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AB’DE COĞRAFİ İŞARET MEVZUATI

Gıda ve tarım ürünlerini kapsayan coğrafi işaretlerin AB’de 
tescili 1151/2012 sayılı Tüzük ve buna yönelik 668/2014 sayılı 
Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmektedir. 

Şarapların ve distile içkilerin AB’de coğrafi işaret tescili ise 
sırasıyla 2019/34 ve 2019/787 sayılı Tüzükler çerçevesinde 
düzenlenmektedir. 



•



Tescil çeşitleri:

PDO
Protected 

Designation of 
Origin

PGI
Protected

Geographical
Indication

TSG
Traditional
Speciality

Guaranteed

Menşe Adı Mahreç İşareti
Geleneksel 
Ürün Adı



PGI ve PDO tesciline konu olabilecek ürünler

• Biralar, çikolata ve çikolatadan yapılmış ürünler, ekmekler, 
hamur işleri, kekler, şekerlemeler, bisküviler ve diğer fırıncılık 
ürünleri, bitki özlerinden yapılmış içecekler, makarnalar, tuzlar, 
doğal sakızlar ve reçineler, hardal macunu, kurutulmuş otlar, 
esansiyel yağlar, mantarlar, koşnil, çiçekler ve süs bitkileri, 
pamuk, yün, hasır, keten, deriler, kürkler ve kuş tüyü



TSG tesciline konu olabilecek ürünler

• Hazır yemekler, 

• Biralar, 

• Çikolata ve çikolatadan yapılmış ürünler, 

• Ekmek, hamur işleri, kekler, 

• Şekerlemeler, bisküviler ve diğer fırıncılık ürünleri, 

• Bitki özlerinden yapılmış içecekler, 

• Makarna 

• Tuzlar 



TESCİL EDİLEMEYECEK ADLAR

• Jenerik ad olmuş terimler 

• Bir bitki türü veya hayvan ırkı ile aynı ada sahip olan ve halkı 
ürünün kaynağı konusunda yanıltacak mahiyette olan işaretler

• Daha önce bu düzenleme kapsamında tescil edilmiş bir PDO, 
PGI veya TSG ile tamamen ya da kısmen aynı olan 
adlandırmalar

• Ürünün gerçek kimliği ile ilgili olarak halkı yanıltabilecek 
işaretler



BAŞVURU SÜRECİ

Müracaat:
• Komisyon ile Kurumumuz arasında yapılan görüşmeler sonucu 2019 yılı

itibari ile başvurular TÜRKPATENT aracılığı ile Avrupa Komisyonuna
gönderilmekte ve başvuru sahiplerine teknik destek sağlanmaktadır.
Başvuru yapmak isteyenler kurumumuz Coğrafi İşaretler Dairesi ile
doğrudan iletişime geçebilir.

Başvuru yapan:

• 1151/2012 sayılı AB Tüzüğü kapsamında sadece üretici grupları
coğrafi işaret başvurusu yapabilir.



Buna göre başvurular;

1. Başvuru yapan grubun ya da yetkili otoritenin adı ve adresi,

2. “SINGLE DOCUMENT” başlıklı form,

3. Ürün şartnamesi (Product Spesification Form),

4. Coğrafi işaretin menşe ülkede korunduğuna dair belge
içermelidir.

BAŞVURU İÇERİĞİ





Single Document

İsim (Name of the product)
• İsim belirli bir ürünü işaret etmek üzere kullanılmalıdır. Uydurulmuş isimler kabul edilmez. İsim, 

başvuru yapılmadan evvel ticarette ya da ortak dilde belirli bir ürünü işaret etmek üzere kullanılıyor 
olmalıdır. 

• İsim menşei bölgede kullanılan dilde yazılmalıdır. Başvuruya konu edilerek tescili talep edilen coğrafi 
işaretin adı -yani Türkiye’de tescilli olan ad- ne ise o ad bahsi geçen her yerde aynı şekilde 
yazılmalıdır. Örneğin başvuruya konu coğrafi işaret “Taşköprü Sarımsağı” ise “Taşköprü Garlic” 
yazılmamalıdır. 

• Aynı ürün için birden fazla isim kullanıldıysa isimlerin "/" ile ayırılması gerekir; 

• Bir isim birden fazla ayrı ürünü kapsıyorsa ( örnek: ürünün ham ve hazırlanmış hali) ismin ürünün her 
formunu belirtecek şekilde kullanılması gerekir. Her iki ürün de tanımlanmalı ve tüm tescil şartları 
her iki ürün için de yerine getirilmelidir, örneğin; ham ve hazırlanmış balık. Tüm tescil şartları yerine 
getirildiği takdirde tek başvuru yeterlidir. 

• İsim Tek Belge metninin her yerinde aynen kullanılmalıdır (aynı kelimeler, aynı karakterler).

• Bir ismin bir ülkeye gönderme yapması ya da ülkenin ismini içermesi durumunda bir gerekçe 
sunulmalıdır. 



Single Document

Ürünün tanımı (Product description)
• Ürünün türü : 668/2014/EU sayılı AB Tüzüğü'ne Ek XI'deki ürün sınıflandırmalarını 

kullanılmalıdır. 
• Ürün özgün olmalıdır, ayırt edici herhangi bir karakteristik özelliği bulunmayan jenerik bir ürün 

olamaz. Eşsiz ürünler olması gerekmez ancak ürünü benzerlerinden ayıran hiçbir şey yoksa PDO ya da 
PGI olarak kabul edilemez. Mutlaka ürünün ayırt edici kalite kriterlerine yer verilmelidir.

• Açıklama, söz konusu ürünü tanımlamak üzere teknik, bilimsel veriler içermelidir. Bu kapsamda 
ürüne ait özel fiziki, mikrobiyolojik, kimyasal ve organoleptik verileri içermelidir. Bu verilerin zaten 
ürünün ait olduğu cins, çeşit ve türe özgü olması halinde belirtilmemelidir. Ürünü tanımlarken bir 
tarım veya gıda teknolojisi uzmanının kullanacağı netlikte ifadeler ve dil kullanılmalıdır. 6.Ürünün 
tanımı yapılırken “çok lezzetli, nefis” vb duygusal tanımlamalar yerine bilimsel tanımlamalar 
kullanılmalıdır.

• Sağlık beyanlarına yer verilmemelidir. Otla beslenen hayvan kaynaklı canlı hayvan ürünleri için asgari 
otlama süresi belirtilmelidir (ay veya yıllık toplam olarak).

• Bu kısmın, ürünün kendine özgü nitelikleri ile ilgili olan 5. Kısım ile tutarlı olması gerekmektedir.



Örnek:

AGLIO DI VOGHIERA

• Sarımsak

PDO

 Aglio di Voghiera yerel ekotipinden türetilen Allium sativum L. türlerine ait taze, yarı kurutulmuş ve kurutulmuş 
sarımsaktır. 

 Aglio di Voghiera PDO, köklerin büyüdüğü noktada hafifçe düzleştirilmiş yuvarlak, düzenli ve kompakt bir başa 
sahiptir; pembe çizgili, bazen beyaz, parlak ve pürüzsüz bir renge sahiptir. Dişler küçüktür ve dış parçanın tipik 
kavisli şekli ile karakterize edilir. Damakta agresif olmamasına rağmen, sarımsağın ana etken maddesi olan 
yüksek miktarda Allicine bağlı olarak oldukça yoğun bir kokuya sahiptir.

 'Aglio di Voghiera' şu şekilde sunulmalıdır: çürüme belirtisi olmayan, parazit içermeyen, temizlenmiş, kompakt, 
donma veya güneş zararı olmayan, dışarıdan görülebilen filizlerden arındırılmış, anormal dış nem içermeyen, 
yabancı koku içermeyen bütün halde başlar

 Yalnızca "Ekstra" sınıf sarımsak (minimum çap 45 mm) veya "Sınıf I" sarımsak (minimum çap 40 mm), "Aglio di
Voghiera" PDO olarak tanınabilir.



Örnek:

• Sarımsak

Ail de la Drôme

PGI

 Ail de la Drôme taze, yarı kurutulmuş ya da kurutulmuş olarak satılan beyaz bir sarımsaktır. 
Sonbahar. Menekşe rengi çizgiler bulundurabilir, orta kuvvette tadı, hoş bir koku ve ağızda 
yumuşak bir doku ile karakterize edilir.

 İki yerel tarihi beyaz sarımsak çeşidi Messidrôme ve Thermidrôme çeşitlerinden üretilir.

 Kategori I veya Ekstra olarak sınıflandırılmalıdır. Asgari çap 45 mm‘dir.

 Ail de la Drôme' dökme olarak pazarlanabilir (bir tepside veya poşette) veya perakende 
ambalajlarda üç çeşit sunum: kabında, demetlerde ve kurutulmuş ve yarı kurutulmuş sarımsak için 
tellerde gevşek olarak bağlı.



Single Document

Ürünün tanımı (Product description)
• Yem (sadece hayvansal kaynaklı ürünler için) ve ham maddeler (sadece işlenmiş 

ürünler için): İşlenmemiş ürünler için bu bölüm boş bırakılır. 

PDO
• Tüm yemlerin menşeinin coğrafi alan içinden gelmesi gerekmektedir. Ancak bunun teknik açıdan 

mümkün olmaması halinde, bir istisna tanınabilir. Ürün kalitesi veya karakteristiği etkilenmedikçe, o 
alan dışından sağlanan yemler eklenebilmektedir. Eklenen yemlerin toplam oranı hiçbir koşulda (yıllık 
bazda kuru maddenin) %50’sini geçmemelidir.

• Bu istisnalar ayrıntılı bir şekilde açıklanmalı ve gerekçelendirilmelidir. Coğrafi alan dışından getirilen 
yemin oranını belirtiniz (yıllık bazda kuru madde), neden yemin tamamının (%100) alan içinden 
sağlanamadığını açıklayınız ve özellikle coğrafi çevre temelli ürün kalitesi veya karakteristiğinin 
etkilenmediğini gösteriniz.

• Tüm ham maddelerin menşeinin coğrafi alan dâhili olması gerekmektedir. Eğer alanının dışından 
hammadde kullanılması gerekiyorsa, bu istisnaları ayrıntılı bir şekilde açıklayınız ve gerekçelendiriniz. 



Örnek:

• Dana eti

Bœuf de Charolles

PDO

 Buzağılar, annelerini veya gerekirse bir süt annesi ineğini takip ederek, doğal olarak yetişir ve sütten kesilene kadar istedikleri 
kadar saman ile beslenirler. Sığırlar, mera ile ağıl arasında değişen ve yeşil otların üzerinde en az iki kez otlama sağlanan bir 
otlatma sistemi kullanılarak beslenir. Sığırların kesime hazırlandığı aşama olan besi aşaması, yetiştirme aşamasından itibaren 
devam eder. Kış ve yaz, hayvanların nasıl yaşadığını ve beslendiğini etkiler. İşletmelerdeki toplam yıllık ortalama stoklama oranı, 
hektar başına 1,8 hayvancılık biriminden (LU) daha az veya eşittir ve hektar başına maksimum 2 LU stoklama yoğunluğuna 
sahiptir. Yetiştirme aşamasında, hayvanlar ardışık olsun olmasın, yılın en az 200 günü boyunca otlanırlar. Yalnızca 4. nokta altında 
tanımlanan coğrafi bölgeden kaynaklı saman ve daha sonra belirtilen koşullara göre dağıtılan tamamlayıcı besinler, çim yemini
desteklemek için hayvanlara verilebilir. Hayvanlar en az iki mevsim otlanır. Kış aylarında, büyükbaş hayvan yemi, aşağıda 
belirtilen şartlara göre, yalnızca coğrafi alandan ve tamamlayıcı besinlerle beslenir. Yem, kök bitkileri, çayır bitkileri (otlar, 
Papilionaceae, Hydrophyllaceae) ve saman gibi taze veya kurutulmuş otsu bitkilerden oluşur. Hayvanlar, coğrafi bölgede yer alan 
“besi meraları” üzerinde veya bir veya daha fazla besi meralarında beslenir. Yaz aylarında, hayvanlar sadece besi meralarını 
otlayabilir. Kışın, hayvanlar besi meralarında ve ağıllarda tutulabilir. Hayvanlar besi meralarını en az 30 gün boyunca otlatmalıdır. 
İneklerde, hayvanlara dağıtılan yem, coğrafi alandan sadece birinci sınıf kuru otlardan oluşur: yapraklı, yeşil, lezzetli, kuru, bitki 
benzeri bir koku yayar. Büyükbaş hayvan yemlerine herhangi bir tür fermente yem dahil edilemez. Sığırların ağıllardan meraya 
çıktıkları en fazla ilk 10 gün boyunca, yerel kaynaklı yemlere ek olarak saman eklenebilir. Bitkiler, yan ürünler ve tamamlayıcı 
besinler transgenik olmayan ürünlerden türetilir. Yetiştirme aşamasında, yaz ve kış aylarında kullanılan tamamlayıcı yemler, 
hayvan başına günlük ortalama 2 kilogram ham madde ile sınırlıdır. Son işlem sırasında bu, 100 kilogram canlı ağırlık başına 1 
kilogram hammadde ile sınırlıdır. Besleme keki büyükbaş hayvanlara dağıtıldığı zaman, keten tohumu keki oranı, keki rasyonunun
ağırlığının asgari% 70'ini oluşturur.



Single Document

Ürünün tanımı (Product description)

PGI

• Tek Pazar için engel teşkil edebileceğinden, hammadde kaynağıyla ilgili 
tüm kısıtlamaları açıklanmalıdır ve gerekçelendirilmelidir. Bunlar, 
bağlantıları itibariyle gerekçelendirilmelidir (ürünün kendine özgü 
niteliğiyle bağlantılı niteliksel kriterler gibi). Hammaddenin ulusal arzıyla 
ilgili olarak bir kısıtlamayı gerekçelendirmek zordur. Hammadde arzına 
ilişkin coğrafi alan kısıtlamaları gerekçelendirilebilir. 



Single Document

Belirlenen coğrafi alanda yerine getirilmesi gereken üretim 
aşamaları 

PDO

• Tüm üretim aşamaları coğrafi alan içinde gerçekleşmelidir 

PGI
• En az bir üretim aşamasının coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

• Çok ayrıntıya girmeden, hammaddenin temin kaynağından başlayarak nihai ürüne 
kadar coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken tüm aşamalar sıralanmalıdır. 
Örneğin et için, kesim ve parçalama aşamaları üretim sürecinin parçalarıdır. 
Dilimleme, rendeleme, paketleme üretim sürecinin parçası olmadığından 3.6 sayılı 
kısımda açıklanmalıdır. 



Single Document

Kayıtlı ismin ilgili olduğu ürünün dilimleme, rendeleme, 
paketleme vs. işlemlerine ilişkin özel kurallar 
• Bu bölüm isteğe bağlıdır. Bu faaliyetlerle ilgili kuralları ve kısıtlamaları --bir diğer 

ifadeyle, nihai ürünün ortaya çıkmasından sonraki aşamalar-- ve gerekçelerini 
belirtilmelidir.

Tescilli ismin ilgili olduğu ürünün etiketlenmesine ilişkin özel 
kurallar
• Bu madde isteğe bağlıdır. Burada, ürün etiketi üzerinde yer alması gereken ürün 

logosu gibi özel etiketleme koşullarını belirtebilirsiniz. Tek Belge'ye siyah ve beyaz 
bir logo reprodüksiyonu konulabilir. 



Single Document

Coğrafi alanın kısa tanımı (Concise definition of the 
geographical area)
• Coğrafi alanı mümkün olduğunca fiziki (örneğin nehir, yol) ya da idari sınırları referans vererek 

açıklanmalıdır. Her münferit sahanın söz konusu alan içinde ya da dışında olup olmadığı bir çiftçi ve 
denetçi tarafından net olarak anlaşılabilmelidir. Genel ifadeler kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

• Eğer alan 55 ilçeli bir ilin 50 ilçesini kapsıyorsa, Tek Belge'de 50 ilçeyi tek tek saymak yerine şu şekilde 
bir ifade kullanılmalıdır: "Dolor, Sit, Amet, Magna ve Adipisicing ilçeleri hariç, Lorem-Ipsum ili".

ÖRNEK

• Tanımlanan coğrafi alan, Burgos ilinin tamamını kapsar.

• Tanımlanan coğrafi alan, Lüksemburg ilinin tamamını ve Liège ve Namur 
illerine ait bazı kantonları kapsar. (alan haritada gösterilmiş)



Single Document

COĞRAFİ ALAN İLE BAĞ 
• Coğrafi alan ile olan bağ Tek Belge'nin ana kısmını oluşturmakta olup, ürün karakteristiklerinin 

coğrafi alandan nasıl kaynaklandığını ve ürüne kendine özgü nitelikleri kazandıran doğal, beşeri ve 
diğer unsurların neler olduğunu ortaya koymalıdır. 

• Bu kısım, ürünün ve coğrafi alanın söz konusu faktörleri yaratan ya da etkileyen, kendine özgü 
niteliklerini ve ikisi arasındaki bağı açıklamalıdır. Bu, coğrafi alan ve ürün kalitesi arasındaki bağı 
oluşturmaktadır. 

• Açıklama, söz konusu ürünün üretim yöntemlerinin diğerlerine nazaran hangi açıdan üstün olduğunu 
ve ürünün özgün ve ayırt edici özelliğine nasıl katkı sağladığını vurgulamalıdır. Bu kısma ürüne 
doğrudan etkisi bulunmayan hususlar ile ilgili bilgi eklenmemelidir.

• Coğrafi alanın kendine özgü nitelikleri:
• Tanımlanan coğrafi alanın söz konusu bağ ile ilişkili karakteristikleri açıklanmalıdır. Jeolojik-iklimsel 

özellikleri; topografya, toprak, yağış, irtifa vb. hususlar bunlar arasında yer alabilir.

• Yerel üreticilerin bilgi brikimi de bu kısımda açıklanabilir. Bu spesifik ve özel bir beceri olmalıdır zira 
normal üretim becerileri yeterli değildir. 



Single Document

Nedensel bağ (Casual Link)

Ürün tanımında ayırt edici olarak belirtilen tüm özelliklerin 
neden-sonuç ilişkisi içerisinde bu kısımda belirtilmesi çok 
önemlidir. Bu kısma ürüne doğrudan etkisi bulunmayan hususlar 
ile ilgili bilgi eklenmemelidir.

• Üne dayanan PGI başvurularında spesifik ürünün coğrafi alan ile ilişkilendirilmesinin 
sebeplerini burada belirtilir. Bunu gerekçelendirmek için bilgi ve net hususlar ortaya 
koyulmalıdır. Basın kupürleri, aşçılık kitaplarındaki özel atıflar, ödüller, eserler bu 
bağı ortaya koymanın en iyi yollarından birisidir. 



Product Specification

Ürün Şartnamesi asgari olarak tek belgede bulunan bilgileri ve 
«Proof of origin (menşei kanıtı)» bilgilerini içermelidir.  Menşei 
kanıtı bölümünde ürünün belirlenen coğrafi alandan geldiğinin 
kontrolü için uygulanacak adımlar belirtilmelidir. 
• Avrupa Birliği coğrafi işaret sisteminde ürünlerin üretiminin ana kısmı mutlaka 

sınırlandırılmış bir coğrafi alanda gerçekleşmelidir. Menşe veya mahreç olması fark 
etmeden sınırlı bir coğrafi alanda üretilmeyen ürünler tescil edilemeyecektir. Örnek 
olarak tüm hammaddeleri bölge dışından gelen bir çikolata ürünü, belirli bir coğrafi 
alandaki üreticilerin bilgi birikimi ve ününe dayanması nedeni ile tescillenebilir. 
Üretimi belirli bir alanla sınırlı olmayan «Adıyaman Etsiz Çiğ Köfte» veya «İzmir 
Kumrusu» gibi tescilli coğrafi işaretler AB tesciline uygun değildir. Başvuru öncesi 
tescilde değişikliklerin yapılması gereklidir.



Genel Hususlar

• Çeviri hatalarından kaçınılmalıdır.

• Eklere, ulusal mevzuata ve kurallara, AB mevzuatına, 
spesifikasyonlara ya da diğer dokümanlara referans 
verilmemelidir.

• "Lezzetli", "mükemmel","'tadı yerinde", "güzel", "ev 
hanımlarının gözdesi" vb. gibi nesnel ve açık olmayan 
ifadelerden ve "en iyi", "en çok aranan" gibi abartılı ve bilimsel 
olmayan tanımlamalardan kaçınılmalıdır.



COĞRAFİ İŞARETLERİN AB TESCİLİ



İnceleme Süreci:

• 1151/2012 sayılı Tüzüğün 50. maddesine göre, kendisine iletilen
başvuruları 6 ay içerisinde inceleyen Avrupa Komisyonu,
başvuruların ilan edilmesine karar verirse AB Resmi Gazetesinde
yayımlar.

• Yayımlanmış başvurulara yapılacak itirazlar için, Resmi
Gazetedeki ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir süre
tanınmaktadır.



• İtiraz bildiriminde, başvurunun Tüzükte yer alan koşulları ihlal ettiğine dair bir
beyan bulunmalıdır. Komisyon derhal bu itirazı başvuru sahibine kuruma
iletmektedir.

• Bu bildirimin sunulmasından sonraki iki ay içinde gerekçeli beyan iletilirse,
Komisyonca bu beyanın kabul edilebilirliği kontrol edilmektedir.

• Kabul edilebilir beyandan sonraki iki ay içinde taraflar üç ayı geçmeyecek
şekilde başvurunun Tüzük’te belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadığına
ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Komisyon tarafından davet edilmektedir.
(Herhangi bir uzlaşı olmazsa Komisyon haberdar edilmektedir.)

• İstişare sürecinde eğer yayımlanan ilk başvurudaki detaylarda önemli
değişiklikler yapıldıysa, Komisyon inceleme dönemini yeniden başlatmaktadır.



• Komisyon herhangi bir itiraz bildirimi ya da gerekçeli bir beyan almazsa, adı
tescil etmektedir.

• Eğer Komisyon kabul edilebilir bir gerekçeli beyan alırsa, yukarıda değinilen
istişarelerin sonucuna göre tescil kararı vermektedir.

 İstişareler sırasında bir uzlaşıya varılırsa, Komisyon, adı tescil etmektedir.

 İstişareler sırasında uzlaşma sağlanamazsa, Komisyon tescile ilişkin kararının (red ya da
onay) yer aldığı uygulama kanunları çıkarmaktadır.



DENETİM

Denetim kapsamında;

• Ürünün, ürün şartnamesinde yer alan koşullara uygunluğunun 
doğrulanması,

• Piyasada yer alan ürünü tanımlayan tescilli adın izlenmesi yer alır.

Denetimler;

• Yetkili otoriteler ya da 

• Yetkili otoritelerin yetki devri yaptığı ve akredite olmuş ürün 
sertifikasyon kuruluşu olarak görev yapan bir ya da birden fazla kontrol 
kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.



GAZİANTEP BAKLAVASI AVRUPA TESCİL SÜRECİ
28.03.2005 TPE’ye başvuru tarihi

21.02.2008 TPE belge teslim tarihi

01.07.2009 AB’ye başvuru tarihi

28.11.2011 AB ile Brüksel'de ortak toplantı yapıldı

15.05.2013 Uzman incelemesi ve linguistic İnceleme bitti,

Komisyon tescil için karar aldı, AB dillerine tercüme yapıldı

08.08.2013 AB Resmi Gazetesinde ilana çıktı - 3 aylık itiraz süreci başladı.

21.12.2013 AB Resmi Gazetesinde tescil kararı yayımlandı



TEŞEKKÜRLER

Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı


