ve mahreç 

işareti, sınırları belirlenmiş olan ürünün menşeini gösteren bölgenin adıdır. Örneğin 

Anzer, Adana veya Ege adları bu bağlamda menşe adı veya mahreç işareti olarak 

değerlendirilebilecektir17. 555 Sayılı CoğİşKHK 3/4. maddesinde “Üçüncü fıkrada 

belirtilen 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” hükmü ile coğrafi 

olmayan adların da menşe adı olarak tescil edilebileceği belirtilmektedir. Örneğin bir 

bölgeye özgü hayvanların veya bir bölgeyle meşhur kimselerin adlarının dahi coğrafi 

işaret olarak tescil edilebileceği belirtilmektedir18. 

 

D. Ürünün Belirli Bir Karakteristik Kazanmış Olması 
 

Coğrafi işaretlere konu olan ürünler belirli bir özellik kazanmış olmaları 

hasebiyle diğer ürünlerden ayırt edilirler. Ürünler bu özelliklerini kültürel ve 

geleneksel bilgi ve üretim teknikleri gibi beşeri unsurlardan alabilecekleri gibi toprak 

yapısı, bitki örtüsü, yağış ve sıcaklık gibi unsurlardan da kazanmış olabilirler. Beşeri 

etkenlerinde ürüne özellik kazandırabileceği Lizbon Sözleşmesi’nin 2/1. maddesinde, 

2081/92 Sayılı Tüzüğün 2/2-a. maddesinde ve 555 Sayılı CoğİşKHK’nin 3/3-b 

maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Tüzük m.2/1.b  hükmündeki tanıma göre 

                                                 
 
17 Gündoğdu, s. 19. 
 
18 YASAMAN, Hamdi: Marka Olabilecek İşaretler, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, 

İstanbul 2005, s. 136. 
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“geographical indication” kavramından bahsedebilmek için, ürün bu coğrafi kökene 

göndermede bulunan belirgin (specific) bir niteliği, ünü veya özelliği bulunmalıdır.  

 

Lizbon Sözleşmesi’nin 2/1. maddesine göre bir ürünün hususiyet kazanmış 

özelliklerinin yanı sıra ürünün kalitesinin mevcudiyeti de gereklidir. Yani her iki 

özelliğin bir arada bulunması şarttır. TRIPS’in 22/1. maddesine göre ise bir ürünün 

coğrafi işaret olarak korunabilmesi için “belirgin bir niteliği, itibarı veya diğer 

özellikleri” taşıması gerekir. Yine 2081/92 sayılı tüzüğün 2/2. maddesi uyarınca bir 

ürünün mahreç işareti olarak değerlendirilebilmesi için “belirli bir kalitesinin, 

itibarının veya diğer karakteristik özelliklerinin” olması yeterli kabul edilmekte iken 

menşe adlarına konu olabilmesi için “kalitesinin veya karakteristik özelliklerinin” 

olması yeterli görülmüştür. Yani tüzüğe göre, kökeninden sadece itibar kazanan bir 

ürün mahreç işareti olarak tescil edilebilecektir. Oysa aynı durum menşe adları için 

geçerli değildir19.  

 

555 Sayılı CoğİşKHK’nin 3/5-b maddesine göre mahreç işaretlerine konu 

olabilmesi için bir ürünün “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri” taşıması 

gerekir. Halbuki menşe adları için herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak 555 

Sayılı CoğİşKHK’nin 3/1. maddesinde coğrafi işaret tanımlanırken “belirgin bir 

niteliğe, üne veya diğer özelliklere” sahip olması koşulu aranmıştır. Yani kökeninden 

sadece itibar edilen ürünler, menşe adı ve mahreç işareti olarak tescil edilebilir20. 

Tescil esnasında tescil edilmek istenen hususiyetlerin objektif ve ölçülebilir olması 

gerekir. Bu husus hem denetim süreci için hem de bu işareti kullanmak isteyen birinin 

buna yetkisi olup olmadığının belirlenebilmesi için önem arz etmektedir21 (m.8/1-c). 

 

 

 

 
                                                 
 
19 Gündoğdu, s. 22. 
 
20 Gündoğdu, s. 22-23. 
 
21 Gündoğdu, s. 24. 
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E. İlliyet Bağı 
 

Coğrafi işaret olarak kabul edilmiş olan bir ürünün kazanmış olduğu 

hususiyetin kaynağı o ürünün kökeni bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülkedir. Bir 

ürünü diğer ürünlerden ayıran temel özellik coğrafi kökendir. Yani bir ürünün 

hususiyet kazanmış özellikleri ile coğrafi kökeni arasında bir bağlantının bulunması 

gerekir. Bu bağlantı bir ürünün önemli özellikleri hakkında tüketicilere bilgi veren ve 

tüketicilerin karar verme durumlarını etkileyen bir unsur özelliği taşımaktadır22.  

 

Madrid ve Paris sözleşmelerinde ürünün karakteristik özellikleri ile değil 

ürünün kendisi ile kökeni arasında bir bağlantı aranmıştır. Bu sözleşmeler ürünün 

karakteristik özellik edinmiş olmasını da aramamaktadır. Lizbon Sözleşmesi’nin 2/1. 

maddesinde ise  bu bağlantının varlığı aranmıştır. Bu sözleşme gereğince ürünün 

kalitesinin ve kazanılmış hususiyetlerinin tümüyle veya esas itibariyle kökeni 

bulunduğu coğrafi bölgeden kaynaklanması gerekmektedir. TRIPS’in 22/1. maddesine 

göre de ürünün belirgin bir niteliğinin, ününün veya diğer özelliklerinin esas olarak 

coğrafi kökenine atfedilmesi gerekir23. 

 

Yine aynı şekilde bu bağlantıyı arayan bir diğer yasal düzenleme ise 2081/92 

sayılı tüzüktür. Tüzüğün 2/2-a. maddesi ile menşe adına konu olacak ürünün 

kalitesinin ya da karakteristik özelliklerinin, tamamen veya esas olarak, belirlenen 

coğrafyaya özgü doğal ve beşeri faktörlerden kaynaklanması aranmakla birlikte 

ürünün üretimi, işlenmesi ve hazırlanması işlemlerinin tamamının belirlenen 

coğrafyada gerçekleşmesi de aranan koşullar arasında sayılmış iken mahreç 

işaretlerinde (m.2/2-b) ise ürünün kalitesinin, itibarının veya diğer karakteristik 

özelliklerinin belirlenen coğrafyaya atfedilebilir olması ve üretimi, işlenmesi veya 

hazırlanmasının belirlenen bu coğrafyada gerçekleşmesi gerekir. 

 

                                                 
 
22 FİNGER, J.Michael/Schuler, Philip: Poor Peoples Knowledge: Promoting Intellectual Property in 

Developing Countries, a Co-publication of the World Bank and Oxford Unıversty Press, 
Washington DC 2004, s. 53. 

 
23 Gündoğdu, s. 26. 
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510/2006 sayılı Tüzük m. 2/1.a hükmüne göre; ürünün üretimi, işlenmesi ve 

hazırlanması işlemlerinden en az birinin belirtilen coğrafi alan içinde yapılması 

zorunlu ve yeterlidir. Bu düzenleme ile ürünün belirtilen coğrafi alan dışında da 

üretilmesi mümkün kılınmıştır. 

 

Menşe adlarında, ürünün üretimine yönelik işlemlerin tamamının coğrafi 

kökeninden gerçekleşmesi gerekir. Mahreç işaretlerinde ise bu işlemlerden herhangi 

birinin belirlenen coğrafyada gerçekleşmesi yeterli olacak; diğer işlemlerin belirlenen 

coğrafyanın dışında gerçekleşmesi bu bağlamda sakınca teşkil etmeyecektir. 

Görüldüğü gibi mahreç işaretlerinde coğrafi kökeni ile ürün arasında çok sıkı bir bağ 

aranmamıştır24.  

 

III. ÇEŞİTLERİ 

 

A. Genel Olarak 
  

555 Sayılı CoğİşKHK ile Coğrafi İşaretler, Menşe (Köken) adı ve Mahreç 

(Çıkış) işareti olarak ikiye ayrılmış olup iki grup halinde yasal korumadan yararlanır. 

Bir ürünün köken ya da çıkış adı, ancak yetkili makam (Türk Patent Enstitüsü 

Başkanlığı) tarafından tescil edilmesi halinde yasal korumadan yararlanır25. 

 

B. Menşe Adı (Appellation of Origin, Designation of Origin, 

The Name Of Origin ) 
 

Menşe Adları; “Bir ülke, bölge veya alandan kaynaklanan, belirgin bir 

niteliği ve kalitesi ile bu coğrafi çevre ile özdeşleşmiş olan ürünü belirtmeye yarayan 

coğrafi isimlerdir”26. 

 

                                                 
 
24 Lucatelli, s. 11. 
 
25 KARAKUZU BAYTAN, Dilek: Fikir Mülkiyeti Hukuku Kavramlar, İstanbul 2005, s. 217. 
 
26 Coşkun, s. 10. 



 14

555 Sayılı CoğİşKHK’nin 3. maddesine göre Menşe Adı; “Bir ürünün 

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

kaynaklanması, tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü 

doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin 

tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması koşulu ile o yöre, alan 

veya bölge adını” ifade eder. 

 

Menşe adı, menşe adına konu ürünün tamamı ile tanımlanan yerde üretilmiş 

olması gerekmektedir. 

 

Menşe adına örnek olarak Fransa Şarabı, Amasya Elması, Çerkez Peyniri, 

Van Otlu Peyniri ve Anzer Balı gösterilebilir. Fransa Şarabı Fransa’da, Amasya 

Elması Amasya’da ve Van Otlu Peyniri Van’da üretilir. Bu ürünler, ait oldukları 

coğrafi bölgenin dışında üretilmezler. Çünkü ürünler, niteliklerini ancak ait olduğu 

yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilirler. 

 

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

karşılanması durumunda coğrafi işaretlerin özel bir türü olan “menşe adını” belirtir. 

Bu şartlar 555 Sayılı CoğİşKHK m.3’te şu şekilde sıralanmıştır: 

 

a- Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel 

durumlarda ülkeden kaynaklanan bir durum olması; 

b- Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü 

doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması; 

c- Üretimi, işlenmesi veya diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya 

bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması. 

 

555 Sayılı CoğİşKHK’nin 3. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen 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.  
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Yukarıda açıklanan mevcut şartlar dikkate alındığında; bir ürünün öncelikle 

bir yöre, bir alan, bölge veya özel durumlarda bir ülkeden kaynaklanmış olması 

gerekmektedir. Bu alan mutlaka sınırları belirlenmiş bir yer olmalıdır. Sınırları 

belirlenmemiş bir yer için menşe adı kullanılamaz. Bu tür bir adın menşe adı olarak 

tescil edilmesi mümkün değildir27. İkinci olarak ürünün tüm veya esaslı nitelik ve 

özelliklerinin yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması 

gerekir. Üçüncü olarak; ürünlerin üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümünün bu 

yöre, alan veya bölgede yapılmış olması gerekir28. 

 

Menşe işaretlerinin en belirgin özelliği, kendine has hususiyetlerini sadece 

bulunduğu çevreden almış olmaları ve bu coğrafi çevrenin dışında üretilememeleridir. 

Bu ürünler, özelliklerini, kalitelerini ancak ait oldukları yerde ve yapıla gelmekte olan 

örf ve adetin tatbiki ile kazanabilirler. 

 

Yukarıda belirtilen hususlarla birlikte menşe adının kullanılması ile ilgili 

olarak 555 Sayılı CoğİşKHK’nin 17. maddesinde menşe adlarının sicilde belirtilen 

coğrafi bölgede faaliyet gösteren üreticiler tarafından, bu sicilde belirtilen ürünlerin 

üzerlerinde veya ambalajlarında, bu ürünlerin sicilde gösterilen kalite, ün ve diğer 

özellikleri taşıması koşuluyla ticari olarak kullanılacağı hususu öngörülmüştür. Yani 

üretiminin yapılması, o menşein bulunduğu yerde işlenmesi veya diğer tüm işlemlerini 

menşein bulunduğu yerde yapılmış olması o menşe isminin kullanılacağını göstermez. 

 

C. Mahreç İşareti (Indication of Source) 
 

555 Sayılı CoğİşKHK’nin 3. maddesinde Mahreç İşareti; “Bir ürünün, 

coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanması, belirgin bir 

niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre alan veya bölgeyle özdeşleşmiş 

                                                 
 
27 Arı, s. 49 . 
 
28 SZİGETİ, E.: Propection of Geographical Indications in The Central and Eastern Europen    

Countries, Symposium on the Protection of Geographical  Indications The Worldwide Context, 
Organized by the World Intellectual Property Organization(WIPO) in Cooperation with the 
Hungarian Patent Office, Eger, Macaristan  24-25 Ekim 1997, s. 3. 
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olması; üretimi, işlenmesi veya diğer işlemlerden  en az birinin bu yöre, alan veya 

bölgede yapılması koşuluyla o yöre, alan veya bölge adına mahreç işareti denir29. 

Ayrıca bir ürünün kaynak ülkesi veya kaynak yeri olarak, o ülkeyi veya o ülke 

içerisinde yer alan bir yeri belirten işarettir30 şeklinde tarif edilmiştir.  Bazen ürün, 

tümüyle veya hakim unsurlarıyla bir coğrafyanın ürünü değildir. Fakat ürünün sadece 

belirgin bir niteliği, işleniş şekli veya üretim yöntemi gibi bir unsuru nedeniyle bir 

coğrafyaya yollama yapılmaktaysa kullanılan işaret mahreç işareti adını alır. 

 

Mahreç işaretine konu ürünün özelliklerinden en az birinin o yöreye ait 

olmakla birlikte yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur. Örneğin Maraş 

Dondurması, Trabzon Ekmeği gibi. Mahreç işareti taşıyacak ürünler, ait oldukları 

coğrafi bölgenin dışında da üretilebilirler. Ancak bu üretimde, ait oldukları coğrafi 

bölgeye ait hammadde ve üretim yöntemlerinin aynen kullanılması ve ürünün 

kalitesinin aynı olması gereklidir. 

 

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

karşılanması durumunda “mahreç işareti” göstergesini belirtir: 

 

a- Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan bir 

durum olması; 

b- Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya 

bölge ile özdeşleşmiş bir ürün olması; 

c- Üretimi, işlenmesi veya diğer işlemlerinin en az birinin belirlenmiş yöre, 

alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması. 

 

Mesela, Amasya elmasındaki “Amasya”, Arnavutköy çileğindeki 

“Arnavutköy”, Avanos çömleğindeki “Avanos” menşe adıdır. Çünkü Amasya elması 

sadece Amasya’da çıkar. Aynı özellikler Arnavutköy çileği ile Avanos çömleği için 

de geçerlidir. Halbuki mahreç işaretinde sadece yöresel ve bölgesel usulün 

                                                 
 
29 Suluk/Orhan, s. 21. 
 
30 Coşkun, s. 10 . 
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uygulanması (Erzincan işi tulum peyniri) ve üretimin belli bir su ile yapılması (meyve 

suyumuzda Taşdelen kullanılmıştır gibi) gereklidir31.   

 

Menşe adlarında olduğu gibi mahreç işaretlerinde de yöre, alan veya 

bölgenin sınırları bellidir. Mahreç işareti, ürünle coğrafi menşei arasında daha esnek 

bağlar gerektirmektedir. Hem menşe adında hem de mahreç işaretindeki ortak özellik, 

ürünün coğrafi bir kaynağının olması şarttır. Menşe adında ürünün tüm veya esas 

niteliği bu coğrafi kaynağa özgü olması gerekirken; mahreç işaretinde belirgin bir 

niteliği veya ününün coğrafi menşeine atfedilir olması gerekmektedir. Menşe adı ile 

mahreç işareti arasındaki temel fark, üretim aşamaları ile ilgili üçüncü koşulda ortaya 

çıkmaktadır. Menşe adında ürün, tümüyle adı ile anıldığı yörede üretilebilir ve başka 

bir yerde üretildiğinde aynı nitelikler kazandırılamaz. Mahreç işaretlerinde ise ürün, 

belirli ana maddeleri, anılan yöreden getirilmek koşulu ile adı ile anıldığı yörenin 

dışında da aynı niteliklerde üretilebilir32. 

 

IV. COĞRAFİ İŞARETLERİN BENZER KAVRAMLARLA 

OLAN İLİŞKİSİ 
 

Ticaret alanında kullanılan ayırt edici işaretler arasında yer alan coğrafi 

işaretlerin diğer ayırt edici işaretlerle farklı ya da benzer yanları bulunmaktadır.  Ayırt 

edici işaretlerle olan benzerlik ya da farklar en fazla markalar açısından önem 

taşımaktadır. Bununla birlikte endüstriyel tasarımlarla ve patentlerle de, coğrafi 

işaretlerin farklı ya da benzer yanları bulunmaktadır. 

 

A.ıMARKALARLA OLAN İLİŞKİSİ VE 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 
 

Markalar öncelikle, ürünlerin sahiplerinin ayırt edilmesi ihtiyacından 

doğmuştur. Bu ihtiyaç çerçevesinde markalar, genel olarak bir işletmenin mal ve 
                                                 
 
31 TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş Üçüncü Bası, İstanbul 

Eylül 2004 (Fikri Mülkiyet), s. 22-23. 
 
32 Coşkun, s. 109 . 
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hizmetlerini başka bir işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işaretler 

olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle, markanın temel fonksiyonunun, hem 

markanın kullanıldığı mal ve/veya hizmetleri hem de mal ve/veya hizmetin kaynağını 

ayırt etmek olduğu ortaya çıkar33. 

 

Markalar, coğrafi işaretler gibi, ayırt edici işaretlerdendir. Coğrafi işaretlerin, 

markalarda olduğu gibi, ayırt etme, köken belirtme, kalite ve garanti belirtme ve 

reklam fonksiyonları mevcuttur. Her ikisi de, sınai mülkiyet hakları arasında yer alır. 

Her iki grup işaret de, iyi bir itibara ve ticari değere sahip olabilir34 ve bu nedenle hak 

sahibi olmayanlar tarafından kötü niyetle kullanılabilir.  

 

Markalar ve coğrafi işaretlerin her ikisinde de mülkiyet hakkı söz konusudur. 

Bu hak, markalarda bireyseldir. Coğrafi işaretlerde ise, ortak bir hak vardır. Markaya 

sahip olan her türlü gerçek ve tüzel kişiliğin, bu hakka dayanarak, üçüncü tarafların 

kendi markalarını ihlal eden fiillerine karşı yaptırım talebinde bulunma hakkı vardır.  

 

Markaların en belirgin özelliği, sahiplerine marka üzerinde inhisari hak 

sağlamasıdır. Bu hak, “ötekileri dışlama hakkı35” olarak izah edilebilir. Marka 

üzerinde sahibin kullanım hakları lisans yoluyla; mülkiyet hakkı ise, devir yoluyla 

üçüncü kişilere verilebilir. Coğrafi işaretler ise, markaların aksine sahiplerine, inhisari 

bir hak, yani diğerlerini bu hak kapsamının dışında tutma hakkını vermez. Herhangi 

bir gerçek veya tüzel kişiliğin inisiyatifiyle yasal koruma altına alınan coğrafi işaretin 

üçüncü kişiler tarafından kullanımı, korumayı gerçekleştirenin onayına bağlı değildir. 

Bu, coğrafi işaretlerin, her türlü kullanıma açık olduğu anlamına gelmez. Koruma 

kapsamına alınan ürünün, coğrafi işaret olarak değerlendirilmesinde sebep oluşturan 

tüm vasıflarına uygun olarak üretilmesi koşuluyla coğrafi işaretler, temsil etikleri 

                                                 
 
33 Coşkun, s. 77. 
 
34 ESCUDERO Sergio: İnternational Protection of Geographical İndications and Developing 

Countries, Trade-Related Agenda- Development And Equityty (TRADE) Working Proper No: 10, 
South Centre, Genova 2001, http://www.southcentre.org/publications/geoindication/.pdf 
(12.05.2004), s. 27.  

 

35 ANNAND, Ruth E./NORMAN, Hesen E.: Trade Marks Act 1994, Blackstone Pres Ltd., London 
1994, op. cit., s. 10.   
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coğrafi mekânın her türlü üretici, tüccar v.b. kişileri tarafından kullanıma açıktır. 

Menşe adları ve Mahreç işaretleri ayrımında kullanımın coğrafi sınırları 

değişmektedir36. 

 

Menşe adları, ürünün son aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm işlemlerin 

sınırları çizilen belli bir coğrafi alanda yapılmasını şart koşar. Yani menşe adı 

kullanım hakkı, belirlenen alanın üreticilerine ve tüccarlarına aittir. Mahreç 

işaretlerinde ürünün üretildiği coğrafya sınırlandırılmamıştır. Belirli bir Mahreç 

işaretinin kullanımı, prensipte tüm üreticiler için serbesttir; ancak çeşitli aşamalardan 

sonra ortaya çıkan ürünün, tarifnamede şart koşulan üretim standartlarına uyması 

zorunludur. 

 

Markalar ve coğrafi işaretlerin yasal koruma kapsamına alınan bir hakka 

dönüşebilmesi için gerekli yasal işlemler prosedürel açıdan farklılıklar göstermektedir. 

Ancak her ikisinde de belli bir kamu otoritesi tarafından yapılan inceleme sonucunda 

verilen bir hakkın varlığı ortaya çıkmaktadır37. 

 

Markalar ve coğrafi işaretlerin her ikisi de, belli mal ve hizmetler için talep 

edilirler. Aralarındaki fark, malların üzerinde kullanılacağı mal ve hizmetlerin, 

sahibinin inisiyatifine bağlı olarak seçilmesine karşın, coğrafi işaretlerde korumanın 

talep edildiği malların keyfi olarak seçilememesidir. Ürün, coğrafi işaretin ayrılmaz 

parçasıdır. Yani, coğrafi işaret altında korunan ürün, başka ürünlerle ikame edilmez. 

 

Marklarla yasal koruma ile sağlanan hak süre ile sınırlı değildir. Yenileme ile 

bu hak sonsuza kadar devam ettirilebilir. Coğrafi işaretlerde de koruma şartlarına 

uyulduğu sürece, sağlanan yasal hak sürekli yenileme kriterleri ülkeler arasında 

farklılaşmaktadır. Ancak genel olarak denetim mekanizması ile sağlanan düzenli ve 

üretim standartlarına uygun kullanım ile korumada süreklilik sağlanır. Markalar ve 

coğrafi işaretler arasında, yenileme kriterleri açısından temel fark, markaların 

                                                 
 
36 Coşkun, s. 81. 
 
37 Coşkun, s. 81.   
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yenilenebilmesi için belirlenen bir ücretin ödenmesi gerekirken, coğrafi işaretlerde 

yenileme ücreti söz konusu değildir38. 

 

Sonuç olarak, coğrafi işaretler ve markların sınai mülkiyet haklarının iki 

farklı yasal hak kategorisini oluşturduğu, aralarında benzerlik ve farklılıkların 

bulunduğu, markaların bireysel mülkiyete konu olduğu, coğrafi işaretlerde ise bu 

durumun söz konusu olmadığı, markayı sahibi veya lisans verilen kimselerin 

kullanabildiği, coğrafi işaretlerde sahipliğin söz konusu olmadığı39 ve coğrafi 

işaretlerde “başvuru hakkına sahip olanlar” veya “tescilli coğrafi işaret kullanma 

hakkına sahip olanlar” ın olduğu görülmektedir40. 

 

B. PATENTLERLE OLAN İLİŞKİSİ 
 

Patentler ve coğrafi işaretler, tıpkı marka gibi sınaî haklar arasında yer alır. 

Nitelikleri farklı olmakla birlikte, halk arasında ve yazılı ve görsel basında coğrafi 

işaretler için “patentini almak” ifadesi sıkça kullanılmaktadır. Oysa patent; son 

teknolojinin mevcut durumunu taşan yeni ve sanayide uygulanabilir ve kullanılabilir 

olan buluşlar üzerindeki hakkı ifade eder41. 

 

Patentlerin “yenilik” şartına bağlı olması ve sanayiye uygulanabilir olmasının 

yanında, coğrafi işaretlerin sanayiye uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Ayrıca, coğrafi işaretlerin ayırt etme özellikleri mevcut iken, patentlerin böyle bir 

fonksiyonları yoktur. Yani, iki işaret türü birbirinden oldukça farklılıklar arz 

etmektedirler. 

 

                                                 
 
38 Coşkun, s. 83. 
 
39  Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT 2005-

ÖİK:521, Ankara 2000, s.2003; PINAR, Hamdi: Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Haklarının 
Önemi ve Türkiye, İTD Yayın NO: 2004/71, İstanbul 2004, s. 55. 

 
40 DERİCİOĞLU, M. Kaan: Coğrafi İşaretler, Legal Fikri Ve Sınai Haklar Dergisi (Legal FSHD), Yıl 

1, S. 3, İstanbul 2005, s. 665.   
 
41 Gündoğdu, s. 78 
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C. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARLA OLAN İLİŞKİSİ 
 

Coğrafi işaretler ve Endüstriyel tasarımlar arasındaki esaslı bir fark söz 

konusudur. Bununla birlikte, endüstriyel tasarımların coğrafi işaret olarak tescil edilip, 

edilmeyeceği tartışma yaratmaktadır. Örneğin,  Damal Bebeği’nin TPE ye coğrafi 

işaret olarak tescil edilmesi gibi.  

 

Endüstriyel Tasarımlar KHK’nın42 3/a maddesine göre “tasarım, bir ürünün 

tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, 

malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin 

oluşturduğu bütünü” olarak ifade edilmiştir.  

 

Endüstriyel Tasarım KHK madde 5’e göre;  endüstriyel tasarımın 

korunabilmesi için  “yeni” ve “ ayırt edici” olması gerekir. 

 

Tasarımlar, nitelikleri itibariyle sınai bir hak olması, ayırt edici özellikler 

taşıması ve korunmanın tescil koşuluna bağlı olması dolayısıyla coğrafi işaretlere 

benzer. Ancak, bunların coğrafi işaretlerden farklı yanları da bulunmaktadır. Coğrafi 

işaretlerin, ürünlerin kökenini belirten işaretler olması, tasarımların ise ürünün 

görünümüne ilişkin bir anlamı içermesi hasebiyle coğrafi işaretler ve tasarımlar 

arasında direk bir ilişkinin mevcut olmadığı söylenmektedir43. 

 

Coğrafi işaretlerin kökeninden hususiyet kazanmasında, beşeri unsurlar ve 

geleneksel bilgiler etkili olabilir. Yine aynı şekilde bu geleneksel bilgiler bir tasarımın 

şekillenmesini de sağlayabilir44. 

 

                                                 
 

42 554 sayılı ve 24.6.1995 tarihli Endüstiyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (R.G. 27.6.1995, S. 22326).  

 
43 SULUK, Cahit: Tasarım Hukuku, Ankara 2003, s. 151. 
 
44 Gündoğdu, s. 78. 
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Coğrafi işaret, belli bir tarihi birikim ve de bilinirlik gerektirmektedir. Oysa 

tasarımların “yeni” yani, daha önce kamuya sunulmamış olması gerekir. Dolayısıyla, 

coğrafi işaretlerin tasarım olarak tescili kanımızca pek mümkün değildir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

COĞRAFİ İŞARETLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNEMİ  

İLE TÜRK HUKUKUNDA VE ULUSLARARASI  

DÜZENLEMELERDEKİ  YERİ 

 

 

I. TARİHSEL GELİŞİMİ 
 

Coğrafi işaretlerin nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte 

Rangnekar’a göre coğrafi işaretlerin ortaya çıkışı 12. yüzyıla dayanır45. Bu işaretler ilk 

olarak, İngiltere’deki dokumacılar tarafından ürünlere hususiyet kazandıran 

coğrafyanın belirtilmesi veya etiketlenmesi suretiyle kullanılmıştır. Coğrafi işaretler 

geçmişi en eskiye dayalı olan işaretler arasında yer alır46. Yani ürünlerin, öncelikle 

kökeni olan coğrafi bölgeyi belirten işaretler altında ticaretine başlanılmıştır. 

Kullanıldıkları ürünün “kökeni belirtme fonksiyonu” dolayısıyla, markaların ilk hali 

olarak ortaya çıkmış ve coğrafi kökeninden hususiyet kazanan ürünleri ayırt etmek 

için kullanılmışlardır47.  

 

Ilgaz’a göre48 ise sanayi toplumuna geçişten önce göç eden kavimler, 

gittikleri yerlerde aynı üretim faaliyetini sürdürmüş ve aynı işareti kullanmışlardır. İlk 

başlarda bu işaretler sadece ürünlerin kalitesini belirtmek ve diğerlerinden ayırt etmek 

amacıyla kullanılmıştır. Günümüzdeki şekliyle coğrafi işaretlerin korunması Paris 

                                                 
 
45  RANGNEKAR, Dwijen: Geographical İndications-A Review of Proposals at The TRIPS Council:  

Extendig Article 23 to Products Other Than Wines and Spirits, UNCTAD-ICTSD Project can IPRS  
and sustainable Development, Issue Paper No.4, France 2003, http://www.ictsd.org/pubs/ictsd  
series/iprs/CS rangnelcar.pdf, (29.04.2005), s. 11. 

 
46 ILGAZ, Deniz: Coğrafi İşaretlerin Kullanılması: Dünyada ve Türkiye’de Durum, Marmara    

Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Dergisi,  C. 4, S. 1-2, s. 120. 
 
47 Rangnekar, s. 11. 
 
48 Ilgaz, s. 120. 
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Sözleşmesine49 dayanır. Türkiye’de coğrafi işaretlere yönelik yasal ortamın 

oluşturulması 1995 yılından önce tescil yoluyla sağlanamamaktaydı. Bu dönemde, 

coğrafi işaretlere sağlanan korumanın boyutunu Türk Ticaret Kanunu’nun “Haksız 

Rekabet Hükümleri” çerçevesinde gerçekleştiren uygulama oluşturmaktadır. 

 

II. ÖNEMİ 
 

Coğrafi işaretler, köken belirtme, ayırt etme, kalite ve garanti belirtme 

fonksiyonları ve geleneksel bilgileri koruyucu özelliği ile sınai mülkiyet hakları 

arasında önemli bir yere sahiptir. Coğrafi işaretler, taklit kullanımların engellenmesi 

sonucunda, hak sahiplerinin satışlarını artırabileceği gibi, üreticilerin kimliği 

kolaylıkla tespit edilebileceği ve ürünlerinden kolayca sorumlu tutulabilecekleri için, 

ürünlerde güvenliğin ve kalitenin gözetilmesine de vesile olabilir50. 

 

Coğrafi işaretler yalnızca tüketiciler bakımından ürüne itibar katmakla 

yetinmez, bununla birlikte yüksek kalite standartlarına uygunluk da gerektirdiği için, 

tüketicinin kendisine olan güvenini de pekiştirir. Coğrafi işaretler gelişmekte olan ve 

ekonomisi daha çok tarıma dayalı ülkelerde ayrı bir öneme sahiptir. Bu ülkelerin 

ekonomisinde coğrafi işaretler, diğer gelişmiş ülkelere nazaran daha esaslı bir yere 

sahiptir. Bunun en önemli nedenlerinden biri bu ülkelerin sanayileşmeyi 

tamamlayamamış olması ve dolayısı ile tarımsal üretimin ve geleneksel üretim 

tekniklerinin ekonominin temel yapısını teşkil etmesidir. Coğrafi işaretlerden bir 

çoğunun tarımsal ürünlere ilişkin olması ve işaretlerin korunmasının, ekonomisi daha 

ziyade tarıma dayalı ülkelerin lehine olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde 

coğrafi işaretlerin daha çok gelişmekte bulunan ülkeler için önemli olduğu ortaya 

çıkacaktır51. Coğrafi işaretler, iyi korunabilir ve amacına uygun bir şekilde kullanılırsa 

                                                 
 
49 Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin 20.03.1983 tarihli Paris Sözleşmesi (1967 Stockholm metni). 
 
50 ADDOR, Felix/THUMM, Nikolavs/GRAZİOLİ, Alexandra: Geographical İndications: İmportant   

İssues for İndustrialized and Developing Countries, The IPTS Report, No:74, Seville 2003, s. 25. 
 
51 Escudero, s. 33. 
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etkili bir reklam aracı olarak da değerlendirilebilir52. Bunun dışında coğrafi işaretler 

geleneksel bilgilerin korunması için doğrudan uygulanabilecek nitelik taşımaktadır. 

 

Coğrafi işaretlerin korunmasının önemi genel olarak:  

 

- üreticilere koruma sağlanması, 

- pazarlama olanaklarını artırması ve 

- ekonomik ve kırsal gelişme açısından önemi olmak üzere üç ana başlık 

altında toplanabilir. Coğrafi işaretler FSMH koruması sağlayarak aynı isim altındaki 

taklit üretim yapanları engeller. Ancak başka isim altında da benzer ürünlerin satışını 

veya üretimini engellemez. Coğrafi işaretlerin en temel fonksiyonlarından biri coğrafi 

bölgeden kaynaklanan mal ve/veya hizmetleri bir coğrafi bölgeden kaynaklanan aynı 

veya benzer mal ve/veya hizmetlerden ayırt etmektir. Bu ayırt edici özellik bireysel 

düzeyde değil, kollektif düzeydedir. Coğrafi işaretleri taşıyan ürünleri üreten farklı 

bireylerin birlikte korunmasını sağlar ve sınırsız koruma süresi vardır. Coğrafi 

işaretlerin korunması ürüne piyasa kimliği kazandırır, buluş ve diğer yaratıcı 

faaliyetleri teşvik eder53. 

 

Coğrafi İşaretler, o yörede üretim yapan ve ürünün coğrafi bölgesine özgü 

özellikleri içinde barındıran ürünleri üreten tüm üreticiler tarafından kullanılabilir. Bu 

kollektif tekel hakkının sağlanması, söz konusu ürünü üretenlerin ürünün üretiminde 

belli bir kaliteyi korumasını teşvik edecektir. Bir ürünün, coğrafi işaret tescili ile 

korunması, yasa zoruyla ürünün kalitesinin korunmasına ve tescil edildiği şekilde 

üretiminin yapılmasına olanak sağlar. Bu şekilde, üreticiler coğrafi işarete konu 

üretim kurallarına uyma konusunda daha dikkatli davranırlar. Aynı zamanda, o 

bölgede üretim yapanların bu korumadan öncelikli olarak yararlanmaları ve taklitlere 

karşı ticari önlem alabilmeleri sağlanır54. 

                                                 
 
52 ADDOR, Felix/GRAZİOLİ, Alexandra: Geographical İndications Beyond Wines and Spirits: A   

Roadmap for a Better Protection for Geographical İndications in the WTO TRIPS Agreement, The   
Journal of World Intellectual Proparly, Vol: 5, No:6, Geneva 2003, s. 865. 

 
53  GÖKOVALI, Ümmühan: Coğrafi İşaretler ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği, İktisadi ve İdari 
    Bilimler Dergisi, C. 21, S. 2, Muğla Haziran 2007, s. 147. 
 
54  Gökovalı, s. 148. 
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Coğrafi işaretlerin ürünlerin pazarlanması açısından sağladığı fayda ise bu 

ürünlerin o coğrafi bölgeye özgü öğeler barındırmasından kaynaklanır. Bu öğeler 

ürünün karakteristik özelliklerini ve kalitesini belirler. Dolayısı ile ürünün üretildiği 

coğrafi alan ile ürünün kalitesi ve özellikleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu sıkı 

ilişki ise tüketicilere malın üretildiği veya kaynaklandığı coğrafi bölge ve bu coğrafi 

bölgeye özgü ürün kalitesi ile ilgili bilgiler verir. Coğrafi işaretlerin temel ekonomik 

fonksiyonu, ürünün ilgili olduğu ünü korumaktır. Ün ise tüketicinin mal veya hizmeti 

ismine veya kaynağına bakarak tekrar satın alma olasılığıdır. Coğrafi işaretler  ilk 

olarak tüketicilerin tercihlerini yönlendirerek bu ürünlere olan talebi etkiler ve 

tüketicilerin o ürünü diğer ürünlerden ayırt etmesini sağlayarak ürüne bir kimlik 

kazandırır. Dolayısıyla bir ürünün coğrafi işaret tescili ile korunması insanların 

aldatılmasını engeller. Böylece coğrafi işaretlerin tescili, tüketicilerin arama 

maliyetlerini düşürerek asimetrik bilginin azalmasına yol açar. 

 

Coğrafi işaretlerin ekonomik etkisi ise, coğrafi işaretlerin ürüne piyasa 

kimliği kazandırması ve ürün farklılaştırmasına yol açarak böylece ürüne korunmadığı 

duruma göre daha yüksek bir fiyat verilmesinden kaynaklanır. Coğrafi işaretlerin 

korunması yerel üreticilere kendi markalarını yaratma ve bundan ticari kazanç elde 

etme imkanı sağlayacaktır55. 

 

Coğrafi işaret hakkı bir kamu malı niteliğindedir. Bu niteliğinden dolayı da 

bazı özellikler arz eder. Coğrafi işaretlerin reklamı için tüm üreticiler katkı yapmak 

istemeyeceklerdir, dolayısı ile coğrafi işaretlerin korunmasından faydalanacak 

bireysel üreticilerin bir araya getirilerek ürünlere yönelik reklam harcamaları 

yapılması ve bunun için bireysel üreticilerin ikna edilmeleri gerekmektedir. 

 

Sonuç olarak coğrafi işaretler, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkede 

ikamet eden üreticiler ve tüketiciler için büyük bir önem arzetmektedir. Yani coğrafi 

işaretler, tüketicinin güveninin artmasına, üreticilerin üretimlerini artırmasına ve 

yüksek kalite standartlarına uygun üretimin sağlanmasında büyük bir öneme sahiptir. 

                                                 
 
55 Gökovalı, s.  149. 
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III. TÜRK HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARETLER 
 

1995’e kadar, aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının da bir parçası olan 

coğrafi işaretlerin tescil yoluyla korunmalarına mahsus teşrii çalışmalar 

bulunmamaktaydı. Coğrafi işaretler genel olarak; TTK’nın haksız rekabet hükümleri 

ve spesifik olarak, yasaklayıcı tescil anlamında tescilli marka olarak korunmaktaydı. 

 

Fikri Mülkiyet Hakları’nın korunması ilk olarak Osmanlı döneminde56  

Fransız Tescilli Markalar Kanunu’nu (1857) baz alan “Tescilli Markalar İçin 

Düzenleme”  ile 20.07.1871 tarihinde başlamıştır. Bu düzenleme 1965’te 551 sayılı 

Tescilli Markalar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkmıştır.  

 

551 sayılı Yasanın 5/b maddesine göre tescili talep edilen bir marka, her ne 

kadar bir coğrafi işaretin doğası olmasa da, bir “tescilli marka (Alameti Farika)” 

olarak tescil edilemez.  Fakat müracaatçının bulunduğu yer dışında bir yerin adıysa, 

ya da bu kişinin sürdürdüğü ticaret ya da üretim yeri adıysa, ya da bu ürünün orijinin 

adıysa ya da orijinin işaretine yakın ve insanları aldatacak tabiata sahip bir belirti ya 

da isim ise marka olarak tescil edilebilir. Madde 6. “Alameti Farikaların” tür, kalite, 

kıymet ve orijin, nakliye yeri ve zamanı gibisinden tescillerinin men edilmesini 

açıklar. Bu kanunun hükümlerinde görüldüğü üzere; coğrafi işaretler tescille 

korunmamaktadır. Fakat coğrafi işaretlerin bir diğer endüstriyel hak olan müseccel 

marka olarak tescil edilememesi şeklinde korunması tercih edilmiştir. Bu kanunla 

tüketicilerin aldatılmaktan korunması amaçlanmıştır. Çünkü 551 sayılı Kanun, 

tüketicilerin korunması için düzenlenmiştir57. 

 

                                                 
 
56 YALÇINER, Uğur G.: “Türk Sınai Mülkiyet  Sistemi’nin Geçmişi, Bugünü ve Yarını”. “İkinci 

Yılında Gümrük Birliği Semineri 8-9 Kasım 1997”, Türkiye-Avrupa Birliği Derneği İstanbul Şubesi   
Yayınları No:4, İstanbul 1998, s. 60. 

 
57 CELAL, Abbas Çiçek / GÜNDOĞAN, Banu: “Coğrafi İşaretler”, sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı, “Fikri    Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Yayın No:DPT: 2500-ÖİK: 521, Ankara 
2000, s. 206. 
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Türk Hukukunda coğrafi işaretleri korumaya yönelik çabalar da ilk adım 

30.01.1930 tarihli ve 6/367 sayılı T.C. Başvekalet Muamelat Müdürlüğü’nün 

yazısıdır. Bu yazıda Madrid Sözleşmesi’nin 1925 tarihli La Haye metnini kabul 

etmenin faydalı olacağı görüşü bildirilmiştir58. Madrid Sözleşmesi’nin önemi 1930 

yılında fark edilmesine rağmen, kabul edilmesi ancak 30.01.1957 yılında 

gerçekleşebilmiştir. 19.06.1930 tarihinde ise 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Meni ve 

İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkındaki Kanun59 kabul edilmiştir. Bu 

kanunun birinci maddesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, ticaret sahasındaki 

ürünlerde karışıklığa ve yanıltıcılığa yol açan uygulamaları önleme yetkisi verilirken 

6. ve 7. maddelerinde ise bu kanuna muhalefetin yaptırımı düzenlenmiştir. Yine bu 

kanuna dayanarak 15.01.1940 tarih ve 2/12690 sayılı “Yerli Sınai Mamulatın 

İşaretlenmesi Hakkında Nizamname” tanzim edilmiştir60. 

 

Bu Nizamname’nin birinci maddesinde “İcra Vekilleri Heyetince tayin ilan 

edilecek yerli mamul ve yarı mamul sınai mevaddın, yerine göre, üzerine, zarf ve 

ambalajlarına veya etiketlerine, kolaylıkla görülebilecek ve silinmeyecek şekilde ve 

kararnamesinde gösterilecek şartlar altında, (Türk Malı) ibaresini ve tatbik 

bakımından bunun mümkün olmadığı hallerde, Türk Malı ibaresinin kısa şekli olan 

(T.M.) remzini ve lüzum görüldüğü takdirde bunlara ilaveten ayrıca bir de milli 

alameti koymak mecburidir” hükmü, üçüncü maddesinde ise “üzerlerinde birinci 

maddeye göre ibare veya remiz ve milli alemde bulunmayan yerli sınai mevaddın 

memlekette satışı ve harice gönderilmesi memnudur” hükmü düzenlenmiştir.  

 

Anılan Nizamname’nin 4. maddesine göre “Türk Malı”, “T.M.” veya “Made 

in Turkey” ifadesi ürünlerin en uygun yerlerine yazılmak zorundadır (05.02.1962 

tarihli ve 6/180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)61. 

 

                                                 
 
58  Ilgaz, s. 136. 
 
59 R.G. 19.06.1930, S. 1524. 
 
60 R.G. 03.03.1940, S. 4424. 
 
61 R.G. 15.02.1962, S. 11036. 
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Tüm bu düzenlemelerle Türkiye’de coğrafi işaretlere ilişkin korumanın 

temellerinin atıldığı ifade edilebilir. Ancak Türk hukuku’nda coğrafi işaretlerin etkili 

ve özel bir düzenleme ile korunması 1995 yılında gerçekleşmiştir. Türkiye 1995 

yılında 555 sayılı CoğİşKHK’yi yürürlüğe sokmuştur. CoğİşKHK’nin uygulama 

şeklini Gösterir Yönetmeliğin 1.11.1995 tarihinde düzenlenmesi ile Türkiye’de 

coğrafi işaretlerin korunmasına yönelik yasal süreçler tamamlanmıştır. 555 sayılı  

CoğİşKHK düzenlenirken esas olarak 2081/92 sayılı tüzükten esinlenilmiştir. Coğrafi 

işaret kavramı, CoğİşKHK m.3’te tanımlanmış olup tıpkı 2081/92 sayılı tüzükte 

olduğu gibi coğrafi işaretler menşe adları ve mahreç işaretleri olarak ikiye 

ayrılmıştır62. 

 

Türkiye, coğrafi köken gösteren işaretleri sınai hak türü olarak tanıyan ve 

bunlara hukuki sonuç bağlayan belli başlı tüm uluslar arası sözleşmeleri – Lizbon 

Sözleşmesi hariç olmak üzere - kabul etmiştir. Bu nitelikteki işaretlerin – sui generis 

nitelikte bir düzenleme ile – iç hukukumuza girmesi, ancak 1995’te 555 sayılı KHK 

ile mümkün olabilmiştir. Tüm bunlarla birlikte, bahse konu tarihten önce, söz konusu 

sözleşmelerin ülkemizce kabul edilmesine ilişkin olarak, ilki 1925 tarihli olmak üzere 

çeşitli kanunlar kabul edilmiştir. Bu kanunlarla birlikte, söz konusu işaretlere ilişkin 

olarak koruma yükümlülüklerimiz başlamıştır. Böylelikle bu işaretler, adları henüz sui 

generis bir düzenleme ile konmuş olmasa bile, dolaylı yoldan hukukumuza girmiştir.  

 

1995 yılında kabul edilen 555 sayılı KHK’da, üst kavram olarak “coğrafi 

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

kavramları tercih edilmiştir. 555 sayılı CoğİşKHK’nın kabul edlimesiyle birlikte, iç 

hukukta coğrafi köken belirten işaretleri ifade etmek için kullanılan terminoloji 

konusundaki tereddütler sona ermiş ve yeknesaklık sağlamıştır. 

 

CoğİşKHK’de sadece coğrafi işaret kavramı açıkça tanımlanmış; menşe adı 

ve mahreç işareti kavramları için ise, ürünün taşıması gereken koşullar sayılmış ve bu 

kavramların tanımı yönetmeliğe bırakılmıştır (yönetmelik m.3). 

 

                                                 
 
62 Gündoğdu, s. 31. 
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555 sayılı CoğİşKHK m.3/3. hükmünün a, b ve c bentlerinde sayılan 

koşulların birlikte karşılanması kaydıyla, ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge 

adının menşe adı olacağı belirtilmişken; yine bir ürünün menşei olan yöre, alan veya 

bölge adı, CoğİşKHK m.3/5 hükmünün a, b ve c bentlerinde sayılan koşulları birlikte 

karşılaması kaydıyla mahreç işareti olarak nitelendirilmiştir. 

 

IV. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE COĞRAFİ 

İŞARETLER 

 
Malın (veya ürünün) coğrafi kökeni gösteren işaretlere ilişkin olarak, 

uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği mevzuatında bir terminoloji birliği 

bulunmamaktadır. Anılan metinlerde, hepsi de malın (ya da ürünün) coğrafi kökenini 

göstermekte olan, çok sayıda kavram kullanılmaktadır. Ancak bunların kapsamları 

farklılık arzetmektedir. Anılan farklılıklar; özellikle, işaretin, malın (veya ürünün) 

belirli bir nitelik veya özellik ya da ününü belirtip belirtmediği ve üretim sürecinin 

tamamen belirtilen coğrafi alanda yapılıp yapılmadığı konularında yoğunlaşmaktadır.  

 

A. Uluslararası Düzenlemenin Önemi ve Genel Bakış 
 

Coğrafi işaretler, ulusal, bölgesel ve kültürel kimliklerin zaman içerisinde 

üretmiş oldukları kendilerine özgü bazı değerlerin yansıması olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüz dünyasından hızla gelişen teknolojinin yeni üretim süreçleri ve 

ürünlere yol açması, çok uluslu şirketlerin üretim ve pazarlama aşamalarında yeni 

üretim yerleri ve piyasalar arayışında olmaları, yeni ürün ve hizmetlerin günlük 

hayatımıza hızlı bir şekilde girmesine neden olmaktadır. Günlük hayatımıza dahil olan 

bu üretim süreçleri, ürünler ve hizmetler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) ile 

korunmaktadır. Bu bağlamda marka ve coğrafi işaretler girişimcilik çabaları ile ilgili 

FSMH olarak gruplandırılabilir. 

 

Üreticilerin ve tüketicilerin, ürünün kaynaklandığı coğrafi bölge hakkında 

yanıltılmasına engel olmak için ulusal ve uluslararası düzeyde koruma sağlanmaya 

çalışılmıştır. FSMH’nin teknik ve hukuksal boyutu olduğundan, bu haklara ilişkin 
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işlemlerin ve uygulamaların uluslararası düzeyde eşgüdümlü hale getirilmesi için bir 

çok uluslararası anlaşma ve sözleşmeler mevcuttur. 1883 yılında 11 ülke sınai 

mülkiyet haklarının korunması için Paris Sözleşmesi’ni (Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property) imzalamışlardır. Bunun amacı, farklı ülkelerdeki 

sınai mülkiyet hakları ile ilgili kanun sistemlerini eş güdümlü hale getirerek 

uluslararası hukuksal bir kuramsal yapı oluşturmaktır (OECD, 1994). 

 

Ülkelerin birçoğunda coğrafi işaretlerin sadece tescille sürekli olarak 

korunması mümkün olmamaktadır63. Bunun nedeni birçok ülkenin koruma olarak 

tescil sistemini benimsememiş olmasıdır. Coğrafi işaretlerin uluslararası alanda 

korunması, ikili anlaşmalarla sağlanabildiği gibi çok taraflı anlaşmalarla da 

sağlanabilmektedir. Coğrafi işaretlerin iki taraflı anlaşmalarla korunması listeleme 

sistemine dayanmakla birlikte iki taraflı anlaşmalarda taraflardan her biri, diğer tarafın 

coğrafi işaretlerini koruyacağını garanti etmektedir. Bu şekilde coğrafi işaretlerin 

korunması, söz konusu işaretin kökeni olan ülkenin hukukuna tabidir. Bu da o ülkeye 

diğer bir ülke de kendi yasalarına göre coğrafi işaretini koruma imkanı 

sağlamaktadır64. 

 

Sürekli artan kalite anlayışı ve daha iyi kalite şartlarının belirli bir coğrafi 

bölgenin ürünlerine olan talebi artırması sonucu coğrafi işaretlerin ekonomik önemi 

daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu durum kökeni bulunan ülkelerin 

kendilerine ait coğrafi işaretlerini koruma kapsamına alma yönündeki artan ilgi ve 

çabalarıyla sonuçlanmaktadır. Coğrafi işaret korumasının etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesi sonucu hem ülkelerin özgün kimlik unsurları korunmuş olur hem de 

esas olarak hedef alınan kırsal kesimlerin üretim ve pazarlama olanakları artırılıp, 

ekonomik gelişmelerini mevcut yerleşim yerlerini terk etmeksizin sağlamaları 

gerçekleştirilir ve böylece ekonomiye olumlu yönde kazanç sağlar65. 

 
                                                 
 
63 KNAAK, Roland: The Protection of Geographical İndications According to the TRIPS Agreement,    

From GATT to TRIPS, C. II  studies, Vol. 18, Munich 1996, s.118. 
 
64 Gündoğdu, s.36. 
 
65 Coşkun, s. 24. 
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Yani coğrafi işaretlerin korunması yönünde her geçen gün çoğalan bilinç ve 

anlayış, coğrafi işaretleri korumanın kapsamını ulusal alandan öteye taşıyıp, 

uluslararası alanda coğrafi işaretler alanında uluslararası işbirliğinin önemini ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle coğrafi işaretlerin uluslararası koruması kapsamında birçok 

anlaşma tanzim edilmiştir. Bunlar arasında en önemli olanı aşağıda inceleyeceğimiz 

TRIPS’dir. Ancak TRIPS’ten önce de coğrafi işaretlerin korunmasına yönelik değişik 

adlar altında uluslararası anlaşmalar tanzim edilmiştir. 

 

B. Paris Sözleşmesi 
 

Coğrafi işaretlere ve coğrafi köken gösteren diğer işaretlere ilişkin olarak 

hüküm içeren ilk uluslararası sözleşme, 1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Korunması 

hakkında Paris Sözleşmesidir66. Sözleşme’de coğrafi köken gösteren işaretlere ilişkin 

olarak “indication of source” ile “appelation of indication” kavramlarına yer 

verilmiştir (m.1/2; 9; 1 ve 2). Bu sözleşme coğrafi işaretlerin korunması bağlamında 

temel teşkil etmektedir67. Paris sözleşmesinin coğrafi işaretlerin korunmasına yönelik 

düzenlenmeleri 9. ve 10. madde hükümlerinde yer almaktadır. Sözleşmenin 9. 

maddesi ile bir markanın veya ticaret ünvanının ürünler üzerinde haksız bir şekilde 

kullanılması halinde devreye girecek yaptırımlar düzenlenmişken 10. maddesi ile bu 

yaptırımların sahte mahreç işaretlerinin kullanılması durumunda da uygulanabileceği 

hususu teyit edilmiştir. 15 Kasım 2000 tarihi itibariyle 160 ülke Paris Sözleşmesi’ne 

taraftır68.  

 

“Sahte mahreç işaretleri” nden kasıt, ürünlerin gerçek menşeini belirtmeyen 

coğrafi adlar için kullanılan işaretlerdir. Mesela Fransa’da üretilen şarap için İtalya 

ibaresinin kullanımı sahte mahreç işaretine bir örnektir. Paris sözleşmesinin 10. 

                                                 
 
66  Paris Convention fort he Procteion of Industrial Property. Sözleşme metni için bkz. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris (31.09.07). 
 
67 HUANG, Guilin: Recenciling Conflicts between Trademark and Geographical Indications: How to    

Protect Geographical Indications in China, Canada 2003,    
http://www.llib.umi.com/dissertations//dlnow/ma84348 (25.08.2005), s. 23. 

 
68  http://www.wipo.int/treaties/docs/english/d-paris.doc). 
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maddesinin uygulanabilmesi için sahte işaretin ürün üzerinde doğrudan kullanılması 

zorunlu olmayıp dolaylı bir kullanım yeterlidir. 

 

Paris Sözleşmesinin birinci maddesi “mahreç işaretleri” ni ve “menşe adları” 

nı sınai mülkiyetin unsurları arasında belirtmişken 9. ve 10. maddeleri ile menşe 

adlarını koruyucu hükümleri bünyesinde ihtiva etmiştir. Bununla birlikte ikinci 

mükerrer 10. madde de menşe adlarını korumaya yönelik hükümler içermektedir. 

Sözleşmenin bu maddesi ile üyeler için, haksız rekabete karşı koruma sağlama 

yükümlülüğü öngörülmüş ve yine bu hüküm yasaklanması gereken haksız rekabet 

hallerinin sınırlayıcı olmayan bir listesini de bünyesinde barındırmaktadır69. 

 

Paris sözleşmesi ile sağlanan en önemli korunma, üye ülkelerin sayısal 

çoğunluğundan meydana gelen genişliğin, korumanın boyutlarını niceliksel olarak 

artırmasıdır. Ancak Paris Sözleşmesi’nde jenerik adlara (İşaretin, ürünün adının yerine 

geçmesi durumu) hiç değinilmemiş olması bu sözleşmenin en büyük eksikliklerinden 

birisidir70. Dolayısı ile bu sözleşmenin sağlandığı korumanın zayıf ve genel olduğu 

anlaşılmaktadır. Tüm bunların dışında Paris Sözleşmesi’nin yanıltıcı olmadığı ve 

sahte coğrafi işaretlere yönelik bir koruma öngördüğü görülmektedir. 

 

C. Madrid Anlaşması 
 

Madrid Sözleşmesi’nin en önemli özelliklerinden biri konusunun sadece 

coğrafi işaretlerden ibaret olmasıdır. Bu sözleşmede de Paris Sözleşmesi’nde olduğu 

gibi “indication of source” kavramı temel alınmıştır. Eşyalar Üzerinde Sahte ya da 

Aldatıcı Mahreç İşaretlerinin Engellenmesi Hakkındaki bu sözleşme 1891 yılında 

imzalanmış olup bu anlaşmaya 15 Ekim 2000 tarihi itibariyle ülkemiz dahil olmak 

üzere toplam 32 ülke taraf konumundadır. Türkiye, bu anlaşmanın tadil edilen son 

metnine 15.07.1999 tarihi itibariyle taraftır71.  

 
                                                 
 
69 Gündoğdu, s. 38. 
 
70 Ilgaz, s. 122. 
 
71   DPT ÖİKR, 2000, s. 2005. 
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Madrid Sözleşmesi, sadece sahte mahreç işaretlerinin kullanımını değil, aynı 

zamanda aldatıcı mahreç işaretlerinin kullanımını da yasaklamaktadır. 

 

Bu anlaşma ile bir ürünün menşeine ait gerçek dışı ve yanıltıcılık unsurunu 

bünyesinde barındıran mahreç işaretlerinin kullanımının engellenmesi 

amaçlanmaktadır. Madrid anlaşmasının 1. maddesine göre, üye ülkelerden birinin 

veya bu ülkede yer alan bir bölgenin adının köken olarak doğrudan veya dolaylı 

olarak belirtildiği ürünlere, herhangi bir üye ülkeye ithalatı sırasında el konulmalı 

veya ithalatı yasaklanmalı ya da konuyla ilgili herhangi bir ceza yaptırımı 

uygulanmalıdır. 

 

Madrid sözleşmesinde koruma kapsamına alınacak ürünlerle ilgili olarak bir 

sınırlama getirilmemiştir. Ancak bu anlaşmada coğrafi işaret koruması, esas olarak 

korumanın sağlandığı ülkenin hukukuna tabi kılınmıştır. 

 

Madrid anlaşmasının 3. maddesi korumanın aynı zamanda ticari işlemlerdeki 

kullanımda da etkili olduğunu göstermektedir. Anlaşmanın 4. maddesinde her üye 

ülkenin, bu anlaşma çerçevesinde hangi işaretlerin mahreç işareti olduğunu belirleme 

hakkının saklı olduğu hükmü yer almaktadır. Korunan işaretin mahreç işareti mi 

yoksa jenerik isim mi olduğuna o ülkenin mahkemeleri karar vermektedir. Diğer bir 

tabirle üye her ülkenin, Paris Sözleşmesi bağlamında hangi işaretlerin mahreç işareti 

olduğunu belirleme hakkı saklıdır72.  

 

Madrid sözleşmesinde tıpkı Paris Sözleşmesi’nde olduğu gibi “coğrafi işaret” 

kavramı yerine “mahreç işareti” kavramı kullanılmıştır. Yani bu ifade her iki 

anlaşmada da ürünün kökeninin bulunduğu bölgeyi ifade eden bir işaret anlamında 

kullanılmıştır. 

 

Netice itibariyle uluslararası arenada coğrafi işaretlerin korunması 

bakımından Paris Sözleşmesine kıyasla Madrid Sözleşmesi daha ileri bir düzeydedir. 

                                                 
 
72 Coşkun, s. 29. 
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Ancak her iki sözleşmede de coğrafi işaretlerin korunmasına yönelik etkili ve 

uygulanabilir önemli etkenler tam anlamıyla ortaya konmamıştır73. 

 

D. Lizbon Anlaşması  
 

Menşe adı kavramının uluslararası düzenleme olarak ilk kez yer aldığı ve 

menşe adlarının kökeni olan ülkelerin dışında da kabul edilmesini ve korumasını 

sağlamaya yönelik bir sistem kurmayı amaçlayan Lizbon Anlaşması, 31 Ekim 1958 

tarihinde Stokholm’de imzalanmış olup 26 Ekim 2000 tarihi itibariyle Anlaşma’ya 19 

ülke taraf bulunmaktadır. 1958 tarihli Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası 

Tescili Hakkındaki bu sözleşme “apellation of origin” kavramını benimsemiştir. 

Sözleşme, bu kavramı; “ürünün kökeninin bir ülke, bölge ya da yöre olduğunu ve 

ürünün tüm veya esas nitelik ve özelliklerinin, bu coğrafi çevreden ve bu çevreye 

özgü doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklandığını gösteren coğrafi yer adı” şeklinde 

tanımlamıştır (m.2/1). 

 

Bu Anlaşmanın temel amacı, menşe adlarının bir çok ülkede birden kabul 

edilmesi ve korumasının hızlandırılması amacıyla tüm dünyada ihtiyaç duyulan 

uluslararası bir sistem kurmaktır. Bu Anlaşma ile herhangi üye bir ülkenin kendisine 

ait coğrafi işaretin diğer üye ülkelere bildirimi sayesinde ulaşılacak uluslararası tescil 

ile coğrafi işaretlerin dünya ticaretinde usulsüz kullanımının engellenmesi 

düşünülmüştür74. 

 

Lizbon Anlaşması’na göre menşe adı; “kalitesi ve karakteristik özellikleri, 

doğan ve beşeri faktörler de dahil olmak üzere, tamamen veya esas itibariyle kökeni 

bulunduğu coğrafi bölgeden kaynaklanan bir ürünü belirten, bir ülkenin, bölgenin ya 

da yörenin coğrafi adıdır”. 

 

Bu tanımdan üç farklı kategori oluşturulabilir. Bunlar; 

                                                 
 
73 Coşkun, s. 30. 
 
74 Coşkun, s. 31. 
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1- Menşe ad, bir ülkenin, bölgenin ya da yörenin coğrafi adı olmalıdır. 

2- Bu işaret, söz konusu ülke, bölge veya yöreden kaynaklanan bir ürünü 

belirtmelidir. 

3- Ürünle coğrafi yer arasında niteliksel bir bağ olmalıdır. 

 

Yukarıda yapılan tanım kapsamı dışında kalan mahreç işaretleri Lizbon 

Sözleşmesi’nin konuları arasında yer almayacaktır. Ayrıca bu tanıma uyan menşe 

adları, ilgili menşe ofiste, bir mahkeme veya kamu otoritesi kararı ile koruma ve 

tanıma kapsamına alınmışlarsa Anlaşma çerçevesinde korunabilirler. Bu anlaşma’ya 

göre menşe adının korunabilmesi için; 

1- Menşe adı kökeni olan ülkede tanınıyor ve korunuyor olmalı 75 ve 

2- Menşe adı üye ülke tarafından WIPO’nun Uluslararası Bürosu’na tescil 

edilmelidir. 

 

Lizbon sözleşmesi ile ürünün kalite ve karakteristik özelliklerinin birlikte 

olması istenmekte ve yine bu sözleşme’ye göre kökeninde hususiyet Kazanmayan 

ürünler korunma kapsamına alınmamaktadır. 

 

Lizbon Sözleşmesi Uyarınca, ürünün kaynaklandığı coğrafi yeri belirten bir 

adın menşe işareti sayılabilmesi için ürünün sadece ününe işaret etmesi yeterli 

görülmemektedir; aynı zamanda nitelik ve özelliklerine işaret etmesi de 

gerekmektedir76. 

 

Menşe adı tanımında aradığımız üç şartı taşıyan menşe adları uluslararası 

sicile tescil edildikten sonra yayınlanır ve bu tescil Anlaşmaya taraf olan diğer tüm 

ülkelere bildirilir. Bu bildirimin alınmasından itibaren üye ülkeler bir yıl içinde 

bildirime konu bu menşe adını koruyamayacaklarını beyan edebilirler. Ancak bu 

                                                 
 
75 Ilgaz, s. 125. 
 
76   Yıldız, s. 61. 
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beyan gerekçeye dayanmak zorundadır77. Yani korumayı reddedebilmek için bir yıllık 

red süresi içerisinde reddin gerekçelerini içerir red bildirimi yapılmak zorundadır. 

 

Lizbon Anlaşması’nın 5/6. maddesine göre; tescilli menşe adı bu sözleşmeye 

taraf bir ülkede üçüncü kişiler tarafından öteden beri kullanılıyorsa ve bu ülke red 

beyanında bulunmamış ise, bu ülke tarafından üçüncü kişiye bu kullanımı sona 

erdirmesi için iki yılı geçmeyecek şekilde bir süre verilir. Verilen bu sürenin bitiminde 

öteden beri kullanılan hakka sağlanan koruma bitirilir. Menşe adının tescili yapılıp bir 

yıllık süre dolduktan sonra, menşe adı artık üçüncü kişiler tarafından kullanılamaz.

  

Lizbon Anlaşması menşe adları için güçlü bir koruma getirmiştir. Bu 

korumanın devamı için uluslararası tescilin yenilenmesi gerekmez. Ancak tescil edilen 

menşe adı, kökeni olan ülkede jenerik ad haline gelmiş veya kökeni olan ülkenin 

isteği doğrultusunda, uluslararası tescil iptal edilmiş ise uluslararası tescil geçerliliğini 

yitirir78. 

 

Lizbon sözleşmesinin sadece menşe adlarını koruma altına alıp menşe adları 

haricinde başka çok sayıdaki coğrafi işaretleri koruma kapsamı altına almaması 

sözleşmenin hem olumsuz bir yanı olarak karşımıza çıkmakta hem de sözleşmeyi 

imzalayan ülke sayısının az olmasına neden olmuştur79. 

 

E. Coğrafi İşaretlere İlişkin TRIPS Düzenlemeleri 

 

a. Genel Olarak 
 

TRIPS, dünya çapında uygulanması hedeflenen ve “coğrafi işaret” 

kavramının kullanıldığı ilk uluslararası sözleşme olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

                                                 
 
77 Ilgaz, s. 126. 
 
78 Ilgaz, s. 126. 
 
79 Bu anlaşmaya imza koyan ülke sayısı on dokuzdur. 
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TRIPS, coğrafi köken gösteren işaretlere ilişkin olarak, kendisinden önceki 

uluslararası sözleşmelerdeki kavramları değil, Tüzük’te kullanılan kavramlardan 

“geographical indication” kavramını kullanmıştır80 (m.22-24). 

 

TRIPS’te coğrafi işaretlerin mutlaka coğrafi bir ad olma zorunluluğu 

aranmamış sadece belirli bir coğrafi alanı belirtmesi kaydıyla herhangi bir işaretin 

yeterli olacağı kabul edilmiştir81. Ayrıca TRIPS, ürünün itibarının belirtilmesini de 

koruma sağlanması için yeterli görmektedir. TRIPS, öncelikle tüm ürünler için genel 

bir koruma sağlamış, şaraplar ve alkollü sert içecekler için ek koruma öngörerek 

ürünün menşei ile karakteristik özellikleri arasında bir bağlantı olmasını kafi 

görmüştür. TRIPS sözleşmesi, fikri mülkiyet konusu ile ilgili olması hasebiyle Dünya 

Ticaret Örgütü Anlaşmasının bir parçası niteliğinde olup DTÖ sisteminin önemli 

birimlerinden birini oluşturur. Bununla ilgili olarak DTÖ sistemi kapsamında TRIPS 

konseyi oluşturulmuştur. Bu konsey bir yıl içerisinde dört veya beş defa toplantı 

yaparak DTÖ kapsamında yer alan diğer önemli bir birim olan Genel Konsey’e rapor 

sunar82. 

 

TRIPS sözleşmesi, coğrafi işaretlerle ilgili olarak yürürlükte bulunan 

anlaşmaların sonuncusu olma özelliğini taşımakla birlikte diğer tüm  anlaşmalara 

oranla dünya çapında uygulanma hedefi de taşımaktadır. Bu anlaşmanın 2. maddesi 

Paris Sözleşmesi’nin coğrafi işaretlere ilişkin tüm hükümlerini kapsamaktadır. Coğrafi 

işaretlere ilişkin bu Anlaşma hükümleri Anlaşmayı çerçeveleyen müzakerelerdeki 

farklı çıkarların etrafında meydana gelmiştir. 

 

Coğrafi işaretlere yönelik düzenlemeler TRIPS’in 22., 23. ve 24. 

maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca Anlaşma’nın 65. ve 66. maddeleri de az gelişmiş 

ülkelere iş bu Anlaşma’ya belirli periyodlar içerisinde zamanla artan uyum imkanı 

sağlamıştır. 

 
                                                 
 
80   Rangnekar, s.3. 
 
81 Knaak, s. 128. 
 
82 Coşkun, s. 23. 
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Bir ad ya da işaretin TRIPS uyarınca coğrafi işaret sayılabilmesi için, bu ad 

ya da işaretin malın coğrafi kökenini gösteriyor olması şarttır. Coğrafi köken, üye 

devletin ülkesi veya bu ülkedeki bir bölge ya da yöre olarak gösterilebilmektedir 

(m.22/1). Sözleşme’ye göre, üye devlet adlarının da coğrafi işaret sayılması 

mümkündür83. 

 

b. Coğrafi İşaretin Tanımı 
 

TRIPS’in II. Bölümünün 22/1. maddesinde coğrafi işaret şu şekilde 

tanımlanmıştır: “Bu sözleşme açısından coğrafi işaretler, üye bir ülkenin toprağından 

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

niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle esas olarak bu coğrafi menşeye atfedilen 

ürünleri tanımlamak için kullanılan işaretlerdir”. Bu tanımın anlaşma maddelerinin 

tüm mallara ilişkin coğrafi işaretleri kapsadığı net bir şekilde anlaşılmaktadır. Sert 

içecekler ve şaraplar TRIPS’e göre ek korumadan yararlanır. Ayrıca bu Anlaşma 

coğrafi işaretlere ilişkin maddelerin uygulanmasını ürün bazında sınırlandırmamıştır. 

TRIPS Anlaşması ile belirli bölge ve yöre adı ile birlikte üye ülkenin coğrafyasından 

kaynaklanan ürünü tanımlayan işaretler de koruma kapsamına alınmıştır84. TRIPS’e 

göre bir ürünün her zaman coğrafi işaret yoluyla tanımlanması öngörülmüşse, ürüne 

ününü veren kaynağın coğrafi kökeni olduğu bir kural olarak kabul edilmelidir. 

Ayrıca 22. maddedeki tanımla sınai ürünlerin, tarım ürünlerinin, şarapların ve sert 

içeceklerin genel bir çerçevede ele alındığı görülmektedir.  

 

TRIPS’in kabul ettiği tanım ve unsurlar, genellikle ulusal ve bölgesel 

düzeydeki düzenlemelerin öngördükleri tanımlardan ve unsurlardan daha esnek ve 

daha az sıkı niteliktedir. Bu itibarla ülkesel düzeyde korunan coğrafi işaretler 

genellikle TRIPS’te aranan bu şartları da evleviyetle sağlamaktadırlar85. 

                                                 
 
83 HUGHES, Justin: Chompagne, Feta and Bourbon – The Spirited Debate About Geographical 

İndications, Cordozo Legal Studies Research Paper No.168, http://ssrn.com/abstract=936362 
(31.07.07). 

 
84 Coşkun, s. 55. 
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c. TRIPS’in Sağladığı Genel Koruma 
 

TRIPS Anlaşmasının coğrafi işaretlere yönelik sağladığı genel koruma 22. 

maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır. Bu fıkraya göre;  

 

“Üyeler coğrafi işaretlerle ilgili olarak aşağıdaki hususları engellemek için 

ilgili taraflara yasal imkanları sağlayacaklardır: 

1- Bir malın sunumunda veya isminde, kamuyu malın menşei konusunda 

yanıltacak şekilde, malın menşeinin gerçek menşei yeri dışında bir başka coğrafi 

bölgede olduğunu gösteren veya öneren herhangi bir yolun kullanılması,  

2- Paris Sözleşmesi’nin mükerrer 10. maddesindeki anlamıyla haksız rekabet 

fiili oluşturan herhangi bir kullanım”. 

 

Bu madde ile öncelikle ürünün kökeni hakkında kamuyu yanıltıcı veya 

aldatıcı kullanımlara (a fıkrası) karşı koruma sağlanmış ve peşi sıra haksız rekabet 

teşkil edecek (b fıkrası) kullanımlara karşı koruma sağlanmıştır. Yani tüketicinin 

korunması ve haksız rekabet olmak üzere iki başlık altında coğrafi işaretlerin TRIPS 

Anlaşması ile korunduğu anlaşılmaktadır. 

 

Anlaşmaya üye her ülke, coğrafi bir işaretin TRIPS sözleşmesi kapsamında 

coğrafi işaret olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda kendi 

yasalarına göre karar verecek ve bu coğrafi işaretin kamuyu yanıltıcı ya da aldatıcı 

olup olmadığı veya jenerik haline dönüşüp dönüşmediğini değerlendirirken kendi 

halkının görüşünü baz alacaktır86. TRIPS Anlaşmasına göre coğrafi işaret korumasının 

sağlanabilmesi Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması’na üye ülkelerin yetkili mahkeme ve 

makamlarının görevi kapsamındadır. TRIPS’e üye her ülke hangi işaretlerin coğrafi 

işaret olma şartlarını haiz olup olmadıklarına bağımsız olarak kendisi karar verecektir. 

Koruma için ürün halkın nazarında belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış olmalıdır.  
                                                                                                                                            
 
85 AUIER, J. : TRIPS, Agrement: Geographical İndications, European Commission, Directorate – 
General for Trade, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembeurg 2000, 
s.19.  
 
86 Knaak, s. 130. 
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TRIPS’in 22. maddesine göre bir ürünle coğrafi menşe arasındaki bağın 

belirlenebilmesi için coğrafi işaret tarafından tanımlanan ürünün coğrafi menşeine 

atfedilebilir olması gerekir. TRIPS Anlaşması coğrafi işaretleri karıştırılma riski 

yaratan haksız kullanımlara karşı ve coğrafi kaynağa ilişkin yanıltıcılığa karşı koruma 

kapsamına alır. 

 

TRIPS’e göre, coğrafi işaretlerin karışıklığa ve yanıltıcılığa neden olup 

olmayacağına ve bu işaretlerin jenerik ad olup olmadığına üye ülkenin halkının da 

görüşlerinden faydalanacak olan korumanın gerçekleştirildiği ülkenin yetkili makam 

ve mercileridir. Fakat korumanın sağlandığı ülkeler uluslararası sözleşmelerdeki 

taahhütleri ile yükümlüdürler.  

 

TRIPS’in 22/3. maddesi kamuyu yanıltıcı markaların kullanılmasına karşı 

koruma sağlamış olup bu kullanımın yanıltıcı nitelikte olmasını korumanın temel şartı 

olarak kabul etmiştir.  Coğrafi işaret üzerinde belirtilen bölgeden kaynaklanmayan 

ürünlerin coğrafi işaret olarak marka koruması kapsamına alınması bu madde ile 

yasaklanmıştır. 

 

Bir marka sadece coğrafi işaretten meydana gelebilir veya coğrafi işaret 

öğesi içerebilir. Bu tarz bir marka gerçek kaynağa ilişkin olarak kamuyu yanıltırsa 

iptal edilmelidir. Yani TRIPS’in 22. maddesi coğrafi işaretlerin yok veya alan 

haricinden kişiler tarafından marka olarak tesciline karşı mutlak bir koruma sağlamaz. 

Tüketiciler tarafından ürünün coğrafi kaynağına ilişkin bir gösterge olarak kabul 

edilmeyen coğrafi adlardan meydana gelen markalar yerel olmayan üreticiler adına 

tescil edilebilirler87. 

 

Tüm bunların dışında TRIPS Anlaşmasına göre koruma sağlanırken, 

ülkesellik ilkesi nazara alınacak ve coğrafi işaretin kökeni olan ülkenin değil koruması 

istenen ülkenin hukuku uygulanacaktır. 

 

                                                 
 
87 Coşkun, s. 60. 
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d. Coğrafi İşaret Korumasına Getirilen Sınırlamalar 
 

Coğrafi işaret korumasına TRIPS’in 24. maddesinin yedi, sekiz ve 

dokuzuncu fıkraları ile sınırlama getirilmiştir. 

    

Maddenin yedinci fıkrasına göre Anlaşma’ya üye bir ülke markaların 

kullanımı ve tesciline zarar verebilecek herhangi bir kullanıma karşı; 

 

1- Coğrafi işaretin kötü niyetle kullanımının bu üye ülkede herkes tarafından 

bilinmesinden sonraki beş yıl içinde, 

2- Eğer coğrafi işaretin kullanımı bu beş yıl içinde herkes tarafından 

bilinmezse, markanın tescil ve yayın tarihinden sonraki beş yıl içindeki gerekli 

işlemleri yapma hak ve yetkisine sahiptir. 

 

Maddenin sekizinci fıkrası temel olarak kişinin kendi adının kamuyu 

yanıltacak bir şekilde olmadığı sürece ticaret alanında kullanma hakkının, coğrafi 

işaretlerin korunması ile ilgili hükümler tarafından etkisiz kılınamayacağından 

bahsetmektedir. 24. maddenin dokuzuncu fıkrası ise  menşe ülkelerinde korunmayan 

veya korunmasına son verilmiş veya bu ülkede artık kullanılmaz olmuş coğrafi 

işaretlerin korunması için   diğer üyelere herhangi bir yükümlülük öngörülmemesi 

hususuna yönelik bir sınırlama getirmiştir88. 

 

 

                                                 
 
88  Coşkun, s. 73. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

COĞRAFİ İŞARETLERİN TESCİLİ, KULANIMI VE DENETİMİ 

 

 

I. BAŞVURU KOŞULARI VE TESCİL 

 

A. Başvurma Hakkına Sahip Kişiler 
 

Bir coğrafi işaretin 555 Sayılı Coğrafi İşaretler KHK hükümlerine göre 

korunabilmesi için, bu coğrafi işaretin Türk Patent Enstitüsü bünyesinde oluşturulan 

sicile tescil edilmesi gerekir. 

 

555 sayılı Coğrafi İşaretler KHK’nın 7 inci maddesinde coğrafi işaret tescili 

için Türk Patent Enstitüsüne coğrafi işaret başvurusunda bulunabilecekler aşağıdaki 

şekilde sayılmıştır. 

 

a. Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticiler 
 

Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin coğrafi işaret tescili için başvuruda 

bulunabilecekleri hususu, Coğrafi İşaretler KHK madde 7-a bendinde düzenlenmiştir. 

Bu maddeye göre, üretici sıfatıyla başvuruda bulunulabilmesi için, üreticinin söz 

konusu ürünü üretmesi ve üreticinin tüzel ya da gerçek kişiliğe sahip olması gerekir. 

Burada üretici ifadesi ile “tarım ürünleri, el sanatları ve sanayi ürünlerini üretenler 

veya doğal ürünleri kullanıma hazır hale getirenler veya yukarıda sayılanların 

ticaretini yapanlar” kastedilmektedir89. 

 

                                                 
 
89 Arı, s. 58. 
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b. Tüketici Dernekleri 
 

555 sayılı Coğrafi İşaretler KHK’nın 7-b maddesinde, tüketici dernekleri 

coğrafi işaret başvurusunda bulunabilecek kimseler arasında ikinci olarak sayılmıştır. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun90 (TKHK) 3 üncü maddesine göre, 

tüketici örgütleri: “tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya 

bunların üst kuruluşlarını” ifade eder. Tüketici dernekleri, tüzel kişiliği haiz olmasına 

rağmen, ürünün üreticisi olma koşulunu karşılamadıkları için, coğrafi işaretler KHK 

madde 7 hükmünün (a) bendinin kapsamında değerlendirilemez91. Bunun dışında, 

üretici dernekleri madde 7-b hükmünde sayılmadığı gibi, madde 7- a hükmünün 

kapsamına da girmemektedir. 

 

c. Konu Ve Coğrafi Yöre İle İlgili Kamu Kuruluşları 
 

Coğrafi işaret başvurusunda bulunabilecekler arasında üçüncü sırada konu ve 

coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları sayılmıştır (CoğİşKHK m.7-c). Kamu 

kuruluşlarının başvuru yapabilmesi için ya korunmak istenen ürünle (yani konuyla) ya 

da söz konusu coğrafi yöre ile ilgili olması gerekir. Örneğin ticaret ve sanayi odaları, 

orman genel müdürlüğü, et balık kurumu, çay işletmeleri genel müdürlüğü gibi. 

Kanunda adı geçen “kamu kuruluşu” ifadesinden, hem “kamu idarelerini” hem “kamu 

kurumlarını” hem de “kamu niteliğindeki meslek teşeküllerini” anlamak gerekir92. 

 

B. Başvuru Koşulları 
 

Bir coğrafi işaretin tescili için başvurma hakkına sahip gerçek ve tüzel 

kişiler, kimlik bilgileri ve 7 inci maddede belirtilen başvuru gruplarından hangisine 

dahil olduğuna ilişkin bilgileri de içeren başvuru dilekçesi ile başvuruda 

bulunabilirler. 

                                                 
 
90 4077 sayılı ve 23.02.1995 tarihli Kanun (R.G. 08.02.1995, S. 22221).   
 
91 Gündoğdu, s. 87. 
   
92 ÖZHAY, İlhan: Günışığında Yönetim, İstanbul 2004, s. 126. 
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555 Sayılı CoğİşKHK’nun 8 inci maddesine göre bir coğrafi işaretin tescili 

için 7 inci madde de belirtilen başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen bilgilerin 

mevcudiyeti de şarttır: 

 

1- Tescili istenen menşe adı veya mahreç işareti ve ilgili ürünün adı, 

2- Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddenin fiziksel, kimyasal, 

mikro biyolojik ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler ve belgeler, 

3- Yöre, alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça tanımlayan ve 

belirleyen bilgiler ve belgeler, 

4- Ürünün üretim tekniğine ve varsa yerel özel üretim teknik ve şartlarına 

ilişkin bilgiler, 

5- Ürünün, tescilli talep edilen coğrafi işaret tanımlarından hangisine uygun 

olduğuna dair açıklayıcı bilgi ve kanıtlayıcı bilgiler, 

6- Denetleme biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler,  

7- Tescilli menşe adı ve mahreç işaretinin kulanım biçimi, markalama, 

işaretleme veya etiketleme şekillerini ayrıntılarıyla açıklayan bilgiler,  

8- Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin belge, 

9- Yönetmelikte öngörülen diğer hususlar (banka dekontu). 

 

555 Sayılı CoğİşKHK’nun 8 inci maddesinin son fıkrası, yabancı 

adlandırmaların yani başka ülke kaynaklı bir ürün ile ilgili coğrafi işaret 

başvurularının hangi şartlarda Türk Patent Enstitüsü tarafından inceleneceğini 

saymaktadır. Bu şartlar şu şekilde belirtilmektedir: 

 

1- Yabancı adlandırmaların menşe ülkedeki tescilinde bu maddede yer alan 

koşullar aranmalı, 

2- Menşe ülke 20 inci maddede belirtilen denetim imkanlarına sahip olmalı, 

3- Menşe ülke, Türkiye’den yapılacak coğrafi işaret tescili başvurularına eşit 

bir koruma sağlamalıdır. 

 

8 inci maddenin son fıkrasında ayrıca başka ülkede korunan bir coğrafi 

işaretin Türkiye’de korunan bir coğrafi işaret ile aynı olduğu durumlarda tescilin nasıl 
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yapıldığı anlatılmaktadır. Bu durumlarda, tescil, coğrafi işaretin bölgesel ve 

geleneksel kullanımı ve karıştırılma riski göz önüne alınarak yapılır. Bu gibi coğrafi 

işaretlerin kullanımına, sadece ürünün üretildiği menşe ülkenin açık ve görülebilir bir 

şekilde etikette belirtilmesi halinde izin verilir93. 

 

C. Tescil 
 

Coğrafi işaretlerin tescil aşamaları 555 sayılı CoğİşKHK’nun 9-13. 

maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

 

a. Başvurunun İncelenmesi  
 

Coğrafi işaret tescili için, m.8’de belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmış bir 

başvuru Türk Patent Enstitüsü tarafından incelenir (m.9). Yapılan bu incelemede, 

tescili istenen işaretin m.3’te belirtilen tanımlara girip girmediği tescil edilemeyecek 

işaretlerden olup olmadığı (m.5) ve başvurunun, başvuru hakkını haiz kimseler 

tarafından yapılıp yapılmadığı araştırılır. 

 

Türk patent enstitüsü nezdinde coğrafi işaret işlemleri yapmaya 

yetkilendirilmiş kişiler 14 üncü maddede şöyle sayılmaktadır: 

 

1- Başvuruyu yapan gerçek ve tüzel kişiler, 

2- Yetkiyi haiz ve 544 sayılı TPE Kuruluş Ve Görevleri Hakkında KHK’ye 

göre marka vekilleri siciline kayıtlı marka vekilleri. 

 

Bu kişiler Enstitü’ye coğrafi işaret başvurusunda bulunurlar. Enstitü, 

başvuruyu 3, 5, 7 ve 8 inci madde hükümlerine uygunluğu yönünden inceler. Gerekli 

gördüğü durumlarda ve yönetmelikte öngörülen süreler içince yerine getirilmek üzere 

eksikliklerin giderilmesini ve ek bilgi ve belgenin verilmesini ister. 

 

                                                 
 
93 Coşkun, s. 114. 
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Enstitü gerektiğinde başvuru ile ilgili teknik bilgilerin kanıtlanması için 

başvurunun konuda uzman bir veya birden fazla kamu kuruluşu, üniversite veya 

tarafsız özel kuruluş tarafından incelenmesini talep eder. Bu durumda, ilgili kurum 

veya kuruluşa ödenecek inceleme ücreti ve Enstitü’nün yapacağı hizmetler karşılığı 

alacağı ücret, başvuru sahibi tarafından Enstitü’ye ödenir. Söz konusu ücretlerin süresi 

içerisinde ödenmemesi halinde, başvuru geri çekilmiş sayılır94 (m.9). 

 

Enstitü tarafından kanun hükmünde kararnameye uygunluk açısından 

denetimden geçirilen 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. Bu kayıt, geçici 

niteliktedir. Sicil kaydı, kanun hükmünde kararnamenin madde hükümlerinin 

gerçekleşmesi halinde kesinleşir95. 

 

Başvuruda CoğİşKHK m. 3,5,7 ve 8 ‘de yer alan koşulların tümünün yerine 

getirilmediği hususu tespit edilirse, Türk Patent Enstitüsü söz konusu eksikliklerin üç 

ay içinde öngörülen süreler içinde giderilmesini başvuru sahibinden ister. Bu 

eksikliklerin CoğİşKHK’da belirlenen şekliyle ve süresi içinde giderilmemesi 

durumunda başvuru, TPE tarafından reddedilir (555 sayılı CoğİşKHK m.10)96. 

 

                                                 
 
94 Coşkun, s. 115. 
 
95 http://www.avrupapatent.com/cografi işaretler tescili bilgileri.html. Coğrafi işaretler/Avrupa 

Patent/Avrupa Sınai Mülkiyet Hizmetleri Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. Çağaloğlu / 
İSTANBUL 

 
96 Gündoğdu, s. 95. 
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b. İtiraz Ve İncelenmesi 
 

Coğrafi işaret başvurusunun ilanı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, ilgili 

herkes, tescil talebinin 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3,5,7 ve 8 inci 

maddelerine göre geçersizliğine ilişkin olarak Enstitü nezdinde itirazda bulunabilir. 

İtirazın incelenebilmesi için ücret tebliğinde belirtilen itiraz inceleme ücretinin itiraz 

sahibine ödenmesi gerekir. Enstitü itirazı alır. Başvuru sahibinin de görüşüne 

başvurarak, başvurunun ve itirazın konuda uzman bir veya birden fazla kamu kuruluşu 

veya üniversite veya tarafsız özel kuruluş tarafından incelenmesi gerektiğinde, 

durumu itiraz sahibine bildirir ve üç aylık süre içerisinde inceleme ücretinin ve 

tebliğde belirtilen Enstitü’nün yapacağı hizmetler karşılığı alacağı ücretin ödenmesi 

istenir (Yönetmelik m.8/1,2. cümle). Kamu kuruluşlarının itirazlarında tebliğde 

belirtilen itiraz inceleme ücreti alınmaz97 (m.11). 

 

Belirlenen süre zarfında söz konusu itiraz inceleme ücretinin ödenmemesi 

halinde itiraz geri çekilmiş sayılır (CoğİşKHK m.12/1, Yönetmelik m. 9/1). 

 

c. Tescil Ve Sicile Kayıt 
 

Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde hakkında herhangi bir 

itiraz olmayan coğrafi işaret başvuruları Resmi Gazete’de yayımı tarihi itibariyle 

kesinlik kazanır ve coğrafi işaret siciline kayıt ve tescil edilir. 

 

Coğrafi işaret sicilinde yer alacak hususlar şunlardır: 

 

1- Başvuru tarihi ve numarası, 

2- Tescil tarihi ve numarası, 

3- Coğrafi işaret sahibinin kimliği, adresi, 

4- Coğrafi işaretin kullanım koşulları, (555 Sayılı KHK’nın Uygulama 

Şeklini Gösterir Yönetmelik m. 9). 

 
                                                 
 
97 Arı, s. 63. 
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d. Tescil Süresi Ve Yayın 
 

Altı aylık ilan süresi zarfından başvuruya ilişkin herhangi bir itiraz yapılmış 

ise, itirazın incelenmesi sonunda biçim veya kapsamı itibariyle değişikliğe uğramış 

talepler yeni değişikliğe uğramış şekliyle ve kapsamı açıkça belirtilerek CoğİşKHK 9 

uncu madde çerçevesinde yeniden yayınlanır ve tescil yayın tarihi itibari ile kesinlik 

kazanır. Bu durum coğrafi işaret siciline kayıt edilir. İtiraz sonunda gerçekleştiren bu 

ikinci yayın, biçimi ve kapsamı değiştirilmiş coğrafi işaret ile ilgili kamuyu 

bilgilendirmek amacını taşır. Yani ikinci yayına herhangi bir itiraz durumu söz konusu 

değildir98. 

 

İtiraz uygun görülerek tescil talebi tamamen reddedildiği zaman, bu durum 

Resmi Gazete’de yayınlanır ve coğrafi işaret siciline durum kaydedilir (CoğİşKHK 

m.12/3) 

 

e. Tescilin Önemi 
 

Bir ülkenin kendi yerel değerlerine sahip çıkması kendi kültürüne de sahip 

çıkması demektir ki bu da uluslararası arenada var olabilmenin temel koşullarından 

biridir. Türkiye ürünlerin doğal kaynak zenginliğine bağlı olarak çok fazla çeşitlilik 

arz etmesi coğrafi işaretlerin tescilini zorunlu hale getirmektedir99. 

 

f. Coğrafi İşaret Tescilinin Yasal Dayanağı 
 

Ülkemizde, doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ürünleri ile sanayi 

ürünleri içinde belli tanımlara ve koşullara uygun her türlü ürünün coğrafi işaretlerle 

korunmasına ilişkin kurallar 08.06.1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye 

dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 24.06.1995 tarihinde yayınlanan 555 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve buna bağlı olarak çıkarılan uygulama yönetmeliği ile 

                                                 
 
98 Coşkun, s. 116. 
 
99 http://www.alioglupatent.com/cografi.htm. Alioğlu Marka ve Patent Ofisi / Şişli / İSTANBUL. 
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düzenlenmiştir. Coğrafi işaret tescili ile ilgili başvuruları değerlendirmeye ve gerekli 

çalışmaları yapmaya, Türk Patent Enstitüsü yetkili kılınmıştır. 

 

g. Coğrafi İşaret Tescilinin Sağladığı Faydalar 

 
Coğrafi işaret tescili ile,  

 

  1- Coğrafi işaret tescili yapılan ürünlerin kalitesinin korunması ve belli bir 

standartta üretimin sağlanması, 

  2- Coğrafi işaret konusu yörede üretim yapanların tescilin sağladığı 

korumadan öncelikli olarak yararlanmaları, 

  3- Başka bölgelerde üretilen ürünlerle karışmalarının önlenmesi, 

  4- Ürünlerin yurt içi ve yurt dışında kolayca tanıtılması 

sağlanabilmektedir100. 

 

h. Coğrafi İşaret Tescilinin Amacı 
 

Genel nitelikleri itibariyle üretimi, kaynağı gibi bir takım yerel niteliklerine 

bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korumasını sağlamaktır. Örneğin leblebi 

için Çorum ibaresi, halı için Isparta ibaresi, kaymak için Afyon ibaresi belirli bir 

kalitenin işareti olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin doğal ürünlerindeki çeşitlilik 

göz önünde bulundurulursa bu örneklerin sayısının yüzlerle ifade edilebileceği ortaya 

çıkacaktır. Öyle ki ülkemizde her ilin hatta her ilçenin, belli bir ürünün üretimine 

kaynak teşkil ettiği ve bu ürün ile ünlenmiş olduğu bir gerçektir101. 

 

i. Tescilin Sağladığı Hukuksal Korumanın Kapsamı 
 

555 sayılı CoğİşKHK’nın 15 inci maddesinde, tescil edilmiş coğrafi işarete 

sağlanan korumanın kapsamı anlatılmaktadır. Koruma kapsamından kasıt, tescilin 
                                                 
 
100 http://www.itb.org.tr/TR/coğrafiisaretler.asp. Coğrafi İşaretler Genel Bilgiler / İzmir Ticaret 

Borsası.  
 
101 http://www.acarpatent.com/icerik.asp?id=1003&menuOpenRead=5&smi=473. 
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coğrafi işareti kullanım hakkına sahip kişilere sağladığı haklarıdır. 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: 

 

1- Tescilli adın önünden 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, 

2- 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”, “arada belirtildiği biçimde” veya benzeri diğer açıklama ve terimlerle 

birlikte kullanımı, 

3- 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 bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi, 

4- Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması 

veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması, (555 sayılı 

CoğİşKHK m.15). 

 

Bir ürünün üçüncü şahıslara karşı korunması, tescil tarihinden itibaren başlar. 

Tescilli coğrafi işaretin içinde ürünün öz adı da yer alıyorsa, ürünün öz adının 

kullanımı 15 inci madde kapsamına girmez. Tescili yapılan coğrafi isimler ürünün öz 

adı olamaz. Eğer ürünün öz ismi tescilli coğrafi işarette yer alıyorsa, ürünün öz ismi 

de özel olarak korumanın kapsamında değildir (m.16). Örneğin, “Avanos Maşrapa” 

sının tescilli olduğunu farz edersek, “Avanos “ ismi burada menşe adıdır ve koruma 

kapsamındadır. Çünkü “ Avanos Maşrapa”, o bölgeye mahsus olan Avanos toprağı ile 

ve yine o bölgeye mahsus olan bir üretim süreci ile yapılır. Fakat “maşrapa” ismi bir 

öz ismidir ve koruma kapsamında değildir. Kimi zaman mamul tamamen ya da baskın 

özellikleriyle bir coğrafi yörenin ürünü olamaz, fakat sadece kısmi bir niteliği ile bir 

coğrafi yöreye atfedilir102. 

                                                 
 
102 DAL, Seniha: Geographical Indications the European Union and Turkey, İstanbul 2001, s. 82.  
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Tescilin sağlandığı koruma kapsamında, coğrafi işaretin ortak sahiplerine 

verilen, yukarıda dört madde halinde sayılan fiilleri engelleme yetkisi, 2081/92 sayılı 

AT Tüzüğü’nün 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer almaktadır. Bir nolu bent 

ile coğrafi işaretlerin menşe adı veya mahreç işareti olarak sahte, yanıltıcı, aldatıcı, 

kısaca her türlü kötü niyetli kullanımı önlenmektedir103. 

 

Tüm bunların dışında, yukarıda dört madde hakkında sayılan coğrafi işaretin 

haksız kullanımının engellenmesi için coğrafi işaret sahibine tanınan haklar şu 

hallerde ileri sürülemez104: 

 

1-Tecilli coğrafi işaretin içinde ürünün öz adı da yer alıyorsa, ürünün öz 

adının kullanımına karşı, 

2-Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’nın imzalanma tarihi olan 15 

Nisan 1994 tarihinden önce sürekli olarak en az on yıl süreyle kullanılmış veya anılan 

tarihten önce iyi niyetli bir şekilde kullanılmış olan coğrafi işaretlere karşı. 

 

j. Tescil Edilemeyecek İşaretler 
 

555 sayılı CoğİşKHK’nın 5 inci maddesinde coğrafi işaret olarak tescil 

edilemeyecek işaretler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

 

1- Coğrafi işaret tanımına uymayan adlar ve işaretler, 

2- Ürünlerin öz adı olmuş adlar ve işaretler, 

3- Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki türleri, 

hayvan soyları benzer adlar, 

4- Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler, 

                                                                                                                                            
 
103 Coşkun, s. 118.  
 
104 http://www.upb.org.tr/index.phb)option=comcontent&task=view. Cografi İşaretler/Avrupa 

Patent/Avrupa Sınai Mülkiyet Hizmetleri Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. Çağaloğlu / 
İSTANBUL 
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5- Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü’nü kuran anlaşmaya üye 

ülkelerde korunmayan veya korunması sona ermiş veya kullanılmayan adlar ve 

işaretler. 
 

II. COĞRAFİ İŞARETLERİN KULLANIMI VE DENETİMİ 
 

A. Tescilli Coğrafi İşaretlerin Kullanımı 
 

Tescilli coğrafi işaretlerin kullanımına ilişkin hükümler, 17 inci maddede yer 

almaktadır. Coğrafi işaretler ancak 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname şartlarını 

karşılayan ürünler üzerinde kullanılır. Madde 17’ye göre menşe adları, sicilde 

belirtilen coğrafi bölgede faaliyet gösteren üreticiler tarafından, sicilde belirtilen 

ürünler üzerinde veya ambalajlarında, bu ürünlerin sicilde gösterilen kalite, ün ve 

diğer özellikleri taşıması koşuluyla ticari olarak kullanılır. Menşe adının kökeni olan 

coğrafyaya daha sıkı bağlı olması, bu işaretin sadece bu bölgede faaliyet gösteren 

kimseler tarafından kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Sicilde belirtilen koşulları 

karşılamayan bir ürün üzerinde bu işaretin kullanılması, coğrafi işaret hakkına tecavüz 

olarak değerlendirilmektedir. Zira böyle bir durumda sicilde belirtilen özellikleri 

karşılamamasına rağmen, tescilli adın ününden yarar sağlama durumu söz 

konusudur105. 
 

Mahreç işaretinin kullanımı, menşe adlarına göre daha esnek tutulmuştur. 

Mahreç işaretlerinin kullanılması, sicilde belirtilen coğrafyada faaliyet gösteren 

kimselerle sınırlı tutulmamıştır106. 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. Coğrafi işaretin ait olduğu bölge, alan veya ülkede 

                                                 
 
105 http://www.upb.org.tr/index.phb)option=comcontent&task=view. Cografi İşaretler/Avrupa 

Patent/Avrupa Sınai Mülkiyet Hizmetleri Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. Çağaloğlu / 
İSTANBUL 

 
106 Gündoğdu, s. 103. 
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üretim yapabilenlerle, o coğrafi işareti tescil ettirme hakkına sahip herkes, kullanma 

hakkına sahiptir107. 

555 sayılı CoğİşKHK’nın 17/2 inci maddesinde mahreç işaretleri için 

herhangi bir açıklamaya yer verilmezken, menşe adlarının ürünlerin üzerinde ve 

ambalajlarında kullanılabileceğinin açıkça belirtildiği görülmektedir. Coğrafi işaret, 

tescil ettirene, yani hak sahibine inhisari yetkiler sağlayan mutlak bir hak sağlamaz. 

Zira coğrafi işaret, anonim nitelikte olup, belli bir kişinin tekeline verilemez. Bu 

sebeple, coğrafi işaretler hukuki işlemlere konu olamazlar. Yani, o coğrafi işaret hakkı 

sahibi ile coğrafi işareti kullanan kişiler arasında herhangi bir lisans sözleşmesi 

düzenlenemez. Coğrafi işaret kullanacak kişiler, Coğrafi İşaretlerin Korunması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname şartlarını karşılayan ürünler üzerinde 

kullanılabilirler (m.17/1). 

 

Coğrafi işareti kullananlar, coğrafi işaret hakkı sahibine herhangi bir bedel 

ödemezler. Bununla birlikte KHK/555 kapsamında adına coğrafi işaret tescil ettiren 

kişi, coğrafi işarete konu olan ürünün üretimi, pazarlanması, tescilli menşe adı veya 

mahreç işaretinin işaretleme veya etiketleme şekillerini ayrıntılı olarak denetlemekle 

sorumludur (m.20). 

 

Coğrafi işaretlerden menşe adlarını sadece sicilde belirtilen coğrafi bölgede 

faaliyet gösteren üreticilerin kullanım hakkı vardır (m.17/II). Bunlar dışındaki 

kimseler kullanım hakkına sahip olmayan üçüncü kişiler olup, bunların CoğİşKHK 

madde 21/I’de belirtilen biçimde tescil edilmiş coğrafi işaretlerin kullanımları coğrafi 

işaret hakkına tecavüz sayılır. Bununla beraber, mahreç işaretlerinin kullanımı için, 

CoğİşKHK madde 17/II’nin ikinci cümlesinde yazılı şartları taşıyan ürünler üzerinde 

kullanılması zorunludur. CoğİşKHK madde 21/I’de öngörülen düzenleme göz önüne 

alındığında, mahreç işaretlerinin kullanımı için, CoğİşKHK madde 17/II’nin ikinci 

cümlesinde yazılı şartları taşımayan ürünler üzerinde tescilli mahreç işaretinin 

kullanılması coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılacaktır108. 

                                                 
 
107 Coşkun, s. 119. 
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Tescilli coğrafi işaretlerin ticaret alanında kullanımı, bir görüşe109 göre üç 

şekilde; diğer bir görüşe110 göre ise, dört şekilde gerçekleşebilmektedir. Bunlar; 

 

1- Markalama, 

2- Etiketleme, 

3- İşaretleme ve 

4- Ürün üzerinde belirtme, olarak 20 inci maddede dolaylı olarak 

sayılmışlardır. 

 

“Markalama” yönteminde, coğrafi işaret tescili sağlayan ürün üzerinde 

marka ile birlikte kullanılır. “ Etiketleme” yönteminde, ilgili merci tarafından özel 

olarak hazırlanan ve coğrafi işareti belirten etiketlerin üretim sayısı kadar basılarak 

ilgili üretici ile kullanıcılara verilmesi durumu söz konusudur. “Ürün üzerinde 

belirtme” yönteminde, herhangi bir etiket veya logo kullanılmadan, sadece coğrafi 

işaretin belirtilmesi söz konusu olmaktadır. “İşaretleme” yönteminde ise, ilgili merci 

tarafından coğrafi işareti temsil eden bir logo veya işaret tespit edilir; kullanıcılar 

tarafından bu logo veya işaret ürüne veya ambalajına basılır111. 

 

Sonuç olarak, coğrafi işaretlerin hangi koşullarda ve ne şekilde kullanılacağı, 

CoğİşKHK’nın 17/II inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre menşe adları, sadece 

sicilde belirtilen coğrafi bölgede faaliyet gösteren üreticiler112 tarafından 

kullanılabilirken; mahreç işaretlerinde, sicilde belirtilen coğrafyada faaliyet gösteren 

kimselerle sınırlı tutulmamıştır. Bunun yanında, tescil edilen coğrafi işaretler sadece 

tescil edildikleri ürünler üzerinde kullanılabilecektir. 

                                                                                                                                            
 
108 http:www.upb.org.tr/index.php)option=comcontent&task=view. Cografi İşaretler/Avrupa 

Patent/Avrupa Sınai Mülkiyet Hizmetleri Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. Şti. Çağaloğlu / 
İSTANBUL 

 

109 Coşkun, s. 119.   
 
110 Gündoğdu, s. 103.  
 

111 Coşkun, s. 119. 
 
112 Arı, s. 162.  
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B. Kullanımın Denetimi 
 

Coğrafi işaretlerin denetiminin ne şekilde olacağı, 555 sayılı CoğİşKHK’nın 

20 inci maddesinde yer almaktadır. Buna göre, coğrafi işaret tescil ettiren, söz konusu 

ürünün üretimini, 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 işaretin 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 sürekli kontrol edecektir. 

 

555 sayılı CoğİşKHK, coğrafi işaretlerin tescilindeki denetim otoritesini 7 

inci maddeden alır. Bu durum menşe adı ya da mahreç işaretini tescilleten kişiye aynı 

zamanda tescil ettirdiği ürün üzerinde denetim gücü yetkisini de verir. Adı geçen özel 

ya da tüzel kişiler eksperlerle, ilgili uzman ve tarafsız kurum veya müesseselerle bu 

yetkiyi kullanırken işbirliği yapabilirler. 

 

CoğİşKHK madde 20’ye göre denetim; tescilli ürünün üretimi, prosesi, 

pazarlanması, tescilli menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimi, 

markalandırılması, ürünün üzerinde belirtilmesi ve etiketlemenin detaylarını kapsar113. 

 

Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre kullanımın denetimine ilişkin olarak 

coğrafi işareti tescil ettirenlerin yapacağı/yaptıracağı denetime ait raporların her on 

yılda bir Enstitü’ye ibraz edileceği belirtilmiştir. Enstitü’ye gönderilen raporlar, ilk 

müracaatta bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin (i) bendine göre, başvuru sırasında 

belirtilen bilgilerle uyumlu olup olmadığı hususunda değerlendirmeye tabi tutulur. 

Denetim işlemlerinin yeterince ve gereği gibi yerine getirilmemesi ve başvuru 

esnasındaki bilgileri doğrulamaması halinde, coğrafi işaret tesciline ilişkin sicil kaydı 

silinir. 

                                                 
 
113 Dal, s. 83.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI 

 

 

I. GENEL OLARAK  
 

Coğrafi işaretler yasayla korunur. Bu korumalar haksız rekabet kanunları, 

tüketici koruma kanunları, marka kanunları içinde yer alabileceği gibi, coğrafi işaret 

kanunları içinde de yer alabilir. Bu korumaların temelinde yatan düşünce, coğrafi 

işaretlerin yasal olmayan kullanıcıları tarafından kullanılmasını engellemek ve 

tüketicilerin ürünün kaynaklandığı coğrafi bölge hakkında yanıltılmasına engel 

olmaktır. 

 

Lizbon Anlaşması dahilinde, dünyada korunan coğrafi işaretlerin ürünlere ve 

ülkelere göre dağılımına bakılmıştır. Coğrafi işaretlerin korunmasından diğer 

FSMH’nda olduğu gibi en çok gelişmiş ülkelerin faydalandıkları gözlemlenmiştir. 

Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’nin de coğrafi işaret 

korumasından, dolayısıyla da ekonomik kazançlardan yeterince faydalanamadığı 

tespit edilmiştir. Coğrafi işaret korumasının sağlayabileceği ekonomik kazançların 

elde edilebilmesi için gerekli kurumsal alt yapının tesis edilmesi gerekmektedir114. 

Böylece, coğrafi işaretler koruması, diğerlerinin yanında kırsal alanlara gelir ve 

istihdam sağlayan, ihracat gelirlerini artıran bir politika aracı olarak 

kullanılabilecektir. Coğrafi işaretlerin korunmasını kararnamenin tanzim tarihi olan 

1995 yılından önce ve sonra olmak üzere iki grup altında ele alarak inceleyeceğiz. 

 

 

 
                                                 
 
114 Gökovalı, s. 141. 
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A. 1995’ten Önce 
 

1995’e kadar, aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının da bir parçası olan 

coğrafi işaretlerin tescil yoluyla korunmalarına mahsus teşrii çalışmalar 

bulunmamaktaydı. Buna rağmen, özel bir mevzuatın eksikliği Fikri Mülkiyet Hakları 

için hiçbir koruma bulunmamaktadır demek değildir. Coğrafi işaretler genel olarak 

Türk Ticaret kanunu’nun haksız rekabet hükümleri ve spesifik olarak yasaklayıcı 

tescil anlamında tescilli marka olarak kullanılmaktaydı115.  

 

Fikri Mülkiyet Hakları’nın korunması ilk olarak Osmanlı Döneminde116 

Fransız Tescilli Markalar Kanunu’nu (1857) baz alan “Tescilli Markalar İçin 

Düzenleme” ile, 20.07.1871 tarihinde başlamıştır. Bu düzenleme 1965’te 551 sayılı 

Tescilli Markalar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkmıştır.  

 

551 sayılı Kanun’un 5/b maddesine göre tescili talep edilen bir marka, her ne 

kadar bir coğrafi işaretin doğası olmasa da, bir “Tescilli Marka (Alameti Farika)” 

olarak tescil edilemez, fakat müracaatçının bulunduğu yer dışında bir yerin adı ise, ya 

da bu kişinin sürdürdüğü ticaret ya da üretim yeri adı ise, ya da bu ürünün orijinin adı 

ise, ya da orijin işaretine yakın ve insanları aldatacak bir tabiata sahip bir belirti ya da 

isim ise... madde 6, alameti farikaların; tür, kalite, kıymet ve orijin, nakliye yeri ve 

zamanı gibisinden tescillerinin men edilmesini açıklar. Bu kanunun hükümlerinde 

görüldüğü üzere, coğrafi işaretler tescille korunmamaktadır, fakat coğrafi işaretlerin 

bir diğer endüstriyel hak olan müseccel marka olarak tescil edilememesi şeklinde 

korunması tercih edilmiştir. Yani tüketicilerin aldatılmaktan korunması amaçlanmıştır. 

Çünkü 551 sayılı Kanun, tüketicilerin korunmasını amaç gütmektedir117. 

 

                                                 
 
115 ÜNAL, Mustafa: Türk Ticaret Kanunu, Temel Yayınları, İstanbul 1995, s. 60. 
 

116 Yalçıner, s. 60. 
 
117 Çiçek/Gündoğan, s. 206. 
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556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK, aynı zamanda, benzer 

hükümler içerir. Kararnamenin 7. maddesi “Marka Tescilinin Reddi İçin Mutlak 

Nedenler”i düzenler. Bu maddenin c bendine göre; “cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, 

amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı 

zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten 

işaret ve isimleri ticari anlamda özellikle ve temel unsur olarak içeren markaların 

tescili mümkün değildir, f bendine göre; “Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya 

üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltmaya yönelik tabiatı olan 

markalar tescil edilemez”. Bu kuralın amacı, haksız rekabetin önlenmesidir118. 

 

Coğrafi işaretlerin ülkemizde korunması şu ana kadar bahsedilen teşrii 

çalışmalarla sınırlı değildir. Türkiye’deki coğrafi işaretlerin korunması için 

çalışmaların bir alt başlık olarak neredeyse yüz yıllık bir arka planı vardır119. 

Bunlardan bir tanesi, TBMM’ye 10 Eylül 1962’de Manisa Senatörü Muammer Ertan 

tarafından sunulan yasa tasarısı olan “Müseccel Markalara ve Menşei İşaretlerine 

Mahsus Kanun”dur. İş bu yasa tasarısı meclis tarafından reddedilmiştir. Üç kısımlık 

bu yasa tasarısının ikinci kısmı, menşei işaretlerini tanımlar120. 

 

B. 1995’ten Sonra 
 

1995 yılı, Türkiye için entelektüel ve sınai mülkiyetin korunmasına saygı 

bağlamında önemli bir dönüm noktasıdır121. Çünkü, 1995 yılında Türkiye, etkili ve 

çağdaş bir sınai mülkiyet sistemini vücuda getirmek için gerekli teşrii çalışmaları 

yasallaştırmıştır. Türkiye ile AB arasında, gümrük birliğinin kurulması bu kanunun 

korunmasını Türkiye için gerekli kılmıştır.  

 

                                                 
 

118 Çiçek, s. 206. 
 

119   Dal, s. 74. 
 
120  DERİCİOĞLU, Hayri: Marka Mevzuatımız ve Tatbikatı, C. I, Ankara 1967, s. 64. 
 

121 Ilgaz, s. 138. 
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Türkiye ile AB arasındaki ilişki, 1963 yılında imzalanan ve 1 Aralık 1963’te 

yürürlüğe giren Ankara Anlaşması’na dayanır. İki taraf arasında bir ortaklık kuran 

Ankara Anlaşması’nın 28. maddesi nihai hedef olarak Türikye’nin AB’ye tam 

üyeliğini belirtmiştir. Üyelik takviminin üç evresi: Hazırlık Evresi, Geçiş Evresi ve 

Gümrük Birliğinin Final Evresi” şeklindedir 122. 

 

AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tarihinde, 1/95 nolu 

ve 6 Mart 1995 tarihli ortaklık Konseyi Kararı ile yürürlüğe girmiştir. 1/95 nolu karar, 

31. maddenin 8. eklentisinde, “fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarını” sağlamıştır123. 

 

Bu hükümlere göre Türkiye aşağıdaki hususları taahhüt etmiştir: 

 

1- 1/95 nolu kararın yürürlüğe girmesinin üzerinden 3 yıl geçmeden TRIPS 

hükümlerini uygulamak. 

2- Fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarını AB’deki duruma eşdeğer bir 

şekilde korumak için geliştirmeye devam etmek. 

3- Ek, aynı zamanda bu kararın yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’nin 

uyması gereken fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları üzerindeki çok taraflı emirleri 

gösterir ve Türkiye’nin uyum sağlaması gereken, AB ve üye ülkelerle uyumlu yerel 

mevzuatı tanımlar. 

 

Sonuç olarak, sınai mülkiyet hakkında bir çok düzenleme Türkiye tarafından 

1995’te adapte edilmiştir. Bunlar;  

 

1- 24 Haziran 1994 tarihli 544 nolu Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında KHK, 

2- 25 Ekim 1994 tarihli Paris Konvansiyonunun Stockholm Kanununa 

Katılış için Kararname, 

3- 27 Haziran 1995 tarihli 551 sayılı KHK, 

                                                 
 

122 Dal, s. 75. 

 
123 Dal, s. 76. 
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4- 27 Haziran 1995 tarihli 554 sayılı KHK, 

5- 27 Haziran 1995 tarihli 555 sayılı KHK, 

6- 27 Haziran 1995 tarihli 556 sayılı KHK, 

7- 7 Temmuz 1995 tarihli 4115 sayılı Kanun,  

8- 12 Temmuz 1995 tarihli 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

9- 22 Eylül 1995 tarihli 566 sayılı KHK,  

10- 7 Kasım 1995 tarihli 4128 sayılı Kanun, 

11- 5 Kasım 1995 tarihli 551, 554, 555 ve 556 sayılı KHK’ların 

Uygulanmaları ile ilgili Yönetmelik, 

12- 5 Kasım 1995 tarihli Türk Patent Enstitüsü’nün Yayım Yönetmeliği, 

 

1995’e kadar coğrafi işaretlere mahsus özel bir mevzuat yoktu. 27 Haziran 

1995’te, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname yürürlüğe girdi. Bu KHK’nın 5, 8, 16 ve 24/A maddeleri, 7 Kasım 1995’te 

4128124 sayılı Kanun’la eklenmiş ve ayrıca KHK altında bir yönetmelik de yürürlüğe 

girmiştir125. 

 

Türkiye için yeni bir coğrafi işaretler mevzuatı hazırlıklarında, Türkiye’nin 

ihtiyaçları ve gerçeklerini karşılayacak fonksiyonel bir sistem, diğer ülkelerin 

sistemlerine, TRIPS hükümlerine ve AB direktif ve düzenlemelerine uyumlu bir 

coğrafi işaretler sistemi kurulması amaçlanmıştır. Bu KHK’nin hedefleri, doğal, 

tarımsal, madensel ve sınai ürünleri ve el sanatlarının, coğrafi işaret altında, menşei 

tayinine ya da coğrafi işaretler tanımlarına uygunsa korunmalarıdır (madde 1). 

 

Kısaca, 1995 yılına gelindiğinde Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet 

haklarının korunması kavramının, Avrupa Birliği Mevzuatları ile uyum süreci 

çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. 1995 yılından sonra coğrafi işaretler, 

ülkemizde Marka Kanunları’nın içerisinde dolaylı olarak değil, doğrudan bir 

korumaya tabi olmuştur. 

 

                                                 
 

124 R.G. S. 22456, 7 Kasım 1995. 
 
125 Gündoğdu, s. 118. 
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II.ıKORUMANIN BAŞLANGICI, KAPSAMI VE 

KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER 
 

08.06.1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak, 

Bakanlar Kurulu’nca 24.06.1995 tarihinde kararlaştırılan ve 27.06.1995 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini 

Gösterir Yönetmelik ve 4128 sayılı Kanun’un 4. maddesi hükümleri kapsamında 

coğrafi işaretler tescil yoluyla koruma altına alınmıştır. İş bu mevzuat kapsamında 

oluşturulan yasal korumanın uygulayıcısı olarak Türk Patent Enstitüsü yetkili 

kılınmıştır. 

 

A. Korumanın Başlangıcı 
 

Coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin hükümler, KHK’nın 15, 24 ve 25. 

maddelerinde yer almaktadır. 555 sayılı KHK’nın 24. maddesi coğrafi işaret 

korumasının ne zaman başlayacağını belirtmektedir. 24. maddeye göre; “coğrafi 

işaret başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesine göre yayınlandığı 

takdirde, başvuru sahibi coğrafi işarete vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza 

davası açmaya yetkilidir”. Bu hüküm coğrafi işaretlerin hukuk ve ceza davaları 

yoluyla korunmasının başlayacağı zamanı belirtmektedir. Bu hükme göre yayınlanan 

başvuru sicile tescil edilir. Bu tescil geçici nitelikte olup KHK’nın m.12 hükümlerinin 

gerçekleşmesi halinde kesinleşir (m.9/5). Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı 

ay içinde hakkında herhangi bir itiraz olmayan coğrafi işaret başvuruları Resmi 

Gazete’de yayım tarihi itibariyle kesinlik kazanır ve böylece geçici tescil kesinleşir. 

Yani koruma, başvurunun yayınlandığı tarihte başlayacaktır126. 

 

                                                 
 

126 Gündoğdu, s. 120. 
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Başvuruya süresi içinde itiraz olması ve bu itirazın haklı görülmesi 

durumunda değişikliğe uğramış talepler, KHK’nın 9. maddesi çerçevesinde tekrar 

yayınlanır ve tescil bu tarih itibariyle kesinlik kazanır. 

 

Korumanın kapsamı bağlamında 555 sayılı CoğİşKHK’nin 15. maddesi 

hükmü ise şöyledir: “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”. Bu hükmün peşi sıra dört 

ayrı bent halinde önlenmesi talep edilebilecek kullanımlar sayılmış, ardından aynı 

kullanımlar m.24’te coğrafi işaret hakkına tecavüz hali olarak kabul edilmiştir127.  

 

Netice olarak 555 sayılı CoğİşKHK’nin 15, 24 ve 25. maddeleri birlikte 

değerlendirildiğinde coğrafi işaret korumasından yararlanabilecek ve coğrafi işaretlere 

ilişkin davaları açabilecek kimselerin, sadece başvuru sahibinden ibaret olmadığı, 

bunun yanında 7. madde uyarınca “başvuru yapma hakkına sahip olan kimseler” ile 

17. madde uyarınca “tescilli coğrafi işareti kullanma hakkına sahip olan kimselerin” 

de iş bu korumadan yararlanabileceği ve söz konusu maddelerde belirtilen davaları 

açabileceği anlaşılmaktadır. 

 

B. Korumanın Kapsamı 
 

555 sayılı CoğİşKHK’nin 15. maddesinde, tescil edilmiş coğrafi işarete 

sağlanan korumanın kapsamı anlatılmaktadır. Koruma kapsamından amaç, coğrafi 

işaret tescilinin bu işareti kullanım hakkına sahip kişilere sağladığı haklardır. Coğrafi 

işaret tescil başvurusu yapma ve kullanma hakkına sahip kişiler, üçüncü kişiler 

tarafından aşağıda belirlenenleri önleme yetkisini haizdir128: 

 

1- 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, 
                                                 
 

127 Coşkun, s. 117. 
 
128 2081 sayılı AT Tüzüğünün 13/1. maddesi. 
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2- 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 belirtildiği biçimde” veya benzeri diğer açıklama ve terimlerle 

birlikte kullanımı, 

3- Ürünün iç ve 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,  

4- Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması 

veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması, 

 

Yukarıda sayılan 1. maddedeki hüküm129 ile coğrafi işaretlerin menşe adı 

veya mahreç işareti olarak sahte, yanıltıcı, aldatıcı kısaca her türlü kötü niyetli 

kullanımı önlenmekte, 2. maddedeki  hüküm130 ile maddede belirtilen açıklayıcı 

terimlerle birlikte kullanılan işaretlerin önlenmesi korunmakta ve 3. maddedeki 

hüküm ile de ürünün sunumundaki yanıltıcılığa karşı bir koruma söz konusudur. 

 

Bir ürünün menşe adı veya mahreç işaretinin, 555 sayılı CoğİşKHK 

çerçevesinde korunması tescil yoluyla sağlanır. Türkiye’de Coğrafi işaretlere tescil ile 

koruma imkanı ilk kez 555 sayılı CoğİşKHK ile sağlanılmıştır. İş bu 555 sayılı 

CoğİşKHK’den önce coğrafi işaretler marka kanunları içerisinde dolaylı bir korumaya 

tabiydi131.  

 

555 sayılı CoğİşKHK’nin 5. maddesinde hangi ad ve işaretlerin coğrafi işaret 

olarak tescil edilemeyeceği tek tek sayılmıştır. Bunlar:  

 

1- 3’üncü maddedeki coğrafi işaret tanımına uymayan adlar ve işaretler, 

2- Ürünlerin öz adı olmuş adlar ve işaretler, 

                                                 
 

129 Lizbon Antlaşması madde 3. 
 
130 Coşkun, s. 111. 
 
131 Gündoğdu, s. 125. 
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3- Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki türleri, 

hayvan soyları veya benzer adlar, 

4- Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler, 

5- Paris Sözleşmesi ve DTÖ’nü kuran Anlaşma’ya üye ülkelerde 

korunmayan veya koruması sona ermiş veya kullanılmayan adlar ve işaretler. 

 

Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar, 

KHK’nin 24/1-a maddesi uyarınca coğrafi işaret hakkına tecavüz olarak da kabul 

edilmiştir. Bu kullanımın tecavüz hali sayılması dolayısıyla KHK’nın 25/1. 

maddesindeki taleplerin ileri sürülmesi mümkündür. 25. maddede belirtilen bu 

taleplerin mahkeme veya diğer resmi makamlarca yerine getirilmesi suretiyle de 

tescilli coğrafi işaretlere koruma sağlanmaktadır132. 

 

Tescil kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili 

olarak tescilli adın kullanımının koruma kapsamında değerlendirilebilmesi için, bu 

kullanımın ticari amaçlı olması gerekmektedir. Bu kullanım doğrudan olabileceği gibi 

dolaylı da olabilir. 

 

555 sayılı KHK’nin 15-b hükmü uyarınca sözcük olarak gerçek coğrafi yeri 

ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu 

izlenimini bırakan kullanımlar da önlenebilinecektir. Yine aynı hüküm ile tescilli bir 

coğrafi işaretin sadece sicilde yazıldığı şekliyle kullanılması değil, bu işaretin 

tercümesinin kullanılması da önlenebilmektedir133. Bu maddeye göre kullanımın 

önlenmesi hak sahipleri tarafından dava edilebilir. 

 

Örneğin, “Anzer Balı stilinde”, “Hereke Halısı tarzında”, “Kayseri 

Pastırması tipinde” ya da “Isparta’da üretildiği gibi” türündeki ifadeler, bu hüküm 

kapsamına gireceğinden söz konusu kullanımların önlenmesi talep edilebilir. 

 

                                                 
 

132 ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C. II, Ankara 1997, s. 101.  
 
133 Gündoğdu, s. 131. 
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Sahip olduğu özellikleri nedeniyle coğrafi işaretler hak sahibi olmayanlar 

tarafından kötüye kullanılabileceğinden KHK’nin 15-c maddesiyle bu gibi 

kullanımlardan koruma kapsamı altına alınmıştır. KHK m. 15-c hükmünün tescilli bir 

coğrafi işaretin bizzat kendisi için uygulanması da imkan dahilindedir. Bu işaretin 

kullanıldığı bir ürünün ambalajında, tanıtımında ya da ürünle ilgili herhangi bir 

belgede, sicilde belirtilen özelliklere ilişkin yanlış veya yanıltıcı bilgiler verilmesi bu 

hükme dayanılarak önlenebilir. Aynı şekilde ürünün menşei konusunda yanlış bilgiler 

verilmesi de bu kapsamda ele alınabilir. Ayrıca bir ürün, coğrafi kökeni konusunda 

halkı yanıltabilecek bir şekilde ambalajlanmışsa ya da ürün piyasaya sunulurken 

kökeni konusunda yanılgılara yol açacak başkaca unsurlar içeriyorsa m.15-d uyarınca 

bu kullanımların önlenmesi de talep edilebilir134. 

 

Sonuç olarak tescil edilmiş olan coğrafya işaretini kullanım hakkına ya da 

tescil başvurusunda bulunma hakkına sahip olan kişiler, tescilli adın ününden yarar 

sağlamayı amaçlayan kullanım ya da tescil kapsamındaki ürünleri andıran ya da 

çağrıştıran ürünler ile ilgili olarak tescilli adın kullanımı; sözcük olarak gerçek coğrafi 

yeri ifade etmekle beraber, ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakacak 

şekilde kullanımı ya da korunan adı çevirisinin kullanımı ya da yanıltıcı açıklama ve 

deyimlerle birlikte kullanımı, ürünün kaynağı konusunda tüketiciyi yanıltacak biçimde 

ambalajının yapılması ya da topluma sunulmasını önleme hakkına sahip 

bulunmaktadır135. 

 

C. Korumadan Yararlanacak Kişiler 
 

555 sayılı KHK ile getirilen korumadan kimlerin yararlanacağı 2. maddede 

sayılmıştır. Bu hüküm, genel olarak KHK’dan kimlerin faydalanabileceğini 

düzenlemiştir. 

 

KHK’nın 2. maddesi: “Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan 

korumadan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları  
                                                 
 

134 Gündoğdu, s. 123. 
 
135 Karakuzu, s. 218. 
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içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya 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.” hükmünü içermektedir.  

 

Bu hükümde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya 

sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile Paris Sözleşmesi veya 

Dünya Ticaret Örgütü’nü kuran anlaşma (TRIPS) hükümleri dahilinde başvuru 

hakkına sahip kişilerin 555 sayılı KHK’nin sağladığı korumadan istifade edeceği ifade 

edilmiştir. Ayrıca KHK’nin 2/1. maddesi kapsamı haricinde bulunmasına 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 yararlanır136. Madde 2’de belirtilen 

kimseler şayet 7. maddede yer alan kişi ve kurumlardan biri ise başvuru yapma 

hakkına sahip olur. Aynı şekilde bu kişilerden KHK koşullarını sağlayanlar tescilli 

coğrafi işareti kullanabilir. 

 

Netice olarak 555 sayılı KHK’nin 2. maddesine göre bu KHK ile sağlanan 

korumadan yararlanacak olanlar aşağıda sayılanlardır: 

 

1- T.C. Vatandaşları, 

2- T.C. sınırları içinde ikametgahı olan gerçek ve tüzel kişiler. 

3- T.C. sınırları içinde sınai ve ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel 

kişiler. 

4- Paris Sözleşmesi veya DTÖ’nü kuran Anlaşma Hükümleri dahilinde 

başvuru hakkına sahip kişiler. 

 

                                                 
 

136 Coşkun, s. 107. 
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KHK’nin 7. maddesinde ise korumadan yararlanacak kişileri başvuru 

yapabilme hakkına göre şu şekilde belirtmektedir137. 

 

1- Söz konusu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, 

2- Tüketici Dernekleri, 

3- Konu ve Coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları. 

 

III. BENZER KORUMA SİSTEMLERİ 
 

Coğrafi işaretlerin ulusal ve uluslararası boyutta korunması farklı sistemlerle 

sağlanmaktadır. Coğrafi işaretlerin ulusal seviyede korunması farklı hukuki 

kavramların varlığını ortaya koymaktadır. Bu kavramlar, çeşitli ulusal hukuki 

geleneklere uygun olarak, ülkeye özel tarihi ve ekonomik koşulların çerçevesinde 

geliştirilmiştir. Bu farklılıklar koruma şartları, coğrafi işareti kullanma yetkisi ve 

koruma kapsamı gibi önemli konularda dikkat çekmektedir. 

 

A. Marka Hükümlerine Göre Koruma 
 

Coğrafi işaretler genel olarak bireysel marka olarak korunamazlar. Sadece 

kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazananlar ile fantezi isim olarak kabul edilenler, 

ürünlerin kaynağına ilişkin yanıltıcı veya tanımlayıcı bir durum oluşturmadıkları 

sürece bireysel marka olarak kullanılabilirler138. 

 

Coğrafi işaretlerin marka hukuku hükümlerine göre korunması, farklı 

şekillerde gerçekleşebilir. Marka hukuku hükümlerine göre koruma sağlanması 

durumunda ihtilafın çözümü tamamen marka hukuku çerçevesinde gerçekleşecektir. 

Coğrafi işaretlerle markalar, ayırt edici işaretler üzerindeki farklı hak kategorilerini 

ifade eder. Buna karşılık, aynı işarete ilişkin olarak farklı hak taleplerinin ileri 

sürülmesi de mümkün olabilmektedir. Bir coğrafi işaretin, özellikle kökeninden 

                                                 
 

137 Coşkun, s. 120. 
 

138 Gündoğdu, s. 131. 
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hususiyet kazanmış olmasının getirdiği avantajlar nedeniyle, marka olarak tescilinin 

istenmesine rastlamak mümkündür139. 

 

Coğrafi işaretlerle markalar arasındaki ilişki KHK’nin 18. maddesinde 

düzenlenmiştir. Madde 18/2 ve madde 18/3 hükümleri, coğrafi işaretlerle ihtilaf 

halindeki markalara karşı ileri sürülebilecek taleplerin süresini düzenlemektedir. Bu 

süre 5 yıl olarak öngörülmüştür. KHK’niın 15. maddesinde belirtilen taleplerin 

herhangi bir markanın tescil başvurusu için ileri sürülmesinde bu süre, korunan 

coğrafi işaretin haksız kullanımının Türkiye’deki genel olarak bilinmesinden 

başlayacaktır. Benzer taleplerin tescil edilmiş bir markaya karşı ileri sürülebilmesi 

durumunda ise bu süre, markanın tescil tarihinden başlayacaktır. Fakat bunun için, 

korunan coğrafi işaretin haksız kullanımının genel olarak bilinmesi tarihinin markanın 

yayın tarihiden önce olması gerekir. Bu şart gerçekleşmişse beş yıllık sürenin 

markanın tescil tarihinden başlaması mümkündür. Buna karşılık, eğer söz konusu 

haksız kullanımın genel olarak bilinme tarihi, markanın yayın tarihinden sonra ise bu 

durumda beş yıllık süre markanın tescil tarihinden başlamayacaktır. Artık bu durumda 

bu sürenin başlangıç tarihi, söz konusu haksız kullanımının genel olarak bilinme 

tarihidir140. 

 

Bir markanın tescilinin reddedilebilmesi için, kullanıldığı ürünlerin tescili 

coğrafi işaretle aynı türde olması veya kullanılmasının KHK’nin 15. maddesinde 

belirtilen durumlardan birine yol açması gerekir. Şöyle ki; KHK m. 15-b hükmünde 

coğrafi işaret olarak tescil edilen ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili 

olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımının 

önlenebileceği belirtilmiş; m.24/1-a’da da bu durum tecavüz hali olarak 

öngörülmüştür. 

 

Diğer bir husus olarak coğrafi işaretlerin sertifika markası olarak korunması 

marka hukuku çerçevesinde sağlanır. Başvuru sırasında coğrafi işaretin kullanılacağı 

                                                 
 

139 Gündoğdu, s. 145. 
 

140 Yasaman, s. 118. 
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ürünün üretim alanı, üretim standartları ve kullanım şartları teknik yönetmelikte 

ayrıntılı olarak anlatılır. 

 

Ortak markalar genel olarak ortak bir kişilik adına, mesela ticari ortaklıklar 

veya üretici birlikleri adına tescil edilirler. Birliğe üyelik ortak markayı kullanım 

hakkını verir. Bu şekilde bir üyelik, ürünün ortak marka için geçerli coğrafi alan ve 

üretim teknikleri gibi standartlara uyum sağlamasına bağlıdır. Ortak markanın 

sertifika markasından ayrılan en bariz özelliği, sahibinin markayı kullanmaktan men 

edilmemesidir. Coğrafi işaretlerin ortak marka olarak kullanılması durumunda da 

marka hukuku hükümleri geçerlidir. Herhangi bir ihlal durumunda, ortak markanın 

sahibi gerekli hukuki işlemlerin yapılması için girişimde bulunur. 

 

MarKHK m. 7/1-c hükmüne göre coğrafi köken belirten işaretleri 

münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar tescil edilemeyecektir141. Yani bu 

hükme göre şayet coğrafi köken belirten ad veya işaret, markada yan veya 

tamamlayıcı unsur ise bu markanın tescili c bendine göre reddedilemeyecektir. Bunun 

nedeni olarak da bu işaretlerin herkesin kullanımına açık olduğu ve bu işaretlerin 

kimsenin tekeline bırakılamayacağı belirtilmektedir142. MarKHK’nın 7. maddesinin c 

bendine göre, bir mal veya hizmet için tasviri olan bir işaretin farklı mal veya 

hizmetler için kullanılması mümkündür143. Bu istisna Yargıtay kararlarında da 

benimsenmiştir. Yargıtay, “Akdeniz”, “Granada” veya “Valensiya” ifadelerinin 

kiremit için marka olarak seçilebileceğine çünkü bu yerlerin kiremit üretimiyle ilgili 

olmadığına hükmetmiştir144. Yine Yargıtay, bir kumaş cinsini ifade eden “saten” 

kelimesinin boya için kullanılabileceğini belirtmiştir145. Dolayısıyla, tescil edildiği 

ürün için tasviri olmayan bir işaret, farklı ürünler için tasviri olsa bile, markada 

münhasıran veya esas unsur olarak kullanılabilecektir.  

                                                 
 

141  Arkan, s. 77. 
 
142  KARAHAN, Sami: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Ankara 2002, s. 56. 
 
143 11. HD. T. 20.02.2004, E. 2003/6901, K. 2004/1531. 
 
144 11. HD. T. 08.05.2000, E. 2000/2921, K. 2000/3904 (Yasaman, s. 299). 
 
145 Gündoğdu, s. 157. 
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Netice olarak, KHK m.18/1’e göre, tescilli coğrafi işaret, farklı ürünler için 

marka olarak kullanılabilecektir. Ayrıca tescilli bir coğrafi işaret KHK m.15’te 

belirtilen durumlardan birine yol açacak şekilde marka olarak kullanılamayacaktır. Bir 

coğrafi adın coğrafi işaret olarak nitelendirilebilmesi için 555 sayılı KHK’da belirtilen 

koşulları sağlaması gerekir. Coğrafi işaretle “aynı” ürüne ilişkin olan ve coğrafi işareti 

münhasıran veya esas unsur olarak içeren bir marka tescil edilemez. Aynı ürüne 

ilişkin olan ve coğrafi işareti yan veya tamamlayıcı unsur olarak içeren markalar için 

kullanımın yanıltıcı olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer kullanım yanıltıcı ise bu 

marka tescil edilmemelidir (Mar KHK m.7/1-f). Buna karşılık yanıltıcı değilse bu 

markanın tescili mümkün olmalıdır146. 

 

B. Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Koruma 
 

Coğrafi işaretler bağlamında konu değerlendirildiğinde, ürünlerin coğrafi 

kökeni hakkında kamuyu yanıltan kullanımların haksız rekabet oluşturacağı genel 

anlamda kabul gören bir durumdur. Belirtilen coğrafyadan kaynaklanmayan ürünlerde 

bu yönde bir yönde kullanım tüketicileri yanıltabileceği gibi, söz konusu coğrafi 

işareti kullanma hakkına sahip olan kimselerin itibarını da olumsuz etkileyebilecektir. 

 

Haksız rekabete karşı ulusal düzeyde getirilen koruma, farklı ülkelerde 

değişik şekillerle geliştirilmiştir. Fakat farklı yaklaşımların tamamının müşterek bir 

gayesi vardır. Bu amaç da ticari alanda faaliyet gösterenlerin, rakiplerinin yasal ve 

adil olmayan ticari uygulamalarına karşı etkin çözümlerle donatılmasıdır. Çeşitli 

ülkelerde haksız rekabetin önlenebilmesi amacıyla oluşturulan kanunlar aynı zamanda 

tüketicinin korunması işlevini de sağlamaktadır147.  

 

Yanlış coğrafi işaretlerin kullanılmasına karşı korumanın temelini oluşturan 

haksız rekabete karşı korumada en temel hüküm Paris Sözleşmesi’nin 10. (1. 

                                                 
 
146 Coşkun, s. 17. 
 
147 Coşkun, s. 18. 



 72

mükerrer) maddesi hükmüdür. Bu hüküm sözleşmeye üye tüm devletleri haksız 

rekabete karşı etkili bir koruma sağlamakla yükümlü tutmuştur. 

 

Coğrafi işaretlerin yetkisiz kullanımını haksız rekabet hükümleri bağlamında  

koruyabilmek için, davacının bahse konu coğrafi işaretin yetkili olmayan kişiler 

tarafından kullanımının yanıltıcı olduğunu ve böyle bir kullanımdan kaynaklanan 

zararları veya meydana gelmesi olası zararları ispatlaması şarttır. Coğrafi işaretlere 

ilişkin haksız rekabet hükümleri kapsamında sağlanan koruma, tüccar ve üreticileri 

coğrafi işaretlerin üçüncü kişiler tarafından yetkisiz kullanımına karşı korumayı gaye 

gütmektedir. Bunun dışında üretim alanı, üretim standartları ve coğrafi işareti 

kullanmaya yetkilendirilmiş üreticiler grubunun tespiti gibi önemli kararların hukuki 

işlemler dahilinde mahkemeler tarafından alınmasının sağlanması da coğrafi 

işaretlerin haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunmasının diğer önemli bir 

yanını teşkil etmektedir148. 

 

C. İdari Düzenlemelere Göre Koruma 
 

Korumaya ilişkin bu düzenlemelerde, üzerinde coğrafi işaretlerin kullanıldığı 

ürünlerin pazarlanması idari onay prosedürüne bağlı kılınmıştır.  Söz konusu idari 

prosedür bahse konu ürünlerin üzerinde yer alan coğrafi işaretlerin kullanımının 

kontrolünde de uygulanır. İş bu idari onay süreci daha çok şaraplar ve alkollü sert 

içkiler için geçerlidir149. 

 

Ürün etiketlerinin idari onay prosedürüne bağlı bulunduğu hallerde, bu tarz 

işlemlerden sorumlu makam, pazarlama yetkisinin talep edildiği ürünlerin kanuni 

koşullarının yerine getirilip getirilmediğini ve ürünün etiketi üzerinde bulunan coğrafi 

işaretin kullanımı konusunda izin alınıp alınmadığını kontrol eder. Şayet koşullar 

sağlanmamış ise, pazarlamaya idari onay verilme ve netice itibariyle coğrafi işaretin 

kullanılması söz konusu olmaz. Etiket kontrollerine ilişkin iş bu idari düzenlemeler, 

yasal rekabeti oluşturmanın ve tüketiciyi korumanın bir aracıdır.  
                                                 
 
148 Gündoğdu, s. 117. 
 
149 Dal, s. 29. 
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Sonuç olarak bu sistemde belirli bir coğrafi işaretin belirli ürünlerde 

kullanılmasını gerçekleştirme durumu olmadığından genellikle haksız rekabetle 

korumanın yetersiz kaldığı hallerde söz konusu olmaktadır. 

 

 

D. Tescilli Coğrafi İşaretler Yoluyla Koruma 
 

Tescilli coğrafi işaretler yoluyla coğrafi işaretlerin korunması, idari bir 

sürece göre tanzim edilmiş sicile dayanarak ya da bu konuya ilişkin evvelden 

sezinlenmiş özel yasalar ya da kararlara dayanılarak gerçekleştirilir. Bu koruma 

modelinde coğrafi işaretlere, ancak işaretin tescil edilmesi durumunda koruma 

sağlanır. Türkiye’de coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin 1965 yılında kurulan 

sistem tescil esasına dayanmaktadır. Diğer bir tabirle Türkiye’de ulusal koruma 

modeli olarak tescilli coğrafi işaret sistemi kabul görmüştür150. 

 

Coğrafi işaretler tescilli markalarla yakın olarak alakalıdır. Coğrafi işaretler 

basit olarak coğrafi alanın ya da yerin adından oluşmazlar. Aynı zamanda işaretler de 

içerebilirler. Bu bağlamda, coğrafi işaretler ticarette ayırt edici işaretlerin özel bir türü 

olarak kullanıldığında, onları tescilli markalardan ayırmak büyük bir önem arz 

etmektedir. Çünkü tescilli marka, onun sahibi olan şirket tarafından, kendi ürünlerini 

pazarda rakiplerinden ayırt etmesi için kullanılır. Malların coğrafi orijinini değil, 

üreticisini tanımlar. Ayrıca coğrafi işaretler o bölgeden gelen ürünleri için herhangi 

bir firma tarafından kullanabilinirken, tescilli markalar sadece sahibi tarafından 

kullanılabilir151. 

 

Belirtilen nedenlerden ötürü, tescilli markalar ve coğrafi işaretler arasında bir 

çatışma söz konusudur. Ayrıca tescilli markaların aksine coğrafi işaretler için herhangi 

bir kanuni sınırlama ya da devredilmezlik söz konusu değildir. Genelde bu özellikler, 

                                                 
 
150 Coşkun, s. 19. 
 
151 Dal, s. 24. 
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coğrafi işaretlere, tescilli markalara karşı bir üstünlük verirler. Bu durum eski tescilli 

markalarla bir çatışmaya yol açabilir ve bu gerçek uluslararası anlaşmalarda hesaba 

katılmıştır. Yine de tescilli marka sahiplerine evvelki haklarını kullanma garantisi 

(hüsnüniyet kaidelerine bağlı kalmak şartıyla) vermek bir gereklilik olacaktır152. 

 

 

E. Koruma Altındaki Menşe Adları 
 

Koruma Kapsamına alınan menşe ad, bir ülke, bölge veya alandan 

kaynaklanan, kalite ve belirgin nitelikleri sadece bu coğrafi alan ile özdeşleşmiş 

bulunan ürünleri belirtmeye yarayan coğrafi isimlerdir. Koruma altına alınan menşe 

adları sistemi, tarım ürünlerinin kaynağına ilişkin hileli ticari uygulamalara karşı bir 

çare bulmak ihtiyacından meydana gelmiştir. Koruma altına alınan menşe adların 

tanınması genellikle kamu hukuku alanındaki kanunlara ve kanun hükmünde 

kararnamelere dayanmaktadır. İlk olarak Fransa’da 6 Mayıs 1919 tarihli Fransız 

Yasası ile sınai mülkiyetin özel bir alanı olarak menşe adlarına koruma sağlanmıştır. 

 

Koruma altına alınan menşe adın yetkisiz kullanımı suç oluşturur ve böyle 

bir kullanıcıya karşı idari ve cezai yaptırımlar yetkili merciler tarafından uygulanır. 

Hukuki işlemler ise genel itibariyle menşe ad’ın korunmasından sorumlu otoriteler, 

tüketiciyi koruma mercileri ve ticaret organları gibi kamu hukuku birimleri tarafından 

gerçekleştirilir153. 

 

F. Coğrafi İşaret ve Ticari Marka Arasındaki İlişki  
 

Coğrafi işaretlerin ticari markalarla (tescilli marka/alameti farika/müseccel 

marka) ilişkileri, 555 sayılı KHK’nin 18. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, 

kendisi için tescil başvurusu yapılan bir coğrafi işaret 15. madde hükümlerinde 

açıklandığı gibi tescilli bir marka olamaz. Bu durum başvuru henüz yürürlüğe 

                                                 
 
152 Coşkun, s. 19.  
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girmemiş olsa bile böyledir. Bu hükme mukabil olarak tescil olunan müseccel marka 

tescilleri  hükümsüzdürler. Buna ek olarak yukarıda bahsi geçen bu KHK’nin 15. 

maddesinde belirtilen taleplerin herhangi bir markanın tescil başvurusu için ileri 

sürülmesi, korunan coğrafi işaretin haksız kullanımının Türkiye’de genel olarak 

bilinmesinden itibaren 5 yıl içinde mümkündür. Eğer müseccel marka, coğrafi 

işaretten önce tescil edilmiş ise, bu KHK’ya göre bu markanın tescili aşağıdaki koşul 

altında ihlal edilmemelidir: 

 

Tescilli alameti farika bu KHK yürürlüğe girmeden ya da coğrafi işaretin 

kendi yöresinde veya ülkesinde yürürlüğe girmesinden önce iyi niyetle tescil 

olmalıdır. Yine de, toplumu yanıltacak türde nitelikleri olan markalar, menşe adı ya da 

mahreç işareti olarak tescil edilmemelidir154. 

 

Tescil edilmek üzere başvuruda bulunulan bir coğrafi işaretin, aynı ürünle 

ilgili olarak kullanılmak üzere marka olarak tescil edilmesine olanak 

bulunmamaktadır. Bu kurala karşın tescil edilmiş bulunan markalar hükümsüz 

sayılacaktır. Bununla birlikte 555 sayılı KHK’nin 18. maddesinde, bir markanın iyi 

niyetle tescil edilmesi için başvuruda bulunulmuş ya da tescil gerçekleşmiş ise ve 

böylece iyi niyetli bir kullanım hakkı kazanılmış olduğu ve bu hususlar Türkiye’de 

mevzuatın yürürlük tarihinden ya da coğrafi işaretin kendi kaynak ülkesinde 

korunmasından önce gerçekleşmiş olduğu takdirde, coğrafi işaretin hak sahibine 

vermiş olduğu yetkilerin, marka başvurusunun tescil edilmesine ve iyi niyetle 

kullanımına zarar vermeyeceği öngörülmüştür155. 

 

Coğrafi işaretler markalar gibi ayırt edici işaretlerdendir. Markalarda olduğu 

gibi ayırt etme, köken belirtme, kalite ve garanti belirtme ve reklam fonksiyonları 

vardır. Her ikisi de sınai mülkiyet haklarındandır. Her iki grup işaret de iyi bir itibara 

ve ticari değere sahip olabilir156 ve bu nedenle hak sahibi olmayanlar tarafından kötü 

                                                 
 
154 Karakuzu, s. 218. 
 
155 Escudero, s. 1. 
 
156 BAHTİYAR, Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş 4. Bası, İstanbul 2006, s. 98. 
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niyetle kullanılabilir. Marka üzerindeki hakkın lisans yoluyla başkasına devredilmesi 

mümkün iken coğrafi işaret üzerindeki hakka ilişkin lisans verilmesi imkan dahilinde 

değildir. Coğrafi işaretler bir ürünün üreticisini ya da üretildiği teşebbüsü belirtmek 

için değil kökeni olduğu coğrafyayı belirtmek için kullanılır157. Ayrıca markaların 

bireysel, coğrafi işaretlerin ise kollektif tanıtma aracı olduğu da kabul edilmektedir158. 

Bunun dışında coğrafi işaret başvurusunu yapabilecek kimseler 555 sayılı KHK’da 

sınırlı olarak sayılmış iken (m.7); markalar için böyle bir sınırlama 556 sayılı 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (MarKHK)159 söz 

konusu değildir.  

 

IV. 555 SAYILI KHK’NİN GELİŞİMİ VE 2081/92 SAYILI 

AB DÜZENLEMESİ İLE KIYASLANMASI 
 

Türk Hukuk sisteminde coğrafi işaretlerin korunması ya direk ya da en direk 

yolla yapılır. Direk koruma iki safhalı olabilir. İlk önce, eğer tescilli bir coğrafi işaret 

varsa, direk koruma 555 sayılı KHK hükümlerince sağlanır. Direk korumanın ikinci 

bir yolu ise Türk Ticaret Kanunu’nun madde 56’dan 65’e kadar olan haksız rekabet 

hükümleri ile tescil edilmemiş coğrafi işaretler için ve aynı zamanda ticari markalar 

kanunu ile sağlanır. Coğrafi işaretlerin dolaylı korunması, 1995 tarihinde yürürlüğe 

giren 4077160 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sağlanır. Bu kanunun 

4. maddesi kusurlu ürünü tanımlar. Bu çerçevede tüketici; yanlış coğrafi işareti olan 

bir ürün için; fiyat indirimi, sözleşme iptali vb. çareler maksatlı başvuruda bulunabilir. 

Ayrıca bir zarar mevcutsa, kişi bu kanunun 24. maddesine göre bu zararlar için de 

dava açabilir. Böyle bir durumda tüketici dernekleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

mahkemeden önce bir hareketle üretimi ve satışı önleyebilir. Bu kanunun 16. 

                                                 
 
157 Bahtiyar, s. 98. 
 
158 24.6.1995 tarih ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında MarKHK daha sonra, 3.11.1995 

tarihli ve 4128 sayılı Kanunla (R.G. 7.11.1995, S.22456) ve 22.06.2004 tarihli ve 5194 sayılı     
Kanunla (R.G. 26.6.2004, S. 25504) değişikliğe uğramıştır. 

 
159  R.G. 8.03.1995, S. 22221. 
 
160 Dal, s. 90. 
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maddesine göre, eğer aldatıcı bir reklam mevcutsa, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 

tarafından verilecek bir idari para cezası uygun olabilir161. 

 

555 sayılı KHK’ya göre üzerinde hakların iddia edildiği coğrafi bölge ya da 

alanın ya da hangi temelde böyle bir hakkın iddia edildiğini tanımlayacak ehil bir 

otorite yoktur. Başvuruyu yapan kişi, coğrafi bölge ya da alanı belirtmeli ve iddia 

edilen ürünün niteliklerini tanımlamalıdır. Tescilli coğrafi işaretin sahibi, başvuruda 

tanımlanan kriterin sağlanmaya devam ettiğini saptamak için coğrafi işaretin 

kullanılışını kontrol etmelidir. 

 

Türkiye’deki 555 sayılı KHK temel olarak AB tarafından 1992’de 

oluşturulan mevzuatı (2081/92) model alsa da, Türkiye’de korumanın kapsamı AB’ye 

kıyasla daha geniştir. AT düzenlemesi sadece zirai ürünleri ve yiyecek mamüllerini 

kapsar, fakat KHK; doğal, zirai, madensel, endüstriyel ürünleri ve el sanatlarını 

coğrafi işaret olarak koruma kapsamına alır. Bir diğer fark ise böyle bir kullanıma 

tepki verme süresi hakkındadır. Bu periyot Türkiye’de 10, AB’de ise 5 yıldır162. 

 

Buna ilaveten, AB şarap ve likörler ve zirai ürünlerin korunması için farklı 

sistemlere sahiptir. Buna rağmen Türkiye’de zirai ürünlerin korunması için farklı 

sistemlere sahiptir. Buna rağmen Türkiye’de zirai ürünler, endüstriyel ürünler, şarap 

ve likörler vs. arasında bir ayrım yoktur. 

 

2081/92 sayılı Tüzüğün hükümlerine göre, koruma kapsamı içinde yer alan 

menşe adları ve coğrafi işaretler, tarım ürünleri ve gıda maddeleri için söz konusudur. 

Şarap ve sert içecek sektörünün ürünleri bu tüzük kapsamına dahil edilmemiştir. 

2081/92 sayılı Tüzük gıda maddelerinden; biralar, doğal maden suları ve kaynak 

suları, bitki özlerinden yapılan içecekler, ekmek, pasta, kek, bisküvi vb. Fırıncılık 

                                                 
 
161 Ilgaz, s. 227. 

 
162 Coşkun, s. 42. 
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mamulleri ile pasta yapım malzemeleri ve şekerlemeler, doğal sakızlar ve reçineler; 

tarım ürünlerinden; kurutulmuş otlar, esans yağlarına uygulanacaktır. 

 

2081/92 sayılı AT Tüzüğü, iki kategorideki adları içermektedir. Coğrafi 

sınırları belirlenmiş bir alandan kaynaklanan ve belirgin bir niteliği, kalitesi veya 

diğer özellikleriyle bu coğrafi alan ile özdeşleşmiş, bu alana özgü doğal ve insani 

faktörlerden kaynaklanan gıda maddeleri ve tarım ürünlerini tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Bu husus koruma altındaki menşe ad kategorisi için geçerlidir. 

Koruma altındaki coğrafi işaret kategorisi ise, coğrafi sınırları belirlenmiş bir alandan 

kaynaklanan ve belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bu coğrafi alana özgü 

tarım ürünleri ve gıda maddelerini tanımlamak için kullanılır163. 

 

Türkiye’de coğrafi işaretlerin korunması, limitsiz süreye tabi olmalıdır. 

AB’de olduğu gibi, mahkeme tarafından geçersizlikleri ilan edilene kadar 

geçerlidirler. AB ve Türkiye arasındaki bir diğer benzerlik ise coğrafi işaretlerin 

tescilinin ihtiyari olmasıdır. Halbu ki 555 sayılı KHK coğrafi işaretlerin zorunlu 

kullanımını gerektirmez. Türkiye’den farklı olarak, tescil ve idari prosedürler AB’de 

bedelsizdir. Sistemin tüm avantajları gelişmiş pazar şartları anlamında üreticilere ve 

daha güvenilir bilgi anlamında tüketicilere hasıl olmalıdır. Fakat düzenleme, üretici 

gruplarını organize etme ya da niteliklere riayet etmek amaçlı yatırımlar yapma 

anlamındaki dolaylı masraflar için yardımcı olmaz164. Türkiye’de tescil ve idari 

prosedürler için belirli bir miktar ücreti başvuru yapan ödemelidir. 

 

2081/92 sayılı AT Tüzüğünün amaçları tüzüğün açıklayıcı bölümünde 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 

1- Belli nitelikleri olan ürünleri desteklemek, 

2- Tarımsal üretimin farklılaştırılmasını desteklemek, 

3- Kırsal kesim için servet, birikim sağlamak, 

                                                 
 
163 Dal, s. 92. 
 

164 Gündoğdu, s. 42. 



 79

4- Uzak ve daha az gelişmiş alanlarda kırsal üretimi geliştirmek, 

5- Daha nitelikli çalışmaya karşı daha fazla gelir sağlamak, 

6- Kalite, tercih ve bilgi arayan tüketicileri tatmin etmektir. 

 

2081/92 sayılı Tüzük, coğrafi işaretlerin korunmasını, topluluk düzeyinde bir 

tescil sistemine tabi tutmaktır. Tescilin, başvuru esnasında hem ürünlerin ticareti ile 

uğraşanlara hem de tüketiciye bilgi verici bir tarifname ile yapılması öngörülmüştür. 

4’üncü maddeye göre bu tarifname aşağıda sayılanları kapsamak zorundadır: 

 

1- Menşe ad veya coğrafi işaret ile beraber tarım ürünü veya gıda maddesinin 

ismi, 

2- Tarım ürünü veya gıda maddesinin ham maddesini, fiziksel, kimyasal ve 

mikrobiyolojik özelliklerini içeren bir açıklama,  

3- Coğrafi alanın tanımı,  

4- Tarım ürünü ve gıda maddelerinin bu coğrafi alandan kaynaklandığını 

gösteren kanıt. 

5- Tarım ürünleri veya gıda maddelerinin üretim metodlarının açıklanması,  

6- Coğrafi kaynakla bağlı kanıtlayan ayrıntılar,  

7- Kontrol mekanizmalarının ayrıntıları,  

8- Menşe ad veya coğrafi işarete ilişkin etiketleme bilgileri,  

9- Topluluk ve/veya ulusal hükümler uyarınca yerine getirilmesi zorunlu 

herhangi bir şart. 

 

Tescil için başvuru, ilgili üye ülkenin yetkili kurumuna bir tarifnameyle 

yapılmaktadır. Başvuruyu alan üye ülke bu tüzüğün koşullarını karşıladığına inandığı 

ve usulüne uygun gördüğü başvuruyu tarifname ise ilgili belgelerle birlikte komisyona 

iletecektir. Tescili istenen ad daha geniş bir coğrafi alana ilişkinse veya bu 

coğrafyayla ilgili geleneksel bir adla bağlantılıysa veya başka bir üye ülkeye ya da 

m.12/3 uyarınca üçüncü bir ülkeye ilişkinse, başvuruyu alan üye ülke, başvuruyu 

Komisyon’a göndermeden önce ilgili üye ülkeye veya söz konusu üçüncü ülkeye 

durumu bildirecektir. Görüşmeler akabinde, ilgili ülkelerdeki gruplar, gerçek veya 

tüzel kişiler anlaşırlar ise Komisyon’a ortak bir başvuru önereceklerdir. 
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Sonuç olarak Avrupa Birliği hukukunda coğrafi işaret koruması, ürün 

bazında ayrım yapılarak sağlanmaya çalışılmış ve farklı kategorilerdeki ürünler için 

değişik düzenlemeler kabul edilmiştir. İşte bu düzenlemelerden en önemlisi de şu ana 

kadar bahsi geçen 2081/92 sayılı Tüzüktür.  

 

2081/92 sayılı Tüzük, kendisinden eski menşeli uluslararası sözleşmelerden 

farklı bir terminoloji benimsemiş; ilk defa kullanılan “geographical indication”, 

“designation of origin”, “protected designation of origin” ve “protected geographical 

indication” kavramlarına yer vermiştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere 2081/92 

sayılı bu Tüzük 2006 yılında yürürlükten kaldırılmış; yerine 20 Mart 2006 tarihli ve 

510/2006 sayılı “Tarım Ürünleri ve Gıda Maddelerinde Mahreç İşaretlerinin ve Menşe 

Adlarının Korunması Hakkında Tüzük” kabul edilmiştir. Bu Tüzük’te de, 2081/92  

sayılı Tüzük’le aynı kavramlar tercih edilmiş olup; terminoloji açısından eski ve yeni 

tüzükler arasında bir farklılık bulunmamaktadır165.  

 

510/2006 sayılı yeni Tüzük’teki tanıma göre; bir tarım ürünü ya da gıda 

maddesini tanımlamak üzere kullanılan bölge adı, belirgin bir yerin adı ve istisnai 

durumlarda bir ülkenin adı, bu tarım ürünü ya da gıda maddesinin aşağıdaki şartları 

karşılaması  durumunda “geographical indication” niteliği kazanmaktadır: 

-tarım ürünü ya da gıda maddesinin menşeinin bu bölge, belirgin yer ya da 

ülke olması, 

-tarım ürünü ya da gıda maddesinin bu coğrafi kökene göndermede bulunan 

belirgin bir nitelik, ün veya diğer özellikleri taşıması,  

-tarım ürünü ya da gıda maddesinin üretimi ve/veya işlenmesi ve/veya 

hazırlanması işlemlerinin belirtilen coğrafi alan içinde yapılması. 

Yeni Tüzük m. 2/1.b hükmündeki tanıma göre bu kavram içinde coğrafi 

yerin adının geçmesi gerekli olduğundan, kural olarak coğrafi yer adı dışındaki 

adlardan oluşan geographical indication kabul edilmemektedir. Ancak Tüzük m. 2/2. 

hükmü ile bu kurala bir istisna getirmiştir. Buna göre; coğrafi yerin adını içermese 

                                                 
 
165 Council Regulation (EC) No. 510/2006 of 20 March 2006 on Agricultural Products and Foodstuffs 

as Traditional Specialities Guaranteed, OJ L093, 31.03.2006, s.1-11. 
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bile geleneksel olarak yerleşmiş adlar, m. 2/1.b’de sayılan diğer şartları taşımaları 

halinde, “ographical indication”sayılabilmektedirler166. 

 

Ürünün, coğrafi kökene göndermede bulunan “belirgin bir nitelik, ün veya 

diğer özelliklerden” birini taşıması gerekmektedir. Tüzük’ün ifadesinde ürünün 

belirgin bir niteliği veya ünü ya da diğer özelliklerden sadece birinin bulunmasının 

yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, hükümde kullanılan “belirgin”, 

“nitelik”, “özellik” ve “ün” kavramları, Tüzük’te açıklanmamıştır. Bahsi geçen 

kavramların yorumunu her bir somut olay için ulusal mahkemeler tarafından 

yapılması gerekmektedir.  

 

Lizbon Sözleşmesi’nde ve Tüzük’teki appellation of origin (menşe adı) 

kavramına ilişkin düzenlemelerden farklı olarak, Tüzük, geographical indication 

kavramı için, ürünün nitelik veya özelliklerinin bu coğrafi çevreden kaynaklanmasını 

zorunlu kılmamıştır. Bunun yerine, daha esnek bir unsur olan; ürünün belirgin nitelik, 

ün veya diğer özelliklerinin coğrafi kökene göndermede bulunmasını kabul etmiştir. 

Anılan unsura göre, söz konusu belirgin nitelik, ün veya özelliğin, ürünün menşei olan 

coğrafi yeri çağrıştırması, hatırlatması, bu yerle bağlantısını ifade etmesi yeterli 

sayılmaktadır.  

 

Tüzük m. 2/1.b hükmündeki geographical indication kavramının, Lizbon 

Sözleşmesi’ndeki ve Tüzük’teki appellation of origin (menşe adı) kavramında bir 

diğer farkı da, “ün/itibar” unsurunu yeterli saymasıdır.  

 

Tüzük m.2/1.a hükmüne göre: ürünün üretimi, işlenmesi ve hazırlanması 

işlemlerinden en az birinin belirtilen coğrafi alan içinde yapılması zorunlu ve 

yeterlidir. Bu düzenleme ile ürünün, belirtilen coğrafi alan dışında da üretilmesi 

mümkün kılınmıştır167.  

 

                                                 
 
166 Yıldız, s. 69. 
 
167 Yıldız, s.71. 



 82

V. COĞRAFİ İŞARETLERE SAĞLANAN KORUMANIN 

FAYDALARI 
 

Daha önce de belirttiğimiz üzere coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya 

diğer özellikleriyle kökeninin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş 

bir ürünü gösteren işarettir. Ürünlerin özelliklerini göstermesinden dolayı, coğrafi 

işaretli ürünler, pazar rekabetinde avantaj sağlanmaktadır. Coğrafi işaretlerin 

korunması, gelişmekte olan ülkelere ekonomik kazançlar sağlarken aynı zamanda bu 

ülkelerin iktisadi olarak görece daha kötü durumda olan kırsal yörelerinde yaşayan 

üreticilerine de fayda sağlayacaktır168.  

 

Sınai mülkiyet hakları içerisinde önemli bir yer teşkil eden coğrafi işaretlerin 

ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde korunması, iktisadi ve ticari alanda önemli 

faydalar sağlar. Coğrafi işaretler, özünde ayırt edici işaretler olduğu için ekonomide 

önemli yer tutarlar. Bu bağlamda coğrafi işaretlerin köken belirtme ve ayırt etme 

işlevleri ön plana çıkar. Bunun dışında kalite ve garanti belirtme fonksiyonları ve 

geleneksel bilgileri koruyucu özelliği de coğrafi işaretlerin önemli bir sınai mülkiyet 

hakkı olarak değerlendirilmesine sebebiyet vermektedir. 

 

Coğrafi işaretlerin korunması ile tüketicilerin aldatıcı, karıştırılma ihtimali 

yüksek veya yanıltıcı etiketlerin kullanımına karşı korunması sağlanmış olur. Coğrafi 

işaretlerin kullanıma görevlendirilmiş kişiler tarafından ve ürünün tarifnamesinde yer 

alan özelliklere uyum sağlanmadan piyasaya sürülen ürünler üzerinde kullanılması 

yoluyla ortadan kaldırılmaması halinde, tüketicilerin bu boşluktan yararlanacak kişiler 

tarafından aldatılıp, yanıltılacağı aşikardır. 

 

Yine coğrafi işaretlerin korunması ile tüketiciler, ürün hakkında sağlanan 

yeterli ve doğru bilgiden faydalanarak; yasal, aldatıcı olmayan ürünler arasından 

seçim yapma imkanını elde etmiş olurlar169. 

                                                 
 
168 Gökovalı, s. 149. 
 
169 Coşkun, s. 149. 
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Coğrafi işaretlerin korunmasının genel anlamda iki temel faydası mevcuttur. 

İlk faydası taklit kullanımların engellenmesi neticesinde, hak sahipleri satışlarını 

artırabilir. İkinci faydası ise üreticilerin kimliği kolaylıkla tespit edilebileceği ve 

ürünlerinden kolayca sorumlu tutulabilecekleri için, ürünlerde güvenliğin ve kalitenin 

gözetilmesine de yarayabilir170. Diğer bir anlatımla yalnız tüketiciler açısından ürüne 

itibar katmakla kalmaz, bununla birlikte yüksek kalite standartlarına uygunluk da 

gerektirdiği için, tüketicilerin güvenini de pekiştirir. 

 

Coğrafi işaretler her türlü ekonomik yapı için önem arz etmesine karşılık, 

gelişmekte olan ve ekonomisi daha ziyade tarımsal üretime dayanan ülkelerde ayrı bir 

yere sahiptir. Gelişmesini tamamlamış ve sanayileşmiş ülkelerde ekonomi daha ziyade 

marka ve patentlere dayanır. Coğrafi işaretler elbette bu ülkeler için de önemlidir ama 

sınai mülkiyet hakları arasında markalar ve patentler bu ülkelerin ekonomisinde daha 

ağırlıklı bir yer tutar. 

 

Coğrafi işaretlerin korumasının ekonomik etkisi ise, coğrafi işaretlerin ürüne 

piyasa kimliği kazandırması ve ürün farklılaştırmasına yol açarak böylece ürüne 

korunmadığı duruma göre daha yüksek bir fiyat verilmesinden kaynaklanır. Coğrafi 

işaretlerin koruması yerel üreticilere kendi markalarını yaratma ve bundan ticari 

kazanç elde etme imkanı sağlayacaktır. Diğer taraftan bu ekonomik kazançların 

sağlanması için çok yüksek miktarlarda AR-GE harcamasının yapılmasına gerek 

yoktur; bu ekonomik kazançlar zaten var olan bir ürünün korunması ile elde edilebilir 

ve patentlerde olduğu gibi çok kompleks faaliyetlere gerek kalmaz. Avrupa’da coğrafi 

işaretlerin koruması bu ürünleri üreten üreticilerin karlarının artmasına neden 

olmuştur171. 

 

Coğrafi işaretlerin hem az gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için 

oldukça önem arz ettiği açıktır. Ancak coğrafi işaretlere koruma sağlanması az 

gelişmiş ülkeler için zararlı sonuçlar da doğurabilecek niteliktedir. Bunun en önemli 

                                                 
 
170 Adder/Thumm/Crazioli, s. 25. 
 
171 Gökovalı, s. 149. 
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nedeni ise coğrafi işaretlere sağlanan korumanın yetersiz kalması ve taklit ürünlerin 

bu ülkelerde bütün çabalara rağmen önlememesidir. 

 

Coğrafi işaretlere koruma sağlanmasının faydalarından biri de; üreticiler ve 

tüccarlar bu yolla ürünlerin ayırt edici niteliklerinin ve geleneksel özelliklerinin 

tanınmasını sağlamış olurlar. Bu şekilde global piyasalarda ürünlerinin diğer 

ürünlerden farklılaşması sağlanmış olur. Üreticiler ve tüccarlar tespit edilen ürün 

tarifnamelerinin kullanılmasından fayda sağlarlar. Bu şekilde ürünün özgün 

niteliklerinin yozlaştırılmasının önüne geçilmiş olur. Ayrıca üreticiler ve tüccarlar, 

coğrafi işaretlerin yasal korunması yoluyla haksız rekabetin önüne geçilmesi 

sonucunda, ürünlerinin piyasalarda daha çok değer kazanmasından fayda sağlarlar. Bu 

fayda esas olarak maliyetle ilgilidir. Herhangi bir ürünün üretilmesinden piyasaya 

sürülmesine kadar giden aşama söz konusudur. Bu maliyet, ürünü üretirken kullanılan 

malzemenin farklılaşmasına bağlı olarak azalıp artabilir172. 

 

Coğrafi işaretlerin korunmasının faydalarından biri de bu koruma ile kamu, 

haksız ticari uygulamaların engellenmesinden ve yanıltıcı veya aldatıcı ticari işlemlere 

karşı getirilen yaptırımlardan dolayı fayda elde eder. Kamu, yasal bir rekabet 

ortamının oluşturulmasından menfaat sağlar. Bu şekilde mevcut ürünler arasında geniş 

bir tercih olanağı elde etmiş olur. Coğrafi işaretlerin korunması ile kamu, ürünlerin 

ulusal ve bölgesel ayırt edici niteliklerinin iç ve dış piyasalar için tespit edilmesi ve 

desteklenmesinden fayda sağlar. Çünkü bu durum kamuya ürünler hakkında 

karşılaştırmalı bilgi etme imkanı sağlar. Kamu, son aşamada, sınai mülkiyet 

yasalarının dengeli bir şekilde uygulanmasından fayda sağlar. Bu şekilde kamu 

kaynaklarının optimum dağılımı temin edilmiş olur. Ayrıca sınai mülkiyet yasalarının 

ve buna ilişkin uygulamaların meşru ticaret yolundaki engelleri kaldırması için gerekli 

bir mekanizma daha etkili bir şekilde kullanılmış olur173. 

 

                                                 
 
172 Coşkun, s. 15. 
 
173 Coşkun, s. 15. 
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Coğrafi işaretlerin koruması ticareti artırarak, bu ürünün dış piyasalarda daha 

fazla yer bulmasına olanak sağlayabilir. Dünyanın bir numaralı çay üreticisi 

Hindistan’ın, Derjeeling bölgesinde yetişen “Derjeeling Çayı” buna örnek olarak 

verilebilir. Hindistan bu çay için uluslararası düzeyde marka ve/veya coğrafi 

işaretlerin koruması olmak ve yasal olmayan kullanımları önlemek için yaklaşık 

(1998-2002 yılları arasında) 200 bin Amerikan Doları harcama yapmıştır174. 

 

Buna karşın, 2000 yılında bu çayın ihracatından 30 milyon dolar elde 

etmiştir. Çay üretimi emek yoğun bir süreçtir ve bu üretim sürecinde çay sektöründe 

52 bin kişiye sürekli, 15 bin kişiye de Mart-Kasım ayları arasında geçici iş 

sağlamaktadır. Coğrafi işaretlerin korunması sadece ekonomik kazançların 

sağlanmasında değil, geleneksel bilgi ve üretim biçimlerinin (traditional knowledge) 

korunarak, kültürel mirasın korunmasına da olanak sağlar. Yıllarca hatta yüzyıllarca 

yerel halk tarafından geliştirilen ve aktarılan geleneksel bilgi bu sayede korunmuş 

olur. Böylece, coğrafi işaretler bu yörelerde (ülkelerde) turizmi ve diğer coğrafi 

faaliyetleri olumlu yönde etkileyerek, bunları ekonomik kazanca dönüştürebilir. Daha 

yüksek bir fiyattan satılan coğrafi işaretler ile korunan ürünleri üreten küçük ve orta 

boy işletmeler de bu avantajdan faydalanırlar. 

 

Netice olarak coğrafi işaret ile;   

 

-aCoğrafi işaret tescili yapılan ürünlerin kalitesinin korunması ve belli bir 

standartta üretiminin sağlanması, 

-aCoğrafi işaret konusu yörede üretim yapanların tescilin sağladığı 

korumadan öncelikli olarak yararlanmaları,  

-aBaşka bölgelerde üretilen ürünlerle karışmalarının önlenmesi ve  

-aÜrünlerin yurt içi ve yurt dışında kolayca tanıtılması sağlanabilmektedir. 

Ayrıca, geleneksel, yöresel ürünleri korumak ve bunun kullanım hakkını 

belgelendirmek için coğrafi işaretleme tescili alınmak zorundadır. 

 

                                                 
 
174 Gökovalı, s. 150. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

 

COĞRAFİ İŞARET HAKKI ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR  

VE TECAVÜZ HALLERİ İLE CEZAİ SORUMLULUK  

VE HUKUK DAVALARI 

 

 

I. COĞRAFİ İŞARET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR 

 

A. Genel Olarak  
 

Coğrafi işaretleri, marka, patent ve tasarımlardan farklı olarak sadece 

başvuran veya adına tescil ettiren kişi değil başvuru yapma hakkına sahip olan kişiler 

de kullanabilir. Yani coğrafi işaretleri kullanmak için adına tescil ettirmek zorunlu 

olmayıp işaretin menşe ve mahreç işareti olmasına göre 555 sayılı KHK’de istenilen 

şartları haiz olmak yeterlidir. Nitekim 555 sayılı CoğİşKHK m. 15’te tecavüz teşkil 

eden eylemleri önleme yetkisi olanlar sayılırken sadece tescil edilmiş coğrafi işareti 

kullanma hakkına sahip olan kişiler değil coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına 

sahip olan kişiler de sayılmıştır. Yani coğrafi işaret hakkına tecavüz teşkil eden 

eylemleri önleme yetkisine sahip olan bu kişilerin, bu eylemler işlendikten sonra da 

şikayet hakkına sahip olduklarının kabulü gerekir. 

 

Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş bir menşe ve mahreç işareti aleyhine 4128 

sayılı yasada sayılan suçlardan birinin işlenmesi halinde adına coğrafi işaret tescil 

edilen kişilerin yanı sıra bu coğrafi işaret için başvuru hakkına sahip olan kişiler de 

şikayet hakkını haizdir. Coğrafi işaret başvurusu, 555 sayılı CoğİşKHK’nın 9. 

maddesi uyarınca yayınlandığı takdirde başvuru sahibi de, coğrafi işaretlere vaki 

tecavüzlerden dolayı şikayet hakkına sahiptir175 (555 sayılı CoğİşKHK m.24/son). 

                                                 
 
175 AYDIN, Hüseyin: Sınai Mülkiyet Hakları Aleyhine İşlenen Suçlar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

2002, s. 48. 
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Coğrafi işaretlerin mal ve hizmet mücadelesindeki önemi nedeniyle hukuken 

koruma altına alınması gerekmiştir. Bu korumanın önemi iki şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. Birincisi, belirli bir coğrafyayla özdeşleşen ürün ve hizmetlerin, o 

coğrafyada üretilmiyor olmasına rağmen o coğrafyada üretiliyor ibaresi ile piyasaya 

sunulmasının tüketici açısından yaratacağı yanılgı ve ürün ve hizmetlerin kalitesinin 

algılanmasında doğabilecek yanlışlıklardır. İkincisi ise üreticiler için söz konusu olup, 

hukuksal himayenin yokluğu nedeniyle coğrafi işaretin zamanla jenerik halini alması 

ve herkesin kullanımına açık olması nedeniyle coğrafi işaretin korunabilir hak 

olmaktan çıkmasıdır176. 

 

Ürünlerin coğrafi kaynağını belirtmek için coğrafi işaretlerin kullanılması 

geleneği yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Ürün ve malların tanınmasında ve 

birbirlerinden ayırt edilmesinde yararlanılan en yaygın uygulama coğrafi işaretlerin 

kullanılması idi. Fakat yasal koruma sağlamak için bir coğrafi bölgenin kesin tanımı 

yapmanın önemi, 100 yıl öncesine kadar anlaşılamamıştır177. 

 

Konuyla ilgili olarak Sahte Mahreç İşaretlerinin Önlenmesi Hakkında 

Madrid Anlaşması, coğrafi işaretlerin himayesine ilişkin etkin önlemleri içermektedir. 

Anlaşmanın çeşitli tarihlerde tadil edilen son metnine göre, üye ülkelerden birine ait 

ya da o ülkede mevcut sahte ya da aldatıcı mahreç işaretlerini, doğrudan doğruya ya 

da dolaylı yoldan üzerinde taşıyan tüm ürünlere ithal esnasında el konulmalı  ya da 

ithalat yasaklanmalı ya da konuyla ilgili herhangi bir eylem veya ceza yaptırımı 

uygulanmalıdır. Türkiye bu anlaşmanın tadil edilen son metnine 15.07.1999 tarihi 

itibariyle taraftır178. 

 

 

 

                                                 
 
176 Devlet Planlama Teşkilatı, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2000, s. 208. 
 
177 Ilgaz, s. 120 (DPT. ÖİKR). 
 
178 DPT, ÖİKR, 2000, s. 205. 
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B. Türk Hukukunda Durum 
 

Türkiye’de coğrafi işaretlerin hukuksal himayesiyle ilgili çalışmalar 1930’lu 

yıllara dayanmaktadır. T.C. Başbakanlık Muamelat Müdürlüğü’nün 30.01.1930 tarihli 

6/367 sayılı İsmet Paşa imzalı yazısında Madrid İtilafnamesi’nin La Haye tadiline 

iştirakının ülkemiz lehine olacağı ifade edilmiştir. Ancak Türkiye bu tadile katılmamış 

yıllar sonra 30.01.1997 tarihinde adı geçen anlaşmanın Londra tadilini tasdik 

etmiştir179. 

 

1995 yılına kadar, coğrafi işaretler, Türkiye’de özel bir hukuksal 

düzenlemenin konusu olmamıştır. Bununla birlikte bazı düzenlemelerde coğrafi 

işaretlerle ilgili hükümler mevcut idi. Bazı ülkelerde marka kanunlarının bir 

bölümünde düzenlenen coğrafi işaretler, Türkiye’de müstakil bir düzenlemenin 

konusu olmuştur. 4113 sayılı yetki kanununa dayanılarak çıkarılan 555 sayılı Coğrafi 

İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 4128 sayılı kanunla 

suç ve cezalara ilişkin hükümler eklenmiş ve bu hükümler metin üzerine işlenmiştir. 

Kısa bir süre sonra da bu kanun hükmünde kararnamenin uygulama şeklini gösterir 

yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

C. Coğrafi İşaret Suçlarında Suçun Hukuki Konusu 
 

Coğrafi işaret suçlarında suçun hukuki konusu suçtan suça değişmektedir. 

Coğrafi işaret hakkına tecavüz teşkil eden 24/A maddesinin (c) fıkrasında düzenlenen 

suçlarla (a) fıkrasında düzenlenen coğrafi işaret koruması olan işareti kaldırma 

suçunda suçun hukuki konusu coğrafi işaret hakkıdır. Çünkü bu suçlarla başkalarına 

ait coğrafi işaret hakkına tecavüz edilmektedir . 

 

555 sayılı CoğİşKHK’nın 24/A maddesinin (a) ve (b) fıkralarında 

düzenlenen suçlarda ise başkasına ait coğrafi işaret hakkına tecavüz edilmemektedir. 

Bu suçların hukuki konusu sahtekarlık cürümlerinde olduğu gibi ammenin itimadı bir 

                                                 
 
179 Dericioğlu, s. 144. 
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başka deyişle kamunun güvenidir. Yani hukuki ilişkilerde ve ticari faaliyetlerdeki 

güven ve dürüstlüğe ait kamusal menfaattir. Çünkü fail gerçekte coğrafi işareti 

kullanma hakkına sahip olmadığı halde coğrafi işaretleri kullanarak toplumu 

yanıltmakta ve bu şekilde toplumun menşe ve mahreç işaretlerine duyduğu güveni 

zedelemektedir180. 

 

Coğrafi işaret suçları, hem menşe hem de mahreç işaretlerinin aleyhine 

işlenebilmektedir. Nitekim suç ve cezaların düzenlendiği 24/A maddesinde menşe ve 

mahreç işaretleri terimine yer verilmemiş üst kavram olan coğrafi işaret kavramı 

kullanılmıştır. Menşe ve mahreç işareti ayırımı suçun faili ve unsurlarının tespitinde 

önem arz etmektedir. Tescil edilmeyen işaretler 555 sayılı CoğİşKHK’ya göre himaye 

edilmez ve dolayısıyla tescil edilmeyen menşe ve mahreç işareti aleyhine işlenen 

tecavüz niteliğindeki eylemler de 24/A maddesine göre suç teşkil etmez. Yani coğrafi 

işaret suçlarında suçun teşekkülü için aranan ilk koşul, suça konu menşe veya mahreç 

işaretinin tescil edilmiş olmasıdır (m.4). Tescil başvurusu yayınlanmış olmak 

kaydıyla, tescil için başvurusu yapılmış menşe ve mahreç işaretlerine yönelik 

tecavüzler de suç teşkil eder (m.24/2).  

 

Coğrafi işaretin içinde ürünün öz adı da yer alıyorsa ürünün öz adının 

kullanımı suç değildir (m.16). Örneğin Afyon lokumu bir coğrafi işarettir ve bu 

coğrafi işaret içinde ürünün öz adı olan “lokum”  kelimesi de yer almaktadır. Salt 

“lokum” kelimesinin başkaları tarafından kullanılması elbette ki suç teşkil 

etmeyecektir. Ayrıca iyi niyetli bir kullanım da suç teşkil etmeyecektir. Bir menşe 

veya mahreç işareti, Dünya Ticaret Örgütü  Kuruluş Anlaşması’ndan (15 Nisan 1994) 

önce sürekli olarak en az on yıl süreyle kullanılmış veya bu tarihten önce iyi niyetli  

bir şekilde kullanılmış ise kararnamenin yürürlük tarihinden sonra bu coğrafi işaretin 

kullanılması suç teşkil etmez181. 

 

                                                 
 
180  Aydın, s. 247. 
 
181  Aydın, s. 251. 
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D. Coğrafi İşaret Suçlarının Niteliği İle Coğrafi İşaret 

Suçlarında İştirak, Teşebbüs ve Manevi Unsur 
  

Suç ve cezaların kanuniliği ceza hukukunun en temel ilkelerinden biridir. Bu 

ilke, suç teşkil eden fiillerin açık ve kesin bir şekilde kanunda ifade edilmesini 

gerektirir. Bu şekilde hem yürütmenin ve yargının keyfiliği önlenebilmekte hem de 

kişiler için hukuki güvenlik ve kesinlik sağlanabilmektedir182. Suçlar, en genel 

anlamıyla cürümler ve kabahatler olarak ikiye ayrılırlar. 4128 sayılı yasayla coğrafi 

işaret suçları için aşağıdaki cezalar getirilmiştir. Suçun niteliğine göre: 

 

-1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası, 

-üç yüz milyondan bir milyara kadar para cezası, 

-bir yıldan az olmamak üzere iş yerinin kapatılması ve ticaretten men cezası. 

 

Görüldüğü üzere coğrafi işaret suçları için tayin edilen cezalar arasında hem 

cürümler için hem de kabahatler için öngörülen cezalar vardır ancak asıl cezalar, hapis 

ve ağır para cezasıdır. Ticaretten men ve işyeri kapatma cezası fer’i ceza olarak 

öngörülmüştür. Dolayısıyla coğrafi işaret suçlarının niteliğinin cürüm olduğunu 

söylemek mümkündür. Zira bu suçlarda kovuşturmanın şikayete bağlı olması cürüm 

olma niteliklerini doğrulamaktadır183. 

 

Coğrafi işaret suçlarında manevi unsur kasttır184 ve coğrafi işaret suçlarına 

eksik teşebbüs mümkündür (TCK m.43). Coğrafi işaret suçları, maddi suç ve şekli suç 

ayrımı bağlamında şekli suçlardan sayılır. Çünkü bu suçlar, kanunda belirtilen 

hareketlerin icra edilmesi ile tamamlanmaktadır. Bu suçlarda suçun tamamlanması 

için herhangi bir tehlikenin veya zararın doğmasına gerek yoktur. Dolayısıyla coğrafi 

işaret suçlarına tam teşebbüs mümkün değildir185. Bunun dışında coğrafi işaret 

                                                 
 
182  TOROSOĞLU, N.: Ceza Hukuku, Ankara 2001, s. 14. 
 
183  DONAY, S./Arman H.: Sınai Mülkiyet Aleyhine İşlenen Suçlar, İstanbul 1973, s. 25. 
 
184  MARANGHDİS, G.M.: İntellectual Property Laqs of Europe, United Kingdom 1999, s. 79, 136. 
 
185  Aydın, s. 24. 
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suçlarına iştirak mümkündür. Kanun koyucunun iştirak edeni asli fail gibi 

cezalandırdığı coğrafi işaret suçları 4128 sayılı yasada belirtilmiştir. Buna göre 555 

sayılı CoğİşKHK’nın 24. maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan suçlara 

iştirak edenler, iştirak derecesi ne olursa olsun asli fail gibi cezalandırılır. 

 

Coğrafi işaret suçları tıpkı diğer sınai mülkiyet suçlarında olduğu gibi ticari 

ve ekonomik suçlar grubuna dahil suçlardan kabul edilmektedir. Çünkü bu suçlar 

genellikle bir ticari veya sınai faaliyetin icrası nedeniyle ve bu faaliyetlere ilişkin 

olarak işlenmektedirler186. 

 

Netice olarak coğrafi işaret suçları salt hareket suçlarından olduğundan bu 

suçlarda objektif sorumluluk söz konusu değildir. 

 

E. Coğrafi İşaret Suçları 
 

a. Genel Olarak  
 

555 sayılı CoğİşKHK’nın yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra 4128 

sayılı yasayla coğrafi suç ve cezalarını kapsayan 24/A maddesi kararnameye 

eklenmiştir. 24/A maddesinin ilk üç fıkrasında coğrafi işaret suçları ve cezaları  

düzenlemiştir. 4. fıkra da tüzel kişilerin, işletme çalışanları ve yöneticilerin cezai 

sorumluluğu, 5. fıkrada şikayet hakkına sahip olanlar ve şikayet süresi, son fıkrada ise 

suç eşyalarının zapt ve müsaderesi düzenlenmiştir. 

 

Coğrafi işaret suçları, marka, patent ve tasarım suçlarıyla büyük ölçüde 

aynıdır. Ancak coğrafi işaret hakkına tecavüz teşkil eden eylemler, maddi unsurları 

itibariyle marka, patent ve tasarım suçlarından farklılık arz etmektedir.  

 

Ceza hukukunun temel prensibi olan; “Kanun yoksa, suç da, ceza da yoktur” 

ilkesi burada da geçerlidir. Bu sebepten ötürü, coğrafi işaret hakkını herhangi bir ihlal 

                                                                                                                                            
 
186  ERMAN, S.: Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, İstanbul 1992, 3. Baskı, s. 2-16. 
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durumu ve korunması 555 sayılı CoğİşKHK ile değil de 4128 sayılı kanun ile 

düzenlenmiştir187. 

 

24/A maddesinde belirtilen suçlar hizmetlerini yaptıkları esnada bir 

işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse, 

çalışanlar ve suçun işlemesine mani olmayan işletme sahibi ya da sorumlusu, hangi 

unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de aynı surette cezalandırılır. 

Bir tüzel kişinin işleri yürütülürken 24. madde de sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzel 

kişi masraflar ve para cezasından zincirleme olarak sorumlu olur. Fiile iştirak edenler 

hakkında olayın mahiyetine göre 765 sayılı TCK’nın “suç ortaklığı” hükümleri188 

uygulanır. Bu suçlardan dolayı kovuşturma şikayete bağlıdır. 

 

b. 24/A Maddesinin (a) Fıkrası 
 

555 sayılı CoğİşKHK’nin 24/A maddesinin (a) fıkrasına göre aşağıdaki 

eylemler suç teşkil eder ve bu eylemi gerçekleştirenler bir yıldan iki yıla kadar hapis 

veya ondört milyar liradan yirmiyedi milyara kadar ağır para cezasına veya her ikisi 

ile cezalandırılır. 

 

Bu eylemler: 

 

1- Coğrafi işaret hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini 

gerçeğe aykırı olarak yapmak, 

2- Coğrafi işaret koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, 

coğrafi işaret koruması olduğunu belirten işaret yetkisi olmadan kaldırmak, 

3- Kendisini haksız olarak coğrafi işaret başvurusu veya coğrafi işaret hakkı 

sahibi olarak göstermek. 

 

                                                 
 
187  Dal, s. 89. 
 
188 YALÇIN, Ayhan (Av.): “En Son Değişikleri ile Türk Ceza Kanunu” Der Yayınları, İstanbul 1993, 

s. 10-41 (Madde. 64, 65 ve 67). 
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Coğrafi işaretin tescili için başvuru hakkına sahip olan kişiler, işaretin menşe 

veya mahreç işareti olmasına göre değişir. Menşe işaretlerinde başvuru hakkına sahip 

olmak için, sicilde belirtilen ve ürünün üretildiği coğrafi bölgede faaliyette bulunmak 

gerekir. Mahreç işaretlerinde ise bir kişinin tescil başvurusu yapabilmesi için bu 

kişinin ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerden en az birini sicilde belirtilen 

yöre, alan veya coğrafi bölge sınırları için gerçekleştirmesi şarttır. Tüm bu özellikleri 

taşımayan birinin coğrafi işaretin tescili için başvuruda bulunması 24/A maddesine 

göre suç teşkil eder. 

 

Menşe ve mahreç işaretini kullanıp da tescil ettirmeyen kişiler, bu işaretleri 

tescil edilmiş gibi veya tescil için başvuruda bulunmuş gibi kullanamazlar ve bu 

içerikte kayıtlara, ürünlerin üzerinde yer veremezler, aksi halde eylem, kendisini 

haksız olarak coğrafi işaret başvurusu veya coğrafi işaret hakkı sahibi olarak gösterme 

suçunu teşkil eder189. 

 

c. 24/A Maddesinin (b) Fıkrası 
 

555 sayılı CoğİşKHK’nin 24/A maddesinin (b) fıkrasında şu eylemler suç 

olarak düzenlenmiştir. Bu eylemler: 

 

Korunan bir coğrafi işaret hakkının sahibi olmadığı, herhangi bir sebeple 

coğrafi işaret hakkının hükümsüzlüğü, coğrafi işaret korumasından doğan hakkın sona 

ermesi durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı 

eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir 

coğrafi işaret hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koymak 

veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarz yazı, işaret ve 

ifadeleri kullanmak. 

 

Coğrafi işaretler nitelik olarak hukuksal işlere konu olamazlar. Mesela bir 

menşe adının lisansa verilmesi veya rehnedilmesi söz konusu değildir. Bu fıkraya 

aykırı hareket edenler iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedi milyar 
                                                 
 
189 Aydın, s. 253. 
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liradan kırk altı milyar liraya kadar ağır para cezası ile veya her ikisi ile 

cezalandırılırlar. 

 

II. TECAVÜZ HALLERİ VE CEZALAR 

 

A. Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller ve Maddi 

Unsurları 

 

a. Tecavüz Sayılan Fiiller 
 

555 sayılı CoğİşKHK 24. maddeye göre; tescil edilmiş coğrafi işaretler, 

bunların kullanım hakkına sahip olmayan üçüncü kişiler tarafından aşağıda yazılı 

biçimde kullanımları coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılır: 

 

a- 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,  

b- Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız 

biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimi bırakan kullanımı veya korunan 

adın tercümesinin kullanımı veya “stilinde”, “tarzında”, “tipinde”, “türünde”, 

“yöntemiyle”, “orada üretildiği biçimde” veya benzeri diğer açıklama veya terimlerle 

birlikte kullanımı, 

c- Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım veya reklamında veya ürünle ilgili 

herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda 

yanlış ve yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi, 

d- Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması 

veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması, 

e- Bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yazılı fiillere iştirak veya 

yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin 

yapılmasını kolaylaştırmak,  

f- Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan 

coğrafi işarete sahip malın nereden veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak. 
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Coğrafi işaret başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesine 

göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, coğrafi işarete vaki tecavüzlerden dolayı 

hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. 

 

Coğrafi işaretlerden menşe adlarını, sadece sicilde belirtilen coğrafi bölgede 

faaliyet gösteren üreticilerin kullanım hakkı vardır (m.17/II). Bunlar dışındaki 

kimseler kullanım hakkına sahip olmayan üçüncü kişiler olup, bunların m.21/I. de 

belirtilen biçimde, tescil edilmiş coğrafi işaretlerin kullanımları coğrafi işaret hakkına 

tecavüz sayılır.  

 

Bununla beraber, mahreç işaretlerinin kullanımı için m.17/II’nin ikinci 

cümlesinde yazılı şartları taşıyan ürünler üzerinde kullanılması zorunludur. Madde 

21/I’de öngörülen düzenleme göz önüne alındığında, mahreç işaretlerinin kullanımı 

için, m.17/II’nin ikinci cümlesinde yazılı şartları taşımayan ürünler üzerinde tescilli 

mahreç işaretinin kullanılması coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılmayacaktır. Zira 

m.24’te tecavüz halleri sınırlı sayı ilkesine göre belirlenmiştir, yani tahdididir. Bundan 

dolayı tescilli mahreç işareti olan coğrafi işareti 555 sayılı CoğİşKHK’ya aykırı 

biçimde kullananlar hakkında, coğrafi işaret hakkı sahibi, mahkemeye başvurarak 

m.25 ve 26’da belirtilen taleplerde bulunamaz. 

 

Aynı şekilde, tescilli mahreç işaretini KHK’ya aykırı olarak kullanım m.24’e 

göre, coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiil olarak kabul edilmediğinden, bu 

kişilerin söz konusu fiilleri 5194 sayılı Yasa ile değişik 555 sayılı CoğİşKHK m.24/A 

(c)’ye göre de suç sayılmayacaktır. Menşe adı olarak anılan tescilli coğrafi işareti 

kullanım hakkına sahip olanlar içinde, bunların m. 17/II’nin ilk cümlesinde yazılı 

şartları taşımayan ürünler üzerinde kullanmaları halinde de, m.24’e göre coğrafi işaret 

hakkına tecavüz sayılan fiil olarak kabul edilemez. Dolayısıyla, söz konusu fiilleri 

işleyenler hakkında, 5194 sayılı Yasa ile değişik 555 sayılı CoğİşKHK m.24/A (c)’ye 

göre yaptırım uygulanamaz. 
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b. Fiillere İlişkin Suçların Maddi Unsurları 

 

1. Coğrafi İşaretin Ününden Faydalanmak 
 

Coğrafi işaretler toplumda haklı bir üne sahiptirler. Bu ünden faydalanıp 

haksız kazanç elde edilmesi ve tüketicilerin yanıltılması ticari yaşamda sık rastlanılan 

bir olgudur. Yasa koyucu, coğrafi işaret hakkı sahiplerini ve tüketicileri korumak için 

24. maddenin (a) bendinde bu eylemleri coğrafi işaret hakkına tecavüz olarak 

düzenlemiştir. 

 

Suçun oluşması için tescilli adın, tescil edildiği ürünlerle ilgili olarak 

kullanılması şart değildir. Tescilli coğrafi işaretin tescil kapsamındaki ürünleri andıran 

ya da çağrıştırabilen ürünlerde kullanılması da suçtur. Tescilli menşe veya mahreç 

işaretinin ününden yararlanma biçimi önem arz etmemektedir. Bu yöntem herhangi bir 

şekilde tezahür edebilir. Dolaylı ve dolaysız olabilir. Önemli olan eylemin, tescilli 

adın ününden faydalanmaya elverişli olmasıdır190. Ayrıca suç teşkil eden kullanım, 

alelade bir kullanım değildir. Tescili coğrafi işaretin kullanılmasının ticari amaca 

yönelik olması gerekir. Özel amaçla sınırlı kalan kullanımlar, suç teşkil etmez. 

 

2. Coğrafi İşaretin, Ürünün Menşei Konusunda Halkı 

Yanıltacak Şekilde Kullanılması 
 

Coğrafi işaretin ürünün menşei konusunda halkı yanıltacak şekilde 

kullanılması Kararnamenin 24. maddesinin (b) bendinde coğrafi işaret hakkına 

tecavüz olarak düzenlenmiştir. 

 

Burada kullanılan sözcükle gerçek coğrafi yer ifade edilmek istenilmiştir. 

Fakat bu sözcük, halk arasında ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimine sebep 

olmaktadır. Kullanılan bu sözcüğün orijinalinin kullanılması şart değildir. 

Tercümesinin kullanılması da suç teşkil eder. 

                                                 
 
190 Aydın, s. 256. 
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3. Ürünün Ambalajı, Reklamı ve Tanıtımında Ürünün 

Özellikleri ve Menşei Konusunda Halkı Yanıltıcı Açıklamalara Yer 

Vermek 
 

Bu husus Kararnamenin 24. maddesinin (c) bendinde suç olarak tanzim 

edilmiştir. Suçun oluşmasının ilk şartı, yanlış veya yanıltıcı açıklama ve belirtilerin 

ürünün iç veya dış ambalajında veya tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi 

bir yazılı belgede yer alması gerekir.  

 

Suçun teşekkülünün ikinci şartı, yanlış ve yanıltıcı beyanların ürünün doğal 

veya esas nitelik ve özellikleri ile ürünün menşei konusunda olması gerekmektedir. 

Ürünle alakalı belirtilen hususlar dışındaki konularda yanlış beyanlara yer verilmesi 

bu suçu oluşturmaz. 

 

Suçun teşekkülünün üçüncü şartı yanlış veya yanıltıcı beyanların tescili bir 

menşe veya mahreç işaretini içermesi gerekir. Herhangi bir coğrafi işareti içermeyen 

veya tescil edilmemiş ya da tescil için başvuru yapılmamış bir coğrafi işareti içerir 

yanlış veya yanıltıcı açıklamalar bu bende göre suç teşkil etmez. 

 

4. Ürünün Menşei Konusunda Halkı Yanıltacak Biçimde 

Ambalajlanması veya Sunulması 
 

Bu husus Kararnamenin 24. maddesinin (d) bendinde düzenlenmiştir. Burada 

tescilli bir menşe veya mahreç işareti kullanılarak halk yanıltılmamaktadır. Ürünün 

ambalajı veya ürünün piyasaya sunuluş tarzı ürünün menşei konusunda halkı 

yanıltabilecek veya yanılgıya düşürebilecek bir nitelik arz etmektedir. 

 

Bu maddeye göre ürünün ambalajlanması veya sunuluş tarzının tescilli bir 

menşe veya mahreç işaretini andırması veya anımsatması, ürünün menşei konusunda 

oluşacak yanıltıcı yönünün tescilli bir coğrafi işaretle bağlantılı olarak gerçekleşmesi 

gerekir. Aksi halde suç teşekkül etmez. 
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B. Cezai Sorumluluk 
 

Coğrafi işaret hakkına tecavüz halinde verilecek cezalar işlem, fiil ve suça 

iştirak(katılım) ayrımına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.  

 

Kanuna uymayanlar hakkında hapis cezası, para cezası, işyerinin 

kapatılması, ticaretten men edilmesi yaptırımları getirilerek uygulamada etkinliğin 

sağlanması amaçlanmıştır. 

 

555 sayılı CoğİşKHK’nin 24. maddesinde belirtilen coğrafi işaret hakkına 

tecavüz sayılan fiillerin vuku bulması durumunda hangi cezai yaptırımların 

uygulanacağı 03.11.1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunun 4. maddesi (Ek 24/A 

maddesi) ile düzenlenmiştir. 

 

a. Cezalandırılan Eylemler 
 

555 sayılı CoğİşKHK’nin 24/A hükmünün (a) bendi  uyarınca aşağıda 

sayılan fiilleri işleyenler hakkında, bir yıldan iki yıla kadar hapis veya on dört milyar 

liradan yirmiyedi milyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine birden 

hükmolunacaktır. Bu eylemler; 

 

1- Coğrafi işaret hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini 

gerçeğe aykırı olarak yapmak.  

 

Kararnamenin 7. maddesi ile coğrafi işaretin tescili için başvuru yapma 

hakkına sahip olanları düzenlerken, 8. madde ile de başvuru şartlarını düzenlemiştir. 

Bu şartlardan bir tanesi de başvuru sahibinin kimliği ve başvuru yapma hakkına sahip 

kişi ve kurumlardan hangisine dahil olduğuna ilişkin bilgileri içeren bir dilekçe ile 

Enstitüye başvurmaktır. Kimlik bilgileri ve başvuru gruplarına ilişkin verilen 
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bilgilerin gerçeği yansıtmaması durumunda bu madde ile cezai müeyyide 

konmuştur191. 

 

2- Coğrafi işaret koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, 

coğrafi işaret koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldırmak. 

 

Coğrafi işaretler, ürünlerin üzerlerinde veya ambalajlarında gösterilerek 

kullanılır. Coğrafi işaretler bu şekilde kullanılırken, bu işaretlerin koruması olan 

işaretler de söz konusudur. Bu işaretleri yetkisi olmadan kaldıranlar hakkında bu 

madde ile ceza öngörülmüştür. 

 

3- Kendisini haksız olarak coğrafi işaret başvurusu veya coğrafi işaret hakkı 

sahibi olarak göstermek. 

 

Kanunen bir coğrafi işaret sahibinin olmaması herhangi bir sebeple coğrafi 

işaret hakkının hükümsüzlüğü ve coğrafi işaret korumasında doğan hakkının sona 

ermesi durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı 

eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına ve ilanlarına, hukuken koruma bir 

coğrafi işaret hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyan veya 

bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ile reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya 

ifadeleri kullananlar bu madde uyarınca yukarıda belirtildiği şekilde cezai müeyyide 

ile cezalandırılır. 

 

4 -555 Sayılı CoğİşKHK m. 24’te sayılan Fiillerden Birini İşlemek. 

 

Madde 24 coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiilleri düzenlemektedir. 

Madde 24/A, (b), (c) tecavüz sayılan fiillerden birini işlemesi192, cezai müeyyideye 

bağlanmıştır. Buna göre bu fiillerden birini işleyenler iki yıldan dört yıla kadar hapis 

cezasına veya yirmi yedi milyar liradan kırk altı milyar liraya kadar ağır para cezasına 

                                                 
 
191 Arı, s. 180. 
 
192 ERMAN, S.: Ticari Ceza Hukuku, Genel Kısım, C.1, İstanbul 1984, s. 155. 
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veya her ikisine çarptırılırlar. Ayrı bu fiili işleyenlerin işyerlerinin bir yıldan az 

olmamak üzere kapatılmasına ve bu ihlali gerçekleştirenler, aynı süre ile ticaretten 

men edilirler193. 

 

Ticari ve ekonomik suçlara ilişkin geçici veya sürekli olarak işyerinin 

kapatılması veya ticaretten men gibi cezaların verildiği görülmektedir. Bu tür 

müeyyidelerin temel amacı, ticari faaliyeti kötüye kullanmak suretiyle haksız bir 

kazanç sağlayan ticari rakiplerinin bu suretle önüne geçmesini engellemektir194. 

 

b. Fail 
 

555 sayılı CoğİşKHK madde 24/A, f.1’de sayılan eylemleri gerçekleştirenler 

fail olarak değerlendirilirler. Madde 24/A, f.2 ile birinci fıkrada sayılan suçları195, bazı 

şartların gerçekleşmesi halinde bir işletmede çalışanların da gerçekleştirebileceği 

hükme bağlanmıştır. Buna göre bir işletmenin çalışanları, hizmetlerini yaptıkları 

sırada doğrudan doğruya ve emir üzerine196 korunan bir coğrafi işarete ilişkin bir ihlal 

gerçekleştirdikleri takdirde bu eylemlerin sorumlusu olurlar. Dava, çalışanlar aleyhine 

de açılabilir. Bununla ilgili olarak 555 sayılı CoğİşKHK madde 24/A hükmünün 

ikinci fıkrasında “(a), (b), (c) bentlerinde sayılan suçlar hizmetlerini yaptıkları sırada 

bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse, 

çalışanlar ve suçun işlemesine mani olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve 

hangi ünvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilin yöneten kişi de aynı suretle 

cezalandırılır . Bir tüzel kişinin işleri yürütülürken, 24. madde de sayılan suçlardan 

biri işlenirse tüzel kişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile 

iştirak edenler hakkında olayın mahiyetine göre 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 64, 

                                                 
 
193 CENGİZ, D.: Türk Hukukunda İltibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İstanbul 

1995, s. 192. 
 
194  Erman, s. 155. 
 
195  Tekinalp, s. 488. 
 
196  Arı, s. 182. 
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65, 66 ve 67. maddeleri hükümleri uygulanır197. Yukarıda suçlardan dolayı 

kovuşturma şikayete bağlıdır” hükmü yer almaktadır.  

 

Yukarıdaki hükme göre, işletmenin çalışanları yanında, onların ihlallerine 

engel olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi sıfatla olursa olsun 

işletmeyi fiilen yöneten kişi de cezalandırılır. Bu kişiler işlenen suçtan sorumlu 

olmaları, çalışanların gerçekleştirdikleri ihlali engel olmamalarına bağlanmıştır. 

Burada sayılan kişiler asli fail (çalışanlar) gibi cezalandırılmıştır198. 

 

c. Şikayet 
 

555 Sayılı CoğİşKHK m.24/A, f.1 ve 2’de yer alan suçlar şikayete bağlı 

suçlardır. Ancak bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 344. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı 

bendi uygulanmaz. 

 

1412 sayılı CMUK m.344, suçun şahsi dava açmakla takibi hallerini 

düzenlemektedir. “Hükümde CMUK’a yapılan atıf “Şahsi dava”nın 

uygulanmayacağını belirtmektedir. Bu atfı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 

yapılmış kabul etsek bile bu kanunda şahsi dava düzenlenmemiştir. Bu hükümde yer 

alan durumlarda zarar gören kimse Cumhuriyet Savcısının iştirakine gerek olmadan 

şahsi dava açarak doğrudan takipte bulunabilir. Madde 24/A, f.3, zarar gören kimsenin 

Cumhuriyet Savcısına şikayette bulunabileceğini ve bu şikayet üzerine davayı 

Cumhuriyet savcısının açabileceğini öngörmektedir. Zarar gören kişi doğrudan ceza 

davası açamaz. Ancak şikayet sahibi şikayetini geri alırsa dava düşer199. 

 

 

                                                 
 
197  Bu hükmün fiile iştirak edenler hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na yaptığı atıf, 5237 sayılı 

Yeni Türk Ceza Kanunu’yla birlikte değerlendirilmelidir. Belirtilen maddeler YTCK’nun 38, 39 ve 
40. maddelerine tekabül etmektedir. 

 
198  Cengiz, s. 189. 
 
199  Tekinalp, s. 488. 
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d. Şikayetçi 
 

Bu husus 555 sayılı CoğİşKHK’nın 24/A maddesinin 4. fıkrasında 

düzenlenmiştir. Bu hükme göre şikayetçiler üç başlık altında toplanabilir. 

 

1- Coğrafi İşaret Korumasından Doğan Hakları Tecavüze Uğrayan 

 

Madde 24/A, f. 4 şikayetçi olabilme ehliyetini esasen “coğrafi işaret 

korumasından doğan hakları tecavüze uğrayan” a tanımıştır. Bu madde öncelikle 

sahibine coğrafi işarete vaki tecavüzünden dolayı hukuk ve ceza davası açma yetkisi 

tanımıştır. 

 

Coğrafi işaretin tescilinden daha sonra bu tescilli coğrafi işareti kullanan 

kişiler bir tecavüz vaki olduğunda vaki olacak zarara katlanacak kişilerdir. Coğrafi 

işareti tescil ettirdikten sonra ilgili ürün ile ilgilisini kesen başvuru sahiplerini bu 

yetkiyi tanıyıp coğrafi işareti kullananlara bu yetkiyi tanımak kararnamenin amacı ile 

bağdaşmaz. Ayrıca m.7’de sayılan başvuru sahipleri ile Kararnamede belirlenen 

esaslar çerçevesinde coğrafi işaretleri kullanan kişilere şikayet hakkını tanımak 

gerekir200. 

 

2- Türk Patent Enstitüsü 

 

555 sayılı CoğİşKHK, m.24 dışında kalan durumlarda Türk  Patent 

Enstitüsü’nü de şikayette bulunma hakkı tanımıştır. Enstitü’nün m.24/A, f.1, bent (a) 

ve (b) ve ikinci fıkraya ilişkin olarak şikayet hakkı bulunmaktadır. 

 

3- Odalar ve Tüketici Dernekleri 

 

555 sayılı CoğİşKHK, ticaret ve sanayi odalarına, deniz ticaret odalarına, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Esnaf Odaları ve Tüketici Derneklerine sınırlı 

bazı konular ile ilgili olarak şikayet hakkı tanımıştır. 
                                                 
 
200 Arı, s. 184. 
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Madde 24/A, f.4 ile coğrafi işaret hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken 

kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması, korunan bir coğrafi işaret 

hakkının sahibi olmadığı veya herhangi bir sebeple coğrafi işaret hakkının 

hükümsüzlüğü veya coğrafi işaret korunmasından doğan hakkının sona ermesi 

durumlarından, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya 

veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir coğrafi 

işaret ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla 

yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret veya ifadelerin 

kullanılması durumlarında, belirtilen kuruluşlara şikayet hakkı tanınmıştır. 

 

e. Şikayet Süresi 
 

555 sayılı CoğİşKHK m.24/A, f.4’e göre bu kapsamdaki suçlarla ilgili 

şikayet, acele işlerden sayılır. Şikayetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden 

itibaren iki yıl için yapılması gerekir. 

 

f. El Koyma  
 

Coğrafi işaret hakkı başvurusu veya coğrafi işaret korumasından doğan 

haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye 

yarayan araç, gereç, cihaz makine gibi vasıtaların zaptedilmesi veya el konulması 

veya yok edilmesinde, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 36. maddesi hükmü ile 1412 

sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır201. 

 

g. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 

Coğrafi işaret suçlarında görevli mahkeme, tıpkı diğer sınai mülkiyet 

suçlarıyla ilgili bütün davalarda olduğu gibi Adalet Bakanlığı’nca kurulacak ihtisas 

mahkemeleridir. Asliye Ceza Mahkemelerinin hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak 

                                                 
 
201 765 sayılı TCK m.36 yerine 5237 sayılı TCK’nun 54. maddesi ve 1412 sayılı CMUK yerine 5271 

sayılı CMK uygulanmalıdır. 
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görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresi, Adalet Bakanlığı’nın teklifi 

üzerine Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir (555 sayılı CoğİşKHK 

m.3). 

 

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, 13.07.1995 tarihinde, 551 sayılı Patent 

Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması, 555 sayılı 

Coğrafi İşaretlerin Korunması, 556 ayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameler gereğince İhtisas mahkemeleri kuruluncaya kadar çıkacak 

uyuşmazlıklara bakacak Asliye Ticaret ve Asliye Ceza Mahkemelerinin belirlenmesi 

hususundaki Adalet Bakanlığı’nın teklifi sonucu şu karara varmıştır.  

 

Bu karara göre; 

“Sınai mülkiyet suçlarıyla ilgili ceza davaları, Asliye Ceza Mahkemelerinde 

görülecektir. İki Asliye Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerlerde 1 nolu Asliye Ceza 

Mahkemesi, ikiden fazla Asliye Ceza Mahkemesinin bulunduğu yerlerde üç nolu 

Asliye Ceza Mahkemesi İhtisas Mahkemesi olarak görev yapacaktır. Yetkilendirilen 

bu mahkemelerin yargı çevresi ise Adalet Komisyonlarının merkez ve mülhakatları 

olan ilçeleri kapsayacak şekilde tayin edilmiştir.” 

 

Sınai mülkiyet suçları için özel bir yetki kuralı öngörülmediğinden 5271 

sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki genel yetki kuralları coğrafi işaret suçları için 

de geçerli olmakta ve yetki bu şekilde belirlenmektedir. 

 

III. COĞRAFİ İŞARETLERDE HUKUK DAVALARI 

 

A. Tecavüzün Tespiti Davası 
 

555 sayılı CoğİşKHK’nın m.25/1-a maddesine göre coğrafi işaretten doğan 

hakları tecavüze uğrayan coğrafi işaret hakkı sahibi, fiilin tecavüz olup olmadığının 

tespitini talep edebilir. Tespit davası ile bir eylemin tecavüz teşkil edep etmediğinin 

tespiti istenir. Tespit davasının önemli özelliklerinden biri de tecavüz sona erse bile bu 

davanın açılıyor olabilmesidir. Çünkü tecavüz sona erse bile etkileri devam 
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etmektedir202. Bu dava, hakları tecavüze uğrayan coğrafi işaret hakkı sahibi tarafından 

mütecavize karşı açılır. Bu dava ile üçüncü kişilerin davranışlarının, korunan coğrafi 

işareti ihlal edip etmediğinin tespiti amaçlanır. Coğrafi işaret sahibi sadece tecavüzün 

sona erdiği fakat etkilerinin devam ettiği durumlarda değil, aynı zamanda bir 

tecavüzün başlangıç aşamasında da bu davayı açabilir203. Tespit davaları bir hukuki 

ilişkinin var olup olmadığının tespitine ilişkin davalardır. Tespit davası, eda davasının 

öncüsü durumundadır. Tespit davası Müspet Tespit Davası ve Menfi Tespit Davası 

olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bağlamda tecavüzün tespiti davası (m.25/son) bir müspet 

tespit davası niteliğindedir. 

 

B. Coğrafi işaret Hakkına Tecavüz Fiillerinin Durdurulması 

Davası 
 

Durdurma davası ile devam etmekte olan tecavüzün durdurulması, tecavüz 

eylemine son verilmesi talep edilir (m.25/1-b. F.1). Tecavüzün durdurulması davası, 

hukuka aykırı kullanımın yol açtığı sonuçların durdurulmasıdır. Dolayısıyla bu dava 

başlayan ve devam eden tecavüzlere ilişkin olarak açılır. Ayrıca sona eren tecavüzün 

etkileri devam ediyorsa ve bu etkilerin durdurulması mütecavizin iktidarında ise bu 

dava açılabilecektir204. Henüz hakkın ihlal edilmediği fakat gelecekte ihlal edileceğine 

dair karine teşkil eden durumlar olduğunda da bu dava açılabilecektir. Bu davanın 

açılabilmesi için kusurun varlığı şart olmadığı gibi zararın da meydana gelmesi 

aranmaz205. 

 

Bu davanın neticesinde, davalı, mahkeme kararı ile bir işi yapmaya ve 

yapmamaya mahkum edilir. Dava kabul edildiği takdirde, coğrafi işarete tecavüzün 

ortadan kaldırılması için mahkeme gerekli tedbirleri alır. Davalı, mahkemenin vermiş 

                                                 
 
202 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 462. 
 
203 Karşı görüş Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 460. 
 
204 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 462. 
 
205 Arkan, s. 234. 
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olduğu kararla burada olumlu veya olumsuz bir edimi yerine getirmesi gerekir206. 

Durdurma davasında dava açma hakkı coğrafi işaret hakkı sahibine ait olduğu için, 

tescilli bir işareti kullanma hakkı olan herkes bu davayı açabilecektir. Ayrıca tecavüz 

devam ettiği sürece bu davanın zamanaşımına uğraması gibi bir durum söz konusu 

değildir207. 

 

C. Tecavüzün Önlenmesi Davası 
 

555 sayılı CoğİşKHK m. 25/1-b’de düzenlen bu dava, tecavüz tehlikesinin 

varlığı halinde açılır208. Bu davanın açılabilmesi için tecavüz fiilinin gerçekleşme 

ihtimalinin somut delillerle desteklenmesi gerekir. Aksi halde tecavüzü oluşturan 

eylemin gelecekte yine gerçekleşme ihtimali bu davanın açılması için yeterli değildir. 

Tıpkı durdurma davasında olduğu gibi tecavüzün önlenmesi davasında da kusurun 

varlığı aranmadığı gibi herhangi bir zarar da gerekli değildir209. Bu dava, davalının 

coğrafi işareti haksız olarak kullanması nedeniyle bu kullanımını sona erdirir. 

 

D. Tecavüzün Giderilmesi Davası 
 

555 sayılı CoğİşKHK m.25/1-c’de yer alan bu dava, tecavüzün men’i 

davasının tamamlayıcısı ve uzantısı niteliğinde olan, tecavüz fiilinden önceki 

durumun sağlanmasını konu alan bir eda davası niteliğindedir210. Coğrafi işarete 

tecavüz eyleminin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılabilmesi için, öncelikle 

tecavüzün ortadan kaldırılması gerekir. 

 

Bu dava ile durdurulan tecavüzün sonuçları kaldırıldığı gibi, tecavüzün 

devam etme ihtimali de engellenmiş olur. Bu dava da coğrafi işarete tecavüz 
                                                 
 
206 KURU, B./Arslan, R./Yılmaz, E.: Medeni Usul Hukuku, Genişletilmiş 10. Baskı, Ankara 1998, s. 

262. 
 
207 Tekinalp, Fikri Mülkiyet,  s. 461. 
 
208 ARKAN, Azra: Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar, İstanbul 2005, s. 287. 
 
209 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 459, Arkan, s. 234. 
 
210 KARAYALÇIN, Yaşar: Ticaret Hukuku, I. Giriş-Ticari İşletme, Ankara 1968, s. 468. 
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eyleminin sonu olan maddi durumun ortadan kaldırılması ve tecavüzün giderilmesi 

talep edilir. Tecavüzün giderilmesi davasının açılabilmesi için tecavüzün bazı 

sonuçlarının ortaya çıkması gerekir. Bir sonuç ortaya çıkmadan tecavüzün giderilmesi 

mümkün değildir. Tecavüzün giderilmesi davasının sonucunda olabildiğinde eski 

durumun sağlanmasına çaba gösterilir. 

 

Madde 25/1-c’de yer alan tecavüzün giderilmesinin yöntemlerini şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

 

1- Coğrafi işaretten doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya pazarlanan 

ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara el konulması 

talebi (m.25/1-d). 

 

Bu hükme göre, ticari amaçlı kullanımlar tecavüz kapsamına alınmıştır. 

Ticari amaçlı olmayan ve kişisel ihtiyaç için tüketicilerin elinde bulunan ürünlere el 

konulmamalıdır. Bu hüküm ile dava konusu tecavüzün tekrar etme tehlikesi ortadan 

kaldırılmak istenmiştir. 

 

2- Coğrafi işaretten doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere 

tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c)  bendine göre el konulan ürünlerin ve 

araçların şekillerinin değiştirilmesi veya coğrafi işaretten doğan haklara tecavüzün 

önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi (m.25/1-e). 

 

Bu hükmün amacı, tecavüzün devam etme imkanını ortadan kaldırmaktır. 

Haksız kullanıma konu ürünlerin yani tescilli işaretin haksız olarak kullanıldığı 

ürünlerin imhası en son çare olarak düşünülmelidir.211 Haksız olarak kullanılan 

işaretin ilgili ürünün imhası dışında başka bir yol ile ortadan kaldırılamıyor ise bu 

durumda işaretle birlikte ürünlerde imha edilebilir. 

 

                                                 
 
211 Arı, s. 173. 
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3- Coğrafi işaretten doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen 

mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak ilgililere tebliğ 

edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi (m.25/1-f). 

 

Tecavüzün Durdurulması ve Giderilmesi davaları arasındaki ilişkinin 

boyutunu belirtmek için Tekinalp şöyle bir örnek vermiştir. “Bir fuarda aynı işareti 

taşıyan malların sergilenmesine mani olunması –tecavüzün önlenmesi-; sergilenmekte 

olan malların sergiden çıkarılması -durdurma- ve bu işaretin fuar kitabında yer alması 

halinde ilgili sayfalarda işaretin üstünün ve işarete ilişkin açıklamaların kapatılması –

tecavüzün giderilmesidir”. 

 

E. Tazminat Davası 
 

555 sayılı CoğİşKHK m.25’te sayılan tecavüz fiillerini işleyen kusurlu 

kişiler, coğrafi işaret hakkı sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür (m.25/1-c, 

m.26). Tazminat davasının açılabilmesi için, tecavüzde bulunan kişinin kusurlu olması 

gerekir212. Bu kusur, kast şeklinde olabileceği gibi ihmal şeklinde de ortaya çıkabilir. 

Kusur yoksa tazminat da söz konusu olamaz. Tecavüz nedeniyle ortaya çıkabilecek 

zarar, fiili zarar olabileceği gibi, yoksun kalınan kâr şeklinde de olabilir. 

 

Madde 26’da sadece zararın tazmininden söz edildiği için açılacak olan 

tazminat davası maddi olabileceği gibi manevi tazminat davası da olabilir. Coğrafi 

işaretlere tecavüzde vurgulanması gereken bir konuda, itibar kaybından doğan zararın 

tazmin edilmesi gerektiğidir. Her ne kadar bu konuda özel bir hüküm olmasa da 

manevi zararın tespiti zımmında bu konunun da ele alınması gerekmektedir213. 

 

Coğrafi işaret hakkına tecavüz edilmesi, özü itibariyle haksız fiil olması 

nedeniyle, haksız fiil sorumluluğu için aranan şartlar bu durumda da aranmalıdır. 

                                                 
 
212 TEKİNALP, Ünal: Gümrük Birliğinin Türk Hukuku Üzerindeki Etkileri, İHFM, C. LV, İstanbul 

1996 (Gümrük Birliği), s. 79. 
 
213 TEKİNALP, Ünal: İtibar Tazminatı ve Bazı Sorunlar, Selahattin Sulhi Tekinay’a Armağan, İstanbul     

1999 (İtibar Tazminatı), s. 589. 
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Tazminat davasının ilk koşulu, hukuka aykırı bir fiilin mevcudiyetidir. Bu husus 

m.26’da yer almaktadır. Buna göre m.25’te sayılan fiillerin işlenmesi halinde hak 

sahibi tazminat talep edebilecektir. 

 

Tazminat davasının ikinci koşulu ise zarardır. Hukuka aykırı bir fiilin 

mevcudiyeti yeterli değildir. Bilakis ortada bir zarar mevcut olmalıdır. Herhangi bir 

zarar mevcut değilse, tazmin yükümlülüğü de söz konusu olmayacaktır214. 

 

Haksız kulanım sonucu meydana gelen zarar miktarının belirlenmesine 

yönelik hüküm olan m.27’ye göre coğrafi işaret hakkı sahibinin, coğrafi işaretin 

haksız kullanımı sonucunda uğramış olduğu zarar miktarının belirlenmesi için 

tazminat yükümlüsünden coğrafi işaretin kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini 

talep etmeme hakkı vardır. Bu belgeler her şeyden önce haksız kullanımı 

gerçekleştirenin defterleridir. Ancak bu yükümlülük sadece defterler ile sınırlı 

değildir. Defterler yanında zarar miktarının tespitine yarayacak her türlü belge bu 

kapsamda düşünülmelidir. Bu hüküm ile karşı tarafın elindeki belgelerin de davacı 

tarafından talep edilebilmesi hususu getirilmiştir. Yani bir kimseye kendi aleyhine 

olan belgeleri mahkemeye ibraz etme yükümlüğü getirilmiştir215. 

 

555 sayılı CoğİşKHK’da zararın hesaplanma yöntemine ilişkin herhangi bir 

düzenleme yer almadığından fiili zararın belirlenmesinde B.K. m.42 vd. maddeleri 

esas alınacaktır216. 

 

Coğrafi işaret hakkına tecavüz edilmesi halinde, ürünün kötü üretilmesinin 

veya uygun olmayan tarzda piyasaya sunulmasının yol açtığı zararın tazmini gerekir. 

Zarara uğrayan itibarin onarılmasını amaçlayan bu tazminata “itibar tazminatı” 

                                                 
 
214 TEKİNAY, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla: Tekinay Borçlar 

Hukuku-Genel Hükümler, C. I, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 7. Bası, İstanbul 1993, 
s. 545. 

 
215 Tekinalp, Gümrük Birliği, s. 80. 
 
216 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 465. 
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denir217. İtibar tazminatı itibar zararının giderilmesini amaç edinmiştir. İtibar 

tazminatının istenebilmesi için, hukuka aykırı bir fiilin yanında “kötü üretim” veya 

“uygun olmayan tarzda piyasaya sunum” şartlarında varlığı gereklidir. Bu özellikleri 

nedeniyle itibar tazminatı, maddi ve manevi tazminata göre farklılık arzeder218. İtibar 

tazminatı hesap edilirken ürünün toplumdaki tanınmışlık ve saygınlık düzeyi, hitap 

ettiği müşteri çevresi ve üreticilerde yarattığı rahatsızlık durumu gibi unsurlar nazara 

alınır219. 

 

555 sayılı CoğİşKHK’ya göre coğrafi işaret hakkı sahibi; sebep olduğu 

zarardan dolayı, coğrafi işaret hakkı sahibine tazminat ödemiş olan kişi tarafından, el 

konulmaması nedeniyle piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, Kanun 

Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davaları açamaz. 

 

Burada madde metnine uygun olarak tazminat davası, durdurma davası ve 

tecavüzün giderilmesi davasının, ürünleri kullananlara karşı açılmaması için, bazı 

şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Buna göre tecavüzde bulunan kişi coğrafi işaret 

hakkı sahibine tazminat ödemiş olmalı ve ayrıca ürünlerine el konulmuş olmalıdır. Bu 

iki koşul birlikte gerçekleştiği takdirde piyasaya sürülmüş malları elinde 

bulunduranlara karşı davalar açılamayacaktır. 

  

Tazminat davalarında davacı olabilecekler, coğrafi işaretten doğan hakları 

tecavüze uğrayan hak sahipleri iken (m.25/1); bu davalarda davalı ise m.24’te 

belirtilen tecavüz fiilini işleyen kimselerdir. Yani coğrafi işareti tescil ettirmeksizin 

kullanım hakkına sahip olmaksızın m.24’teki tecavüz fiillerini gerçekleştiren 

kişilerdir. 

 

                                                 
 
217 Tekinalp, İtibar Tazminatı, s. 589. 
 
218 Tekinalp, İtibar Tazminatı, s. 590. 
 
219 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 471. 
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F. Delillerin Tespiti Davası 
 

Tespit davaları, bir hukuki ilişkinin var olup olmadığının tespitine ilişkin 

davalardır. Tespit davası eda davasının öncüsü durumundadır. Koşulların eksikliği 

nedeniyle açılamayan eda davası için ileride hukuki ilişkinin belli olması açısından 

kesin olarak kullanılmak üzere tespit davası açılabilir. Menfaati olan herkesin dava 

açarak fiillerinin coğrafi işaretten doğan haklara tecavüz teşkil edip etmediğinin 

tespitine karar verilmesini talep etme hakkı vardır (m.32). 

 

Delillerin Tespiti başlıklı 33. madde şu şekildedir: “Coğrafi işaretten doğan 

hakları ileri sürmeye yetkili olan kişilerin, bu haklara tecavüz sayılabilecek olayların 

tespitini mahkemeden isteme hakkı vardır.”  

 

555 sayılı CoğİşKHK m.33’te düzenlenen delillerin tespiti davası 1086 sayılı 

HUMK m.368-374’te düzenlenen delillerin tespitinden farklı bir davadır. Mahkemece 

bu suretle karara bağlanan deliller, başka bir mahkemede ayrıca inceleme konusu 

yapılamaz220. Çünkü bu delillerin tespiti, davanın konusu olmuştur. Bu konu ile ilgili 

olarak verilen karar kesin hüküm niteliğindedir. Tespit davasının konusunun “haklar 

ve hukuki ilişkiler” olmasına rağmen bu davanın konusunun  “olayların tespiti” olması 

tereddütlere mahal vermiştir221. 

 

G. Yetkili ve Görevli Mahkeme 

 

a. Yetkili Mahkeme 
 

Coğrafi işaret hakkı sahiplerinin üçüncü kişiler aleyhine açacakları hukuk 

davalarında ve ihtiyati tedbir talebinde, yetkili mahkeme, coğrafi işaretin ilgili olduğu 

yer mahkemeleri veya davacın ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya 

                                                 
 
220 Tekinalp, Gümrük Birliği, s. 78, Arkan, s. 231. 
 
221 YILDIRIM, Nevhis Deren: Haksız Rekabet Hukuku ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda İhtiyati    

Tedbirler, 2. Bası, İstanbul 2002, s. 199. 
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tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir222(m.25.f.3). Coğrafi işaret 

başvurusu veya coğrafi işaret hakkı sahibinin Türkiye’de ikamet etmemesi halinde 

aynı hüküm uygulanır. Davacının Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olması halinde 

yetkili mahkeme sicilde kayıtlı vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik 

kaydı silinmiş ise Enstitü merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir (m.25.f.4). 

 

Konuyla ilgili olarak 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı Yasanın 11. maddesi ile 

değişik 555 sayılı CoğİşKHK’nin 30. maddesinde; 

“Bu kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda, görevli mahkeme 

ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hakimli olarak görev yaparlar. Asliye 

hukuk ve Asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak 

görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresini, Adalet Bakanlığı’nın teklifi 

üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler”. 

Enstitü’nün bu kanun hükmünde kararname hükümlerine göre aldığı bütün 

kararlara karşı açılacak davalarda ve Enstitü’nün kararlarından zarar gören üçüncü 

kişilerin Enstitü aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, bu 

maddenin birinci fıkrasında belirtilen mahkemelerden Ankara İhtisas 

Mahkemelerdir” hükmü yer almaktadır. 

 

Bu madde ile daha önceden ihtisas mahkemeleri olmayan yerlerde asliye 

ticaret mahkemelerinin bakacağı hususu değiştirilmiş ve bu yetki Asliye Hukuk 

Mahkemelerine bırakılmış olup ihtisas mahkemeleri tek hakimli Asliye Hukuk 

Mahkemeleri olarak öngörülmüştür223. 

 

Üçüncü kişiler tarafından coğrafi işaret başvurusu veya coğrafi işaret belgesi 

sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının 

bulunduğu yerdeki mahkemedir. Coğrafi işaret başvurusu veya coğrafi işaret hakkı 

sahibinin Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü 

uygulanır (m.25/2,3,4,5 ve 6.). 

 

                                                 
 
222 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 485. 
 
223 Yasemen, s. 1195. 
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Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumlarda, yetkili mahkeme, ilk 

davanın açıldığı mahkemedir (25/6). 

 

b. Görevli Mahkeme 
 

Bu husus 555 sayılı CoğİşKHK m.30’da düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, 

bu kanun hükmünde kararnamede öngörülen bütün davalarda görevli mahkeme, 

Adalet Bakanlığı’nca kurulacak ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hakimli 

olarak görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin 

ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresini, 

Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. 

 

İhtisas mahkemeleri ile genel mahkemeler arasındaki iş bölümü değil görev 

ilişkisi vardır224. Dolayısıyla ihtisas mahkemelerinde açılması gereken bir davanın 

genel mahkemelerde veya genel mahkemelerde açılması gereken bir davanın ihtisas 

mahkemelerinde açılması durumunda görevsizlik kararı verilecektir. Görev kuralı 

kamu düzenine ilişkin olduğu için hakim tarafından bu husus re’sen ele alınacak ve 

yargılamanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebilecektir225. 

 

H. Zamanaşımı ve Hükmün İlanı 

 

a. Zamanaşımı  
 

555 sayılı CoğİşKHK m.29’a göre coğrafi işaret haklarına tecavüzden doğan, 

özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar Kanunu’nun, 

zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır. 

 

                                                 
 
224 Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 221. 
 
225 Gündoğdu, s. 180. 
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Borçlar Kanunu’ndaki bu hükümler m.60 ve m.125’tir. buna göre tecavüz 

nedeniyle açılacak davalar, zarar ve faile ittila tarihinden itibaren bir yıl ve dava 

konusu ihlalin vuku tarihinden itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Borçlar 

Kanunu’ndaki (m.60) bu süre m.25’teki tüm taleplerde uygulama alanı bulur. B.K. 

m.125 ise ihlalin bir sözleşmeden kaynaklanması durumunda uygulama alanı bulur226. 

 

b. Hükmün İlanı 
 

Dava sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatinin 

bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş kararın günlük 

gazete, yerel gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen ve özet olarak ilan edilmesini 

talep etmek hakkına sahiptir. 

 

İlan şekli ve kapsamı kararda tespit edilir. İlan hakkı, kararın 

kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer. 

 

I. İhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde El Koyma 

 

a. İhtiyati Tedbirler 
 

555 sayılı CoğİşKHK’da öngörülen türde dava açan veya açacak olan 

kişilerin yetkili mahkemeden, davanın etkinliğini temin etmek üzere ihtiyati tedbire 

karar verilmesini talep etme hakkı vardır. İhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce 

veya dava ile birlikte veya daha sonra yapılabilir. İhtiyati tedbir talebi, davadan ayrı 

olarak incelenir (m.34/1,2). 

 

İhtiyati tedbirlerde amaç dava sonucunda verilecek hükmün etkinliğini 

sağlamaktır. 555 sayılı CoğİşKHK’ya göre dava açmaya yetkili olan kimseler, ihtiyati 

                                                 
 
226 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 483, Arkan, s. 257. 
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tedbir isteyebilecektir. İhtiyati tedbire davadan önce karar verilmesi durumunda, karar 

tarihinden itibaren on gün içinde dava açılmalıdır227. 

 

Madde 35’e göre, ihtiyati tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen 

sağlayacak nitelikte olmalı ve özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır: 

 

a- Davacının coğrafi işaretten doğan haklarına tecavüz teşkil eden fiillerin 

durdurulması; 

b- Coğrafi işaretten doğan haklara tecavüz edilerek üretilen, pazarlanan veya 

ithal edilen şeylere veya coğrafi işarete konu ürünün üretiminde kullanılan vasıtalara, 

Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi alanlar dahil, 

bulundukları yerde el konulması ve bunların muhafazası,  

c- Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi. 

 

Davadan önce talep edilecek ihtiyati tedbirlerde görevli mahkeme ihtisas 

mahkemeleridir. Yetkili mahkeme de coğrafi işaret ilgili olduğu yer mahkemeleri 

veya davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin 

etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemelerdir228(m.25/3). Dava açıldıktan sonra ise 

ihtiyati tedbir davaya bakan mahkemeden talep edilecektir.  

 

Ayrıca m.36 ile ihtiyati tedbir ile ilgili diğer hususlar Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

b. El Koyma 
 

Aynının üretilmesi hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle 

cezayı gerektiren taklit mallara, ithalat veya ihracat sırasında hak sahibinin talebi 

üzerine, gümrük idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulabilir (m.37/1). 

Aynı yönde Paris Sözleşmesi’nin 9. maddesi de, sahte mahreç işareti taşıyan ürünlere, 

                                                 
 
227 Yıldırım, s. 55. 
 
228 Yıldırım, s. 30. 
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Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkelere yapılan ithalat sırasında, sahte mahreç işaretinin 

hukuk dışı bir şekilde ürüne yapıştırıldığı ülkede veya ithalatın yapıldığı ülkede el 

koyma imkanı vermektedir. 

 

Gümrüklerde el koyma’da mahkeme kararına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Gümrük idareleri talep üzerine veya re’sen hareket ederler229. 

 

El koyma ile ilgili uygulama bu konuda çıkarılacak mevzuatla düzenlenir 

(m.37/2). 

 

Gümrük idarelerindeki tedbir, el koyma kararının tebliğinden itibaren on gün 

içinde esas hakkında ihtisas mahkemesinde dava açılmaz veya mahkemeden tedbir 

niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan kalkar (m.37/3). 

 

                                                 
 
229 Yıldırım, s. 102. 
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ALTINCI BÖLÜM 

 

 

COĞRAFİ İŞARETLERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 

 

 

I. GENEL OLARAK 
 

555 sayılı CoğİşKHK men davası ve ref davasının yanında 21. madde ile 

hükümsüzlük davasını da düzenlemiştir. Bu hükümde hükümsüzlük sebepleri üç 

başlık altında sayılmıştır. 21. madde de belirtilen bu hallerde coğrafi işaretin 

hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Bunlar: 

 

1- Bu kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 5 ve 8. maddelerinde belirtilen 

koruma şartlarına sahip olmadığı ispat edilmiş ise;  

2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinde belirtilen hak 

sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse,  

3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 20. maddesinde belirtilen denetim 

işlemlerinin yeterince yerine getirilmediği ispat edilmişse. 

 

Tescil edilmiş coğrafi işaretin adı, coğrafi bir yere işaret etmiyorsa, tescil 

edilmiş ad, ürünün öz adı haline gelmiş ise bu coğrafi işaretler ile ilgili hükümsüzlük 

davası açılabilir. Coğrafi işaretlerin feshi herkes tarafından talep edilebilir. 

 

Yukarıda üç madde halinde sayılan nedenlerden dolayı coğrafi işaretin 

hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili doğar. Diğer 

bir tabirle coğrafi işaretin tescili ile hukuki bakımdan bu KHK ile sağlanan koruma, 

hükümsüzlük kararı sonucu hiç doğmamış sayılır. Hükümsüzlük davasının  geçmişe 

etkili olarak sonuç doğurması nedeniyle tescil anında mevcut bulunan nedene 

dayanılarak hükümsüzlük davasının açılmasına bir mani yokken iptal davasında, 

başka bir tarih belirtilmemişse, verilen karar iptal başvurusunun yapıldığı tarihten 

itibaren hüküm ifade eder ve bu hüküm geçmişe değil ileriye yöneliktir. Dolayısıyla, 
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tescil anında var olmayan sebeplere dayanarak coğrafi işaret hakkını geçmişe etkili 

olarak hükümsüz kılmak hakkaniyete aykırılık teşkil edecektir230. 

 

II. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI 
 

555 sayılı CoğİşKHK’nin 21. maddesinde belirtilen nedenlerin mevcudiyeti 

ve tescilli bir coğrafi işaretin sicilden silinmesi halinde hükümsüzlük davası açılır231. 

 

A. Niteliği 
 

Hükümsüzlük davası, geçmişe etkili olarak işaret üzerindeki hakkın ortadan 

kalkması sonucunu doğurur. Bu yönüyle hükümsüzlük davası yenilik doğuran bir 

dava niteliği taşımaktadır.232 Tekinalp’e göre, hükümsüzlük davası sadece bir tespit 

davası değil aynı zamanda bir eda davasıdır. Çünkü hükümsüzlük davasının 

neticesinde davaya konu coğrafi işaret sicilden terkin edilir233. Coğrafi işaretin tescili 

ile hukuki bakımdan bu KHK ile sağlanan koruma, hükümsüzlük kararı sonucu hiç 

doğmamış sayılır. Hükümsüzlük davasının konusu, tescilli coğrafi işaretin hükümsüz 

sayılmasına ilişkindir. Mahkeme, davacıların taleplerini haklı bulduğu takdirde tescilli 

coğrafi işaret, sicilden terkin edilecektir. 

 

B. Süresi 
 

555 sayılı CoğİşKHK’de hükümsüzlük davasının süresinin herhangi bir 

süreye tabi olup olmadığı hususunda herhangi bir düzenleme söz konusu değildir. Bu 

durumda süre açısından markalar için öngörülen süreler burada geçerli olabilir. Bir 

görüşe göre234 MarKHK’nin 70. maddesinde öngörülen süre coğrafi işaretlerde 

                                                 
 
230 Karahan, s. 6. 
 
231 Arı, s. 174. 
 
232 YASAMAN, Hamdi/Fulurya Yusufoğlu: Marka Hukuku, C. II, İstanbul 2004, s. 849. 
 
233 Tekinalp, s. 440. 
 
234 Tekinalp, s. 444. 
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hükümsüzlük davalarına da uygulanabilir. Buna göre hükümsüzlük nedenine ıttıladan 

itibaren bir ve her halde on yıl ve cezayı gerektiren durumlarda ceza zamanaşımı 

süresi daha uzun ise bu süre, hak sahibini korumak yönünden yeterli uzunlukta bir 

süredir. 

 

Diğer bir görüşe göre235, hukuka aykırılık teşkil eden durum, diğer bir tabirle 

tescil, süreklilik arzettiği için hükümsüzlük davasının zamanaşımına uğraması süre 

konusu değildir.  

 

Bir başka görüşe göre236 ise, hükümsüzlük davası herhangi bir zamanaşımı 

veya hak düşürücü süreye tabi değildir. Kanun koyucu tarafından markanın 

hükümsüzlüğü bilinçli bir şekilde süreye bağlanmamıştır. Bu yazara göre, kanunda 

açıkça süre sınırlaması getirilen bir hüküm bulunduğuna göre, hükümsüzlük davasının 

kıyas yoluyla süreyle sınırlandırılması kabul edilemez.  

 

Arı’ya göre237, hükümsüzlük davasında zamanaşımı veya hak düşürücü süre 

söz konusu olmayacak ve hukuka aykırılık oluşturan tescil devam ettiği sürece bu 

dava açılabilecektir. 

 

Netice itibariyle 555 sayılı CoğİşKHK’da hükümsüzlük davası süresi ile 

ilgili herhangi bir hüküm yer almamıştır. Ancak KHK’nın 29. maddesinde “coğrafi 

işaret haklarına tecavüzden doğan, özel hukuka ilişkin taleplerde zamanaşımı süresi 

için, Borçlar Kanunu’nun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır” hükmü yer 

almaktadır. 

                                                 
 
235 Arkan, s. 167. 
 
236 Yasaman/Yusufoğlu, s. 853 vd. 
 
237 Arı, s. 179. 
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C. Tarafları 

 

a. Davacı 
 

Hükümsüzlük davasını kimlerin açabileceği konusunda 555 sayılı 

CoğİşKHK ikili bir ayırıma gitmiştir. 21. maddenin ikinci fıkrasına göre, tescilli bir 

coğrafi işaretin, başvuru yapma hakkına sahip olmayanlar tarafından tescil ettirildiği 

yönündeki iddia sadece başvuru yapma hakkına sahip kişi ve kuruluşlar tarafından öne 

sürülebilmekte için 22. maddeye göre ise hükümsüzlük davası herkes tarafından 

açılabilir. 

 

Netice itibariyle, hükümsüzlük davasında davacı sıfatı kural olarak herkese 

tanınmıştır. Herkes ilgili olduğunu ispat etmek zorunda olmaksızın tescilli coğrafi 

işaretin hükümsüz sayılmasını mahkemeden talep edebilir. 

 

b. Davalı 
 

Hükümsüzlük talebinin kimlere yöneltileceği yani bu davada kimlerin davalı 

olabileceği hususu gerek 555 sayılı CoğİşKHK’da gerekse yönetmelikte 

düzenlenmemiştir. Konu ve coğrafi yöre ile herhangi bir ilgisi olmayan kamu 

kuruluşlarına karşı hükümsüzlük davası açılabilir. Herhangi bir vakfın tescil ettirmiş 

olduğu bir coğrafi işarete karşı, vakfın başvuru yapma hakkının olmaması nedeniyle 

hükümsüzlük davası açılabilir238. Bir görüşe göre239 ise tescilli coğrafi işaret için 

başvuran yani tescil belgesi bulunan kişinin davalı olabileceği belirtilmiştir. 

Kanaatimizce de bu davanın davalısı coğrafi işaret sicilinde adı yazılı bulunan gerçek 

ve tüzel kişilerdir. 

 

 

 
                                                 
 
238 Arı, s. 174. 
 
239 Gündoğdu, s. 190. 
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III. HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ VE ETKİSİ 
 

Coğrafi işaretlerin hükümsüzlük hallerine ilişkin düzenleme 555 sayılı 

CoğİşKHK m.21’de yer almıştır. Buna göre tescilli bir coğrafi işaretin hükümsüzlük 

davasına konu olabilmesi aşağıdaki sebeplerle mümkündür: 

 

1- Tescil edilmiş coğrafi işaretin, coğrafi işaret tanımlarına, tescil edilmesi 

yasak olan işaretlere ve başvuru şartlarına ilişkin maddelerde (m.3, 5 ve 8) belirtilen 

koruma şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse. 

2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinde belirtilen hak 

sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse,  

3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 20. maddesinde belirtilen denetim 

işlemlerinin yeterince yerine getirilmediği ispat edilmişse. 

 

Tescil edilmiş coğrafi işaretin adı, coğrafi bir yere işaret etmiyorsa, tescil 

edilmiş ad, ürünün öz adı haline gelmiş ise bu coğrafi işaretler ile ilgili hükümsüzlük 

davası açılabilir. Coğrafi işaret başvurusunda bulunanın 7. maddeye göre başvuru 

hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak bu maddede belirtilen hak 

sahipleri tarafından ileri sürülür.  

 

KHK’nın 3. maddesinde belirtilen koşullar karşılanmamış ise yeni coğrafi 

işaretlerin unsurları tam olarak sağlanmamış ise bahse konu coğrafi işaretin 

hükümsüzlüğü talep edilebilir.  

 

Bir coğrafi işaretin hükümsüz sayılmasına ilişkin karar, geçmişe etkili 

sonuçlar doğurur. Bu hususla ilgili olarak madde 23’te “coğrafi işaretin 

hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili doğar, bu 

nedenle, coğrafi işaretin tescili ile hukuki bakımdan bu Kanun Hükmünde Kararname 

ile sağlanan koruma, hükümsüzlük kapsamında doğmamış sayılır” hükmü yer 

almaktadır. 

 

Ancak coğrafi işaretin hükümsüzlüğünün geriye dönük etkisi, aşağıdaki 

istisnai durumları etkilemez. Bunlar: 
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1- Coğrafi işaretin hükümsüz sayılmasından önce; coğrafi işaretten doğan 

haklara tecavüz sebebiyle verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar, 

2- 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. Enstitü, mahkemenin gönderdiği ilamı sicile işler ve yönetmelikte 

öngörülen süre içinde yayın yolu ile ilan eder.  

 

Yönetmeliğin 15. maddesinde de Enstitü’nün, mahkemenin gönderdiği ilamı 

sicile işleyeceği ve 3 aylık süre içinde yayın yolu ile ilan edeceği hususu yer almıştır. 

 

Karahan’a göre240, hukuken kesinleşmiş olmasına rağmen henüz 

uygulanmamış olan kararlar hükümsüzlük kararından etkilenecektir. Ancak m.23/2-b. 

hükmünde hükümsüzlük kararı verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış olan 

sözleşmeler ile haciz ve tedbir kararları hükümsüzlük kararından 

etkilenmeyeceklerdir. 

 

 

 

                                                 
 
240 Karahan, s. 151. 
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SONUÇ 
 

 

Coğrafi işaretlerin korunması ülkemize 1995 yılında 555 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile gelmiş olup bu düzenlemenin kaynağı AT’nin 2081/92 

tarihli yönergesidir. 

 

Coğrafi işaretlerin korunması tescil yolu ile sağlanır. Mahreç ve menşe 

tanımına uymayan adlar ve işaretler ile ürünlerin öz adı olmuş adlar ve işaretler, 

ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki türleri, hayvan 

soyları veya benzeri adları ile kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler coğrafi 

işaret olarak tescil edilemez. Türk Patent Enstitüsü tescil için yetkili mercidir ve 

coğrafi işaretlerin koruması için korunacak ürünün üreticisi olan; gerçek veya tüzel 

kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları başvuru 

hakkına sahiptir. 

 

Coğrafi işaretler, ürünün bulunduğu yörede üretim yapan ve ürünün coğrafi 

bölgesine özgü özelliklerini içinde barındıran ürünleri üreten tüm üreticiler tarafından 

kullanılabilir. Bu kollektif tekel hakkının sağlanması, söz konusu ürünü üretenlerin 

ürünün üretiminde belli bir kaliteyi korumasını teşvik edecektir. Bir ürünün, coğrafi 

işaret tescili ile korunması, yasa zoruyla ürünün kalitesinin korunmasına ve tescil 

edildiği şekilde üretiminin yapılmasına olanak sağlar. Bu şekilde, üreticiler coğrafi 

işarete konu üretim kurallarına uyma konusunda daha dikkatli davranırlar. Aynı 

zamanda, o bölgede üretim yapanların bu korumadan öncelikli olarak yararlanmaları 

ve taklitlere karşı ticari önlem alabilmeleri sağlanır.  

 

Coğrafi işaretler, fikri ve sınai mülkiyet haklarından birisidir. Bir işaretin 

coğrafi işaret olarak bir fonksiyona sahip olması, yasadan ya da tüketicilerin 

algılamasından kaynaklanabilir. Diğer FSMH’nda olduğu gibi, coğrafi işaretler de bir 

tekel hakkı sağlar. Ancak bu tekel hakkı patent, telif hakları ve markada olduğu gibi 

bireysel bir hak değil, kollektif bir tekel hakkıdır. 
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Coğrafi işaretler, yasayla korunur. Bu korumalar haksız rekabet kanunları, 

tüketici koruma kanunları ve marka kanunları içinde yer alabileceği gibi, coğrafi 

işaretler kanunları içinde de yer alabilir. Bu korumaların temelinde yatan düşünce, 

coğrafi işaretlerin yasal olmayan kullanıcıları tarafından kullanılmasını engellemek ve 

tüketicilerin ürünün kaynaklandığı coğrafi bölge hakkında yanıltılmasına engel 

olmaktır. 

 

Daha önce coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili bir yasal düzenleme 

bulunmamaktaydı ve coğrafi işaretler tescil yolu ile korunmamaktaydı. Coğrafi 

işaretlere Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet Hükümleri çerçevesinde 

doğrudan, marka hukuku ile de dolaylı bir koruma sağlanmaktaydı. Bu dolaylı koruma 

coğrafi işaretlerin marka alarak tesciline yasak getirilmesi ile gerçekleşmekteydi. 1995 

yılında yürürlüğe giren 555 sayılı KHK coğrafi işaretlerin korunması ile ilgilidir ve 

“doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerinin geliştirilmesi ve 

korunması için hazırlanmış bir yasal düzenlemedir”. 555 sayılı KHK’ya göre doğal 

ürünler, tarım, maden ve el sanatları ürünleri ile sanayi ürünlerinden bu KHK’nın 

tanım ve koşullarına uygun her türlü ürün coğrafi işaretler olarak korunur. 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 coğrafi işaret korumasından yararlanabilir. 

 

555 sayılı KHK, hukuki koruma çerçevesinde ihtiyati tedbirleri, tespit 

davaları ve eda davalarını düzenlemiştir. İhtiyati tedbir kapsamında gümrük 

idarelerine de el koyma yetkisi tanınmıştır. Tespit davalarında ilk defa delillerin tespiti 

davası adı altında yeni bir dava Türk hukukuna girmiştir. Deliller, tek başlarına bir 

tespit davası konusu olabileceklerdir. Eda davaları kapsamında men, red ve tazminat 

davaları kararname tarafından özel olarak düzenlenmiştir.  

 

555 sayılı KHK ile gerek ülke çapında ve gerekse ülkemizin belirli 

yörelerindeki belirli nitelikli ürünler, hem yurt içinde hem yurt dışında korunma 

imkanı bulacaktır. 
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Önemli bir sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaretlerin işlevleri ve 

uluslararası arenadaki konumu nazara alındığında coğrafi işaret bilincinin 

oluşturulmasının ve bu işaretlerin korunmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu 

bağlamda ülkemizde coğrafi işaret konusunda yeterli bilincin oluşmadığı bilinen bir 

gerçektir. Şöyle ki; öncelikle coğrafi işaretlerin yaklaşık on dört yıldır KHK ile 

korunması bunun en büyük göstergesidir. İkincisi ise Coğrafi İşaret tescili yerine 

bilinçsiz bir şekilde “patent” kavramının kullanılmasıdır. 

 

Baklavanın Rum tatlısı olarak tanıtılması, Türk lokumunun Yunanlılar 

tarafından kullanılması gibi bir çok ürünün değişik ülkeler tarafından kullanılması 

Türkiye’nin uluslararası arenada coğrafi işaretleri yeterince koruyamaması ve tescil 

için gerekli başvuruları yapmayarak herhangi bir girişimde bulunmaması da büyük bir 

eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Her defasında Türkiye’nin geleneksel ürünleri olarak bilinen ve tüm 

dünyanın da bu şekilde tanıdığı ürünlerde alınan veya alınma girişiminde bulunan 

“coğrafi işaret tescili” sonrası ilgili kesimler ayağa kalkmakta, bununla ilgili gerekli 

açıklamalar yapılmakta ve kamuoyunun tansiyonu bu şekilde düşürülmektedir. Ta ki 

bir sonraki olay meydana çıkana kadar... Aslında yapılması gereken sanıldığı kadar da 

zor değil. Madem ki bu geleneksel veya yöresel ürün olarak bilinen ürünlerin hakkı 

korunmak isteniyor o zaman yapılması gerekenin adı ve yolu belli. Yapılması gereken 

öncelikle “coğrafi işaret tescili”ni almak. Yolu ise Türk Patent Enstitüsü’ne 

başvurmak. Eğer geleneksel ve yöresel ürünleri korumak ve bunların kullanım hakkını 

belgelendirmek istiyorsak coğrafi işaretleme tescilini almak zorundayız. 

 

Bilindiği üzere coğrafi işaretler de bir anlamda markadır. Bu markaların hem 

pazarlama açısından, hem de fikri mülkiyet açısından yönetilmesi gerekir. Dünya da 

bunun en güzel örneği Bordeux şarabı ve şampanyadır. Bunlar ürün değil markadır. 

Bu kapsamda Türkiye’deki özel ürünler ve üretim usulleri hem bölgeleri tanıtmak, 

hem geliştirmek hem de ek gelir elde etmek için, önce coğrafi işaret olarak tescil 

ettirmek sonra da pazarlamak gerekir.  
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Ülkemizin hala bir taklit cenneti olarak tanınıyor olması, pek çok yabancı 

yatırımcının Türkiye Pazarında taklidin engellenmediği yönünde kanaate sahip olması 

ülkemiz açısından eksi puandır. Türkiye’de marka ve diğer sınai haklar konusunda 

yasal düzenlemeler yapılmış olmasına, bu amaçla özel ihtisas mahkemeleri kurulmuş 

olmasına karşın değil yabancı yatırımcılar, Türk girişimciler dahi yasaların 

kendilerine sağladığı hakları bilmemektedirler. Bunun önüne geçmek ve Türkiye’de 

marka bilincine ve markalaşma idealine sahip girişimcilerin var olduğunu göstermek 

ve ispat etme görevi hepimize düşmektedir. Taklit konusundaki yaptırımların sadece 

yasa metinlerinde kalmaması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

 

Coğrafi İşaretlerin Korunması Hukuku geçtiğimiz birkaç yıl içinde 

uluslararası basın organlarında oldukça yoğun biçimde yer almıştır. On yıl kadar önce, 

hukukun bu alanında 'Made in France' veya `Made in Turkey' gibi ifadelerin malın 

kalitesi veya menşeinin belirtilmesi açılarından, korunabilecek birer marka konusu 

oluşturup oluşturmayacakları gibi soruların ağırlık kazanacağı sanılıyordu. Örneğin 

`Made in France' etiketi bugün dünya çapındaki giyim tüketicisine, özellikle de çocuk 

giyim eşyası alanında, hala, ürünün nerede imal edildiğinden öte bir mesaj 

vermektedir. Ancak, her halükârda, globalleşme, GATT kapsamının genişletilmesi ve 

daha pek çok gelişme, konuları değişik bir yöne saptırdığı gibi, bugün bu gibi etiketler 

fikri hakları düzenleyenlerden farklı yasaların kapsamına alınmışlardır. 

 

Coğrafi işaret korumasının önemi genel olarak üç başlık altında toplanabilir: 

üreticilere koruma sağlanması, pazarlama olanaklarını artırması ve ekonomik ve kırsal 

gelişme açısından önemi. 

 

Coğrafi işaretler, FSMH koruması sağlayarak aynı isim altındaki taklit 

üretim yapanları engeller. Ancak başka isim altında benzer ürünlerin satışını veya 

üretimini engellemez. Coğrafi işaretlerin en temel fonksiyonlarından biri coğrafi 

bölgeden kaynaklanan mal ve/veya hizmetleri diğer bir coğrafi  bölgeden kaynaklanan 

aynı veya benzer mal ve/veya hizmetlerden ayırt etmektir. Bu ayırt edici özellik 

bireysel düzeyde değil, kollektif düzeydedir. Coğrafi işareti taşıyan ürünleri üreten 

farklı bireylerin birlikte korunmasını sağlar ve sınırsız koruma süresi vardır. Coğrafi 
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işaret koruması ürüne piyasa kimliği kazandırır, buluş ve diğer yaratıcı faaliyetleri 

teşvik eder.  

 

Coğrafi işaretleri korumak için iki sebep vardır. Birincisi, tüketicinin 

korunmasıdır. Çünkü, tüketicilerin aldatıcı hareketlerden korunma hakları vardır. Eğer 

bir coğrafi işaret, işaret edilen coğrafyaya ait olmayan bir üründe kullanılırsa, 

tüketiciler aldatılmış olur, çünkü o ürünün söylenen bölgeye ait olduğunu düşünürler. 

Coğrafi işaretlerin korunması için ikinci sebep ise; bir coğrafi işaretin, işaret edilen 

coğrafyada kurulmuş olan girişimlerin kullanımına sunulan ayırt edici bir işaret olarak 

tasdik olunmasıdır. Bu suretle kimi ülkelerin kanunları coğrafi işaretlerin korunmasını 

bir çeşit korunan fikri mülkiyet hakkı olarak (o bölgede konuşlanan girişimlere 

başkalarını bu işareti kullanmaktan men etme yetkisi veren) sağlamaktadırlar.  

 

Coğrafi işaretler üzerindeki hak mutlak bir hak olmadığı gibi kullanan kişi 

yönünden inhisarı nitelikte de değildir. Çünkü, coğrafi işaret alansal, yöresel, bölgesel, 

ülkesel genelliğe, bir anlaşma anonimliğe sahip olup belli bir kişiye veya bazı kişilere 

bağlanamaz. Bu sebeple coğrafi işaret hukuki işlemlere de konu olamaz. Coğrafi 

işaretler bazı yönlerden markalara benzer, ancak ferdileşmemeleri ile korumanın 

niteliği dolayısıyla ondan ayrılırlar. Korunan halktır, kullanan ise dolayısıyla korunur. 

Korumanın esası halkın aldatılmasına engel olmaktır. Tescil de işlevini bu yönden 

yerine getirir.  

 

Herşeyden önce; coğrafi işaretlerin korunması; işaret edilen yere ait olmayan 

ya da belirtilen kalite standartlarını taşımayan ürünler için, coğrafi işaretlerin, yetkisiz 

kişiler tarafından kullanılmasını engellemek demektir. Konu ile ilgili bir diğer durum 

ise coğrafi işaretlerin, bir “jenerik isim (işaretin ürünün adının yerine geçmesi 

durumu)” haline gelmelerine karşı korunmalarıdır; böyle bir durumda tüm 

“has”lıklarını (ayırt ediciliklerini) ve sonuç olarak korunmalarını kaybeder. 

 

Coğrafi işaretlerin yetkili olmayan kişiler tarafından yanlış ve yanıltıcı bir 

şekilde kullanılması hem tüketiciler ve hem de bu ürünlerin asıl üreticileri açısından 

olumsuz sonuçlar doğurur. Tüketiciler aslında sahte bir ürün almalarına rağmen 

orijinal bir ürün aldıklarına inanır ve böylece kandırılmış olur. Diğer taraftan, bu 
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ürünün asıl üreticilerin ise azalan satışlarından dolayı hem ekonomik kayba uğrar, 

hem de piyasadaki saygınlıkları kaybolur. 

 

Coğrafi işaretler, uygun bir şekilde kullanılabilirse ve iyi bir şekilde 

korunabilirse etkili reklam aracı olarak da değerlendirilebilir. Bu da düşük maliyetle 

ürünlerin reklamının yapılması anlamına gelir ki bu husus gelişmek isteyen ülkeler 

için büyük bir önem arzetmektedir. 

 

Bir ülkenin kendine has yerel ve yöresel değerlerine sahip çıkması kendi 

kültürüne ve geleceğine de sahip çıkması demektir. Bu sahiplenme o ülkenin 

uluslararası arenada var olabilmesinin en temel koşullarından birini teşkil etmektedir. 

Ülkemizde ürünlerin doğal kaynak zenginliğine bağlı olarak çok fazla çeşitlilik arz 

etmesi ülkemiz açısından coğrafi işaretlerin tescilini zorunlu kılmaktadır. Aksi halde 

bu ürün ve işaretler kullanım hakkına sahip olmayan üçüncü kişiler tarafından 

kullanılacak ve bu da bir çok hakkın kaybına sebebiyet verecektir. 

 

Coğrafi işaret koruması, özellikle kırsal kesimdeki her türlü tarımsal ve el 

sanatları ürünlerinin, benzer özellikleri haiz ürünlerden farklılaştırılarak, piyasadaki 

rekabet gücünün ve pazarlama payının artırılmasını hedeflemektedir. Bu şekilde, 

ekonomik kalkınması yerinde sağlanan kırsal kesimden büyük kentlere göç 

engellenecek ve o ülkenin kalkınmasına olumlu bir katkı sağlanacaktır. Aksi halde 

hem ülkelerin uzun yıllar boyu meydana getirmiş olduğu kültür yozlaşıp yok olacak 

hem de bu özgün ürünlerin pazarlanmasından elde edilen ekonomik kazanç ve gelir 

yok olacaktır. 

 

Türkiye’de coğrafi işaretler olarak değerlendirilebilecek çok sayıda ürün 

bulunmaktadır; bu yüzden coğrafi işaretlerin konusu olduğu bir ürünler haritası 

oluşturulmalıdır. Coğrafi işaretlerin ülke genelinde tescil ve korunması için bir 

program oluşturulmalı ve Türk Patent Enstitüsü, tescile yetkili tüm kişi ve kurumlarla 

işbirliği içinde, bu işi fark ve organize etmelidir. Türk Patent Enstitüsü bünyesinde bu 

işi fark etmek için bir birim oluşturulmalıdır. Coğrafi işaretlerin korunmasında temel 

gaye, tescilli ürünün kalitesini sürdürmek ve buna bir kalite standardı getirmektir. 

Eğer amaç kaliteli ürünü tüketiciyle tanıştırmak ve tüketicinin ekonomik, sağlık ve 
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güvenlik çıkarlarını korumak ise; tüketiciyi bu konular dışında bırakamayız. Bu 

nedenle, bu konuya yönelik bilinci uyandırmak için çalışma aktivitelerine 

başlanmalıdır. Bu işler yetkili ve resmi tüketici kurum ve dernekleri arasındaki 

işbirliğini de kapsamalıdır. 

 

Sonuç olarak, coğrafi işaret hakkı kavramının yeterince geliştirilmesi, bu 

konuda bir an önce bir kanun çıkarılması ve vatandaşların bu konuda 

bilinçlendirilmesi öncelikle kendi özgün değerlerimizin ve ürünlerimizin uluslararası 

arenada ve global piyasalarda rağbet görüp övgüye mazhar olmasına ve ürün bazında 

sahip olduğumuz imrendirici zenginliğin refah düzeyimizi artırmasına katkı 

sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki ortak değerler ulusların kültürel kimliklerinin en 

temel unsurunu teşkil etmektedir. Özellikle dünyanın dört bir yanına yayılmış ve 

buralardaki girişimci kimlikleri bulunan vatandaşlarımızın bu ürün ve kültürel 

zenginliğimizi tanıtmaları gerek ülkemizin dünya çapında tanınmasını gerekse 

ülkemizin ekonomik olarak refah seviyesine yükselmesini sağlayacak ve böylelikle 

milli servetimizin büyümesine olumlu katkıda bulunacaktır. 

 

Ayrıca coğrafi işaretlerin korunması adına öncelikle ülkemizin ürün dağılım 

haritası oluşturulmalı ve üretimi, tescili ve pazarlamayı desteklemeli ve bu yolla 

bölgelerin önemine dikkat çekilmelidir.  
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