Başvuru nasıl
yapılır?
Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı
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Başvuru nasıl yapılır?
 Başvuru yapılmadan önce başvuru kılavuzunun incelenmesi yararlı
olacaktır.
 Başvuru, TÜRKPATENT elektronik başvuru sistemi (EPATS)
üzerinden yapılmalıdır (e-devlet üzerinden yapılan talep).
 Tüzel kişiler EPATS sistemi ile gerçekleştirecekleri işlemler için
öncelikli olarak yetki talebinde bulunmalıdır. Yetki talebi için tüzel
kişi bilgileri ve imza sirküleri ile EPATS sistemi üzerinden başvuru
yapılmalıdır.
 Bu sunumda başvuru kılavuzu ve başvurunun neleri içerdiği ve
başvuru sırasında doldurulması gereken başlıklara neler yazılması
gerektiği hakkında bilgi verilecektir.

Başvuru Hazırlama Kılavuzu
TÜRKPATENT internet sayfasındaki
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/commonContent/CAbout
linkinden Başvuru Hazırlama Kılavuzuna ulaşılabilir.
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Başvuru İçeriği
 Coğrafi işaretin adı
 Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu
yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Başvuruya konu ürünü
gösteren coğrafi işaretin yöreyle özdeşleşmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda başvuru
ekinde, başvuruya konu adın yöre ile özdeşleştiğini ve sonradan uydurulmuş/geliştirilmiş bir
ad olmadığını, başvuru tarihinden çok daha önce bilindiğini kanıtlar nitelikteki belgelerin
sunulması gerekmektedir.
 Ayrıca sunulacak belgelerde coğrafi işaretin adının ne olduğu konusunda çelişki
bulunmamasına dikkat edilmeli, böyle bir durumla karşılaşılması halinde daha detaylı
çalışma yapılması gerekmektedir.
 Coğrafi işaretin adı tüm başvuru boyunca aynı ve eksiksiz olarak kullanılmalıdır.
 Coğrafi işaret tanımına uygun olmayan adlar, ürünlerin öz adı olmuş adlar, ürünün gerçek
kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları veya benzeri
adlar, kamu düzenine aykırı adlar, tescilli veya başvuru yapılmış bir coğrafi işaret ile
tamamen veya kısmen eş sesli olan ve tüketiciyi yanıltabilecek adlar coğrafi işaret olarak
tescil edilemez.

Başvuru İçeriği
 Başvuru yapana ilişkin bilgiler
 Üretici grupları, ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ürünle ilgili olarak kamu
yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler,
vakıflar ve kooperatifler başvuru yapma hakkına sahiptir.
 Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici başvuru
yapma hakkına sahiptir.
 Başvuru sahibinin bu gruplardan hangisine dâhil olduğu belirtmeli, gerekiyorsa bu
durumu kanıtlar belge sunulmalıdır.
Üretici, Tarım ürünlerini, gıda maddelerini, gıda maddelerini, madenleri, el sanatları ve
sanayi ürünlerini üreten veya işleten yahut tedarik zincirinde yer alarak ürünün tescile
konu özelliklerini etkileyen bir işlem yapan kişilerdir.
Üretici grupları, kanuni oluşumuna veya bileşimine bakılmaksızın aynı ürünün
üreticilerinden oluşan birliklerdir.
( 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) - Madde 36)

Başvuru İçeriği


 Vekil bilgileri
Başvuru, başvuru yapan tarafından veya başvuru yapan
tarafından yetkilendirilmiş, Kurum siciline kayıtlı bir marka vekili
aracılıyla yapılabilir.
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/attorneysearchAll/

adresinden vekil listesine ulaşılabilir.
 Ödeme bilgileri
Başvuru yapmak için başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
Ödeme kredi kartıyla/banka kartıyla ödeme seçeneğinin yanı
sıra, E-Tahakkuk Sistemiyle de gerçekleştirilebilir.
Başvuru ücretlerine
http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/fees/informationDetail?id=105

adresinden ulaşılabilir

Başvuru İçeriği
 Ürün Grubu
 Ürün grubu listesinden
başvuru yapılacak
coğrafi işaret için
uygun olan seçenek
işaretlenir

Peynirler
Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri
 Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar
 Dondurmalar ve yenilebilir buzlar
 Alkolsüz içecekler
 Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler
 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar
 Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, soslar ve tuz
 İşlenmiş ve işlenmemiş et ürünleri
 Bal
 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar
 Yemekler ve çorbalar
 Biralar ve diğer alkollü içkiler
 Tütün
 Halılar ve kilimler
 Dokumalar
 Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri
 Diğer ürünler (açıklayınız) …………………….

Başvuru İçeriği
 Coğrafi
işaretin türü
Ürünün,
menşe adı veya
mahreç işareti
olarak mı
başvurusunun
yapılacağı
belirlenmelidir.

Başvuru İçeriği
 Coğrafi İşaret Logo / Etiket / Hologram vb. Örneği:
Uygulamada, özellikle coğrafi işaretli ürünü pazarda
daha dikkat çekici hale getirmek amacıyla tescili talep
edilen coğrafi işaretin standart karakterlerde yazılmış bir
kelime unsurundan ibaret olmaması, kelime unsurunun
yanı sıra şekli unsur da içermesi ya da, etiket, logo,
hologram vb. kullanılması hallerinde ilgili ürünlerde
kullanılacak görselin baskı kalitesi iyi olacak şekilde
ifade edilmelidir.

Başvuru İçeriği
 Kullanım Biçimi
Coğrafi işaretin kullanım biçimi ve varsa etiketleme ve
ambalajlama usullerini açıklayan bilgiler yer almalıdır.
 Coğrafi sınır
Başvurunun kaynaklandığı ve ürüne ayırt edici
özelliklerini veren coğrafi alanın sınırları açıkça
tanımlanmalı ve bunu destekleyen belgeler ayrıca ibraz
edilmelidir.
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 Coğrafi sınır
İlin/ilçenin idari sınırlarının üretim alanı
olarak belirlenmesi gerekir. Başka bir
deyişle ürüne asli değerinin veren ve
üretim yapılan tüm coğrafi alanın sınırlar
içine dahil edilmesi gerekir.
 Hatalı yazım
Ankara X eriği ibareli coğrafi işaret
başvurusunda
coğrafi sınır Ankara
belirtilmesine rağmen üretim/ayırt edici
özellikler bölümünde ürün İç Anadolu
Bölgesinde de tanımlanmakta ve bu
bölgede geniş ölçüde üretimi yapıldığı
ifade edilmektedir.

 Doğru yazım
• Üretim alanı, Burdur ili
Bucak ilçesinin doğusudur.
(Kocaaliler Beldesi merkez
olmak üzere Çamlık
Beldesi, Demirli, Kızılseki,
Kavacık, Çobanpınar, Kargı,
Karaseki, Karacaören,
Elsazı, Taşyayla, Belören
köylerinden oluşan bölge)
• Harita örneği

Başvuru İçeriği
•

1- Ürünün tanımı

•

2- Ürünün coğrafi alandaki tarihsel
geçmişi

Ürünün Tanımı ve
Ayırt Edici Özellikleri

•

3- Ürünün ve gerekiyorsa hammaddenin
fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, duyusal
ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı
teknik bilgiler

Bilimsel çalışmalar,
bilinirliğe kanıt…

•

4- Ürünün niteliğinin, ününün veya diğer
özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile
bağlantısı

•

5- Üretim alanına ait iklim, toprak ve
beşeri faktör özelliklerinin ürün üzerindeki
ayırt edici etkileri

Başvuru İçeriği
 Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
 Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel,
kimyasal, mikrobiyolojik, duyusal ve benzeri özelliklerini açıklayıcı
teknik bilgiler belirtilmeli, bu bilgilere dayanak teşkil eden bilimsel
çalışmalar ve ilgili diğer belgeler ek ile ibraz edilmelidir.

 Anlatımda kullanılan terimlerin bilimsel kavramlara uygun olmasına
dikkat edilmelidir.
 Başvuruya konu ürünün yukarıda belirtilmiş coğrafi alan içinde
üretilmiş / yetiştirilmiş olması halinde kazanmış olduğu özellikler genel
olarak tanımlanarak başlanmalı; coğrafi alan ile ürün arasındaki ilişki
vurgulanmalıdır. Diğer bir deyişle “Bu ürünü diğer yerlerde üretilen
aynı tür ürünlerden farklı kılan nedir?” sorusuna cevap verilmelidir.
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 Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
 Ayırt edici özellik olarak “kendine has tadı ve kokusu olan”, “eşsiz güzellikte”, “en iyi”,
“en beğenilen” vb. belirsiz tanımlamalardan kaçınılmalıdır.
 Somut, bilimsel ve ölçülebilir nitelikteki özellikler yazılmalıdır.
 Belirlenmiş coğrafi alanın özelliklerine değinilirken ürünün ayırt edici özelliğine
herhangi bir etkisi bulunmayan nitelikteki bölgenin nüfusu, yüzölçümünün büyüklüğü
vb. bilgilere yer verilmemelidir.
 Ayırt edici özellik tespit edilirken, aynı tür ürün için başvuruya konu coğrafi sınırı
kapsayan bölgelere yönelik olarak daha önceden tescilli veya başvuru halinde coğrafi
işaretler varsa, söz konusu coğrafi işaretlerin kapsamlarıyla karşılaştırma yapılmalıdır.
 Belirtilen bilimsel nitelikli çalışma yürütülürken analiz numunelerinin tüm coğrafi sınırı
yansıtacak şekilde alınması, başvurunun kapsamının doğru biçimde belirlenmesi
açısından son derece önemlidir.

Başvuru İçeriği
 Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
Örnek
Başvuruya konu ürün “elma” ise, elma meyvesinin genel özellikleri
anlatılmamalı; başvuruya konu elmanın diğer coğrafi alanlarda yetiştirilen
elmalardan farkı somut, ölçülebilir ve denetlenebilir şekilde ortaya konulmalıdır.
Ayrıca söz konusu coğrafi alanın hangi özelliğinin bu farkın oluşmasına etki ettiği
de belirtilmelidir.
Başvuruya konu ürün bir elma çeşidi ise söz konusu elma çeşidinin diğer elma
çeşitleriyle, yani “çeşitler arası özelliklerin birbirleriyle” kıyaslaması yapılmamalı;
“aynı elma çeşidinin farklı yerlerde yetişenleri arasında” bir çalışma yapılmalıdır.
Bu şekilde yürütülecek çalışmada “aynı çeşit üzerinde birçok faktörden etkilenen
çeşit özelliklerinin standart bir pomolojik yöntemle ölçülebilirliğinin mümkün
olmadığı; farklılığın net olarak ortaya konulabilmesi için pomolojik, fenolojik,
morfolojik ve biyokimyasal analizlerin yıl tekrarlı olarak yapılıp istatistiki
değerlendirilmesinin gerekli olduğu” yönündeki uzman kuruluş görüşünün göz
önünde bulundurulması faydalı olacaktır.

Başvuru İçeriği
 Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
 Doğru yazım
 Hatalı yazım
• Türkiye'deki 25 elma çeşidi içinde uzun
XYZ elması için “Elma meyvesine
elma, Kağızman'a özeldir. Dikine büyüyen
ve yetiştiriciliğine ilişkin genel bilgi
bu elma ağacının boyu 4-6 metreyi
ve özelliklerinin” anlatılması ancak
aşmaktadır. Kağızman uzun elması silindir
şeklinde, yumurtadan daha uzun olup 10XYZ elmasının meyve ve
12 cm uzunluğunda, 5-6 cm eninde, alt ve
yetiştirilmesine özgü hiçbir özelliğe
üst kısımları beyaz, güneş gören orta
değinilmemesi.

XX eriği üretim metodu bölümüne
genel olarak erik yetiştirme
yönteminin açıklanması ancak
XX eriğinin yetiştirilmesine özgü
hiçbir özelliğe değinilmemesi.

kısımları al rengindedir.
• Ereğli topraklarının Kireç/Potasyum
oranının 0,5 seviyesinde olması ve pH
seviyesi 6-6,5 olması ile yüksek asitliğe
karşı son derece hassas olan siyah
havucun Ereğli toprağında, karakteristik
özelliklerini kaybetmeden
yetişebilmektedir.

Başvuru İçeriği
 Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
Sübjektif ifade kullanımı


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Doğru yazım

Hatalı yazım
• Haziran ve Eylül ayları
“kendine has kokusu/tadı”
arasındaki kurak hava meyve
“Kendine has aroması”
suyunun daha koyu bir renkte
“Lezzetli”
olmasına yol açar. Bu aylar
Bol sulu
arasında sıcaklığın 30 0C-40 0C
arasında olması organik
Yörede yaygın olarak görülen
asitlere bağlı asitliğin 0,18-0,24
Benzerlerinden çok farklı lezzeti olan
arasında olmasını sağlar.
çok kaliteli
• Asit-şeker dengesi meyvenin
hoş kokulu
karakteristik tadını verir.
çeşide özgü aromasının farklılığı
mükemmel lezzeti
üstün kalitesi…

Başvuru İçeriği
 Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
Kanıtlayıcı dokümanların eksikliği/bilimsel çalışmalara yer vermemek
 Hatalı doküman örnekleri
• Laboratuvar analiz raporlarının bilimsel farkı
kanıtlayan çalışma olarak sunulması
(örnekleme çalışması yapılmadan birkaç
numune analizi)
• Konunun geçtiği her tür ilgisiz çalışmanın
kanıt amaçlı gönderilmesi
Örnek:
• X ürününün Modifiye Atmosfer
Paketlemenin Kalite ve Raf Ömrüne etkisi
• X incirinin organik tarım açısından
incelenmesi
• X pekmezinin insan sağlığına faydaları

 İyi Uygulama Örneği
• Yıl tekrarlı ürün analizleri
sonucu ürünün genel
özelliklerinin tespit
edilmesi
• Üniversite, Tarım ve
Orman Bakanlığı,
araştırma enstitüleri gibi
uzman kuruluşlar ile
yapılacak çalışmalar
• Bilimsel makaleler

İyi Örnekler
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
Edremit Zeytinyağı
Edremit Zeytinyağı, sadece coğrafi sınır olarak belirlenen yörede yetişen
Edremit yağlık zeytin çeşidinden elde edilebilir. Ürün ayırt edici
özelliklerini yörenin coğrafi yapısı, iklimi, toprak yapısı gibi kendine has
unsurlardan alır. Yörenin zeytin tarımında zararlı olabilecek hâkim
rüzgârlardan bölge zeytinliklerini koruyan Kazdağları, Madra gibi
dağlarla çevrilmesi, Edremit Körfezinden esen nemli imbat rüzgarı en
kurak yıllarda dahi zeytinlerin zarar görmesini engeller. Bu durum
Edremit Zeytinyağının kalitesinde üstünlük sağlayan ve ürüne ayırt edici
özelliklerini kazandıran unsurların başında gelmektedir. Yörenin uygun
miktarda ve dengeli yağmur rejimine sahip olması da bu konuda belirleyici
unsurlardandır. Yağış miktarı 600-700 kg/m2 arasında değişiklik
göstermektedir.

İyi Örnekler
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
Tosya Pirinci
Devrez vadisinin kışın kar altında kalması ve şiddetli donlar yaşaması
toprak yapısında iyileştirici özellik oluşturmakta ve yetiştirilen çeltik ve
dolayısıyla elde edilen pirincin aromasına önemli katkıda bulunmaktadır.
Bölgedeki nispi nem değerinin düşük olması, çeltikte fungal hastalıklar
görülmesini engellemektedir. Tosya çeltiğinin başka bölgelerde
yetiştirilmemesinin temel nedeni budur. Devrez vadisinde yetiştirilen çeltikler
ayırt edici özelliğini, kar sularının erimesiyle oluşan Devrez çayının
suyuyla sulanmasından almaktadır. Dağlardan eriyerek Devrez çayına
gelen karların sularıyla sulanması bu ürünün aromasına ayırt edici özelliğini
vermektedir. Tosya çeltiğinin ve dolayısıyla Tosya pirincinin ayırt edici özelliği,
onu oluşturan Sarıkılçık yerel çeşidinden ve Tosya bölgesinin iklim ve
toprak koşullarından kaynaklanmaktadır.

Başvuru İçeriği
• Üretim metodu
 Coğrafi işarete konu ürünün üretim metoduna ve varsa söz konusu ürüne
özelliğini veren yerel üretim teknikleri ile usul ve adetlere ilişkin bilgiler
verilmeli ve bu bilgilere dayanak teşkil eden bilimsel çalışmalar ve ilgili diğer
belgeler ekte sunulmalıdır.
 Başvuruya konu ürünün genel üretim metodundan ziyade ürüne ayırt edici
özellik kazandıran tekniklere vurgu yapılmalıdır.
 Yöreye özgü özel teknikler uygulanması halinde bu tekniklerden
bahsedilmelidir.
Örneğin başvuruya konu ürün elma ise, gerekiyorsa toprak hazırlığı dahil olmak
üzere üretim en başından, nihai ürün olan elmanın hasat aşamasına, hatta varsa
özel saklama koşullarına kadar detaylandırılmalıdır. Ürünün ayırt edici özelliği
dikkate alınarak eğer ambalajlamanın da belirlenen coğrafi sınır içinde yapılması
gerekiyorsa, bu durum gerekçelendirilmeli ve dayanağı olan bilimsel çalışmalar
ekte sunulmalıdır.

Başvuru İçeriği
 Coğrafi İşaretin Türü Mahreç İşareti ise Belirtilen Coğrafi
Sınırda Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer
İşlemler:
 Bu bölüm sadece mahreç işareti için yapılan başvurularda doldurulmalıdır.
 Mahreç işareti tanımındaki “üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az
birinin belirlenmiş coğrafi alan sınırları içinde yapılan ürün” koşulu
kapsamında, hangi aşamanın söz konusu coğrafi sınır içinde gerçekleştiği
gerekçeleriyle birlikte açıkça ortaya konulmalıdır.

Başvuru İçeriği
 Denetleme
 6769 sayılı SMK’nın 49 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak denetleme
sistemi oluşturulması ve bu sistemin ayrıntılı olarak bu başlık altında
belirtilmesi gerekmektedir.
 Başvuru yapan, denetim işleminin yerine getirilebilmesi amacıyla konuda
uzman kurum ve kuruluşlardan müteşekkil bir denetim mercii oluşturmakla
ve denetimin usulüne uygun biçimde yerine getirilmesiyle görevlidir.
 Denetim mercii olarak görev yapacak kurum/kuruluşlar belirtilmelidir.
 Denetim merciinde yer alacakların, bu görevi yapacaklarına ilişkin resmi
nitelikteki taahhütnameler de ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilerek
başvuru ekinde sunulmalıdır.
 Örnek denetim tutanağının sunulması gerekmektedir.

Başvuru İçeriği
 Denetleme
• Denetim merciinde yer alan kurum ve kuruluşlar, uzmanlık alanları itibarıyla
denetimin farklı aşamalarında incelemelerini yapacaklarsa bu durum
belirtilmelidir.
• Başvurunun coğrafi sınır, ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri, üretim
metodu ile mahreç işaretleri için geçerli olan “coğrafi sınır içerisinde
gerçekleşmesi gereken üretim, işleme ve diğer işlemler”e ilişkin kısımlarının
açık ve kapsamlı hazırlanması, denetim işleminin etkin bir şekilde yapılmasını
ve dolayısıyla coğrafi işaret korumasının amacına ulaşmasını sağlayacaktır. Bu
itibarla önceki kısımlarda yer verilmiş açıklamalar, denetimdeki aşamalar
sıralanırken dikkate alınmalıdır.

Başvuru İçeriği
 Denetleme
• 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 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.

Örnek Denetim Tutanakları
Bu bölümde tescile konu olan ürüne ilişkin hazırlanacak örnek denetim tutanağı için
başvuru yapanlara yol göstermek amacıyla hazırlanmış örnek denetim tutanakları
verilmektedir.
Örnek denetim tutanağı hazırlanırken başvuruda yer alan tüm bilgilerin dikkate
alınması, bu bilgiler doğrultusunda uygunluk kriterlerinin belirlenmesi uygunsuzluk
durumunda alınacak tedbirlerin düzenlenmesi önem arz etmektedir.
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Taahhütname
6769 Saylı SMK’ya uygun şekilde denetimin, denetim mercii olarak
belirtilen kurum/kuruluş tarafından belirlenecek personel tarafından
yapılacağının taahhüt edildiğini belirtilen taahhütname, başvuru ile
birlikte verilmelidir.
Taahhütname hazırlanırken;
• Taahhütnamelerin hangi kurum/kuruluş tarafından hazırlandığı açıkça
belirtilerek yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
• Denetim kaç kurum/kuruluş tarafından yapılacaksa her birine ait
Taahhütname hazırlanmalıdır.

• Görevlendirme yapılan personelin ismi belirtilmez.
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Taahhütname Örneği
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