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Giriş
Kullanım Koşulları

Bilindiği üzere coğrafi işaretler ve geleneksel
ürün adları ülkemizin milli ve kültürel
değerlerinin korunması, ekonomik gelişim,
ihracat gelirlerinin arttırılması, kırsal kalkınma,
kadın istihdamının desteklenmesi, tüketicinin
korunması gibi önemli konularda hizmet
etmektedir. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün
adlarından beklediğimiz bu faydaların en
yüksek seviyeye çıkarılması, etkin bir denetim
sisteminin kurulmasıyla mümkündür. Kamu
kurumlarının uhdesinde olan piyasa gözetim ve
denetimi dışında kalan ve her bir coğrafi işaret
ve geleneksel ürün adı için tescil ile belirlenen
denetim merciinin görevlerini tam olarak yerine
getirmesi, gerek üreticiler gerek tüketiciler için
son derece önemlidir.

Eğitim seti, TÜRKPATENT – Coğrafi İşaretler
Dairesi tarafından hazırlanmıştır.
Değiştirilmiş versiyonun mevcut olduğunun
açıkça belirtilmesi koşuluyla materyalde
değişiklik yapılabilir veya tercüme edilebilir.
Aksi takdirde TÜRKPATENT, değiştirilen
versiyonun doğruluğundan hiçbir koşulda
sorumlu olmayacaktır. TÜRKPATENT’e
yapılan herhangi bir atıf ve TÜRKPATENT’in
resmi logosu bu tür versiyonlardan
çıkarılacaktır.
Eğitim seti ve bölümleri ile setin yeniden
düzenlenmiş versiyonu veya çevirisi sadece
ticari olmayan amaçlarla kullanılacaktır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile denetim
sistemine yönelik önemli düzenlemeler
getirilmiştir. Bunların başında, önceki
mevzuatta 10 yıl olan denetim raporlarının
Kuruma teslim edilme süresinin 1 yıla
indirilmesi gelmektedir. Bu düzenleme ile
denetimlerin Kurumumuz tarafından takip
edilmesi daha etkin hale getirilmiştir. Ayrıca
yine Kanunun 43 üncü maddesi gereğince
denetimin usulüne uygun olarak yerine
getirilmemesi durumunda tescil ettirenin
değiştirilmesi uygulaması getirilmiştir. Bu
çerçevede denetim süreçlerini usulüne uygun
olarak gerçekleştirmeyen tescil ettirenler
sicilden silinerek yeni bir tescil ettiren belirlenir,
belirlenemediği durumlarda tescil, sicilden
terkin edilir.

©TÜRKPATENT 2022. Tüm hakları saklıdır.
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Slayt 2-3
Denetim ve Kapsamı
Genel anlamda denetim, ilgili ürünün tescil
belgesinde yer alan coğrafi sınır, ham madde,
üretim metodu ve tüm diğer bilgiler
çerçevesinde gerçekleştirilir.

Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının
kullanımının denetimi, 6769 sayılı Sınai
Mülkiyet Kanununun 49 uncu maddesine göre;
Tescilli coğrafi işaretleri ve geleneksel ürün
adlarını taşıyan ürünlerin üretimi, piyasaya arzı
veya dağıtımı aşamalarında veya ürün piyasada
iken kullanımının tescilde belirtilen özelliklere
uygunluğunun denetimine ilişkin her türlü
faaliyeti kapsar.

Tescil edilen coğrafi işaretin adının kullanıldığı
ürün denetime tabi olacaktır.
İlgili ürün tescilli coğrafi işaretle birlikte
kullanılmadığında söz konusu ürünün denetimi
6769 sayılı SMK kapsamı dışında kalır.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarından
beklediğimiz faydaların en yüksek seviyeye
çıkarılması, sağlıklı bir denetim sisteminin
kurulmasıyla mümkündür.

Örneğin Malatya’da üretilen bir kayısının
piyasaya sunulduğu sırada ürünle birlikte
Malatya Kayısısı ibaresi kullanılmıyorsa bu
ürünün denetime tabi olması gerekmez.
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarından
beklediğimiz faydaların en yüksek seviyeye
çıkarılması, sağlıklı bir denetim sisteminin
kurulmasıyla mümkündür.
Denetim ile ilgili süreçlerin denetim mercii
tarafından uygun şekilde yürütülmesinden tescil
ettiren sorumludur.
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Slayt 4
Denetim Mercii
Denetim, Kurum tarafından yeterliliği
onaylanan Sicilde kayıtlı denetim merci
tarafından yerine getirilir. Denetim merciinin
objektif olması, denetimleri yapmak için yetkin
ve yeterli sayıda personele, gerekli kaynağa ve
donanıma sahip olması gerekir.

Denetim mercii, denetim faaliyetleri sırasında
üniversiteler, araştırma kuruluşları vb. veya TS
EN ISO/IEC 17065 standardına uygun kurum
ve kuruluşlardan yardım alabilir. Tescil ettiren
yardım aldığı kuruluşun da denetim merciinde
bulunmasını veya denetim merciinde değişiklik
yapmak isteyebilir. Bu durumda Kanunun 42
nci maddesine göre TÜRKPATENT’e
değişiklik konusunda talepte bulunabilir.

Her tescil belgesinde “denetleme” başlığı
altında yer alan bilgilerde denetimin nasıl ve
kimler tarafından yapılacağı belirlenmiştir.
Denetim merci tescil başvurusunda
taahhütnameleri bulunan, alanında uzman,
tarafsız kurum veya kuruluşlarından
oluşmalıdır.
Örneğin tescile konu ürün bir meyve veya sebze
ise denetim merciinde halı, kilim veya dokuma
işinde uzman bir kurum kuruluşun olması uygun
olmayacaktır.
Oluşturulan denetim mercii, tescil belgesinde
denetleme başlığı altında belirlenen ve tescilli
coğrafi işaretin denetimini gerçekleştirmekle
yükümlü mercidir. Denetimin, denetim mercii
tarafından uygun şekilde yürütülmesinden ise
tescil ettiren sorumludur.
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Slayt 5-6
Taahhütname
Denetim merciinde yer alacak kurum/kuruluşlar
tarafından doldurulması gereken taahhütnamede
söz konusu kurum ve kuruluşta
görevlendirilecek personelin yapacağı denetimin
6769 Sayılı SMK ya uygun olarak yerine
getirileceği taahhüt edilir.
Taahhütnamede, taahhütnamenin hangi
kurum/kuruluş tarafından sunulduğu açıkça
belirtilmeli ve yetkili makamın imzası da
bulunmalıdır. Görevlendirilecek kişilerin
isimleri belirtilmez.
Denetim merciinde kaç kurum/kuruluş yer
alacaksa her biri için ayrı taahhütname
hazırlanmalıdır.
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Slayt 7-8
Denetim Nasıl Yapılır?
Denetim mercii plan çerçevesinde
denetimleri gerçekleştirirken aynı zamanda
resmi amblemin kullanımını da denetler.

Tescil ettiren tarafından etkin bir denetim
sisteminin kurulması denetim için önem arz
etmektedir. Denetimin nasıl yapılacağı ve
ürünün hangi özelliklerinin kontrol edileceği ile
denetim dönemleri (üretim, pazarlama, saklama,
ambalajlama aşamaları gibi) ve denetleme
kriterleri konusunda açıklayıcı bilgilerin
başvuru aşamasında belirlenmesi gerekir.

Denetim tutanağı tescil belgesindeki bilgiler
dikkate alınarak oluşturulur ve her bir
denetlenen için ayrı bir denetim tutanağı
düzenlenir. Denetim tutanağı hazırlanırken,
tescil sürecinde kuruma teslim edilen ve
onaylanan örnek denetim tutanağı ile birlikte
tescil belgesinde yer alan tüm bilgilerin
dikkate alınması, bu bilgiler doğrultusunda
uygunluk kriterlerinin belirlenmesi,
uygunsuzluk durumunda alınacak tedbirlerin
düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Tescilde belirtilen denetim sıklığına uygun
şekilde denetim mercii tarafından bir denetim
planı oluşturulur ve denetimler bu plan
çerçevesinde gerçekleştirilir. Denetim merciinin
objektif olması, denetimleri yapmak için yetkin
ve yeterli sayıda personele, gerekli kaynağa ve
donanıma sahip olması gerekir.

Kanunun 49 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası
kapsamında tescil ettirenin, denetime esas
teşkil etmek üzere tescilli coğrafi işareti
veya geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin
üreticilerinin ve pazarlamasında faaliyet
gösterenlerin listesini tutması
gerekmektedir.

Coğrafi işaret tescilinin Bültende yayımlandığı
tarihten itibaren yılda bir kez denetim raporunun
TÜRKPATENT’e sunulması zorunludur.
Denetim sayısı dikkate alınarak sunulan rapor
sayısı da artabilir.
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Slayt 9-10
Denetim Tutanağı-1
Denetim işleminin gerçekleştirilmesi için en
önemli işlem, denetim tutanağının
oluşturulmasıdır. 6769 sayılı SMK gereği
başvuruyla birlikte sunulan örnek denetim
tutanağı, denetim tutanağı hazırlanırken dikkate
alınmalıdır. 555 sayılı KHK çerçevesinde tescil
edilen ve örnek denetim tutanağı mevcut
olmayan tescilli coğrafi işaretlerin denetiminde,
denetim tutanağı tescil belgesindeki bilgiler
dikkate alınarak oluşturulur. Denetim mercii
tarafından her bir denetlenen için ayrı bir
denetim tutanağı düzenlenir ve denetimler
sırasında ilgili coğrafi işaret veya geleneksel
ürün adı için belirlenen kriterler kontrol edilerek
tutanağa işlenir.
Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit
edilmesi durumunda, uygunsuzlukla ilgili olarak
tescil ettiren tarafından yasal yollara başvurulur.
Tescil ettirenin yasal yollara başvurmaması
halinde coğrafi işareti veya geleneksel ürün
adını kullanma hakkına sahip olanlar, coğrafi
işaretten veya geleneksel ürün adından doğan
haklara tecavüz sayılan fiilleri tescil ettirene
noter vasıtasıyla bildirerek dava açılmasını talep
edebilir. Tescil ettirenin talebi kabul etmemesi
veya bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde
dava açmaması hâlinde, coğrafi işareti kullanma
hakkına sahip olanlar, yapılan bildirimi de
ekleyerek dava açabilir.
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Slayt 10
Denetim Tutanağı-2
Denetim tutanaklarında amblem kullanımı da
yer almalı ve 29 Aralık 2017 tarih ve 30285
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Coğrafi
İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem
Yönetmeliği” dikkate alınarak amblem
kullanımı da denetlenmelidir.

Denetim tutanakları aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
 Denetlenenin kimlik ve iletişim bilgisi,
birden fazla adreste üretim veya
pazarlama yapılıyorsa ilgili yerlerin
adresleri.
 Denetim merciinde bulunanlar ile
denetlenen yerin sorumlusunun kimlik
bilgileri ve imzaları.
 Denetim tarihi ve denetlenen ürüne
ilişkin miktar, parti numarası ve benzeri
bilgiler.
 Denetimin etkin bir şekilde
yapılabilmesi için varsa denetlenenin
hazır bulundurması gereken ek bilgi ve
belgeler.
 Tescil belgesi bilgileri esas alınmak
üzere denetlenen özellikler ve bu
özelliklerin uygun bulunup bulunmadığı.
 Uygun bulunmayan kullanımlar için
alınması gereken tedbirler ve bu
kapsamda yeni bir denetim
öngörülmüşse buna ilişkin detaylar.
Yaptırım uygulanmış veya
uygulanacaksa buna ilişkin bilgiler.
 Amblem kullanımının uygunluğu.
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Slayt 11
Örnek Denetim Tutanağı- 1
Örnek denetim tutanağı tescil belgesindeki
bilgiler dikkate alınarak oluşturulur ve başvuru
sırasında da Kuruma sunulur. Örnek denetim
tutanağı hazırlanırken tescil belgesinde yer alan
tüm bilgilerin dikkate alınması, bu bilgiler
doğrultusunda uygunluk kriterlerinin
belirlenmesi, uygunsuzluk durumunda alınacak
tedbirlerin düzenlenmesi de önem arz
etmektedir.
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Slayt 12-13
Örnek Denetim Tutanağı 2-3
Tonya Tereyağı denetim tutanağını örnek
vermek gerekirse denetimde;









Devrek Bastonu denetim tutanağını örnek
vermek gerekirse denetimde tescilde belirtilen
aşağıdaki özellikler dikkate alınarak kriterler
olarak belirlenmiştir.

İnek sütü menşeinin Tonya olması
Tereyağı üretim aşamaları
Yağ oranı
Tereyağı yapısı
Organoleptik özellikleri
Ambalaj uygunluğu
Depolama koşulları
Coğrafi işaret amblem kullanımı

 Gövdede kullanılan ağaç çeşidi (kızılcık)
 Baston üretim aşamalarının Devrek
ilçesinde tamamlanması
 Üretimin tekniğine göre tamamlanmış
olması
 Etiketleme uygunluğu
 Coğrafi işaret amblem kullanımı

göz önünde bulundurulacak kriterler olarak
belirtilmiştir. Bu kriterler tescilde belirtilen
özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tüm tutanaklarda kontrol yönteminin ne
olduğu, sonuçları ve uygunluk olmaması
durumunda alınan tedbirlerle ilgili bölüm de yer
almaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi tüm tutanaklarda
coğrafi işaret ambleminin kullanımı ile ilgili bir
bölüm de yer almalıdır.
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Slayt 14-15
Amblem Düzenlemesi
Amblem, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün
adlarının 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
hükümlerine uygun olarak tescil edilmiş
olduğunu gösteren ve Kurum tarafından
oluşturulan; tescilli adla birlikte ürün veya
ambalajı üzerinde kullanılan ya da niteliği
gereği ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde
kullanılamadığı durumlarda kolayca
görülebilecek şekilde hak sahibi kullanıcılar
tarafından uygulanan ve coğrafi işaretler
bakımından kullanılması zorunlu olan işaret
olarak tanımlanır.

Amblem; Ürünün Türk Patent ve Marka
Kurumu tarafından tescil edilmiş bir coğrafi
işaret veya geleneksel ürün adı olduğu
konusunda tüketiciyi bilgilendirmek,
izlenebilirlik, kalite güvencesi ve denetleme
faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla
kullanılmalıdır.
 Amblem ücretle satılamaz.
 Amblem görselleri TÜRKPATENT
resmi internet sayfasından temin
edilebilir

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gereğince
10 Ocak 2018 tarihi itibarı ile tescilli coğrafi
işaretler için amblem kullanımı zorunludur.
29 Aralık 2017 tarih ve 30285 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Yönetmelikle coğrafi
işaret ve geleneksel ürün adı amblemleri
hakkında düzenleme yapılmıştır
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Slayt 16
Amblem Kullanımı
Amblem, 29 Aralık 2017 tarih ve 30285 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi iŞaret ve
Geleneksel ürün Adı Amblem Yönetmeliği
hükümlerine uygun şekilde kullanılmalıdır.
 Tescil adının türüne (menşe adı / mahreç
işareti) göre uygun amblem kullanılır.
Örnek vermek gerekirse; menşe adı olarak
tescillenmiş “Ezine Peyniri” ambalajı
üzerinde kırmızı renkli ve “Menşe Adı”
ibaresi içeren amblem, kullanılırken,
mahreç işareti olarak tescillenmiş
“Beypazarı Kurusu” ambalajı üzerinde ise
yeşil renkli ve “Mahreç İşareti” ibaresi
içeren amblem kullanılmalıdır.

Bu açıklamalara aşağıdaki örnekler verilebilir.
 Finike Portakalı coğrafi işareti için
portakalın taşındığı kasaların üzerinde
görünür şekilde uygulanabilir.
 Devrek Bastonu coğrafi işareti için, ürün
bir gıda ürünü olmadığından, amblemin
bastonun üzerine doğrudan
yapıştırılması mümkündür.
 Konya Etli Ekmek coğrafi işareti için
menüde, tabelada, vitrinde, duvarda vb.
amblemin kullanılması mümkündür.
 Buldan Bezi coğrafi işareti için ürünün
üzerine amblem yapıştırılması
dokumaya zarar verecekse, vitrine,
tezgâha veya kasanın müşterinin
gördüğü yüzeyine, ürünün coğrafi işaret
olduğuna dair açıklayıcı bilgiyle beraber
amblemin uygulanması mümkündür.

 Amblemin şekli, rengi ve içeriğindeki
yazılar değiştirilemez.
 Amblem çapı 15 milimetreden küçük
olamaz.
 Amblem, ürün veya ambalajı üzerinde
kullanılır.
 Amblem ürünün kendisi veya ambalajı
üzerinde kullanılamadığı durumlarda ise
işletmede kolayca görülebilecek şekilde
kullanılır.
 Amblemin ürünün üzerinde veya
ambalajında bulunamayacağı durumlarda
amblem, ürünün etiketinde veya ürünün
satışının yapıldığı tezgâhta bulunabilir.
 Ambalajda yer alan diğer tüm unsurların
sadece siyah, sadece beyaz veya siyahbeyaz olması halinde amblemin siyahbeyaz kullanımı da mümkündür.
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Slayt 17-19
Amblem Kullanımına Örnekler 1-3
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Slayt 20
Denetimin Raporlanması
Denetim Raporlarının tescil ettiren tarafından
her yıl TÜRKPATENT’e bildirilmesi
zorunludur. Bu bildirim TURKPATENT ePATS üzerinden “Denetim Raporu Bildirimi”
işlemi ile gerçekleştirilmelidir. “Denetim
Raporu Bildirimi” işlemi içeriğine:
 Denetlenenlerin kimlik ve iletişim bilgileri
ile denetim yapılan yerlerin adresleri.
 Her denetlenen için ayrı olmak üzere
denetimin yapıldığı tarih, denetlenen ürün
ile ilgili bilgiler, tescilde belirtilen
özelliklere uygun bulunmayan ürünler için
uygulanan tedbirler, varsa tescile aykırılık
nedeniyle başvurulan yasal yollar.
 Amblem kullanımının uygunluğu ile ilgili
hususların işlenmesi gerekmektedir.
Sisteme giriş yapılırken tüm istenilen alanların
doldurulmasına dikkat edilmelidir.
ePATS üzerinden ayrıca “Faaliyet Gösteren
Listesi Bildiriminin” de TÜRKPATENT’e
sunulması gerekmektedir. Faaliyet Gösteren
Listesi denetlenenlerin kimlik ve iletişim
bilgilerini içermektedir. Bu liste gerek
görüldüğü takdirde revize edilmelidir.
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Slayt 21-22
Faaliyette Bulunanlar Listesinin
Sunulması
Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün
adları sicilde belirtilen şartlara uygun olan
ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet
gösterenler tarafından kullanılır.

Tescil ettiren tarafından TÜRKPATENT’e
gönderilen faaliyette bulunan listelerine Coğrafi
İşaretler Portalı'ndan
(https://ci.turkpatent.gov.tr) erişilebilmektedir.

Bu kişiler, tescil ettirene, coğrafi işaret ve
geleneksel ürün adına yönelik üretim ve
pazarlama faaliyeti gösterdiklerine dair
bildirimde bulunmakla yükümlüdür

Söz konusu listeler Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu çerçevesinde yayımlanmaktadır. Bu
nedenle faaliyette bulunanlarla ilgili daha
detaylı bilgi almak için tescil ettirenle temasa
geçilmesi önerilmektedir.

Tescil ettirenin, denetime esas teşkil etmek
üzere tescilli coğrafi işareti veya geleneksel
ürün adını taşıyan ürünlerin üreticilerinin ve
pazarlamasında faaliyet gösterenlerin listesini
tutması gerekmektedir.
Bu liste talep edildiğinde, TÜRKPATENT ve
ilgili diğer kurum ve kuruluşlara
gönderilecektir. Tescil ettirenin kendisine
yapılan bildirimler doğrultusunda söz konusu
listeyi sürekli güncel tutması gerekmektedir
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Slayt 23
Denetimin Yapılmaması
Denetim raporlarının TÜRKPATENT
tarafından incelenmesi sonucunda eksiklik tespit
edilmesi durumunda, söz konusu eksikliklerin
altı ay içinde giderilmesi için tescil ettirene
bildirim yapılır.
Denetim raporlarının TÜRKPATENT’e
sunulmaması veya sunulan denetim
raporlarındaki eksikliklerin süresi içinde
giderilmemesi durumlarında tescil ettirende
değişiklik yapılmasına ilişkin Kanununun 43
üncü maddesi hükümleri uygulanır.
İlgili madde gereğince denetimin usulüne uygun
olarak yerine getirilmemesi durumunda tescil
ettirenin değiştirilmesi uygulaması getirilmiştir.
Bu çerçevede denetim süreçlerini usulüne uygun
olarak gerçekleştirmeyen tescil ettirenler
sicilden silinerek yeni bir tescil ettiren belirlenir,
belirlenemediği durumlarda tescil, sicilden
terkin edilir.
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Slayt 24-25
Denetimle İlgili Diğer Yasal Mevzuatlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve gıda ile
ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün
adlarının kullanımının tescilde belirtilen
özelliklere uygunluğunu denetler (5996 Sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu Madde 23).

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde;
ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri
belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı
tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri
yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve
gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve
denetim sonucuna göre, 6502 sayılı Kanun´un
61 inci madde hükümlerine aykırı reklamları
durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme
ve/veya para cezası veya gerekli görülen
hallerde üç aya kadar tedbiren durdurma cezası
verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu
oluşturulmuştur.

5996 Sayılı Kanununun 23 üncü maddesinin 2
nci fıkrasının “Bakanlık, tarım ve gıda ile ilgili
coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının
kullanımının tescilde belirtilen özelliklere
uygunluğunu denetler” hükmü gereği Tarım ve
Orman Bakanlığının denetim görevi bulunduğu
göz önünde bulundurulmalıdır.
Ancak Tarım ve Orman Bakanlığının resmi
görevi uyarınca gıda ve tarım ürünlerine yönelik
olarak yerine getireceği denetim faaliyeti,
coğrafi işaretlerin kendi denetim
komisyonlarınca denetlenmesi zorunluluğunu
ortadan kaldırmamaktadır.

Reklam Kurulu kararları Ticaret Bakanlığı’nca
uygulanır ve tüketicilerin bilgilendirilmesi,
aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının
korunması amacıyla Bakanlıkça açıklanır.
Reklam Kuruluna nasıl başvuru yapılır?
Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam
Kurulu Başkanlığı'na, tüketicileri aldatıcı veya
ilgili mevzuata aykırı ticari reklamlar ile ilgili
olarak;
· Tüketiciler
· Kurum ve Kuruluşları
· Rakip Firmalar
başvuruda bulunabileceği gibi, Reklam Kurulu
Başkanlığınca re'sen inceleme de başlatılabilir.
Kurul'a başvurular yazılı olarak veya elektronik
ortamda yapılır.
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Slayt 26-27
Haksız Kullanım
Coğrafi işareti kullanma hakkına sahip olanlar,
coğrafi işaretten doğan haklara tecavüz sayılan
fiilleri tescil ettirene noter vasıtasıyla bildirerek
dava açılmasını talep edebilir. Açılan dava tescil
ettirene ihbar olunur. Ancak ciddi bir zarar
tehlikesi karşısında, kullanma hakkına sahip
olanlar, süreyle bağlı kalmaksızın ihtiyati
tedbire karar verilmesini mahkemeden talep
edebilir.

Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adının
tescile uygun olmayan bir ürün üzerinde
kullanıldığının tespit edilmesi halinde bu
uygunsuzluğun giderilmesi için izlenebilecek
çeşitli yollar mevcuttur.
Haksız kullanım, denetim mercii tarafından
gerçekleştirilen rutin denetimlerle veya şikâyet
üzerine tespit edilebilir.

İhtiyati tedbire karar verilmesi durumunda dava
açılabilmesi için belirtilen sürenin dolması
beklenmez.

Tespitin denetim mercii tarafından yapılması
halinde, denetim merciince uygunsuzluğun
giderilmesi için gerekli işlemler başlatılır.
Uygunsuzluğun tescil edilmiş coğrafi işaretin
kullanım hakkına sahip kişilerce tespiti halinde,
gerekli işlemlerin yapılması tescil ettirenden
talep edilir.

Denetim mercii haksız kullanım tespit ettiği
durumlarda, amblemin ve coğrafi işaret adının
ürün üzerinden kaldırılması konusunda uyarı
yapabilir. Uyarılara rağmen coğrafi işaret adının
kullanılmaya devam edilmesi durumunda tescil
ettiren; ilgili hukuk mahkemesinden 6769 sayılı
Sınai Mülkiyet Kanununun 149’uncu
maddesinde belirtilen, tecavüzün önlenmesi,
tespiti, durdurulması, maddi zararın tazmini,
tecavüzün devamının engellenmesi için gerekli
önlemlerin alınması, gerektiğinde imhası gibi
hususları talep edebilir.

Tescil ettirenin gerekli işlemleri başlatmaması
durumunda, coğrafi işareti kullanım hakkına
sahip kişilerce uygunsuzluğun giderilmesi için
işlemler başlatılabilir.
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