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(2) Aşağıda sayılanlar geleneksel ürün adı olarak tescil edilmez: 

a) 34 üncü maddede yer alan geleneksel ürün adına ilişkin şartları taşımayan adlar. 

b) Ürünün genel özelliğini ifade eden adlar.  

c) Ürünün niteliği konusunda halkı yanıltabilecek adlar.  

ç) Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı adlar. 

d) 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış 

olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar. 

  

İKİNCİ KISIM 

Başvuru ve İtirazlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu 

Başvuru hakkı  

MADDE 36- (1) Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil 

başvurusunda bulunma hakkına sahiptir: 

a) Üretici grupları. 

b) Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. 

c) Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını 

korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler. 

ç) Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici.  

(2) Bu Kitap kapsamında üretici; tarım ürünlerini, gıda maddelerini, madenleri, el 

sanatları ve sanayi ürünlerini üreten veya işleyen yahut tedarik zincirinde yer alarak ürünün 

tescile konu özelliklerini etkileyen bir işlem yapan kişiyi; üretici grupları ise kanuni oluşumuna 

veya bileşimine bakılmaksızın aynı ürünün üreticilerinden oluşan birliği ifade eder. 

Başvuru şartları 

MADDE 37- (1) Coğrafi işaret başvurusu aşağıda belirtilen unsurları içerir: 

a) Başvuru yapanın kimliğine ve 36 ncı maddede belirtilen başvuru hakkına sahip 

olanlardan hangisine dâhil olduğuna ilişkin bilgileri de içeren başvuru formu.  

b) Başvuru yapan gerçek veya tüzel kişinin ürünün tek üreticisi olması hâlinde, bu hususu 

ispatlayan bilgi ve belgeler. 

c) Tescili istenen coğrafi işaretin adı, menşe adı veya mahreç işaretinden hangisine uygun 

olduğuna ve ürün grubuna ilişkin bilgi ile coğrafi işaret tanımına uygunluğunu kanıtlayan bilgi ve 

belgeler. 

ç) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, 

mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler. 

d) Coğrafi alanın sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgi ve belgeler. 

e) Üretim metoduna ve varsa söz konusu ürüne özelliğini veren yerel üretim teknikleri ile 

usul ve adetlere ilişkin bilgi ve belgeler. 
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f) Coğrafi işaret tanımı kapsamında coğrafi işaret tesciline konu olan ürünün niteliğinin, 

ününün veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgi ve 

belgeler. 

g) Ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgi ve belgeler. 

ğ) 49 uncu madde hükümlerine uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan 

bilgi ve belgeler. 

h) Coğrafi işaretin kullanım biçimi ve varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini 

açıklayan bilgiler. 

ı) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi. 

(2) Geleneksel ürün adı başvurusu aşağıda belirtilen unsurları içerir: 

a) Başvuru yapanın kimliğine ve 36 ncı maddede belirtilen başvuru hakkına sahip 

olanlardan hangisine dâhil olduğuna ilişkin bilgileri içeren başvuru formu. 

b) Tescili istenen geleneksel ürün adına ve ürün grubuna ilişkin bilgi ile 34 üncü maddede 

yer alan tanıma uygun olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler. 

c) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, 

mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler. 

ç) Ürün içeriğinde yer alan hammadde ve diğer bileşenlerin özellikleriyle birlikte ürün 

karakteristiğine işaret eden ürün hazırlama tekniklerinin de açıklandığı üretim metodu tanımı. 

d) 49 uncu madde hükümlerine uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan 

bilgi ve belgeler. 

e) Geleneksel ürün adının kullanım biçimini ve varsa etiketleme ve ambalajlama 

usullerini açıklayan bilgi ve belgeler. 

f) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi. 

(3) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurularına ilişkin diğer usul ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir. 

Başvurunun incelenmesi ve yayımı 

MADDE 38- (1) Kurum, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurularını 33 ila 37 

nci ve 39 uncu maddelere göre inceler. 

(2) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgilerin başvuru formunda bulunmaması hâlinde 

başvuru yapılmamış sayılır. Başvurunun yapılmamış sayılmasına ilişkin karar Kurumun nihai 

kararı olup, 40 ıncı madde kapsamında itiraza konu olamaz. 

(3) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgiler hariç olmak üzere başvuruda 37 nci 

maddede yer alan şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi hâlinde, Kurum bu eksikliklerin 

giderilmesini ister. Eksik bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya gönderilen bilgi 

ve belgelerin şartları karşılamaması hâlinde başvuru reddedilir. Talep edilmesi hâlinde, 

eksikliklerin giderilmesi için iki defayı geçmemek üzere ek süre verilir. 

(4) Kurum, teknik bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan 

görüş talep edebilir. Görüş için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ücret talep edilmesi hâlinde 

söz konusu ücret Kurum tarafından ödenir.  

(5) Bu madde kapsamında incelenerek uygun bulunan başvurular Bültende yayımlanır.   

(6) Başvurunun incelenmesi ve yayımına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
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Yabancı ülke kaynaklı başvurular 

MADDE 39- (1) Uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı ülke 

kaynaklı coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurularına bu Kanun hükümlerinin 

uygulanması için 37 nci maddede belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar ayrıca aranır:   

a) Başvuruya konu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adının kaynak ülke ya da dâhil 

olduğu uluslararası topluluk tarafından korunuyor olması. 

b) 49 uncu maddede belirtilen denetim şartlarının kaynak ülkede sağlanmış olması. 

c) Kaynak ülkenin, Türkiye’den yapılacak coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescil 

başvurularına eşit koruma sağlaması.  

(2) Yabancı ülke kaynaklı coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu Türkiye’de 

korunan coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile aynı ise inceleme, bölgesel ve geleneksel 

kullanım ile benzer adların tüketici tarafından birbiriyle karıştırılması riski göz önüne alınarak 

yapılır. Bu gibi coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımına, sadece üretildiği 

kaynak ülkenin açık ve görülebilir şekilde etikette belirtilmesi hâlinde izin verilir. 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

İtiraz ve İtirazın İncelenmesi 

İtiraz ve itirazın incelenmesi 

MADDE 40- (1) Başvuru yapan, 38 inci madde çerçevesinde reddedilen başvuruyla ilgili 

olarak kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak Kuruma itiraz 

edebilir. 

(2) Tescil talebinin 33 ila 37 nci ve 39 uncu maddelere uygun olmadığı iddiasıyla üçüncü 

kişiler veya 48 inci madde kapsamında önceki tarihli herhangi bir hak sahibi tarafından, 

başvurunun Bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak 

itirazda bulunulabilir. Başvuru yapana itiraz yapıldığına ilişkin bilgi verilerek görüşü istenir.  

(3) İtiraza ilişkin ücretin, itiraz süresi içinde ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı 

süre içinde Kuruma sunulması zorunludur. Aksi takdirde itiraz yapılmamış sayılır. Kamu kurum 

ve kuruluşlarınca yapılan itirazlardan ücret alınmaz. 

(4) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca yapılan itirazlar yönetmelikle belirlenen esaslar 

çerçevesinde Kurul tarafından incelenir. Kurul itirazda ileri sürülen hususların değerlendirilmesi 

için ilgili kurum veya kuruluşlardan görüş talep edebilir. Görüş için ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından ücret talep edilmesi hâlinde söz konusu ücret itiraz eden tarafından ödenir.  

(5) Kurum gerekli görmesi hâlinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. Uzlaşma ile ilgili 

hususlarda 6325 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

(6) İtirazın incelenmesi sonucunda başvurunun biçim veya kapsamında değişiklik 

yapılması hâlinde başvurunun son hâli, değişikliğe uğrayan kısım ayrıca belirtilmek suretiyle 

Bültende yayımlanır. Bu yayıma itiraz edilemez.   

(7) İtiraz üzerine başvurunun reddedilmesi hâlinde karar Bültende yayımlanır. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tescil ve Değişiklik Talepleri 

Tescil 

MADDE 41- (1) Bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde hakkında herhangi 

bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi 

sonucunda değişikliğe uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin 

ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde Kuruma sunulması şartıyla tescil edilir, 

sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.  

(2) Sicil alenidir. Talep edilmesi hâlinde sicil örneği verilir.  

(3) Sicile kayıt, yayım ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Değişiklik talepleri  

MADDE 42- (1) Tescil edilen coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının tescile konu 

özelliklerinde değişiklik olması hâlinde değişiklik talebi, ücretinin ödenmesi şartıyla menfaati 

bulunanlar tarafından yapılabilir.  

(2) Değişiklik talebi, 38 inci madde kapsamında incelenir ve uygun bulunan değişiklikler 

Bültende yayımlanır. Değişikliğe, yayım tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçeli ve yazılı 

olarak itiraz edilebilir. Bu itirazlar, 40 ıncı maddeye göre incelenir. İtiraz olmaması veya 

inceleme sonucunda itirazın reddedilmesi hâlinde değişiklikler Bültende yayımlanır ve yayımı 

tarihi itibarıyla kesinleşir. Değişiklikler, ilgililer tarafından yayım tarihinden itibaren en geç bir 

yıl içinde uygulanır.  

(3) Değişiklik taleplerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik  

MADDE 43- (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapanların veya tescil 

ettirenlerin, 36 ncı ve 49 uncu maddelerde belirtilen şartları sağlamadığına mahkeme tarafından 

karar verilmesi veya bu durumun Kurum tarafından resen tespiti ya da başvuru yapan veya tescil 

ettiren kişiler tarafından değişiklik beyanının Kuruma yazılı olarak bildirilmesi hâlinde bu karar, 

tespit ya da beyan Bültende yayımlanır. Yayım tarihinden itibaren üç ay içinde 36 ncı maddedeki 

şartları taşıyan ilgililer tarafından başvuru veya tescil kayıtlarında değişiklik talebinde 

bulunulabilir. Talep olmaması veya yapılan taleplerin uygun bulunmaması hâlinde coğrafi işaret 

veya geleneksel ürün adı hakkı sona erer ve bu durum Bültende yayımlanır. Birden çok talep 

olması hâlinde, Kurum, yönetmelikle belirlenen usule uygun olarak en uygun talebi kabul eder. 

(2) Başvuru yapan veya tescil ettiren ile 36 ncı ve 49 uncu maddelerde belirtilen şartları 

sağlayanın anlaşması hâlinde kayıtlardaki değişiklik talebi, belgelerin sunulması ve ücretinin 

ödenmesi şartıyla Kuruma yapılır. Talebin kabul edilmesi hâlinde değişiklik Bültende yayımlanır. 

(3) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapan veya tescil ettiren kişilerin 

isim, adres, unvan veya nev’inde meydana gelen değişiklikler sicile kaydedilerek Bültende 

yayımlanır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim 

Coğrafi işaret korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakların kapsamı  

MADDE 44- (1) Bir ürüne ilişkin coğrafi işaret koruması bu Kanun çerçevesinde tescil 

yoluyla elde edilir. 

(2) Coğrafi işareti tescil ettiren ile tescil edilmiş coğrafi işaretin kullanım hakkına sahip 

kişiler, üçüncü kişilerin; 

a) Coğrafi işaret tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı hâlde coğrafi işaretin 

ününden yarar sağlayacak şekilde ya da tescil kapsamındaki ürünler veya bunlarla 

ilişkilendirilebilecek nitelikteki ürünlerle ilgili olarak coğrafi işaretin veya 46 ncı madde uyarınca 

kullanılması öngörülen amblemin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımının, 

b) Ürünün gerçek menşeini veya niteliğini belirten açıklamalar yahut stilinde, tarzında, 

tipinde, türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde gibi terimler içerse veya başka bir dile 

tercüme edilmiş olsa dahi, tescilli coğrafi işaretin, tescil kapsamındaki özelliklerini taşımayan ya 

da çağrışım yapacak şekilde benzeri olan ürün üzerindeki yanıltıcı kullanımının veya taklidinin,  

c) Tescilli coğrafi işareti üzerinde taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve 

reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede, ürünün tescil edilmiş doğal veya esas 

nitelik ve özellikleri ile menşeine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya 

belirtiye yer verilmesinin, 

ç) Tescilli coğrafi işarete ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımının, 

önlenmesini talep etme hakkına sahiptir. 

(3) Coğrafi işaret tescilinin sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı tescilin Bültende 

yayımlandığı tarih itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak başvuru yapan, başvurunun Bültende 

yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve coğrafi işaret tescilinin yayımlanmış olması hâlinde 

yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle tazminat davası açmaya yetkilidir. 

Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak, tescilin Bültende yayımlanmasından 

önce karar veremez.  

(4) Tescil edilen coğrafi işaretlerin ürünün öz adına dönüşmüş olduğu kabul edilmez. 

(5) Coğrafi işaret korumasına konu adın bir kısmı, ürünün öz adından oluşsa bile tescil ile 

sağlanan koruma bu öz adları kapsamaz. 

(6) Ürünün öz adı, o ürünün ilk üretildiği veya pazarlandığı bölge veya yöreyle ilgili olsa 

bile bir ürünün genel adı hâline gelmiş adıdır. Bir adın ürünün öz adına dönüşüp dönüşmediğinin 

tespitinde, söz konusu ürünün tüketim alanında halkın bu adı kullanımı ve ilgili diğer kanuni 

düzenlemeler göz önünde bulundurulur.   

(7) Tescil edilen coğrafi işaret tescil ettirene inhisari hak sağlamaz. 

Geleneksel ürün adı korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakkın kapsamı 

MADDE 45- (1) Bir ürüne ilişkin geleneksel ürün adı koruması bu Kanun çerçevesinde 

tescil yoluyla elde edilir. 
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(2) Geleneksel ürün adını tescil ettiren ile tescil edilmiş geleneksel ürün adını kullanım 

hakkına sahip kişiler üçüncü kişilerin aşağıda sayılan fiillerinin önlenmesini talep etme hakkına 

sahiptir: 

a) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı hâlde tescilli ürün 

adı için 46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemin, ürünün ününden yarar 

sağlayacak şekilde kullanımı veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ürünlerle ilgili olarak 

ticari amaçlı kullanımı. 

b) Tescilli ürün adına ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanımı. 

c) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini ve tescilli ürün adı için 46 

ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemi taşımadığı hâlde, ürünün iç veya dış 

ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede ürünün tescilde 

belirtilen özellikleri taşıdığına ilişkin yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi. 

(3) Geleneksel ürün adı tescilinin sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı tescilin Bültende 

yayımlandığı tarih itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak başvuru yapan, başvurunun Bültende 

yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve geleneksel ürün adı tescilinin yayımlanmış olması 

hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle tazminat davası açmaya yetkilidir. 

Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin Bültende yayımlanmasından 

önce karar veremez. 

(4) Tescil edilen geleneksel ürün adı tescil ettirene inhisari hak sağlamaz.  

(5) Bu Kanun kapsamında geleneksel ürün adlarına sağlanan koruma, başta coğrafi 

işaretler ve markalar olmak üzere diğer sınai mülkiyet hakları kapsamında kazanılmış haklara 

halel getirmez.  

Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı 

MADDE 46- (1) Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları sicilde belirtilen 

şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından 

kullanılır. Bu kişiler, tescil ettirene, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına yönelik üretim ve 

pazarlama faaliyeti gösterdiklerine dair bildirimde bulunur. 

(2) Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkına sahip 

olan kişiler, söz konusu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını, amblem ile birlikte ürün veya 

ambalajı üzerinde kullanır. Coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunludur.  

(3) Ürünün niteliği gereği, amblem ile birlikte coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının 

ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda, amblem ile tescilli işaret 

veya ad, kullanım hakkına sahip olanlar tarafından işletmede kolayca görülecek şekilde 

bulundurulur. 

(4) Geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 

(5) Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı ile amblem ve amblemin 

kullanımına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.  

İyiniyetli kullanım  

MADDE 47- (1) Gerçek kişi adının veya tüzel kişi unvanının, söz konusu kişiler veya 

halefleri tarafından, ticaret sırasında halkı yanıltıcı mahiyette olmayan kullanımları, 44 üncü ve 

45 inci maddelerde belirtilen hâllerin ihlali sayılmaz.  
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Markalarla ilişki 

MADDE 48- (1) Coğrafi işaretin tescilinden sonra 44 üncü maddede belirtilen biçimlerde 

veya tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka 

başvurusu reddedilir, tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınabilir. 

(2) Coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka, coğrafi işaretin korunmasından önce 

iyiniyetle tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı iyiniyetle kazanılmışsa, coğrafi işaretin 

hak sahibine verdiği yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar 

vermez.  

(3) Tescilli bir markanın sahip olduğu itibar, ün ve kullanım süresi de göz önünde 

bulundurularak bu marka ile aynı veya benzer olması sebebiyle markanın varlığına zarar verici 

veya gerçek kaynağı konusunda yanıltıcı olacak nitelikteki adların coğrafi işaret veya geleneksel 

ürün adı olarak tesciline, önceki tarihli hak sahibinin itirazı üzerine izin verilmez.  

Kullanımın denetimi 

MADDE 49- (1) Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımının denetimi; 

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. 

(2) Denetim, başvuruda belirtilen ve Kurum tarafından yeterliliği onaylanan denetim 

mercii tarafından yerine getirilir. Sicilde yer alan denetim merciinde değişiklik, Kurumun onayı 

ile yapılabilir.  

(3) Denetim raporları, tescilin Bültende yayımlandığı tarihten itibaren yılda bir Kuruma 

sunulur. Ancak şikâyet olması hâlinde, Kurum denetim raporlarının süresinden önce sunulmasını 

talep edebilir. 

(4) Denetim raporlarının incelenmesi sonucunda eksiklik varsa tescil ettirene bildirilerek 

altı ay içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Eksikliğin süresi içinde giderilmemesi veya denetim 

faaliyetinin usulüne uygun olarak yerine getirilmediğinin tespit edilmesi hâlinde 43 üncü madde 

hükmü uygulanır. 

(5) Tescil ettiren, denetime ilişkin masrafları denetlenenlerden talep edebilir.  

(6) Denetime ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.  

(7) Bu Kitapta belirtilen denetim, başvuru yapan tarafından oluşturulan denetim merciinin 

yaptığı denetimleri kapsamakta olup, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün 

adlarının denetimine ilişkin hükümler saklıdır. 

  

BEŞİNCİ KISIM 

Hakkın Sona Ermesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hükümsüzlük 

Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük hâlleri 

MADDE 50- (1) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğü menfaati 

olanlar tarafından mahkemeden istenebilir. 
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(2) Mahkeme; 

a) Tescilin 33 üncü, 34 üncü, 35 inci, 37 nci veya 39 uncu maddelerde belirtilen 

şartlardan herhangi birine uygun olmaması, 

b) Tescilin 36 ncı madde uyarınca başvuru hakkına sahip olanlar tarafından yapılmamış 

olması, 

c) Denetim işlemlerinin, 49 uncu maddede belirtilen biçimde yerine getirilmemesi,  

hâllerinde tescilli coğrafi işaret veya geleneksel ürün adının hükümsüz sayılmasına karar 

verir. 

(3) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğüne ilişkin dava, sicilde 

tescil ettiren olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Bu davalarda Kurum taraf gösterilmez.  

Hükümsüzlüğün etkisi 

MADDE 51- (1) Mahkeme tarafından coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının 

hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde, tescil edilen coğrafi işarete ve geleneksel ürün adına bu 

Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.  

(2) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkı sahiplerinin kötüniyetli 

hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, coğrafi işaretin veya 

geleneksel ürün adının hükümsüzlüğü kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları 

etkilemez:  

a) Karardan önce tescilin sağladığı haklara tecavüz sebebiyle verilen kesinleşmiş ve 

uygulanmış kararlar. 

b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler. 

(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, 

hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir.  

(4) Kesinleşmiş mahkeme kararı mahkemece resen Kuruma bildirilir. Hükümsüz kılınan 

coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı, sicilden terkin edilir ve terkine ilişkin bilgi Bültende 

yayımlanır.  

  

İKİNCİ BÖLÜM 

Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme 

Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme 

MADDE 52- (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını tescil ettiren, tescilin sağladığı 

haklarından ve kullanımın denetimiyle ilgili sorumluluklarından vazgeçebilir. Vazgeçme talebi 

Bültende yayımlanır. 

(2) Bültendeki yayımı takip eden üç aylık süre içinde 36 ncı maddede belirtilen şartları 

taşıyanlar tarafından tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulması hâlinde, bu talep 

43 üncü madde hükümleri çerçevesinde incelenir.  

(3) Üç aylık süre içinde tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulmaması 

hâlinde, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescili üç aylık sürenin sonunda Kurum tarafından 

sicilden terkin edilir ve terkine ilişkin bilgi Bültende yayımlanır. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi 

itibarıyla hüküm doğurur.  

(4) Vazgeçmeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
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ALTINCI KISIM 

Hakka Tecavüz 

Coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller 

MADDE 53- (1) Tescilli coğrafi işaretin aşağıda belirtilen biçimdeki kullanımları coğrafi 

işaret hakkına tecavüz sayılır: 

a) Coğrafi işaret tesciline konu ürünün özelliklerini taşımadığı hâlde, coğrafi işaretin 

ününden yarar sağlayacak şekilde ya da tescil kapsamındaki ürünler veya bunlarla 

ilişkilendirilebilecek nitelikteki ürünlerle ilgili olarak coğrafi işaretin veya 46 ncı madde uyarınca 

kullanılması öngörülen amblemin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımı. 

b) Ürünün gerçek menşeini veya coğrafi işaretin tercümesini veya stilinde, tarzında, 

tipinde, türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde gibi açıklamaları içerse bile coğrafi işaretin 

kötüye kullanımı, taklidi veya coğrafi işareti çağrıştıran şekilde kullanımı. 

c) Coğrafi işareti taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtımında ya da ürünle ilgili 

herhangi bir yazılı belgede, ürünün tescil kapsamındaki nitelikleri ile menşeine ilişkin olarak 

yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama ya da işarete yer verilmesi. 

ç) Coğrafi işarete ilişkin amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı.  

(2) Coğrafi işareti kullanma hakkına sahip olanlar, coğrafi işaretten 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, kullanma hakkına sahip olanlar, yapılan bildirimi de ekleyerek dava açabilir. 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. 

İhtiyati tedbire karar verilmesi durumunda dava açılabilmesi için belirtilen sürenin dolması 

beklenmez.  

(3) Coğrafi işaretin tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura üzerine 

konulmamış olması, eylemi tecavüz olmaktan çıkarmaz. Ancak tescille ilgili kayıt ve işaretler 

kusurun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır. 

(4) Coğrafi işaret başvurusu yayımlandığı takdirde, başvuruyu yapan, coğrafi işarete 

yönelik bu maddede sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. Tecavüz 

eden, başvurudan ve kapsamından haberdar edilmişse başvurunun yayımlanmamış olmasına 

bakılmaz. Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa başvurunun 

yayımından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.  

Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılan fiiller 

MADDE 54- (1) Tescil edilmiş geleneksel ürün adının aşağıda belirtilen biçimdeki 

kullanımları, geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılır:  

a) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı hâlde, 46 ncı 

madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemin tescilli ürün adı ile birlikte kullanılması 

suretiyle, ürünün ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımı veya tescil 

kapsamındaki ürünleri andıran ürünlerle ilgili olarak tescilli ürün adına tahsis edilen amblemin 

ticari amaçlı kullanımı.  

b) Amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı. 
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c) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini ve tescilli ürün adı için 46 

ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemi taşımadığı hâlde, ürünün iç veya dış 

ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede ürünün tescilde 

belirtilen özellikleri taşıdığına ilişkin yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi.  

(2) Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz edildiğinin bu adı kullanım hakkına sahip 

olanlarca tespit edilmesi hâlinde, tecavüz bu kişilerce tescil ettirene noter vasıtasıyla bildirilerek 

dava açması talep edilebilir. Tescil ettirenin talebi kabul etmemesi veya bildirimi aldığı tarihten 

itibaren üç ay içinde gerekli davayı açmaması hâlinde, kullanma hakkına sahip olanlar, yapılan 

bildirimi de ekleyerek dava açabilir. Açılan dava tescil ettirene ihbar olunur. Ancak ciddi bir zarar 

tehlikesi karşısında, kullanma hakkına sahip olanlar, süreye bağlı kalmaksızın ihtiyati tedbire 

karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. İhtiyati tedbire karar verilmesi hâlinde, dava 

açılabilmesi için belirtilen sürenin dolması beklenmez.  

(3) Geleneksel ürün adı başvurusu, yayımlandığı takdirde, başvuruyu yapan, geleneksel 

ürün adına yönelik bu maddede sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. 

Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise başvurunun yayımlanmamış 

olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa 

başvurunun yayımından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir. 

  

ÜÇÜNCÜ KİTAP 

Tasarım 

BİRİNCİ KISIM 

Tasarım Hakkı ve Kapsamı 

Tasarım ve ürün 

MADDE 55- (1) Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin 

çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan 

görünümüdür. 

(2) Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen 

herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi 

nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik 

karakterleri ifade eder. 

(3) Birleşik ürün, sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan 

oluşan üründür. 

(4) Tasarım; bu Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması hâlinde tescilli tasarım, 

ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur. 

Yenilik ve ayırt edicilik  

MADDE 56- (1) Tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla bu Kanunla 

sağlanan haklar kapsamında korunur. 

(2) Birleşik ürünün parçasının tasarımı, aşağıdaki şartları taşıyorsa yeni ve ayırt edici 

niteliğe sahip olduğu kabul edilir:  

a) Parça birleşik ürüne takıldığında, birleşik ürünün normal kullanımında görünür 

durumda olmalıdır. 


