
Türkiye, dünya çapında 200 milyar dolar

büyüklüğe ulaşan coğrafi işaretli ürünler

pazarından pay kapmak istiyor. Bu amaçla

hazırlanan strateji belgesi Temmuz ayında

yayınlandı. Şimdi sıra, dünya ve AB ile olan farkı

kapatmaya geldi. Coğrafi işaretli ürünler denince ülkemizin ilk akla gelen isimlerinden bi-
ri olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, “çok gecikmiş bir çaba” olarak nite-
lediği Eylem Planının, TPE’nin 1995 yılından bu yana, Coğrafi İşaretler-
le ilgili ilk ciddi çalışması olduğunu vurguluyor. 
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C
oğrafi İşaretli (Cİ) ürünler paza-

rı tüm dünyada 200 milyar do-

ları aşmış durumda. Sadece Avrupa

Birliği’nde (AB) pazar büyüklüğü 54

milyar Euro'yu aşmış bulunuyor.

AB’nin dünya genelinde bu ürünler-

de ciddi bir pazar payı var ve coğrafi

işaretli ürünler pazarının liderliğini

Fransa, İtalya ve İspanya yapıyor. 

Özellikle Fransa ve İtalya diğer ül-

kelere göre öne çıkmış durumda.

Fransa, menşe işaretli şarap ve likör-

lerden 14 milyar Euro, süt ürünlerin-

den 1,5 milyar Euro, diğer gıda

ürünlerinden ise 1,2 milyar Euro yıl-

lık gelir elde ediyor. Kısacası, Fransa

sadece Cİ ürünlerden Türkiye’nin yıl-

lık tarımsal ihracatından daha fazla

kazanıyor. Aynı şekilde İtalya Cİ

ürünlerden yıllık 12 milyar Euro, sa-

dece Parmesan peynirinden 1,5 mil-

yar Euro ciro elde ediyor.

Dünyanın en önemli tarım üretici-

si Brezilya ise Cİ ürünler konusunda

çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Brezilya; kahve, şeker ve dondurul-

muş portakal suyu konsantresi üre-

tim ve ihracatında dünya birincisi,

soya fasulyesi, tütün, sığır eti ve ka-

natlı üretiminde ise ikinci sırada yer

alıyor. Buna karşın, 2012 yılı itiba-

riyle 35 Cİ ürün tescili yapılmış du-

rumda. Hindistan’da 200 Cİ ürün

bulunurken, Çin ve Güney Kore de

Strateji Belgesi ve Eylem Planı

(2015-2018), 4 Temmuz’da Resmi

Gazete’de yayımlandı.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) koor-

dinatörlüğünde hazırlanan ve Fikri

ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordi-

nasyon Kurulu’nda son şekli verilen

Eylem Planı’nın ana odak noktasını

ise “coğrafi işaretli ürünlerin sayısını

ve bunlardan elde edilen katma de-

ğeri arttırmak” oluşturuyor. 

Planda, bir ürünün, yöresel ürün

kategorisine girdiğinde piyasa değe-

rinin yaklaşık %29 üstünde bir raka-

ma alıcı bulabildiği vurgulanıyor. 

TPE’nin yaptırdığı bir araştırmaya

göre, ülkemizde Cİ alabilecek 2 bin

500'e yakın ürün var. Şu ana kadar

tescilli Cİ sayısı 180 ve bunların 120

adedini tarım ve gıda ürünleri oluştu-

ruyor. 210 adet Cİ başvurusunun iş-

lemleri ise devam ediyor. 

AB üyesi olmayan üçüncü ülke

kaynaklı coğrafi işaretler için, kendi

ülkelerinde koruma elde edildikten

sonra doğrudan AB Komisyonuna

tescil başvurusunda bulunulabiliyor.

Türkiye’den AB’ye yapılan ilk coğra-

fi işaret başvurusu olan “Antep Bak-

lavası”nın, 21.12.2013 tarihinde tes-

cil edilerek, AB’nin gıda ve tarım

ürünlerine yönelik coğrafi işaret veri-

tabanı olan DOOR’a kaydedildiği

belirtilen strateji belgesinde, Aydın

İnciri, Afyon Sucuğu, Afyon Pastır-

ması ve Malatya Kayısısı için başvu-

ruların da AB Komisyonu’nda in-

celeme aşamasında olduğu

kaydediliyor.

Yasal boşluk var
Türkiye, Ezine Peyni-

ri’nden Zile Pekme-

zi’ne, Çorum Leblebi-

si’nden Finike Porta-

kalı’na daha sayamadı-

ğımız pek çok yöresel

ürünün adeta cenneti

durumunda. Bu açıdan

bakıldığında dünya coğra-

fi işaretli ürünler pazarında

önünün açık olduğu ve hazırlanan

eylem planı ile tarihi bir fırsata kapı

araladığı görülüyor. 

Coğrafi işaretli ürünler denince ül-

kemizin ilk akla gelen isimlerinden

biri olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu,

“çok gecikmiş bir çaba” olarak nitele-

diği Eylem Planının, TPE’nin 1995

yılından bu yana, Coğrafi İşaretlerle

ilgili ilk ciddi çalışması olduğunu

vurguluyor. 

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaret-

ler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİ-

TA) Başkanlığını yürüten Prof. Dr.

Tekelioğlu, 15 yıldan fazla bir süredir

coğrafi işaretli ürünler üzerine çalışı-

yor. Eylem planı üzerine görüşlerini

Gıdahattı ile paylaşan Tekelioğlu,

planın başarıya ulaşması için en el-

zem konunun, işin yasası olduğunu

söylüyor. 

2008 yılında parlamentoya sunu-

lan “Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel

Özellikli Ürün Adlarının Korunması

Hakkında Kanun Tasarısı” taslağına

yavaş yavaş işin içine girmeye başla-

dı. ABD’nin de yeni yeni ilgi göster-

meye başladığı biliniyor.  

132 yıl önce başladı
Dünyada coğrafi işaretli ürünler üze-

rine çalışmaların geçmişi 1880’li yıl-

lara kadar geri gidiyor. 1883 Paris

Sözleşmesi’nin bazı maddeleri coğrafi

işaretlere ilişkin hükümler içeriyor.

1958 yılında imzalanan Lizbon An-

laşması’nda da coğrafi işaretli ürünle-

rin korunmasına yönelik maddeler

mevcut. Türkiye ise bugüne kadar

işi, 1995 yılında yürürlüğe giren 555

sayılı “Coğrafi İşaretlerin Korunması

Hakkında Kanun Hükmünde Karar-

name (KHK)” ve “KHK'nin Uygula-

ma Şeklini Gösterir Yönetmelik” ile

gerçekleştiriyordu. 

20 yıl sonra bu alanda en cid-

di adım atıldı ve Ulusal

Coğrafi İşaret

Sıra, arayı kapatmada!
Strateji tamam,

“2014 - 2015 sezonunda 13 ülke-
ye 7 ürünle toplam 2 bin 500 ton
coğrafi işaretli ürün ihracatı ger-
çekleştirdik. Yerli tohum ve coğrafi
işaretli ürünlerimizi dünyaya tanıt-
mayı hedefliyoruz.” 

K u b i l a y  Ö z e r k a n
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atıfta bulunan Tekelioğlu,  eskiyen

555 sayılı KHK’ye bir takım madde-

ler ilave etme yerine, “Geleneksel

Özellikli Ürün Adlarının Korunma-

sı”nı da kapsayan bu taslağın, AB

1151/2012 tüzüğü ile uyumlaştırıla-

rak ivedilikle kanunlaştırılması ge-

rektiğine işaret ediyor ve ekliyor: 

“Eylem planında da öngörülen hu-

susların çoğu bu tasarıda zaten yer

almaktadır. Yasal boşluğu doldura-

cak bu radikal çözüm, AB ile tam

üyelik müzakerelerini sürdüren Tür-

kiye için kaçınılmazdır.”

Türkiye’de Coğrafi İşaretlerin ulu-

sal düzeydeki yönetişiminin de tat-

min edici olmaktan çok uzak olduğu-

nu ifade eden Tekelioğlu, sistemin sa-

dece “tescil ver-tescil al” şeklinde yü-

rüdüğünü söylüyor. 

Denetim ise Cİ sisteminin en kar-

maşık ve güç bölümünü oluşturuyor.

Tekelioğlu, etkin denetim mekaniz-

maları sayesinde, tüketeceği ürünü

market rafından alan tüketiciye

ürünle ilgili her türlü güvence sağ-

lanmış olacağını vurguluyor. Özellik-

le dış denetime dikkat çeken Tekeli-

oğlu, “Kamu otoritesi, bu denetimi

gerçekleştirebilecek, akredite olmuş

kuruluşları ivedilikle belirlemeli, Pa-

tent Enstitüsü de dış denetimleri

gerçekleştirecek bu kuruluşlar

ile tescil sahibi kurumlar ara-

sındaki koordinasyon ve de-

netim görevini yerine getir-

melidir” diyor.

Uluslararası tanıma ve
sorunlar
Türkiye, Lizbon anlaşmasına taraf ol-

madığı için Coğrafi İşaretli ürünleri-

mizin uluslararası kuruluşlarca tanın-

ması büyük çaba gerektiriyor. Şu ana

kadar sadece Gaziantep Baklavası

bunu başarabildi. 

Ancak AB tescili yaklaşık 4,5

sene süren Antep Baklavası

deneyimi, bu sürecin ol-

dukça maliyetli, çok

emek ve zaman gerekti-

ren ve AB Komisyo-

nu’nun kaprisleri nede-

niyle başvuru sahibi için oldukça

stresli bir süreç olduğunu gösterdi. 

Öte yandan uluslararası coğrafi işa-

ret koruması, son yıllarda komşu ül-

kelerin ürünlerimize sahip çıkma gi-

rişimleri sonunda daha da önem ka-

zandı. Nitekim Kayseri Pastırması ile

ilgili Bulgaristan’ın ve Ege Sultani

Türkiye, Ezine Peyniri’nden Zile Pekmezi’ne,

Çorum Leblebisi’nden Finike Portakalı’na pek çok

yöresel ürünün adeta cenneti durumunda. Bu

açıdan bakıldığında dünya coğrafi işaretli ürünler

pazarında önünün açık olduğu görülüyor. 

ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini

kaydediyor. 

Metro Toptancı Market, proje kap-

samında üreticilerin; ürünlerden nasıl

daha çok verim alınır, tohum nasıl

saklanır, devamlılığı nasıl sağlanır gi-

bi konularda da uzmanlardan eğitim

almalarını sağlıyor. Bu eğitimlerin

sonunda, onları sertifikalı üretici yap-

tıklarını söyleyen Özerkan, sözlerini

şöyle noktalıyor:

“Şu ana kadar 200’den fazla üreti-

ciye eğitim vermiş, GLOBAL G.A.P.

sertifikası almalarını sağlamış du-

rumdayız. Bunun yanı sıra 3 bin

üzümü konusunda Yunanistan’ın AB

tescil başvurularının kabul edilmesi

üzerine Kayseri Ticaret Odası ve İz-

mir Ticaret Borsası itiraz süreçlerini

başlattı. Bu risk şüphesiz diğer Coğ-

rafi İşaretli ürünlerimiz için de geçer-

li. Eylem planında bu önemli konula-

rın yer almadığını ifade eden Tekeli-

oğlu şu değerlendirmede

bulundu:

“Türkiye en azından

ihracat potansiyeli yük-

sek ve komşu ülkelerce sa-

hip olunma riski büyük Coğrafi İşa-

retli ürünlerimizin karşılıklı tanın-

ması konusunda AB ile ikili görüş-

meleri ivedilikle başlatmalıdır. Bu,

AB’nin de işine gelir zira Birliğin, Pa-

tent Enstitüsü’nden tescil almış halen

iki Coğrafi İşareti bulunmakta (Par-

ma Jambonu ve İskoç viskisi) üç ürü-

nü de tescillerini beklemektedir (Par-

mesan, Grana Padano ve Şampanya).

Coğrafi İşaretler günümüzde küresel

bir olgudur ve uluslararası düzeyde

hızla gelişmektedir. Türkiye, bu ko-

nuda sahip olduğu büyük potansiye-

lini kullanmalı ve kaybettiği 20 yılı

geri kazanmalıdır.”

2 bin 500 ton coğrafi işaretli
ürün ihraç etti
Coğrafi işaretli ürünler konusunda

önemli bir projeye imza atan Metro

Toptancı Market Genel Müdürü Ku-

bilay Özerkan da coğrafi işaretli

ürünlerin önemine işaret ediyor ve

kaybolmaya, unutulmaya yüz tut-

muş pek çok yöresel ürüne sahip çık-

tıklarını belirtiyor. 

Metro Toptancı Market, Coğrafi

İşaretli Ürünler projesiyle Finike por-

takalından Taşköprü sarımsağına,

Aydın incirinden Denizli Kale biberi

ve Giresun tombul fındığına kadar

52 coğrafi işaretli ürünü müşterile-

rine sunuyor.

“Yerli tohum ve coğrafi işaretli

ürünlerimizi dünyaya tanıtmayı da

hedefliyoruz.” diyen Özerkan, 2014 -

2015 sezonunda 13 ülkeye 7 ürünle

toplam 2 bin 500 ton coğrafi işaretli

Prof. Dr. Tekelioğlu; Türkiye’nin
en azından ihracat potansiyeli
yüksek ve komşu ülkelerce sahip
olunma riski büyük Coğrafi
İşaretli ürünlerimizin karşılıklı
tanınması konusunda AB ile ikili
görüşmeleri ivedilikle başlatması
gerektiğini vurguluyor.

750’den fazla yerel üretici ile çalışıyo-

ruz, onları ve ailelerini bilinçlendiri-

yoruz. Metro’dan önce alıcı bulama-

dığı için tarlalarını satmak ve sata-

madığı ürünleri atmak zorunda kalan

yerel üreticiler, Metro ile birlikte

kendi topraklarını daha verimli hale

getirerek ürünlerinden daha fazla ha-

sat almaya başladılar. 

Üreticilerimizin aldıkları eğitimler-

sonucunda ürünlerin bulundukları

bölgelerde sürdürülebilir tarımı daha

da güçlendi, yabancı tohumdan

(Örn.Çin sarımsağı) kaynaklanan ye-

rel tohumun bozulma riski minimu-

ma indirgendi.” 
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