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SINAİ HAK OLAN COĞRAFi iŞARETE SAHiP
ŞEHiRLER ve ÖNEMi

Prof. Dr. MEHMET FAHRETTiN ÖNDER*

1*I. GİRİŞ

Şehir ve hukuk ilişkisi, şehir hukuku içinde hem 
kamu hem de özel hukukun birçok bilim dalını 
içine almaktadır. Şehri ilgilendiren, süjeleri şehirli 
halkı olan hukuki ilişkilerin kurulması, hukuka uygun 
yürütülmesi ve sonuçlandırılması hep şehir hukuku 
içinde kalmaktadır. Böyle bir şehirde hukuka 
aykırılıklar neredeyse yok denecek kadar azsa, 
haklar biliniyor ve usulüne uygun kullanılıyorsa, 
hepimizin arzu ettiği ve yaşamak istediği bir şehir 
örneği olur. İşte böyle huzurlu ve güvenli şehirlere 
“hukuk şehri” (ÖNDER, 2021, 88-89) kavramını 
kullanmıştık. Hukuk şehirleri doğal hukuk içinde 
düşünülen gerçekleşmesi zor denilen bir hayaldeki 
bir şehir değildir.  Yeter ki, şehirde herkes hakkının 
kapsamını ve sınırlarını bilsin, başkasının hakkına 
tecavüz etmesin. Coğrafi işaret kullanımı da 
şehrin ticari hayatında şehirle bütünleşmiş 
kolektif haklardan biridir. Bir şehrin ticari faaliyet 
alanları, üretilen ürün veya hizmetleri ile bunları 
gerçekleştirenlerin belirli özellikleri veya ticaret 
hukuku uygulamaları coğrafi işaretle bağ 
kurulmasını gerektirecektir.   

Ticaret hukuku ile fikri mülkiyet hukuku iç içe 
girmiş birbirleriyle sıkı ilişkisi olan bilim dallarıdır. 
Fikri mülkiyet hukuku da fikri haklar ve sınai haklar 
şeklinde iki kısımdan meydana gelmektedir. Fikri 
mülkiyet hukukunun sınai haklar kısmımda, ürün 
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veya hizmetler ayırt edicilik ve yenilik çerçevesinde 
ticarileşerek hak sahiplerince müşterilere 
sunulmaktadır. Coğrafi işaret başta olmak üzere 
marka, patent, faydalı model, ticaret ünvanı, 
topografyalar, ıslahçı hakları gibi geniş konuları 
içermektedir. 

Ticarileşmiş ürün veya hizmetlerde, 
benzerlerinden ayırt etmek, bu ürün veya hizmeti 
üreteninin sınai hak sahibi olarak tescil yoluyla 
korunması, tekel niteliğinde bireysel bir hakkı 
gösterir. Bu husus, mülkiyet hakkının bir gereğidir. 
Bir marka sahibi markasıyla ayırt edilerek müşterisi 
tarafından tercih edilmektedir. Böylelikle tek bir 
ürün veya hizmet açısından sahibi ile arasında bir 
bağ kurulmaktadır. 

Ancak coğrafi işaret bakımından 
bireysellikten ziyade kollektif bir hak bulunmakta 
ve koruma (SULUK/KARASU/NAL, 2019, 345) 
sağlanmaktadır. Çünkü coğrafi işaret en kısa 
anlamıyla ürünün belli bir niteliğiyle bir yöreye 
aitliği gösterdiğinden, o yörede bulunan tüm 
kişilerin sahipliğini doğurmaktadır. İlgili yöreyi de 
kapsadığı alan olarak şehir olarak zikretmek de 
yanlış olmayacağından yazımızda hep yöreyi 
şehir olarak zikredeceğiz.  Dolayısıyla o şehirde o 
ürünün birlikte kullanımıyla tabiri caizse, o şehir 
coğrafi işaretle diğer şehirlerden ayırt edilir hale 
gelecektir. Bu yazımızda da ticari hayat içinde 
bir şehrin sahip olduğu veya olacağı coğrafi 
işaretlerin anlamı, fonksiyonları, şehre kattığı 
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özellikleri ve önemi üzerinde durulacaktır.     

II. COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI VE KULLANIM 
ALANLARI

  Coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanununda markadan sonra 33-54 maddeleri 
arasında düzenlenmiştir. Söz konusu Kanunun 34. 
maddesinde, “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer 
özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, 
alan, bölge ve ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren 
işaret” olarak tanımlanmıştır. Aynı şekilde Kanunun 
33. maddesinde, “Doğal ve beşeri unsurların 
bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, 
el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden 
Kanunda yer alan şartları taşıyanların tescil 
edilmeleri halinde coğrafi işaret korumasından 
faydalanacağı belirtilmektedir. Demek ki, belli 
bir yörenin iklimi, toprak yapısı, suyu, hayvan 
beslenmesi, bitki örtüsü gibi üstün nitelikleri 
(AYHAN/ÇAĞLAR/BURÇAK YILDIZ/İMİRLİOĞLU, 
2021, 119) ürünle özdeşleşmektedir. Bu özdeşleşme 
ile bu yörenin;

-Gıda,
-Tarım,
-Maden,
-El Sanatları ürünleri,
-Sanayi ürünleri diğer yörelerin ürünlerinden 

farklılaşarak öne çıkmaktadır. Ürünlerin belli 
yöreye aitliğine hem doğal hem de beşeri 
unsurlar etki etmektedir. Özellikle kalite ve özellik 
kazanmasında insan faktörünü (SULUK/KARASU/
NAL, 2019, 343) unutmamak gerekir. Malatya’nın 
kayısı, Isparta’nın gülü, Amasya’nın elması, Aydın’ın 
inciri, Finike’nin portakalı, Taşköprü’nün sarımsağı, 
Anamur’un muzu, Gemlik’in zeytini, Ezine’nin 
peyniri, Gaziantep’in baklavası, Kayseri’nin 
mantısı, Afyon’un kaymağı, Kahramanmaraş’ın 
tarhanası, Antakya künefesi, İnögöl’ün köftesi, 
Hereke’nin halısı gibi bir çok coğrafi işaretlerde 
hem yörenin iklimi, toprağı, bitki örtüsü hem 
de insanının el becerisi bir bütün halinde diğer 
şehirlerdeki ürünlerden farklılaşmakta ve bu 
şehirlere özgü hale gelmektedir. 

Burada belli bir yöre, hukuki anlamda bir köy 
olabileceği gibi, şehir, birden fazla şehri içine 
alan bölge veya daha da geniş olacak şekilde 
bir ülkeyi de kapsayabilir. Bir ülkeyi kapsayacak 
şekilde geniş olan coğrafi işarete, Türkiye için Türk 

defnesi, gül likörü, kayısı likörü örnek verilebilir. 
Ancak başvurusu yapılmış henüz tescil edilmeyen 
Türk lokumu ve kahvesini de bunlara eklemekte 
fayda vardır.

Coğrafi işaretin iki türü bulunmaktadır. 
Bunlardan biri menşe adı diğeri de, manreç 
işaretidir. Menşe adı, 6769 sayılı Kanunun 34/1/b 
de, “coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya 
istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm 
veya esas özellikleri bu coğrafi alana özgü doğal 
ve beşeri unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve 
diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları 
içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar 
menşe adıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Coğrafi 
işaretin bu türünde, ürünün tüm veya esas 
özellikleri belli bir yöreye özgü olması ve bu yörede 
üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümünün 
bu yörede gerçekleşmesi gerekmektedir. Mesela 
Malatya kayısısı Malatya’da toplanıp İstanbul 
da kurutulup pakentleniyorsa menşe adı şartını 
taşımayacaktır. Kayısının tüm işlemleri Malatya 
da gerçekleşecek ve ticarete konu edilecektir. 
Menşe adı şeklindeki coğrafi işaret, şehirlerin 
diğer şehirlerle rekabette, ürün pazarlamasında 
ve turizmde öne çıkarmaktadır. 

Mahreç işareti de aynı Kanunun 34/2/b de, 
“coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya 
ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü 
veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi 
alanı ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer 
işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi 
alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan 
adlar mahreç işaretidir.” Şeklinde tanımlanmıştır.  
Coğrafi işaretin bu türünde, ürünün belirgin 
bir özelliği bu yöre ile özdeşleşmesi ve üretimi, 
işlenmesi veya diğer işlemlerinden en az birinin 
bu yörede gerçekleşmesi gerekmektedir. Hereke 
halısı veya Isparta halısı, bir başka yörede de 
dokunabilir. 

Ancak mahreç işareti olarak tescil edildiği 
özellikleriyle dokunması gerekir ki, biz buna Hereke 
halısı veya Isparta halısı diyebilelim. Mahreç 
işareti şeklindeki coğrafi işaretler de bulundukları 
şehirleri en azından ad olarak göstermesiyle, 
kaynak bildirme fonksiyonu kaybolmamaktadır. 
Bulundukları şehirlerin dışında başka yerlerde en 
az bir özelliğini içerecek şekilde üretilebilirlerse 
de bu kaynak şehrin önemini azaltmayacaktır. 
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Gaziantep baklavası denildiğinde, aklımızda 
kalan Gaziantep olacaktır. 

Menşe adı ve mahreç işareti çeşitleriyle birlikte 
Türk Marka ve Patent Kurumu (Türk Patent) 
nezdinde Türk Patent verilerine göre, şu ana kadar 
941 tescilli coğrafi işaret bulunmaktadır. Ayrıca 
başvurusu yapılmış ve tescil bekleyen coğrafi 
işaret sayısı da 729 dur. Tescili coğrafi işaretlerin 
son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir. 
Ancak yine de sayıların AB ülkelerindeki sayılara 
bakıldığında az olduğu görülmektedir. Tescilli 
coğrafi işaretlerin % 67.3 mahreç işaretinden % 
32,3’ü  de menşe adından oluşmaktadır. 

Tescilli coğrafi işaretlerin kullanım alanlarına 
bakıldığında 231 adedinin meyve sebzelere ilişkin, 
215 adedinin yemek ve çorbalara, 166 adedinin 
fırıncılık, pasta mamulleri ve tatlılara, 53 adedinin 
el sanatları ürünlerine, 38 adedinin çikolata 
ve şekerleme ürünleri şeklinde devam ettiği ve 
Kanunda belirtilen beş grup içinde yer aldığı 
görülmektedir. 

6769 sayılı Kanunun 35. maddesinde coğrafi 
işaret olarak tescil edilemeyecek adlara yer 
verilmiştir. Buna göre, tanıma girmeyen adlar, 
ürünün öz adı olmuş adlar, ürünün kaynağı 
konusunda halkı yanıltabilecek bitki türü ve 
hayvan ırkları, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı 
adlar, daha önce tescil edilmiş veya başvurusu 
yapılmış coğrafi işaretle tamamen veya kısmen  
eş sesli ve tüketiciyi yanıltabilecek adlar coğrafi 
işaret olarak tescile konu olmazlar. 

6769 sayılı Kanunda coğrafi işaretle birlikte 
geleneksel ürün adları da düzenlenmiştir. 
Geleneksel ürün adları da coğrafi işaret 
sayılmazlar. Kanunun 34/3 maddesine göre, 
menşe adı veya mahreç işareti kapsamına 
girmeyen ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için 
geleneksel olarak en az 30 yıl süreyle kullanıldığı 
kanıtlanan, geleneksel üretim veya işleme 
yöntemi kullanılan veya geleneksel hammadde 
veya malzemeden üretilmiş olan ürünlere verilen 
addır. 

Türk Patent de tescilli Denizli Tandır Kebabı 
ve Ezo Gelin Çorbası örnek olarak verilebilir. 
Geleneksel ürün adına Kanunda sınai hak 

nitelemesi yapılmamıştır. Konumuz sadece 
coğrafi işaret olduğu için bu kadar belirtmekle 
yetiniyoruz. 

III. COĞRAFİ İŞARETİN FONKSİYONLARI

1. Ayırt Etme Fonksiyonu

Ayırt edicilik, aslında markada tekel hakkının 
bir gereği olarak, bir ürünü bir diğer üründen 
ayırt etmeye yarayan işaret olarak ifade edilir. 
Ürünü kim üretiyorsa, benzer ürünlerden ayırt 
edici işareti kullanan, o ürünün tek sahibine özel 
bir tekel hakkı vermektedir. Ayırt edicilik coğrafi 
işaretler bakımından da geçerli bir fonksiyondur. 
Ancak bu ayırt edicilik, markadaki gibi kişiye özel 
bir tekel hakkı şeklinde değil, menşe adında o 
yöredeki tüm üreticilere, mahreç işaretinde ise 
o yörenin usulüyle üretim yapan herkese birer 
kolektif koruma sağlamaktadır. Bu durumda, 
coğrafi işareti bulunan şehirde üretilen ürünle, 
coğrafi işareti bulunmayan ürün arasında bir 
kolektif ayırt edicilik meydana gelmektedir. 
Ayırt etme, coğrafi işaretli ürün ile coğrafi işareti 
bulunmayan ürün açısından birer tercih sebebi 
oluşturacaktır. Bir müşteri, şayet gelenekselliği 
ve yerelliği önemsiyorsa, ürünün kalitesine ve 
orjinalliğine bakıyorsa, bu tercih, coğrafi işaretin 
ayırt etme fonksiyonundandır. 

2. Kaynak Bildirme Fonksiyonu

Kaynak bildirme, ürünün kimin tarafından 
üretildiğini gösterme fonksiyonudur. Kimin ürünü 
sorusuna verilen cevap aslında ticaret unvanıdır. 
Ancak coğrafi işaret, belli bir yöreye aitliği 
gösterdiğinden, kimin ürünü sorusunun önüne 
geçerek, nerenin ürünü sorusunu sordurmaktadır. 
Birisi ile tanışırken memleket neresi diye 
sorulduktan sonra verilen cevaba göre “nesi 
meşhur” (SARIİPEK/ÇEVİK, 2020, 4907) veya “…
ile meşhur” şehir gibi konuşmalar yapılır. Halk 
dilinde coğrafi işaret tam olarak ifade edilemezse 
de aynı manayı veren “…filanıyla meşhur şehir” 
ifadesi hep kullanılır. Dolayısıyla coğrafi işarete 
sahip şehirler, kaynak fonksiyonu niteliğinden 
dolayıdır ki, tanınmış marka gibi bilinirler ve iç 
veya dış turizmin odağındadırlar. Aslında işletme 
biliminde şehir pazarlaması veya marka şehir 
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kavramlarıyla anlatılmak istenen de budur. Marka 
şehir kavramında şehrin kendisi sınai mülkiyet 
hukuku anlamında tescilli bir markayı ifade etmez. 
Şehirde bulunan tacirlerin markalarıyla şehri 
ticarette öne çıkarmaları ve markalı ürünleriyle 
ayırt edilmiş şehir olabileceği gibi, şehir hukuku 
açısından şehrin belli özelliklerinin diğer şehirlere 
göre üstünlükleriyle ayırt edici hale gelmesini 
ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. 

Ancak coğrafi işaret bakımından da marka 
şehir kavramının kullanılması da mümkündür. 
Kaynak bildirme fonksiyonu, şehrin coğrafi 
işaretli ürünleriyle özdeşleşmesi sonucu olarak, 
müşteri memnuniyetinden dolayı bulunduğu şehri 
cazibe merkezi haline getirecektir.   Türk Patent 
verilerine göre en fazla coğrafi işaret sahibi şehrin 
Gaziantep olması, bu şehri diğer şehirlere göre 
sadece coğrafi işaret bakımından bile marka 
şehir haline getirdiğinin bir örneğini oluşturur. 

3. Reklam Fonksiyonu

Reklam fonksiyonu, ürünün  alıcı ve tüketicilere 
ulaşabilmesi gerekli tanıtım faaliyetleri veya 
pazarlama stratejilerinin coğrafi işaret üzerinden 
gerçekleştirilmesidir. Bir diğer anlatımla 
piyasayı etkileme aracıdır. Reklam genellikle 
marka üzerinden yapılmaktadır. Ancak coğrafi 
işaret üzerinden yapılması sayesinde aslında 
ürünler tanıtılırken kaynağını oluşturan şehirler 
de tanıtılmış olmaktadır.  Ticari hayatımız da 
reklam marka üzerinden yapılırken hem markalı 
olması hem de coğrafi işaretli olması müşteriler 
bakımından çifte tercih sebebi olabilmektedir. 

4. Kaliteyi Garanti Fonksiyonu

Kaliteyi garanti fonksiyonu, müşterinin 
beğendiği ve tercih ettiği bir ürünün bir defa 
değil de sürekli belli bir standart ve kalitede 
sunulmasını ifade eder.  Coğrafi işaret taşıyan 
ürün bakımından bu husus, belirgin özelliği veya 
niteliğiyle belli bir yöreye aitliğinin özdeşleşmesinin 
her üretimde korunduğunun bir göstergesidir. 
Bu ürün şu şehrin şu özelliğini yansıtır bu daima 
böyledir diyebiliyorsak, coğrafi işaretli üründe 

kaliteyi garanti fonksiyonu varlığını korumaktadır. 
Çünkü aynı coğrafi işaretli ürünü markası farklı 
bile olsa her defasında kullanarak denediğinde o 
yöreye ait olan özelliğinin korunduğunu gördüğü 
sürece, bu fonksiyon varlığını sürdürecektir. 

Kaliteyi garanti fonksiyonu açısından 
6769 sayılı Kanunun 49. maddesinde kullanım 
denetimi düzenlenmiştir. Coğrafi işaret tescil 
başvurusunda bir denetim merci oluşturarak 
listesi sunulmakta ve bu listenin yeterliliğini de 
Türk Patent incelemektedir. Dolayısıyla yılda 
en az bir defa coğrafi işaret şartlarına uygun 
üretim yapılıp yapılmadığı denetlenmektedir. 
Bu da kaliteyi garanti fonksiyonun bir gereğidir. 
Ayrıca Kanun dışında genel anlamda Tarım ve 
Orman Bakanlığının Türk Gıda Koteksine uygunluk 
denetimi de vardır ki, bu konumuz harici olduğu 
için üzerinde durulmamıştır. 

5. Ekonomik Fonksiyonu

Sınai hakların nihai amacı, sınai hakka konu 
ürünleri ticarileştirmektir. Dünya ticaretinde 
coğrafi işaretli ürün pazarı yaklaşık 200 milyar 
dolar, AB ülkelerinde ise 55 milyar avrodur. AB 
ülkeleri bakımından söz konusu tutarın yaklaşık 
% 15’lik kısmı coğrafi işaretli ürünlerin ihracat 
gelirlerinden oluşmaktadır (YALÇIN, 2019, 33). 
Coğrafi işaret, yerel üretime desteğin bir parçasını 
oluşturması ve geleneksel bilgi ve kültürel 
değerlerin korunmasıyla turizmin de bir parçasını 
(KIZILTEPE, 2017, 14) oluşturmaktadır. Turizm demek 
hem coğrafi işaretli şehrin tanıtımı demek hem de 
yerel ticaretle ekonominin gelişimi demektir. 

Yerel kalkınma, yerel ticaretin coğrafi 
işaretli ürünlerle yapılmasıyla sağlamaktadır. 
Ancak ürünlerin ticarileşmesinde tek başına 
coğrafi işaret yeterli olmayacaktır. Coğrafi 
işaretli ürünlerin aynı zamanda markalı olması 
ekonomik anlamda değer artışı yaratacaktır. 
Burada coğrafi işaretin aynı zamanda marka 
olarak kullanılması ise mümkün değildir. 6769 
sayılı Kanunun 5/1-j maddesi uyarınca tescilde 
mutlak ret nedeni olarak gösterilmiştir. Çünkü 
kolektif hakkın, markaya dönüşmesine izin verilirse 
sahibine tekel niteliğinde hak vereceğinden 
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yöredeki diğer kişilerin kullanamaması gibi bir 
sonuç doğuracaktır bu da coğrafi işaretin anlamı 
ile bağdaşmayacaktır.

Coğrafi işaretin ekonomik boyutu içinde, 
şehirlerin “yavaş şehir” “yavaş turizm” olarak 
adlandırılan alternatif bir şehir hareketini de 
unutmamak gerekir. 

Yavaş şehir, tabiatına, gelenek ve 
göreneklerine sahip çıkarak şehir halklarının 
birbirleriyle sosyalleşebileceği aynı zamanda 
teknolojik gelişmelere de ayak uydurabileceği ve 
şehir ruhunun yaşatılmaya çalışıldığı bir anlayış 
birliğidir (cittaslowturkiye.org), (YALÇIN, 2019,30). 
Her ne kadar üyelik şartlarında elli bin nüfus 
sınırı gösterilmişse de anlayış olarak her şeyi yerli 
yerince korumak, geliştirmek, yereli kalkındırmak, 
tarihi ve kültürü korumak olarak bakılırsa daha 
büyük şehirler içinde bu kavramı kullanmanın bir 
sakıncası olmayacaktır. Coğrafi işaret, tam bir 
yavaş şehir veya yavaş turizm sebebi oluşturduğu 
açıktır.  

IV. COĞRAFİ İŞARET SAHİPLİĞİ VE TESCİLİ

Coğrafi işarette tescil zorunluluğu olmasa 
da 6769 sayılı Kanunun sağladığı haklardan 
yararlanabilmek için tescilli olması gerekmektedir. 
Kanunun 36. maddesinde kimlerin tescil başvurusu 
yapabileceği gösterilmiştir. Buna göre, 

-Üretici grupları, 

-Coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

-Ürünle ilgili kamu yararına çalışan veya 
üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili 
dernekler, vakıflar ve kooperatifler,

-Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat 
etmek şartıyla ilgili üretici coğrafi işaretin tescilini 
Türk Patent’den isteme hakkı verilmiştir. 

Başvuru sahiplerinin niteliklerine bakıldığında 
coğrafi işaretin kolektif bir hak olduğu rahatlıkla 
anlaşılacaktır. Coğrafi işaret, sahiplerine 
tescilliyse haklar sağlamaktadır. Tescilli coğrafi 
işaret sayıları ve tescil geçmişine bakıldığında 

ülkemizde bu noktada bir geç kalmışlığın 
ve yeterince benimsenmemenin olduğunu 
görmekteyiz. Özellikle tescilde ülkesellik ilkesi 
geçerli olduğundan biz Türklere aittir dediğimiz 
birçok ürünün başka ülkelerin şehirleri tarafından 
tescil edilmiş olduğunu görmekteyiz. Gerek 
ülke içi gerekse yurt dışı tesciller bakımından bu 
ihmalin sebeplerine bakıldığında kanaatimce 
tescilli ticarileşmenin öneminin yeterince 
anlaşılamaması, yerelliğe bağlı tedarik zinciri 
zorluklarının bulunması (GÜNEŞ/ARTIK, 2021, 111) 
ve kolektif bir hak olmasının verdiği rahatlık ve 
benzeri sebeplerdir. 

Özellikle coğrafi işaret tescil edildiğinde 
şehirdeki tüm üreticiler bu işareti 
kullanabileceğinden, birileri tescil ettirsin ben de 
kullanayım anlayışı hakim olmaktadır. Tabiri caizse 
cenaze namazını, birileri kıldığında diğerlerinin 
üzerinden de bu farzın kalkması gibi, birileri 
külfetini çeksin ben de nimetinden yararlanayım 
anlayışı, bizi coğrafi işaretli ürün ticaretinde 
geri kalmamıza yol açmaktadır.  AB tescilli 
coğrafi işaret sayımız Antep baklavası, Aydın 
inciri, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Aydın 
kestanesi gibi çok az sayıdadır. Yirmiden fazla 
da tescil başvurusu bulunmakla birlikte bunlar 
son zamanlardaki başvurulardır. Dolayısıyla işin 
ciddiyeti yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Bu 
durum da aslında önemli bir gelişmedir. Coğrafi 
işaretin bireysel bir sahibi olmaması, ilgili yörede 
tescilli coğrafi işareti herkesin kullanabilmesi, 
sahipsiz olduğu şeklinde asla anlaşılmamalıdır. 

Coğrafi işaret tescil başvurusu sahipleri 
bakımından Türk Patent verilerine bakıldığında, 
299 adet tescil edilen başvurunun Ticaret ve 
Sanayi Odalarına, 291 adedinin ise Belediyelere 
ait olduğu görülecektir. Kanunda yer alan başvuru 
sahipleri arasında bir ayrım yoktur ve hepsi de eşit 
haklara sahiptirler. Ancak şehir hukuku açısından 
belediyelerin ve ticaret ve sanayi odalarının bu 
konuda ne kadar işlevleri bulunduğunun da bir 
göstergesidir. 

Ekonomik kalkınma sadece merkezi idareye 
yükletilen bir görev değildir. Kamu veya özel her 
kurum veya kuruluşun kendi mevzuatında açıkça 
yazmasa da 6769 sayılı Kanun bu görevi verdiğine 
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göre, maliyetli bir iş olan tescil işlemlerinden 
çekinmemek, üyelerinin haklarını savunmak veya 
şehir halkının refahı için vakit geçirmeksizin bu tür 
görevlerin de yerine getirilmesi gerekmektedir.

Coğrafi işaret tescilinde ülkesellik ilkesi geçerli 
olduğundan, Türkiye için Türk Patent’e, diğer ülkeler 
bakımından da ikili veya çok taraflı anlaşmalara 
göre ya da anlaşma yoksa ilgili ülkenin tescil 
kurumuna başvuru yapılıp tescil ettirilerek ilgili 
ülkelerde de kullanım hakkı sağlanmalıdır. 

Tescil başvurunda, başvuru sahibi haklarını 
taşımak şartıyla tescil edilmek istenen ürünün 
coğrafi işaret alınabilecek ürün gruplarından 
birine girdiğine ilişkin bilgi ve belgelerin, ürün 
veya üretim usulü özelliklerinin, coğrafi sınırlarının 
ve yöreyle bağlantısına ilişkin bilgi ve belgelerin, 
tarihsel geçmişine ilişkin bilgi ve belgelerin, 
denetim biçimi ayrıntılarının ve coğrafi işaretin 
kullanımı biçiminin de eklenmesi gerekmektedir. 
Başvuru, Kanunda yer alan şartlar açısından şekli 
ve esas bakımından incelenir. Eksiklikler varsa 
giderilmesi istenir. Eksiklik yok ve Kanuni şartları 
taşıdığı anlaşılırsa, Bültende yayımlanır. Üçüncü 
kişiler yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde Kurum 
nezdinde itirazda bulunabilirler. İtiraz reddedilir 
veya 3 ay içinde itiraz yapılmazsa başvuru tescil 
edilir ve Bültende yayımlanır. 

Burada coğrafi işaret gerektiren ürünleri 
bulunan şehirlerin bu ürünlerini tescilli coğrafi işaret 
olarak kullanmasının, o şehre birçok yönlerden 
avantaj sağladığını, şehir turizminin geliştiğini ve 
bunun da yerel ekonomik kalkınmaya yol açtığını 
belirtmiştik. Dolayısıyla şayet tescil başvurusu 
yapan şehirlere, diğer şehirlerden de coğrafi 
işaretin kendilerine ait olduğu veya kendilerinin de 
hak sahibi oldukları yolunda itirazların yapılması 
mümkündür. 

Çünkü şehir rekabetinde bunları normal 
karşılamak gerekir. Dolayısıyla Türk Patent, 
ürünün  o şehre aidiyeti ve belirgin niteliklerini 
çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Bu 
da hemen olacak bir şey olmadığı için tescil 
başvurusu yapılmış incelemesi devam eden 729 
adet başvurunun bulunması da bunu doğrular 
niteliktedir.  

V.  SONUÇ

Sınai haklardan biri olan coğrafi işaret, ürünlerin 
belirli nitelikleriyle belli bir yöreyle özdeşleşmesinin 
bir sonucunda ortaya çıkmıştır. Her ne kadar belli 
bir yöre kavramının sınırı en dar alandan en geniş 
anlamda ülke sınırlarına kadar uzansa da ağırlıklı 
olarak toplu yaşanılan şehirleri içine almaktadır. 
Coğrafi işaretli ürünleri bulunan şehirlerin, diğer 
şehirlere göre, tanındıkları, tercih edildikleri, turizm 
merkezi haline geldikleri aşikardır. 

Sınai haklar, ürünlerin ticarileşmesi araçlarıdır. 
Öyle ki, insanlar tercihlerini, sınai haklara göre 
belirlemektedirler. Coğrafi işaret, diğer sınai 
haklardan farklı olarak bireysel değil, kolektif 
bir haktır.  Kolektif hak olarak coğrafi işareti, 
menşe adı olarak sadece o şehirdeki üreticilerin 
tamamı, mahreç işareti ise, aynı yerde veya başka 
yerde de olsa en az bir özelliğine göre herkes 
üretebilmektedir. Böylelikle de tescili yapılan ürün 
o yerle özdeşleşerek tanınır hale geliyorsa bunda 
herkesin payı olduğu ve marka şehirler kervanına 
coğrafi işaretli ürünleriyle katılmış olmaktadırlar. 
En fazla coğrafi işareti bulunan Gaziantep şehrini 
bu anlamda örnek göstermek mümkündür. 

Coğrafi işaret, ürünlerde, belli yöreyle 
özdeşleşmesi anlamında hem ayırt edicilik 
kazanmakta hem de kaynak bildirmektedir. Tescil 
edildiği şekliyle özelliklerinin muhafaza edilmesi 
ve  kamu veya özel farketmeksizin başvurucun 
belirlediği ve Türk Patent’in onayladığı denetim 
merciinin uygunluk denetimlerinin de yapılması, 
coğrafi işaretli ürünün kalitesinin  garantisini 
oluşturmaktadır. Kolektif bir hak olmasından 
kaynaklı olarak sahibi üretici olan herkes olunca, 
en azından tescili yaptıran başvuru sahipleri 
reklam fonksiyonunu da ihmal etmemelidir. 
Markalı ürün sahibi marka reklamı yaparken 
coğrafi işaret reklamını da esirgememelidir. 
Kendisine fayda sağlarken, yöresindeki diğer 
üreticilere de fayda sağlaması anlamlı olacaktır. 
Nimetler paylaşılırken külfetlerde paylaşılırsa 
bütüncül amaç gerçekleşir. 

Coğrafi işaretin asıl fonksiyonu ticarileştirilmesi 
anlamındaki o şehrin kalkınması önemli katkısıdır. 
İnsanlar ihtiyaçlarını gidermede, organik ürünlere 
ve yöresel ürünlere öncelik vermekte ve yerinde 
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görmek istemektedirler.  Bu da coğrafi işaretli 
ürünlerin turizm hareketleriyle yerinde görülmesi 
ve tercih edilmesine yol açmaktadır. 

Ekonomik kalkınma sadece merkezi idareye 
yükletilen bir görev değildir. Kamu veya özel her 
kurum veya kuruluşun kendi mevzuatında açıkça 
yazmasa da 6769 sayılı Kanun bu görevi verdiğine 
göre, daha birçok coğrafi işaret tescili yapılacak 
ürünlerin bulunduğunu hatırlayarak maliyetli bir iş 
bile olsa tescil işlemlerinden çekinmemek gerekir.  
Tescil edilmiş coğrafi işaretlere yönelik tecavüzler 
yapılırsa hukuki yollara başvurulmaktan 
çekinilmemesi ve sahiplenilmesi gerekmektedir. 

Coğrafi işaret, şehrin ayırt ediciliğinin en 
belirgin özelliği olarak, şehirde herkese hak 
verdiği kadar herkese de görevler yükleyen 
ve kullanılması halinde diğer sınai haklarla 
birlikte şehir kalkınmasının bir anahtarı olduğu 
unutulmamalıdır. 
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