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COGRAFi i$ARETLERiN KORUNMASI:
DUNYADA VE TURKiYE'DE DURUM

Yrd.

Do~.

Dr. Deniz ILGAZ*

1. 1. Giri~
Topragm, iklimin, suyun 6zellikleri ve bunlann dogal sOreciyle ilgilenen insanm
geleneksel bilgi ve beceri birikiminin kan~~m~yla ken dine has tat, koku, ~e~ni kazanan
6yle OrOnler vard1r ki, belirli bir y6renin, b61genin, ya da Olkenin ad1yla an1lmakta ve
6yle tanmmaktad1rlar. Bu gibi bir OrunO satm alan ki~iler onun belirli bir karakteristigine ya da kalitesine al1~t1klan i9in o belirli OrunO aramaktad1rlar. Cografi
6zelliklerin bu nedenle bOtOn dOnyada geQerli olabilecek cografi i~aretlerle korunmalan geregi butOn Olkeleri ilgilendirmektedir. Bu koruma hem bir Olkenin 6z kaynaklannm zenginligi aQISmdan, hem Oretimi yapan ve ondan kar saglayan ki~iler iQin,
hem de o OrOnu tOketme all~kaniiQinl edinmi~ halk nezdinde 6nemlidir.
Kamuya ait bir fikrT hak alam, bir ulusal servet konusu alan cografi i~aretlere,
ticarT bir markaya k1yasla QOQU durumlarda 6ncelik!Ost0nl0k tanmmaktad1r. Ki~isel
hak yaratan marka kavram1, yaln1zca insan bulu~u ve emegiyle yaratilm1~ smai mal
ve hizmetlerle baglantlli olup, Oretiminde bir yerden ba~ka bir yere nakledilebilen
hammadde, ara9 gere9 ve insan gOcOnden yararlan1lan ve buyer degi~tirmeyle 6zelliklerinden ve kalitesinden bir ~ey yitirmeyen mal ve hizmetlere ili~kindir. Oysa cografi
i~aretler, birQok Olkede kanuni bir k1s1tlamaya tabi k1lmamayacak ve de temlik ve feragl kabil olmayan haklar olarak kabul g6rd0klerinden, ticari markaya k1yasla 6ncelikli
konumdad1rlar. 1

*
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1

Robert Tinlot, 43, Geographical Indications tor Wine, 41-46, Symposium on the International
Protection of Geographical Indications, the World Intellectual Property Organization (WIPO) in
Cooperation with the Government of the Federal Republic of Germany, Wiesbaden, Oct. 17-18,
1991, Geneva 1992.
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1. 2. Kavramlar ve Tan1mlar
"Cografi i~aret" (geographical indication) kavram1, GATT-TRIPS Anla~masl 2 'm
da ug maddede yer almanm dl~lnda henuz higbir gok-tarafll uluslararasl sozle~meye
kendi ba~ma konu olmadiQI halde, yakla~1k 20 y1ld1r uluslararas1 tart1~ma ve goru~melerde kullan1lan bir terim haline gelmi~tir. "Cografi i~aretin korunmasl" dendiginde, 0 i~aretin belirttigi cografl bolgeden kaynaklanmayan urunlerde 0 ulke ya da
bolge adm1n kullanllmasma kar~1 koruma anla~1lmaktad1r.
Cografi bolge'nin ne olduguna gelince, bu bolge kuguk bir bag alan1 olabilir (ornegin, Clos de Vougeot), bOyOk bir yore olabilir (ornegin, Beaujolais, Trakya, Kars,
v.s.), veya bir Olke olabilir.
Cografi i~aret gene! ba~l1g1 altmda, birbirini d1~lay1c1 olmayan iki yakla~lml ifade
eden terim bulunmaktad1r: "men~e adlan" ve "mahreg i~aretleri", gene! nitelikli goktarafll Paris Sozle~meslnde yer almaktad1r. 3 Turkiye Cumhuriyeti'nde, 555 Say1l1,
Cografi i~aretlerin Korunmas1 Hakkmda Kanun Hukmunde Kararname'de 4,
3'unc0 Madde'de ag1kland1g1 Ozere bu iki terimin tan1m1 ~oyledir: "Bir OrOnOn men~ei
alan yore, alan, veya bOige ad1, a~ag1daki ~artlann birlikte kar~1lanmas1 durumunda
"men~e adml" belirtir: (a) Cografi s1n1rlan belirlenmi~ bir yore, alan, bolge veya gok
ozel durumlarda ulkeden kaynaklanan bir OrOn olmas1; (b) TOm ve esas nitelik veya
ozellikleri bu yore, alan veya bolgeye ozgu doga ve be~eri unsurlardan kaynaklanan
bir urun olmasl; (c) Oretimi, i~lenmesi ve diger i~lemlerinin tOmOyle bu yore, alan
veya bolge sm1rlan iginde yapllan bir OrOn olmas1.
Oguncu f1krada belirtilen ko~ullan kar~1layan ve belirli bir yore, alan veya bOI·
geden kaynaklanan bir urunu belirtmek igin geleneksel olarak kullan1lan gOncel dilde
yerle~mi~ cografi veya cografi olmayan adlar da men~e adian olarak kullan1labilir.
Bir urOnOn men~ei alan yore, alan veya bolge ad1, a~ag1daki ~artlann kardurumunda "mahreg i~areti" gostergesini belirtir: (a) Cografi sm1rlan be·
lirlenmi~ bir yore, alan veya bolgeden kaynaklanan bir urun olmas1; (b) Belirgin bir niteligi, unu veya diger ozellikleri itibariyle bu yore, alan veya bolge ile ozde~le~mi~
~llanmasl

2

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)
(1994) (Annex IC of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization). Part II,
Section 3, Articles 22-24 on Geographical Indications.

3

20 March 1883 Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as revised in 1967),
(Sinai Mulkiyetin Himayesine Mahsus Milletleraras1 bir lttihat lhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883
tarihli Uluslararas1 Siizle~me). t967 Metninde, Siizle~me ' nin 1'inci Madde, 2'nci paragrafmda Slralanan smai haklar arasmda, mahrec; i?aretleri ("indications of source") ve men?e adlan
("appellations of origin") yer almaktad1r. WI PO Publication, No. 201 (E); 628 U.N. Treaty Series.

4

555 Say1l1 Kanun Hukmunde Kararname, 27 Haziran 1995tarih ve 22326 say11i ResmiGazete'de
yaymlanml?llr.
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OrOn olmas1; (c) Oretimi, i~lenmesi ve diger i~lemlerinden en az birinin belirlenmi~
yore, alan veya bolge s1n1rlan icinde yap1lan bir OrOn olmas1."
Bu tammlar aynen Avrupa Birligi'nin 14 Temmuz 1992 tarihinde imzalanan
Tanm Oriinleri ve Grda Maddelerinde Cografi i~aretlerin ve Men~e Adlannrn Korunmasr Hakkrnda Konsey Yonetmeligi (No. 2081/92) 5 hOkOmleri icinde yer alan
(Madde 2 (2)) tan1mlara uygundur.
Aynca, 555 sayil1 KHK'de Madde 3'te ve Konsey Yonetmeligi'nde Madde 2
(3)'de aym ~ekilde yer alan bir ek hOkOmde ise, OrOn ya da g1da maddesiyle ilgili olarak bilinen geleneksel adlar, cografl olsun ya da olmasm, belirli ko~ullan kar~iladlklannda men~e i~areti olarak kabul edilmektedirler. Ne var ki, Yonetmelik OrOnO
'tanm OrOnO" olarak belirtirken, 555 say1l1 KHK'de bu kavram yaln1zca "OrOn" olarak
yer almaktad1r.
Cografi i~aretlerle ilgili olarak ozellikle Amerika Birle~ik Devletleri'nde kabul
bulan bir ba~ka kavram da, "onay markas1"d1r (certification mark). Bir tanm OrOnO nOn
veya yiyecek maddesinin men~eini, kalitesini ve o belirli yorenin insan unsuruyla da
eklenmi~ diger hususlann1 belirtmek Ozere mezkur mala ili~tirilen veya vurulan· resmi
tescili yap1lm1~ beige veya i~aret olarak tan1mlanabilir.
"KontroiiO mahrec i~aretleri" kavram1 da kabul gormektedir; belirli bir Olke, bolge
ya da yore admdan yararlanan OrOnlerin ancak devlet kurumlan veya resmi kurulu~lar nezdinde s1k1 ve sOrekli bir denetim ve kontrol sonucunda bu ad1 kullanabilecekleri gorO~OnO belirtmektedir.
Cografi i~aretlerin hangi tOrde OrOn ya da mamulleri kapsad1g1 ise Olkelerin
kendi belirleyecekleri alanlara uzanabilmektedir. Bir yorenin topografyas1, toprag1, iklimi, suyu gibi dogal faktorlerinden en cok etkilenen bir Orun olan ~arap veya diger alkoiiO ickiler, maden sulan, bira, ~1ralar, peynirler, sigara ve tOtOn, kahve, cay gibi
Orunler, ce~itli unlu mamuller, tekstil OrOnleri ve porselen, cini gibi imal edilen mallar
say1labilmektedir.
Belirli bir cografl yoreye ya da Olkeye ozgO kalite ve karakteristikler bu OrOnler
icin mO~terek bir unsur olu~turmakta ve bunlara ait cografi i~aret, tOketiciye OrOnOn
cografl kaynag1yla ilgili bilgi saglamak ac1s1ndan etkili olmaktad1r. Bu tan1ma, yalmzca
bir kaynak Olke icinde k1s1tli kalmayarak, hem Oretici hem de tOketici ac1smdan 90·
gunlukla bOtOn dOnyada gecerli olma zorunlulugu yaratmaktad1r.

5

Council Regulation (EEC) No. 2081 /92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, Official Journal of
the European Communities, No. L 208/1,24.7.1992.
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2. 1. Tarih i9inde Cografi i~aretler
Cografl

i~aretlerin

tarihine bakildiQinda, fikri haklar konusunun en eski bir alanml olu~turduklan gorulebilmektedir. Orunlerin cografl kaynagm1 belirtme geregi yuzyillar oncesinde de surmekteydi. Fakat yasal koruma saglamak a~1smdan bir cografi
bolgenin kesin tan1m1n1 yapmanm onemi yakm denilecek bir tarihte, ancak 100 y1l
kadar oncesinde anla~llm1~!1r. Bu tarihte olan onemli bir geli~me, dunyanm bir~ok yerinde cografi i~aretin oynad1g1 roiO on plana ~1karm1~!1r.
Avrupa'dan Amerika ve Avustralya k1talanna go~ edenler, bu gittikleri yerlerde
de aym i~lerini surdurmeyi yeglemi$1erdi. Ornegin $arap Oreticileri, gittikleri yerde de
Avrupa'da kullanmaya ali$liklan cografi terimleri, ba~ka mekanda Orettikleri Orun ve
mallar i~in de kullanmay1 sOrdOrdOier.
Bu tOr kullamma kar~1 onceleri bir itirazla kar$1la~11mad1; bu cografi i$aretler,
cografi kaynak yerine, !Oketiciyi Orun ya da maim kalitesi hakkmda bilgilendirmeye
yaramaktayd1. TOketiciler, Orun ya da mal1n d1~andan ithal edilmi~ olacag1 gibi bir yanllglya dO$mOyorlardL Ostelik Orun ya da maim ger~ek men~ei de aynca bildirilmekteydi. Avrupa'da kullanlld1gmda ger~ekten cografi i~aret olan ad ise jenerik
(cins belirleyen) tan 1m olarak algilanmaktaydi.
Bunun sonucu olarak, her Olkede dogru anlamda kullanilan yerli ve yabanc1
cografi i~aretlerin mevcudiyetine ragmen, baz1 cografi i~aretler de degi~ik Olkelerde
degi$ik anlamlarda kullanil1r oldu. Boylece en buyuk kay1p, Avrupa Olkelerince ya~andl.

Avrupa'da ~ok eskiye dayanan kOI!Orlerde, cografi i~aretlerin korunmas1 bir~ok
kamu hukuku sisteminde yer almaktayd1. Orun ve mallann tanmmasmda yararlanilan
en yaygm uygulama cografi i$aretlerin kullanilmas1ydL Ancak sanayiye yogunla$ma
ve sanayi toplumu ili$kilerinin geli~mesiyle birlikte diger !Orden i$aretlerin kullanllmasma da ba$1andL
Fabrikasyon mal Oretimine gidildik~e. bir imalat~1n1n mallanm digerlerinden aylrmak i~in imalat~1 adlan kullan1lmaya ba$1andl. Boylece mallar, imalat~lsmm ad1yla
an1lmaya ve tanmmaya ba$1adl ve ticari marka kavram1 dogdu. 17. yuzy1l sonlannda
ve 18. yuzy1l ba~larmda, marka kavram1 yaygmla$!1 ve gunumuze dogru uzanan
buyuk bir geli~me gosterdi. 6

6

Milo G. Coerper, The Protection of Geographical Indications in the United States of America, 5582, Symposium on the International Protection of Geographical Indications, the World Intellectual Property Organization (WIPO), in cooperation with the Government of the Federal Republic of Germany, Wiesbaden, October 17-18, 1991, Geneva 1992, 72.
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Amerika Birle~ik Oevletleri gibi gene bir sanayi Glkesinde ise, once imalat Grunleri icin kullan1lan ticari marka kavrammdan ve haks1z rekabet kurallanndan yola 91k1larak degerlendirilen cografi i~aretlerin korunmas1 konusu da, kamu hukuku yerine
ozel yasalann kapsam1 i9ine almd1. ABO'de cografi i~aretler, yeni tGrde bir marka ile
korunmaktad1rlar. Onay markas1 (certification mark) olarak tan man bu marka tGrune,
1946 y1lmda ABO Kongresi tarafmdan ba~lat1lan bir uygulamayla, "Lanham Kanunu"
olarak da tan man Markalar Kanunu'nda yer verilmi~tir. 7 ABO bir bak1ma butGn Glkeleri
bu uygulamaya ayak uydurmak zorunlugunu hissetme gibi bir durumla kar~1 kar~1ya
b1rakmaktad 1r.
Cografi i~aretleri butGn dunya kapsammda korumanm ancak bu i~aretlerin
butGn devletler tarafmdan benzer ya da uyumlu bir bicimde korunmas1yla mumkun
olacagmm anla~1lmas1yla, uluslararas1 anla~malann geregi ortaya 91kmaktad1r.
2. 2. Cografi i~aretlerin Uluslararas1 Alanda Korunmas1:
Cok-Tarafh Uluslararas1 Sozle~meler
Cografi i~aretlerin butGn Glkelerde korunmasm1n yolu bugun tek bir uygulamaya
bagli kalmamakta, birbirine paralel ce~itli uygulamalann birarada varolmaslyla mumkun olmaktad1r. ister k1ta Avrupas1, ister common law hukuk sistemlerine uygun olarak, tescilli veya tescilsiz olarak "onay marka"lanndan yararlanmak, bu yollardan birini olu~turmaktad1r. Bir diger yol ise, diplomatik cabalarla Glkelerin genel nitelikli coktarafli sozle~me veya anla~malar imzalamalan, ya da uygulama kurallan belirleyen
resmi yaz1~malarla bu konuda kar~111kl1 anla~malar saglamaland1r.
Vine bu cabalara ek ya da paralel olarak, Glkeler birbirlerine listeler halinde cografi i~aretlerini sunabilmektedirler. Ne var ki, butGn bu uygulamalar surekli bir kontrol
ve denetim e~liginde yurutGimezse, herhangi bir cografi i~aretin yetkisiz kullan1m1, o
adm dinamik bir pazarda cok k1sa zamanda jenerik bir ada donu~mesi sonucunu dogurabilmektedir. Eger bir Glke bu tGr kullan1m1 hele yasalanyla mumkun k1l1yorsa, bu
durum gercekten bircok Glke icin kayg1 verici olabilir ve olmaktad1r.
2. 2. 1. Paris Sozle~mesi
Men~e adlanm ve bunlan da kapsad1g1 varsayilan mahrec i~aretlerini konu alan
en eski cok-tarafll s6zle~me, Smai Haklann Korunmasma ili~kin Paris S6zle~mesi'dir. 8

7

Trademark Act of 1946 (the Lanham Act) 15 U.S.C . 1127, Industrial Property Laws and Treaties, United States of America - Text 3-001 . (Aynca Ticaret Markalannm tesciline ili~kin, WIPO
tarafmdan dGzenlenmi~ olan Trademark Registration Treaty of 1973 adli lfOk-tarafll anla~mada,
marka tan1m1 i<;:inde onay markas1 ("certification mark") da yer almaktad1r.) (WIPO Publication No.
265 (E) Geneva, 1973) .

8

Bkz. Not 3.
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Madde 1 (2)'de listelenen smai haklara kanu alacak alanlar arasmda yer almaktadrrlar. Mad de 10, mahre9 i~aretlerinin karunmasryla ilgili alup, Madde 9, men~e
adlan ihlal edildiginde uygulanacak yaptrnmlardan soz etmektedir. Mad de 1Oter,
Madde 9 ve 1O'daki hukumleri peki~tirmektedir.
Madde 10 (1 )'de, mahre9 i~aretine iii~ kin en onemli hukum yer almaktadrr. Burada gorulmektedir ki, Madde 9'da bir ticari markanm ya da adm haksrz kullan~m~ndan
dagan yaptrnmlar, aynr ~ekilde urunle ilgili alarak "sahte kaynak belirtilmesi" durumunda da uygulanrr. Bunun anlamr ~udur: Kaynaklanmadrgr bir cagrafi yorenin ya
da ulkenin adr hi9bir urunle il i~kili alarak kullanilamaz. Sahte mahre9 i~aretinin bir
urunun uzerinde yazill alup almamasl da onemli degildir; dagrudan ya da dalaylr yallarla, ornegin reklamla dahi, boyle sahte bir baglantr yapmak yasaklanabilir.
Madde 9, sahte i~aret kullanrldrgmda, ihracat yaprlrr yaprlmaz urune el kanmasmr, eger ulke i9inde bu !Ur mudahale i9in yasal imkan yaksa mumkun alan diger
hukuki veya idari yallarla engel alunmasrnr prensip alarak yerle~tirmektedir. Madde 9
(3) ve Madde 10 (2), kimlerin bu !Ur mallara el kayma ya da ihracatmr engelleme yetkisi aldugunu belirtmektedir: saver ya da ba~ka bir yetkili gorevli, veya ilgisi alan bir
tarat. Madde 10 (2) bu "ilgili taraf"r a91klamaktadrr: "bir uretici, imalat91, !Uccar, ger9ek
ki~i alsun tUzel ki~i alsun, a urunlerin imalatl, uretimiyle ilgili, ya a bolgede ya da daha
geni$ yorede yerle$ik ve uretim yapan, ya da yanll~ kaynak gosterilen ulkede yerle$ik, ya da sahte i$aretin kullanildiQI ulkede yerle~ik'' alan taraf.
Madde 1Obis, haksrz rekabete kar~r karunmayr kapsamaktadrr. Akrl kan$trncr,
sahte ya da yanlr~ yonlendirici cagrafi i~aretlerin kullanrlmasma kar$1 karuma saglar.
Bu Madde, Paris Birligi'ne uye devletleri, hakSIZ rekabet kurallanna kar$1 karuma saglamakla yukumlu tutmaktadrr.
1.1 .1996 tarihinde 136 uye ulkenin tarat aldugu Paris s6zle$mesi, karuma sagladrgr alanln geni$1igi baklmlndan yararli almaktadrr. 6nemli bir eksikligi, kaynak ulkede mahrey i$areti karunmaktaysa da soz kanusu i~aret diger bir uye ulkede jenerik
ad durumuna du~mu$Se, Paris sozle~mesi bu kanuda uye ulkeleri serbest brrakmaktadrr. Aynca, s6zle$mede yaptmmlar yer almakla birlikte her durumda mahkeme emri niteliginde degildir ve bu yaptrnmlar mahre9 i$aretleri yalnrzca yanlr~ kullanrldrgmda ge9erlidir; yanrltrcr aldugu durumlara deginilmemektedir.
2. 2. 2. E~yalar Ozerindeki Sahte ya da Aldatrcr Mahret; i~aretlerinin
Yasaklanmasr it;in Madrid Anla~masr
Paris Birligi uye ulkelerine a91k alan ozel bir anla~ma, E~yalar Ozerinde Sahte
ya da Aldatrcr Mahre9 i~aretlerinin Yasaklanmasr i9in Madrid Anla~masr'drr. 9 Bu An-

9

Madrid Agreement for the Repmssion of False or Deceptive Indications of Source on Goods, 14
April 1891, as revised in La Haye on 6.11 .1925, and as revised in London on 2.6.1934. (Bkz.
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imzalanm1~

olup 1911, 1925, 1934, 1958 ve 1967 y1llannda deTOrkiye, 1934 y1lmda ger9ekle~ti rilen Londra metnine tarat olmu~tur. 1.1.1996 tarihi itibariyle Madrid Anla~mas1 31 Olke taratmdan imzalanm1~t1r.
Bir "Birlik" olu~turmayan Madrid Anla~mas1'nm herhangi bir organ1 ya da bOt9esi bulunmamaktadlr.10

gi~iklige ugram1~t1r.

Madrid Anla~mas1'na gore sahte ya da aldat1c1 mahre9 i~areti ta~1yan bir OrOnun ithalinin soz konusu olmasl halinde bu ithalatln yasaklanabilmesi, eger ulkede
ozel hOkumler mevcut degilse, markalar ve ticaret unvanlanyla ilgili yasalann sahteligin
onlenmesine
ili~kin
genel hukOmlerinin uygulanmas1yla ger9ekle~tirilebilmektedir.

Madrid Anla~mas1'n1n 1'inci Madde'sine gore, Oye Olkelerden herhangi birine
ihra9 edilmek uzere olan bir urunun Ozerinde eger kaynak yeri ya da Olkesi, yine bu
anla~maya uye bir devlet ya da on a ait bir yer ad1 sahte veya aldat1c1 nitelikte bir i~a
ret olarak gosterilmi~se, o OrOne el konulacakt1r. 1'inci ve 2'nci Madde'lerin diger paragratlannda bu tOr giri~imler belirtilmekte ve bu mallara nas1l el konulacag1 ya da
benzer i~lemlerin nas1l yOrOtUiecegi ve hangi taleplerde bulunulacag1 a91klanmaktad1r.
6zel ki~ilerin dogrudan boyle bir el koyma talebinde bulunabileceklerini belirten bir
madde yer almamaktad1r.
Madde 3, bir bayinin ya da sat1cmm, sat1~1n yap1ld1g1 Olkenin d1~1nda bir Olkeden
gel en mallar Ozerinde kendi adm1 ve adresini belirtmesine olanak tan1maktad1r. Ancak
bunu yapt1g1 takdirde o ki~iyi, ad1n1n ve adresinin yan1 wa, a91k ve okunakl1 bir bi·
9imde, e~yanm ya da OrOnOn Oretiminin ya da imalatmm yap1lm1~ oldugu ulkenin ya
da yorenin ad1n1, veya maim ger9ek kaynagm1, hi9bir yanl1~ anlamaya yol a9mayacak
a91klikta belirtmekle yukOmiO tutmaktad1r.
Madde 3bis, Madrid anla~masma tarat ulkeleri, mallann ger9ek kaynag1 hak·
kmda halk1 aldatabilecek her tUriO i~aretlerin, herhangi bir maim sat1~1, sergilenmesi
ya da sat1~a sunulmas1 ile ili~kili olarak kullanilmas1n1 yasaklamakla yukumlu k1l·
maktad1r.
Madde 4, her bir Oye Olkenin mahkemelerinin, jenerik karakter edinmi~ olmaktan otUru hangi men~e i~aretlerinin, Madrid anla~mas1 hukumleri kapsamma all·
namayacagm1 kararla~t1rmas1 gerektigini belirtmektedir. Ancak mahkemelerin, ~a
raplar konusunda belirtme yetkisi bulunmamaktad1r.

Hayri Dericio()lu, Marka Mevzuat1m1z ve Tatbikatl, Gilt 1, Mevzuat, Ankara 1967, 221-226). Tarat
Olkeler: lspanya, Fransa, Cezayir, Almanya, Kuba, Brezilya, Bulgaristan, lrlanda, lsrail, ltalya, Japonya, lngiltere, Liechtenstein, Lubnan , Fas, San Marino, Portekiz, Tunus, Turkiye, Polonya, Monako, Yeni Zelanda, Sri Lanka, lsve<y, lsvi<yre, Suriye, Hollanda, Macaristan, <;:ekoslovakya, Dominik Cumhuriyeti , M1s1r.

10 Yedinci Be~ Y11i1k Kalkmma Plant, Fikri ve Smai Haklar, Ozellhtisas Komisyonu, Stnai Haklar
All Komisyon Raporu (Taslak) , Ankara 1993, 71 .
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Hem kapsad1g1 k1s1tl1 say1daki Olkeler a91smdan, hem de baz1 diger eksiklikleri
a91smdan Madrid anla~mas1, cografi i~aretlere etkin bir uluslararas1 koruma ortam1
saglayamam1~t1r. Yanl1~ ya da aldatiCI i~aretlerin tercOme edilerek kullanlldiQJnda ne
olacag1 belirtilmemektedir; ·~or'', "cins" gibi eklemelerle kullamldlgmda ne gibi onlemler alinacag1 a91klanmamaktad1r. Bir bagm OrOnlerinin kaynag1 olarak kullan1lan
bolgesel men~e adlannm d1~mda, mahre9 i~aretlerinin jenerik alan a dO~mO~ adlar haline gelmesini engelleyecek hi9bir onlem almmam1~t1r.

2. 2. 3. Lisbon

Anla~mas1

1958 tarihli, Men~e Adlannm Korunmas1 ve Onlann Uluslararas1 Tescili ile ilgili
Lisbon Anla~mas1 , 1966 y111nda yOrOriOge girmi~ olup, 1967 y1l1nda Stokholm'de yeniden gozden ge9 i rilmi~ ve 1979 yilmda degi~tirilmi~tir. Anla~maya 1.1.1996 tarihi iti·
bariyle 17 Olke taraf bulunmaktad1r. Madrid Anla~mas1 ' nm baz1 eksik yanlann1 ta11

mamlayiCI unsurlar i9ermekle birlikte, Olkeleri cografi i~aretlerin korunmas1
konusunda biraraya getirmekte Lisbon Anla~mas1 da etkisiz kalm1~t1r.
Paris Sozle~mesi'ne taraf Olkelerin kat1l1m1na a91k bulunan ve bir "Birlik" olu~
turan Lisbon Anla~mas1'n1n idari i~lemleri WI PO tarafmdan ger9ekle~tirilmektedir.
Madde 2 (1), men~e ad1n1 tan1mlamaktad1r: Bir Olkenin, bolgenin ya da ha·
valinin cografi ad1, oradan kaynaklanan bir OrOnO belirtmenin yam s1ra, OrOnOn ka·
litesinin ve karakteristik ozelliklerinin mOnhawan ve ozOnde o cografi 9evreden, o
9evrenin dogal faktorlerinden ve insan unsurundan olu~tugunu a91klamaktad1r. Yalnlzca yukandaki tamma uyan "adlar'' bu anla~ma kapsammda korunabilmektedir.
Bir9ok Olkeyi bu anla~maya kat1lmaktan al1koyan belli ba~l1 neden, tan1mdaki bu
belirsizlik olarak gosterilmektedir. Bir OrOnOn cografi ad1 basit bir mahre9 i~areti ise,
bu anla~ma kapsamma almmamaktad1r. Eger soz konusu OrOn, tanm ya da eli~leri
OrOnO kategorisine girmeyerek, endOstri OrOnO kategorisine giriyorsa, OrOn ile cografi
9evre arasmda kalite a91smdan kesin bir baglant1 kurmak g09le~mektedir. OrOnle cogran 9evre arasmda ilk ba~ta bir baglant1 mevcut olmu~ olsa bile, bunun devamliiiQinln
kan1tlanmas1 g09le~ebilir; daha da ote, bu OrOnO i~leyen insanlann geleneksel becerileri insan kaynaklannm rnekan degi~tirmesiyle bir yoreden bir digerine kayma
gosterebilir.
Madde 1 (2), Lisbon anla~masma Oye devletleri, ayn1 anla~maya Oye diger devletlerin OrOnlerine ait men~e adlann1, kendi Slnirlan dahilinde korumakla yOkOmiO k1l-

11 Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration,
entered into force in 1966. Tarat Olkeler: Cezayir, Bulgaristan, Burkina Faso, Kongo, Kuba, <;:ekoslavakya, Fransa, Gabon, Haiti, Macaristan, lsrail, ltalya, Meksika, Portekiz, Slovakya, Togo,
Tunus.
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maktad1r. Men~e adma tanmacak bu koruma, ayn1 kaynak Olkede korundugu gibi ve
WIPO'nun Uluslararas1 BOrosu'na tescil ettirildigi Ozere korunacakt1r. Bu Anla~ma
r;err;evesinde korunan ve uluslararas1 tescili yap1lan bir men~e ad1, jenerik ada donO~mO~ olmas1 halinde bile korunmadan yararlanabilmektedir. Ancak Lisbon Anla~masl'na gore, men~e adlannm uluslararas1 dOzeyde korunabilmesi ir;in iki ko~ulun
kar~1lanm1~ olmas1 gerekmektedir :
a) Men~e ad1, kaynak Olkede tanm1yor ve korunuyor olmalid1r (Madde 2 (2) ).
Bu koruma, soz konusu men~e admm, gene! hOkOmler kapsammda korunmas1 anlammda degildir. Men~e adian, belirli ve Olkeye 6zg0 bir resmi i~lemden ger;irilmelidir;
6zel bir yasanm ya da yOrOtmenin bir hOkmOyle, ya da bir mahkeme karanyla, ya da
bir resmi tescil mekanizmas1yla olabilir. Resmi bir i~lemin gerekmesinin yam s1ra, korumanm hedefi alan belirli unsurlar, yani cografi beige, men~e ad1n1 kullanacak olanlann yetkili olmas1, OrOnOn karakteristikleri ve dogas1 gibi unsurlar kesin olarak belirtilmelidir.
Ayn1 unsurlar, uluslararas1 tescil ir;in ba~vuruldugunda da belirtilmelidir; bu yOkOmiOIOk, Lisbon Anla~mas1'na ait TOzOk'te ("Regulations") Kural 1 olarak yer almaktadlr.
Lisbon Anla~mas1'na kat1limm az olmasmm onemli bir nedeni de, birr;ok Olkede
kendi bolgesel OrOnlerine 6zg0 men~e adlannm korunmas1nm belirli resmi i~lemlerle
saglanmamasmdan kaynaklanmaktad1r. ~ok az Olkede resmi bir koruma ve denetleme mekanizmas1 mevcuttur. Bir Olkedeki men~e adlan, Lisbon Anla~mas1'nm
Madde 2 (1 )'indeki tanm kar~1l1yor olsalar bile, r;ogu Olkede uluslararas1 tescil ir;in tek
tek men~e adlanyla ba~vuru yapabilme endi~esi gorOimektedir.
b) Lisbon Anla~mas1'nm Madde 1 (2)'sinde belirtilen ikinci ko~ul, her Oye 01kenin men~e adlann1 WIPO'nun Uluslararas1 BOro'suna tescil ettirme zorunlugudur.
Bu tescil ir;in yOrOtOiecek i~lemler, Anla~ma'nm 5'inci ve 7'nci Maddelerinde ve de Anla~ma'ya ait TOzOk'te belirtilmektedir.
Uluslararas1 tescil ir;in gereken yontem, Lisbon Anla~mas1 ' nm Madde 5 (1 )'in de
ar;1klanmaktad1r. Bu tescil ba~vurusunu, kaynak Olkenin 12 yetkili bir bOrosu yapmal1d1r;
ba~vuru ilgili ki~iler tarafmdan yap1lamaz. Yetkili ulusal bOra, yine de uluslararas1 tescil ba~vurusunu kendi adma yapmayarak, bir men~e adm1 kullanma yetkisine haiz,
kamu ya da ozel sektor olsun, gerr;ek ki~i ya da tOzel ki~iler adma yapar.
WIPO'nun Uluslararas1 BOro'sunun bu ba~vuruyu "esas" itibariyle inceleme kapasitesi yoktur; yaln1zca "~ekil" ar;1smdan bir inceleme yapabilmektedir.

12 "Kaynak ulke", Lisbon Anl~mas1 ' nm Madde 2 (2)'sinde ~oyle tan1mlanmaktad1r: "0rune ~ohretini
sa?;jlayan men~e adm1 olu~turan Olke veya o ada sahip olan yorenin veya bolgenin i<;:inde bulundu?Ju ulke."
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Lisbon Anla~mas1'nm Madde 5 (2)'sine gore Uluslararas1 Buro, bu tescili Anla~ma'ya uye ulkelerin burolanna bildirir ve dergisinde, Les Appellations d'origine,
yaymlar. Oye ulkeler bir Yll i9erisinde itiraz etmezlerse, men~e i~areti tUm uye 01kelerde korunmaya hak kazanmaktadJr. Eylul 1991 tarihine kadar, 727 adet men~e
i~areti Lisbon Anla~mas1 kapsammda boylece tescil edilmi~tir.
Lisbon Anla~mas1'na uye bir ulkenin burosu, Uluslararas1 Buro'ya bir tescil haberi ald1ktan sonra bir yil i9inde bu men~e ad1n1 korumay1 garantileyemeyecegini bildirebilmektedir. Bir tek ko~ul vard1r: Oye ulke reddedi~ nedenini a91klamahd1r. Bu ~e
kilde bildirilen red nedenleri, Lisbon Anla~mas1 tarafmdan hi9bir ~ekilde
Slmrland~r~lmamaktadlr. Reddetmek i9in ge9erli bir zemin belirlenmemi~ olmas1, uluslararasJ tescil ile bah~edilen korumanm onemine golge du~urmektedir.
Red 391klamas1 yapmam1~ olan uye ulkelerde, uluslararas1 tescili yap1lm1~ olan
ad1 koruma altma girmektedir. Bu tescil haberi gelmeden once ulkede ba~
kalan bu ad1 kullanmaktaysalar, o zaman bu uye ulkenin burosu, Lisbon Anla~masl'nm Madde 5 (6)'s1na dayanarak, bu 090ncu ki~ilere bu ad1 kullanmaktan vazge9meleri i9in en 90k iki y1l sure tan1maktad1r. Uluslararas1 tescil ile elde edilen
koruma sonsuzdur.
men~e

Madde 6, boylece koruma altma al1nmJ~ olan bir men~e admm jenerik duruma
du~emeyecegini belirtmektedir; yeter ki, kaynak ulkede men~e ad1 olarak korunmay1
surdurmekte olsun.
Madde 7'ye gore, tescilin yenilenmesi gerekmez; tek bir tescil ucreti odenmesi
yeterlidir. Uluslararas1 tescil, ancak iki durumda ge9erliligini yitirmektedir: Kaynak 01kede men~e ad1 jenerik bir ad haline gelmi~tir; veya, kaynak ulkenin burosu tarafmdan yap1lan istek uzerine WIPO'nun Uluslararas1 Buro'su, uluslararas1 tescili iptal
etmi~tir.

Madde 3'e gore, Lisbon Anla~mas1 kurallannca tescil edilen bir men~e adma
saglanan koruma 90k geni~ kapsaml1d1r. Men~e admm ihlali ya da takliti yasaklanm1~
olup, urunun ger9ek kaynag1belirtilse dahi, men~e admm tercume edilmesi veya
·~ur", ·~ip", ''yapim", ·~aklit" gibi sozcuklerle birarada kullanilmasl yasaklanmaktadJr.
Lisbon Anla~mas1'na gore tescili yapilm1~ bir men~e ad1nm ihlallere kar~1 korunmasmm ne tOr kanuni i$1emlerle saglanabilecegi Madde 8'de belirtilmektedir.
Yasal giri~imde bulunmak, yetkili ulusal buroya bJrakilmJ~tJr ve i~lemler savc1 tarafmdan ba~latilmaktad1r. Aynca, kamu ya da ozel sektor alan1ndan, ger9ek ya da
tOzel ki~i olsun, mahkemeye ba~vurmaya yetkili bulunmaktad1r.
Ulkeleri, Lisbon Anla~mas1'na katilma konusunda du~unduren yanlanndan biadmm 90k dar ve anla$1lmas1 gu9 bir tanJmJnm yap1lmJ~ olmasJdJr. Engel
olu~turan ikinci unsur, kaynak ulkede men~e ad1nm resmi bir i~lem sonucunda tanm1r
risi,

men~e
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ve korunur olma geregidir; baz1 ulkelerde men$e adlannm korunmasmm yalan ve aldatiCI i$1emlere kar$1 uygulanan gene! yasa hukumleriyle saglanmakta oldugu goz
onune al1nmamaktad1r. 09uncu engelleyici unsur ise, yine gene! yasalar 9er9evesinde yalan ve aldat1c1 i$1emlere kar$1 onlemler alarak bir koruma saglayan ulkeler a91smdan, uluslararas1 tescil i9in adma ba$vuru yap1lacak ki$ilerin, yani men$e
adm1 kullanma hakkma haiz ki$ilerin belirtilmesi gerekliligidir. Son ve en onemli engelleyici unsur olarak da, ba$vurusu yap1lan men$e ad1n1n bir uye ulke tarafmdan reddedilmesi i9in hangi ge9erli nedenlerin temel almacagmm belirtilmemi$ olmas1 saYIIabilir. ButGn bu nedenler, Lisbon Anla$mas1 kapsammda men$e adma uluslararas1
tescille baQI$1anml$ olacak korumay1 bir9ok ulke nezdinde zay1flatmakta, boylece Anla$ma'ya kat1l1m1 gG9Ie$tirmektedir.
2. 2. 4. TRIPS Anla~mas1 -1994
(Fikri Mulkiyet Haklannm Ticaretle ilgili Yonleri Anla$mas1):
Dunya Ticaret 6rgutD Kurulu$ Anla$mas1 c;er9evesinde
Turkiye'nin ulusal mevzuatm1, Avrupa Birligi mevzuat1yla uyumlu duruma getirmekle yukumlu kilmdiQI fikri ve smai haklar konusunun yakla$1k butGn onemli alanian, Uruguay Round 9ok-Taraflt Tic aret Miizakerelerlnde (GATT) kabul edilen
TRIPS Anla~mas1'nm kapsamma girmektedir. Turkiye, Gumruk Birligi Karan'nm yururluge girmesinden itibaren 3 y1l i9inde butGn TRIPS yukumluluklerini yerine getirmeyi kabul etmi$tir.
Yetmi$ G9 maddeden olu$an, fikri ve smai haklann korunmas1yla ilgili bir dizi
tedbiri ongoren TRIPS Anla~mas1, ikinci K1s1m, U9Gncu Bolum'de, Madde 22, 23 ve
24'de, Cografi i$aretleri konu almaktad1r. Bu metinde cografi i$aretler, men$e adlan
ve mahre9 i$aretleri olarak iki ayn kavramda sunulmayarak, tek bir terim kapsammda
~oyle tammlanmaktad1r: Bir uye ulkenin Slnlrlan i9inde veya bu alan i9inde bir bolgeden ya da yoreden kaynaklanan ve bu cografi kaynaktan dolay1, bilinen bir kalite,
un ya da ba$ka bir karakteristik ozellik kazanan urunlere ozgu i$aretler. (Madde 22
(1) )
Ayn1 madde'nin ikinci parafraf1, Diinya Ticaret Orgiitii uyesi ulkelerin, cografi
koruma amac1yla ilgili taraflara ne gibi yasal onlemler alabilme imkanlan tan1yacaklann1 belirtmektedir:
i~aretleri

(a) Her ne yolla ya da sunu$ bi9imiyle olursa olsun, urunun cografi kaynag1 konusunda halk1 yan1ltacak bir bi9imde, soz konusu urunun ait olmadiQI bir cografi yoreden kaynaklandiQinln belirtilmesi ya da ima edilmesi;
(b) Paris Sozle$mesi'nin 1967 degi$ikliginde yer alan Madde 1Obis'deki anlamlyla haks1z rekabet eylemi olu$turacak herhangi bir kullan1ma kar$1.
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09uncu paragrafta, Qye Qlkelere, bir ticari markada belirtilen cografi yoreden
kaynaklanmayan Qrunler Qzerinde bu gibi aldatJCI ve halk1 yanl1~ yonlendirici markalann kullanllmaslnl engellemeleri, boyle bir ticari marka tescili yapmay1 kabul etmemeleri ve boyle bir markay1 ge9ersiz kilmalan onerilmektedir.
Bir cografi i~aret dogru men~e gosteriyor olsa bile halkta Qrunun ba~ka bir yerden geldigi etkisini yaratan i~aretlerin dahi kullan1lmasmm engellenmesi 6ngorulmektedir.
TRIPS Metni'nde, $araplar ve Sert AlkoiiQ i9ecekler i9in cografi i~aretler a91smdan ek bir koruma getirilmektedir. Madde 23'de yer alan bu hukumlere gore, ~a
raplar ve sert alkollu i9ecekler i9in dogru men~e belirtmeyen i~aretlerin kullan1lmas1
yasaklanmakta ve hatta, Qrunun ger9ek men~ei belirtilmi~ oldugu durumlarda bile,
ger9ek men~e admm tercume edilerek kullan1lmasmm ya da bunun yan1 s1ra "9e~it",
'~ip", "stil", ·~aklit" ya da benzeri a91klamalann yer ald1g1 cografi i~aretlerin kullamlmasmln onlenmesi belirtilmektedir.
Yukanda anlat1ldiQI !Urdeki cografi i~aretler eger bir ticari markada yer al1yor ya
da bir ticari markay1 olu~turuyorsa, bu gibi markalann tescilleri Qye Qlkenin yasalannm elverdigi bi9imde ya da ilgili taraflann istegi Qzerine reddedilmeli ya da ge9ersiz say1lmal1d1r.
$araplar i9in, telaffuzlan aym olup yaz1l1mlan farkl1 olan cografi i~aretlerin korunmasmda bir duzenleme yapilarak, her Qye Qlkenin, telaffuzu ayn1 olan cografi i~a
retlerini belirleyerek bunlann birbirlerinden nas1l farkllla~t~r~lacagm1n saptanmas1 geregi vurgulanmaktad1r. Bunu yaparken, Qreticilerin haklannm e~it bir bi9imde goz
onQne almmaSI ve tQketicinin yanlltilmamaSI geregi garanti altma almmal1d1r.

Diinya Ticaret 6rgiitii sistemi i9inde yer alan Qlkelerin korunmaya hak kazanml~ ~araplannm cografi i~aretlerinin tan1mlanmas1 ve tescilini, kurulacak 90ktarafli bir sistem i9ine oturtma 9abalanyla, TRIPS Konseyi'nde bu konuda g6ru~meler surdurulmesi tasarlanmaktadlr.
Madde 24, cografi i~aretlerin korunmasm1 gu9lendirmek amac1yla giri~ilecek
uluslararas1 g6rQ~me ve anla~ma ilkelerini kapsamaktad1r. Diinya Ticaret Orgiitii
Anla~mas1'nm yururluge girmesinden sonra iki y1l i9inde toplanacak olan TRIPS Konseyi 9all~malan kapsammda konunun uluslararas1 boyutunun derinlemesine ele allnacagmm a91kland1Q1 bu Madde'de aynca, Diinya Ticaret 6rgiitii Kurulu~ Anla~masl'nm imzalanmas1 tarihi olan 15 Nisan 1994 tarihinden once en az on y1l
sureyle kullamlm1~ veya an1lan tarihten once iyi niyetli bir ~ekilde kullan1lm1~ cografi
i~aretlerin, eger bu i~aretler herhangi bir mal ya da hizmetle ilgili olarak ~araplan ya
da sert alkollu i9kileri belirtiyorlarsa, yukandaki maddelerdeki k1S1tlay1c1 tedbirlere tabi
olmayacaklan belirtilmektedir.
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Vine iyi niyetle ba~vurusu ya da tescili yap1lm1~ olan bir ticari marka durumunda
ise, eger bu ba~vuru ya da tescil, TRIPS Anla~mas1 hOkOmlerinin bir Olkede yOrOriOge girmesinden once yap1lm1~sa, veya kaynak Olkede belirtilen cografi i~aretin
koruma altma almmas1ndan once yap1lm1~sa, soz konusu ticari markanm belirtilen
cografi i~aretle aym ya da benzer olmas1 durumunda bile, ticari markanm hOkOmsOz
k1lmmas1 ya da tescilinin reddedilmesi mOmkOn olamayacakt1r.
Madde 24'0n altmc1 paragraf1, jenerik olarak da an1lan cins ad1 durumuna girmi~
adlara ili~kin hOkOmler belirleyerek, U90ncO BoiOm'On hi9bir hOkmOnOn hi9bir Oye
Dike tarafmdan bir ba~ka Oye Olkede mal ve hizmetleri belirleyen cins ad haline girmi~
cografi i~aretler 391s1ndan kullan1lamayacagma a91kl1k getirmektedir. Ayn1 bi9imde,
Diinya Ticaret Orgiitii Anla~mas1'nm bir Oye Olke i9in yOrOriOge girdigi tarihte soz
konusu Oye Olkede bir OzOm tOrOnOn cins ad1 haline gelmi~ olan bir ad Ozerinde hi9bir
diger Oye Olke tarafmdan bu SolOmOn hOkOmleri dogrultusunda bir hak ileri sOrOiemeyecegini belirtmektedir.
Kullan1m1 ya da tescili kota niyetle yap1lmam1~ olan bir cografi i~aretin eger Oye
Olkede usulsOz kullanJidJQJ yolunda genel bir kam olu~mu~sa, soz konusu Oye Olke bu
OcuncO BoiOm'On hOkOmleri dogrultusunda belirtilen cografi ad i9in yap1lacak bir
ticari marka kullanJmJ ya da tescili ba~vurusunun ancak bu usulsuz kullan1m kan1smm
genel olarak bilindigi tarihten sonraki be~ y1l i9inde yap11acag1nJ hOkme baglayabilir;
ya da, eger ticari markamn yay1n tarihi usulsOz kullan~m~n soz konusu Oye Olkede
gene I olarak bilinmesi tarihinden daha once ise, ticari markan1n yaymlanm1~ olma ko~uluyla soz konusu Oye Olkede ticari markanm tescilinin yapildJQJ tarihten sonra kullanJmma izin verebilir.
Sekizinci paragraf, halk1 yan1ltmak amac1yla olmamas1 ko~uluyla, bu BoiOm'deki
hOkOmlerin hi9bir ~ekilde hi9 bir kimseyi ticaret hayatmda kendi ad1n1 ya da ayn1 i~i
sOrdOrmO~ olan atalannm adm1 kullanmaktan men edemeyecegini a91klamaktad1r.
Madde'nin en son paragraf1, kaynak Olkede korunmayan, korunmas1 sona erya da soz konusu kaynak Olkede art1k kullan1lmayan cografi i~aretleri koruma
yOkOmiOIOgOnOn bu Anla~ma'nm hi9bir hOkmOnce saglanamayacagm1 belirtmektedir.
dirilmi~,

3. 1. Avrupa Toplulugu'ndaki Di.izenlemeler :
2081/92 Say1h Konsey Y6netmeligi
Avrupa Toplulugu'nda tanm OrOnleri ve yiyecek maddelerinin Oretimi ve daQitJmJnm onemli rol oynamas1, Avrupa Pazan'nda arz ve talep dengesinin daha iyi
saglanmas1, k1rsal ekonominin canland1nlmas1 ve k1rsal kesim insan1n1n kendi bolgesinde kalmak i9in te~vik edilmesi, tOketicilerin 9e~itlenen OrOnler kar~ISJnda mik·
tardan cok kaliteye onem vermesi dolay1s1yla OrOnOn cografi kaynag1na dikkat etmesi, bu konuyla ilgili ulusal uygulamalardaki farkliliklann, Topluluk kurallan
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cercevesinde yeknesak hale getirilmesinin 6nemini ortaya koymu~tur. Aynca, cografi
i~aretleri ta~1yan OrOnlerin gOvenilirliginin arttmlmas1, Oreticiler arasmda adil bir rekabetin saglanmas1, tOketici haklannm g6zetilmesi amac1yla yukanda s6z0 edilen
Konsey Y6netmeligi hamlanm1~t1r. 13
Avrupa Birligi'nde, 14.7.1992 tarihinde imzalanan, 18.2.1993 tarihinde yOrOriOge giren ve 25.7.1992 tarihinden itibaren Oye Olkeleri baglay1c1 bir nitelik kazanan
Tanm OrOnleri ve G1da Maddelerinde Cografl i~aretlerin Korunmas1 Hakkmda Konsey Y6netmeligi, cografl i~aretlerin kapsamma giren men~e adlan ve mahrec i~a
retlerinin korunmasm1 tanm OrOnleri ile g1da maddeleri bak1mmdan kabul etmektedir. 14
Y6netmeligin kapsam1 fazla geni~ tutulmam1~, cografi y6reyle OrOnOn ya da
g1da maddesinin karakteristikleri arasmda bir baglant1 olanlarla sm1rlandmlmi~l1r. Konsey Y6netmeligi hOkOmlerince, ~araplar ve sert alkoiiO iQkiler, bunlara daha Ost dOzeyde bir koruma saglayan Topluluk yasa ve y6netmeliklerinin varl1g1 g6z 6n0ne alinarak, kapsam d1~mda b1rak1lmaktad1r.
Tanm OrOnleri ve g1da maddelerinin etiketlenmesi, tOketiciye sunulmas1 ve reklamlan, daha once gene! hatlanyla Avrupa Birligi Oyesi Olkelere, 18.12.1978 tarihli bir
Konsey Y6nergesi'yle, yasalann1 uyumla~t1rmalan ir;in duyurulmu~tu. 15 2081/92 say1l1
bu Konsey Y6netmeligi'yle de, belirli bir cografi y6reden olan OrOn ve yiyecekler it;in
ek olarak a~ag1daki hOkOmler getirilmektedir. Teknik standartlar ve kurallar alanmda
bilgi saglanmas1 ir;in belirli bir i~lem yOkOmiOIOgO getiren bir diger Konsey Y6nergesi'nin16 ise, cografl i~aretlerle ili~kili olarak bu Y6netmeligin kapsamma giren
OrOn ve g1da maddelerine uygulanmayacag1 ar;1klanmaktad1r. (Madde 1 (3) )
Konsey Y6netmeligi, Madde 1 (1 )'de ac1kland1QI Ozere, Avrupa Ekonomik Toplulugu'nu kuran Roma Anla~mas1'nm Ek ll'sinde belirtilen, insan tOketimine uygun
tanm OrOnlerine (yenilebilir sebzeler ve ball k6kler, yenilebilir meyveler ve fmd1klar,
kavun ve narenciye, kahve, r;ay, tOtOn, tahlllar ("cereals"), yagl1 tohumlar, ~eker pancan ve ~eker kam1~1, diger ~ekerler, ~eker ~uruplan, yapma bal, melas, kakao, OzOm
hOiasas1, v.sf bu Y6netme ligin Ek l'inde yer alan g1da maddelerinden biralara,
dogal maden sulanna ve ir;me sulanna, bitki 6z0nden yapilan ir;eceklere, ekmek,

13 T.C. Ba~bakanltk, Devlet Planlama Te~kilat1 (DPT), Turkiye - AT Mevzuat Uyumu Surekll
Ozel ihtisas Komisyonu Raporlan, Cilt: 1, Ankara, Kas1m 1995, 107.
14 Gumruk Birligi Rehberi, Emlak Bankas1 E()itim MOdOriO()O Yaymlan, Seri: 15, Istanbul, Ocak
1996, 134.
15 Official Journal, No. L 33, 8.2. 1979; Amended by Directive 91/72/EEC (Official Journal No. L
42, 15.2.1991 , 27.)
16 Council Directive 83/189/E EC of 28 March 1983. Official Journal L 109, 26.4.1983, 8. Last amended by Decision 90/230/EEC (Official Journal L 128, 18.5.1990, 15.)
17 Treaties Establishing the European Communities, Abridged Edition, Ankara 1979, Annex II,
337-340 .
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pasta, kek, kurabiye, biskOvi veya benzerlerine, dogal sak1zlara, recine ve bitki ozlerine; ve yine bu Yonetmeligin Ek ll'sinde yer alan tanm OrOnlerinden kurutulmu~ atlara ve yag esanslanna uygulanmaktad1r.
Yonetmeligin Giri~ B610mO'nde, paragraf 12'de, Yonetmelik'de konu edilen
tanm OrOnO ve g1da maddelerinin kapsammm geni~letilerek diger OrOn ve maddelere
de yer verilebilecegi belirtilmektedir. Bu olasli1k, Yonetmelik'de Madde 1'in, birinci paragraf, OcOncO bendinde ~oyle yer almaktad1r: "Ek 1'de yapliacak degi~iklikler, Madde
15 geregince yOrOtOimelidir." (Uye Olkeleri temsilen kurulacak bir komite, Avrupa Birligi'nin Komisyonu'nu temsil eden bir ba~kanm 6nderliginde, Komisyon'ca sunulacak
bir degi~iklik taslagm1 inceleyecek; Roma Anla~mas1'nm Madde 148 (2)'si geregince,
oy cokluguyla ve Oye Olkelerin nOfus yogunluguyla temsiline dayanarak, Komite'nin
alacag1 karar Komisyon'ca degerlendirilecektir.)
Yonetmelik'de, cografi i~aretler iki ayn terim olarak tan1mlanmaktad1r: Men~e
adlan ve mahrec i~aretleri. Men$e ad1, bir tanm OrOnO nOn ya da yiyecek maddesinin
kaynaklandiQI belirli bir beige, yore, ya da cok ender olarak Olke ad1 olarak kullanlimakta ve boylece soz konusu cografi bolgeye 6zg0 kalite ve ozellikleri, o yerin
yaln1zca dogas1ndan kaynaklanmakla kalmayarak, i~lenmesinde ve hamlan1~1nda
soz konusu yorenin insan unsurunun etkilerini de iceren bir tanm OrOnO nO ya da yiyecek maddesini belirledigi anla~1lmaktad1r.
Mahrec i~areti ise, bir tanm OrOnOnO ya da yiyecek maddesini anlatmak iQin
yine bir beige, belirli bir yore, ya da cok ender olarak bir Olke ad1 olarak kullan1lmakta
ve soz konusu cografi bolgeye 6zg0 bir kalite, On ya da diger karakteristikleri iceren
ve Oretimi, sOreci ya da hamlan1~1 o belirli bolgede yer alm1~ olan bir tanm OrOnOnO
ya da yiyecek maddesini belirlemektedir.
Belirli bir yoreden kaynaklanan bir tanm OrOnO ya da yiyecek maddesiyle ili~kili
olarak kullan1lmakta olan baz1 geleneksel adlar ise, cografi olsun ya da olmasm, yukandaki men$e ad1 tan1m1n1n doga ve insan unsurunun etkisiyle baglant1l1 ko~ullann1
kar~liad1klannda, onlar da men~e ad1 olarak kabul gormektedirler.
Madde 2'nin d6rd0nc0 paragraf1 cok 6nemli bir istisnaya yer vermektedir. Baz1
belirli cografi i$aretlerin, ham maddesi i~lendigi bolgeden daha geni~ ya da daha
farkll bir bolgeden gelen OrOnlerle ilgili olsa dahi men~e ad1 olarak kabul edilebilecekleri belirtilmektedir. Ancak, ~u ko~ullarla: Ham maddenin Oretildigi beige Slnlrlan belirli bir b61ge olmal1d1r; ham maddenin Oretiminde 6zel kO$UIIann varilg1 olmalldlr; bu ko~ullara uyuldugunu garantileyen kontrol dOzenlemeleri olmalld1r.
Bir sonraki paragraf, bu kapsamdaki ham maddelerin yaln1zca canl1 hayvan, et
ve sOt olabilecegini belirtmektedir. Diger tOrde hammaddelerin bunlara eklenmesi
ancak Y6netmeligin 15. Maddesi dogrultusunda onaylanabilmektedir.
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Bu istisnadan yararlanabilecek cografi adlar ancak kaynak Olke hOkOmetince
men~e ad1 olarak tanmmakta ve korunmakta olmal1, ya da Olkede boyle bir koruma
sistemi yoksa, Olke i9inde geleneksel bir On ve ~ohret yapm1~ bir OrOnOn ad1 olarak
kullanil1yor olmaiJdJr.
Yine bu istisnadan yararlanabilmesi i9in, bir cografi adm tescil ba~vurusunun
bu Yonetmeligin yOrOriOge girme tarihinden sonraki iki sene i9inde yap1lmasJ gerekmektedir.
Bir tanm OrOnOnOn ya da yiyecek maddesinin cins ad1 haline gelmi~ adlan, bir
jenerik duruma dO~mO~ adian konu eden Madde 3'de, jenerik adlann
cografi i~aret olarak tescil edilemeyecekleri 891klanmaktad1r. Bir bitki cinsini ya da
hayvan !OrOnO belirleyen adlar da, halk1 bitkinin ya da hayvanm kaynaklandJQJ yerle ilgili olarak yaniltabileceginden, ne men~e ad1 ne de mahre9 i~areti olarak tescil edilebilmektedir.
ba~ka deyi~le

CografT i~aretlerin korunmasm1 Avrupa Birligi dOzeyinde bir tescil sistemine tabi
tutan Yonetmelik, Madde 4'de tescilin, ba~vuru s1rasmda, hem OrOnlerin ticaretiyle
ugra~anlara hem de tOketiciye bilgi verici bir tarifnameyle yapilmasm1 ongormektedir.
Bu ~ekilde tescili yap1lan cografi i~aretler, "korunan men~e adl" (PDO) ve "korunan
mahre9 i~areti" (PGI) gibi resmT birer tan 1m kazanmaktad1rlar.
Tescil i9in, bu OrOnleri Oreten ya da elde eden ger9ek ve tOzel ki~ilerle, tOzel ki~iligi olmasa dahi gruplar ba~vurabilmektedir (Madde 5). Ba~vuru, ilgili AB Oyesi 01kenin yetkili kurumuna bir tarifnameyle yap1lmakta, Oye Olkenin yetkili mercii ba~
vuruyu, Yonetmelige uygun buldugu takdirde, Avrupa Birligi Komisyonu'na
gondermektedir. AB Oyesi Olkelerin temsilcilerinden olu~an ozel bir Komite'nin
(Madde 15) yard1m1yla alt1 ay i9inde ba~vuruyu inceleyen AB Komisyonu, tescilin
mOmkOn oldugu kanaatine vard1g1 takdirde, ba~vuru ve aynnt1lanm Avrupa Birligi'nin
ResmT Gazetesi'nde (Official Journal of the European Communities) ilan etmektedir.
Bu ilanm ResmT Gazete'de yer almas1yla, ilgili 090ncO ki~ilere itiraz hakk1 dogmaktadlr. Madde ?'de a91kland1Q1 Ozere, uyu~maziiQJn 90zOmO iki degi~ik kademede
ger9ekle~mektedir. ilki, Oye Olkede 09 ay i9inde kendi ulusal yontemlerine gore uzla~ma i~leminin tamamlanmas1; ikincisi, ilkinin ba~ansJZIIQI sonucunda, AB Komisyonu'nun karan, Madde 15 hukmu dogrultusunda, Yard1mc1 Komite'nin katkJSJyla
almmakta ve bu karar Madde 6 (4) dogrultusunda AB'nin ResmT Gazete'sinde yaymlanmaktadJr.
Madde 9, bilimsel ve teknik geli~meler ya da cografi bolgenin tan1mmdaki deOzerine, ilgili ki~i ya da grubun tarifnamede degi~iklik yapma hakk1 bulunduguna a91kl1k getirmektedir. Avrupa Birligi Oye Olkelerinde, Yonetmeligin yururluge girme tarihinden sonraki alt1 ay i9inde denetim kurumlarmm ham ve 9ah~1r
olmas1 gerekmektedir. Denetim ve incelemeyi yurutecek olan bu soru~turma mergi~iklikler
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ciilerinin objektif, tarafs1z, uzman kadrolardan olu~mu~ kamu veya devletin tasdikiyle
belirlenmi~ ozel nitelikli ki~i ya da kurumlardan olu~acag1 belirtilmektedir.
Herhangi bir AB Oyesi Olke, korunan bir cografi adm belirttigi tanm OrOnO ya da
yiyecek maddesinin tarifnamedeki ozellikleri kar~Jiamad1gma hukmederek giri~imde
bulunabilir (Madde 11 ).
Soz konusu AB Yonetmeligi, Madde 12 uyannca, kar~Jiiklilik, ara~t1rma, kontrol
ve ba~vuruda benzer yontemlerin uygulan1yor olmas1 halinde OQOncO Olke tanm OrOnlerine ve yiyecek maddelerine de uygulanabilmektedir. UQOncO Olkede korunan bir
cografi i~aret Avrupa Birligi iQinde korunan bir i~aretle ayn1 oldugunda, tescil yaplllrken cografl adm geleneksel olarak kullan1lmas1 durumu ve tOketici iQin bir karma~aya yol a9mamas1 goz on One al1nmaktad1r.
Yonetmelik, Madde 13'de, ihlal ~ekillerini aynnt1l1 bir ~ekilde saymaktad1r. Tescilli mahre9 i~aretinin ya da men~e admm, tescil d1~mda kalan tanm OrOnleri ve yiyecek maddelerinde ticari olarak dogrudan ya da dolayll olarak kullan1lmas1 yasaklanmaktadlr.
"Stilinde", ''tipinde", "usuiOnde", ''taklid", "benzeri" ~eklinde ibarelerin kullanllmasl da aldat1c1 ve yan1lt1C1 olacagmdan otOrO bun lara izin verilmemektedir. Diger
yanl1~ ya da yaniltiCI i~aretlerin bizzat OrOnOn Ozerine, ambalaj1 Ozerine, reklam dokOmanlanna ve OrOnle baglant1h oteki belgelere de konulmas1 yasaklanmaktad1r.
Tanm OrOnO veya yiyecek maddesinin tescilli cografl ad1 iQinde jenerik olarak bilinen
bir sozcOk yer ald1g1 takdirde, kullan1m1 OrOne uygun oldugunda, bu adm boylece kullanllmasl yasaklanmamaktad1r.
Aynca, AB Oyesi Olkeler, Yonetmeligin yaymlanmasmdan en az be~ y1l oncesinden beri yasal bir biQimde pazarlanmakta olan OrOnOn dogru kaynagm1 belirterek kullamlmakta olan bir i~arete, yanh~ ifade, taklit terim, tercOme ad ya da "stil",
''tip", "usuiOnde", "benzer" gibi eklemelerle kullan1lmaktaysa da, en fazla be~ y1l1 geQmemek ko~uluyla kullan1m1 sOrdOrme izni vermekte serbest b1rakllmaktad1rlar. Ne var
ki, bu istisnadan yararlanan Orunler, bu gibi i~aretleri yasaklayan bir AB Oyesi Olkenin
pazannda serbest dola~1ma sunulamayacaklard1r.
Madde 13'0n OQOncO paragrafmda Yonetmelik, koruma altmdaki adlann jenerik
duruma dO~meyeceklerini garantilemektedir.
Madde 14'de Yonetmelik, cografi i~aretlerin ticari marka ile ili~kisine deginmektedir. Avrupa Birligi Komisyonu'nun denetiminden geQtikten sonra Yonetmelige uygun biQimde yaym1 yap1lm1~ olan (Madde 6 (2) ) bir cografi i~aretin belirledigi OrOnle ayn1 tOrde bir OrOnle ili~kili olarak ve Madde 13'de a91klanan aldat1c1 ya
da yan1lt1C1 mahiyetteki adlan iQeren bir ticari markanm tescili iQin ba~vuru, soz konusu yaym tarihinden sonra yap1ld1Q1 takdirde reddedilecektir. Boylece tescil edilmi~
ticari markalar da hOkOmsOz k1lmacakt1r.
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Yonetmelik, Avrupa Birligi hukukuna sayg111 oldugunu vurgulayarak, iyi niyetle
tescili yapilm1~ olan ticarl markanm kullanJimasma, men~e ad1 ya da mahreg i~areti
tescil ba~vurusu yap1lmadan once ba~lanm1~ olma ko~uluyla izin vermektedir. AB
uyesi ulkelerin ticarl marka yasalann1 uyumla~t1rmak igin 91kanlan 21 Aral1k 1988 tarihli Birinci Konsey Yonergesi (89/104/EEC)'nin, Madde 3 (1) (c) ve (g) ve Madde 12
(2) (b)'sinde belirtildigi uzere ticarl markay1 hukumsuz k1lacak bir neden olmad1kga,
marka aldatJCJ ya da yanJitJCJ unsurlar veya "stil", '1ip", "usuluyle", "benzeri" gibi eklemeler igerse de, cografl i~aretin tescili yapilsa dahi bunun yan1 s1ra kullan Jlabilmektedir.
Madde 14'un uguncu paragraf1, ticarl markaya daha da guglu bir oncelik tanJyarak, uzun sure kullan1larak On ve ~ohret saglam1~ bir ticarl markanm variJQJ durumunda, tOketicinin urun hakkmda yanilg1ya du~memesi igin men~e ad1 ya da mahreg i~areti ba~vurusunun tescil edilmemesi gerektigini belirtmektedir.
AB uyesi ulkeler aynca Yonetmeligin yururluge girmesinden itibaren alt1 ay iginde yasal olarak korunan cografl adlannm, ya da ulkede henuz resml bir koruma sistemi mevcut degilse, halk nezdinde yerle~mi~ ve On yapm1~ cografl i~aretlerinin listelerini ileride belirlenecek bir tescil igin AB Komisyonu'na bildirmekle yukumlu
tutulmaktadtrlar (Madde 17).
4. 1. Turkiye'de Cografi i~aretlerin Korunmas1
Turkiye'de tanmsal urunler, g1da maddeleri ve yoresel el sanatlanyla ilgili cografT i~aretlerin (men~e adlan ve mahreg i$aretleri) korunmas1, 1995 yJimda 91kart11an
555 sayil1 KHK ile saglanmt$llr. Bu Kararname'den once ise uygulamada Turk Ti·
caret Kanunu'nun Haks1z Rekabet Hukumleri gergevesinde, un yapml$ cografl i$aretleri ulke iginde korumak mumkun olmaktaydJ.
Avrupa Birligi Konsey Yonetmeligi'nde, "Korunan cografl i$aret" (PGI) (4'uncu
Madde) kavram1nda olsun, bu Yonetmelik'ten gok daha kapsamlt olan TRIPS Anla$masJ Metninde ongorulen, "kaynak ulkede koruma saglanmasi" (24'uncu Madde,
9'uncu paragraf) kavramtnda olsun, cografl i$aretler igin hem ozel bir yasa kapsammda koruma hem de bir devlet kurumuna yapilacak resml bir tescil i$1emi ve bir
denetim mekanizmasmm i$1etilmesi kastedildigi anla$tlmaktadtr. TOrkiye'de, 555 sayth
KHK, ikinci Bolum'de, uygulamada bir yenilik olu$turan bu tescil i$1emini 4'uncu ve
5'inci Maddelerde agtklamaktadtr. Tescil igin ba$vurulacak yetkili mercii Ankara'daki
Turk Patent Enstitusu'dur. 18

18 4004 Sayi11 Turk Patent Ensti!Usu 'nun Yeniden Te~kilatlanmasma, Kurulu~ Gorev ve Yetkilerinin
Belirlenmesine Yetki Verilmesine Dair Kanun, 16.6.1994; 19 Haziran 1994 tarih ve 21965 say11i
Resmi Gazete'de yaymlanm1~1ir. Turk Patent Enstitusu Kurulu~ ve Gorevleri Hakkmda
Kanun Hukmunde Kararname: Say1 554; 24 Haziran 1994 tarih ve 21970 say11i Resmi Ga-

zete'de

yaymlanm1~11r .
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4. 2. 555 Say1l1 Cografi i~aretlerin Korunmas1 Hakkmda
Kanun Hiikmiinde Kararname
Giimriik Birligi Karan geregince Tiirkiye, Avrupa Birligi'nin yukanda sozii edilen
Yonetmeligi'ni ve TRIPS Anla$mas1 hiikiimlerini goz online alarak 27 Haziran 1995
tarihinde kabul ettigi 555 say1l1 Cografi i$aretlerin Korunmas1 Hakkmda Kanun Hiikmiinde Kararname'yi ve bu Kararname'nin uygulanl$ $eklini gostermek iizere 5
Kas1m 1995 tarihinde "555 Sayll1 Cografi i$aretlerin Korunmas1 Hakkmda Kanun Hiikmiinde Kararname'nin Uygulanl$ $eklini Gosterir Yonetmelik"i 19 ve bu Kararname'yi
degi$tiren 4218 say111 Kanun'u 20 yiiriirliige koymu$tur.
Boylece Tiirkiye'de dog a! iiriinler ve tanm iiriinleri, 9e$itli g1da maddeleri, belirli
tan1mlara ve kO$UIIara uygun diger bir9ok yoresel ozelliklere haiz iiriinler, men$e adian ve mahre9 i$aretleri kapsammda korunabilecektir. Men$e ad1 ve mahre9 i$areti
kavramlannm tan1mlan aynen AB Yonetmeligi'ndeki tan1mlara uygun olup, yukanda
1. 2. Boliimii'nde yer almaktad1r.
Cografi i$aretlerin korunmas1 tescil sistemiyle saglanmakta olup, tescil ba$vurusu, tescil mevzuu olmaya hak kazanml$ iiriinlerin iireticisi ger9ek ve tiizel ki$iler,
tiiketici dernekleri veya iiriinle ya da cografi yoreyle ilgili olan kamu kurulu$1an tarafmdan yapllabilmektedir. Tescil i$1emi, Turk Patent Enstitiisu tarafmdan geryekle$tirilmektedir.
Tescil'le ilgili olarak ba$vuru kO$UIIan, inceleme, itiraz, yaym ve iicretler konulan ve i$1em yetkisi olan ki$ilerle ilgili bilgiler, Birinci K1smm 3-5'inci Boliimlerinde
yer almaktad1r. Kararname'nin ikinci K1sm1, tescilli cografi i$aretin kullan~m~yla ilgili bilgilere ayrilml$ olup, U9iincii Klslm, cografi i$aretin hiikiimsiizliigii ve korumanm sona
ermesiyle ilgili maddeleri i9ermektedir. Cografi i$aretin hakkma tecaviiz ve tecaviiz
halinde davalar, Kararname'nin Dordiincii K1smmda yer almaktad1r. Bu son k1s1mda,
cografi i$aretin tescilinden dogan hakka tecaviiz durumlan, hak sahibinin talepleri ve
hukuk davalannda yetkili mahkeme, haks1z kullan1m sonucunda dogan tazminat ve
ihtisas mahkemeleriyle ilgili hiikiimler bulunmaktad1r. ihtiyati tedbir ve giimriiklerde el
koyma konulanyla ilgili hiikiimler de Kararname'de yer almaktad1r.
Kararname'nin getirdigi onemli bir yenilik, cografi i$aretleri tescil ettirenlere kullanlmda bir denetim gorevi getirmesidir. Buna gore, men$e ad1n1 veya mahre9 i~a
retini tescil ettiren, soz konusu iiriiniin iiretimi veya diger i$1emleriyle ugra~an herhangi bir dernek, birlik veya benzeri orgiit, cografi i~arete konu olan iiriiniin iiretimi,
pazarlanmas1, tescilli men$e ad1 veya mahre9 i~aretinin kullan1m bi9imi, bu i$aretin

19 ResmiGazete, 5 Kas1m 1995, Say1 : 22454.
20 ResmiGazete, 7 Kas1m 1995, Say1: 22456.
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OrOn Ozerinde belirtilmesi, ambalajlama ve etiketleme ~ekillerini aynnt1l1 olarak denetlemek Ozere yeterli personeli ham bulunduracak, ekipman ve diger olanaklara
sahip olacak ve soz konusu OrOnOn Oretim durumlann1 sOrekli olarak kontrol edecektir.
TOrkiye'de bugOn, mahreg i~aretleri ve men~e adlannm korunmas1 igin tescil
yap1lmasma bir an once ba~lanmas1, Oretici kurulu~lannm bu yonde
aydmlatllmalan ve te~vik edilmeleri gerekmektedir.
ba~vurulannm

4. 3. Tiirkiye'de Cografi i~aretleri Koruma Cabalannm Tarih9esi
TOrkiye'de men~e i~aretl erini koruma gabalan yakla$1k yanm yOzy1l geriye gitmektedir. T.C. Ba$vekalet Muamelat MOdOriOgO'nOn, 30/1/1930 tarihli ve 6/367 say1l1,
ismet Pa$a imzal1 yaZismda, hOkOmetin henOz iltihak etmemi$ oldugu sahte men$e
i$aretlerinin men'i hakkmdaki 14 Nisan 1891 tarihli Madril itilafnamesinin 1925 tarihli
La Haye tadilatma, "hususi evsafm1 men$elerinden alan mahsulat ve mamulata sahip
memleketler lehine mOessir ve mOtekabil bir himaye temin ettiginden" buna i$tirakimizin faydall gorOidOgO bildirilmi$lir. 21
TOrkiye, yukanda sozO edilen itilafname'nin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin tasdiki hakkmdaki kanunu 30/1/1957 y11inda kabul etmi$lir.22 Ad1, "Sahte
veya Hileli Mahreg i$aretlerinin Men'i Hususunda Madrid Anla$masl" olarak da gegen
bu itilafname'nin, 13 Ekim 1958 tarihli Lisbon tadilindeki 1-6 Maddelerine TOrkiye katllmam1$llr.23
10 EyiOI 1962 gOnO, Manisa milletvekili Muammer Erten, T.C. BOyOk Millet
Meclisi'nde, "Markalar ve Men$e i$aretleri Hakkmda Kanun" teklifi sunmu$!Ur. Bu
onerinin gerekgesi olarak a$ag1daki temel noktada gor0$1erini ileri s0rm0$t0r:
Oncelikle, o gun tatbik edilmekte alan Alameti Farika Nizamnamesi, Fransa'mn
1857 tarihli Alameti Farika Kanunu'ndan iktibas edilmi$ oldugundan Olkenin iginde
bulunulan ticaret hayatma higbir surette uymadiQinl; TOrkiye'nin, Lozan Ban$ Anla~masl'na bagll Ticaret Mukavelesi'nin 14. Maddesine gore 15 May1s 1930 tarih ve
1619 sayll1 Kanun'la, Milletleraras1 Smai MOikiyet Birligi'nin temeli alan Paris Anla~masJ ' na ve Fabrika ve Ticaret Markalannm Milletleraras1 Tescili Hakkmdaki Madrid
Anla$mas1 ile Sahte Mevrit i~aretinin Men'i ve Tecziyesi Hakkmdaki Madrid An-

21 Hayri Dericioglu , Marka Mevzuatlmlz ve Tatbikat1, Cilt 1, Mevzuat, Ankara 1967, 144-145.
22 Kanun No. 6894, Kabul tarihi , 30/1/1957, Resmi Gazete'de ne?ri, 7 $ubat 1957, say1 9529. (Bkz.
Hayri Dericioglu, Marka Mevzuat1m1z ve Tatbikat1, Cilt 1, Mevzuat, Ankara 1967, 148).
23 Hayri Dericioglu , Marka Mevzuallmlz ve Tatbikat1, Cilt 1, Mevzuat, Ankara 1967, 252-255.

COGRAFf I$ARETLERIN KORUNMASI: DONYADA VE TORKIYE'DE DURUM

137

la~mas1'na i~tirak etmek suretiyle bu anla~malann esaslan dahilinde akid devletler tebaalannm ve dolay1s1yla TOrk vatanda~lannm markalar ve men~e i~aretleri hakkmdaki
menfaatlerinin ozel kanunla korunmas1n1 taahhOd ettigini belirtmi$lir.

Markalar ve men$e i$aretleri hakkmda 1938 yilmda bir 1slah te$ebb0s0 yap1lm1$
olsa da, bu giri~im neticelenmemi$tir. TOrk Ticaret Kanunu kapsamma giren ticaret
unvan1, i$1etme ad1 ve haks1z rekabet konulannda nas1l ki ticaret sahasmda ~ok
bOyOk bir oneme haiz olan dOrOstiOgOn saglanmas1 maksat edinilmi$Se, Erten'in sundugu kanun teklifinde de markalar ve men$e i~aretleri mevzulan ayn1 esaslar dahilinde tanzim edilmi$ti. Layihanm haz1rlan1$1nda isvi~re'nin 1939 y1l1nda tadil ettigi
Fabrika ve Ticaret Markalan, Men$e i$aretleriyle Smal MOkafat ve Madalyalan Hakkmdaki Kanun'undan yararlanllml$!1. 24
Bu layihanm 7 maddeden olu$an ikinci BoiOm'O, Men$e i$aretleri'ne aynlml$!1.
Esas adl1 Birinci K1s1m'da men$e i$aretleri iki alanda sunulmu$tu: "Bir mamul veya
mahsulun $6hretini temin eden bir memleket, bolge, vilayet ve kaza, $ehir, koy veya
sair yerin adian ve bun lara delalet ettigini herkesin anlayabilecegi arma, resim, remiz,
alamet gibi men$e i$aretleri, mahsulun yeti$!irildigi yere taalluk ettikleri takdirde istihsal i~areti, mamulun imal yerine taalluk ettigi takdirde imal i~areti say1lmaktayd1.
Emtianm hakiki men$ei hakkmda halk1 yan1ltacak $ekilde sahte men$e i$aretlerinin kullan1lmas1, bu tOr mallann ticaret sahas1na 91kanlmas1 yasaklanmaktaydl.
Bunun istisnas1 ise, bir mamuiOn, kendi cinsine verilen bir ad haline gelmi$ olmas1 ve
ticaret hayat1nda maim imal yerini degil, mahiyetini gosteren bir yer ad1 ile anilmas1yd1. Ne var ki, dogal ozelliklerini topraktan ve iklimden alan mahsuller i9in bu istisna hOkOmsOz sayilmaktayd1.
Hukuk davalannda, menfaatlerine halel gelen ve men~e i$areti ile bildirilen
yerde veya i$aretin kullanildiQI memlekette mOessesesi bulunan sanayi, k090k sanatlar, ziraat ve ticaret erbabmdan her biri, yerli ve yabanc1 birlikler, veya aldat1lm1$
m0$teri dava a9abilir ve tedbir talebinde bulunabilirdi. Ceza davalannda ise, bu gibi
su9lan kasten i$1eyenler, bu nevi su9lara i$!irak edenler, yetkili makama bilgi vermekten ka91nan ki$iler para cezasma veya 7 gOnden 1 y1la kadar hapis cezasma
veya her ikisine birden hOkmolunabileceklerdi. $ikayette bulunacak kimselerin yan1s1ra, Sanayi Vekaleti ve Ticaret I Sanayi Odalan da $ikayet hakkma haiz olacaklardi.
Men$e i$aretlerinin tesbiti konusunda dOzenlenen Madde'de ise, Sanayi
Vekaleti'nin, Ticaret ve Sanayi Odalan ile diger yetkili makamlann reylerini ald1ktan
sonra a$ag1daki hususlarda karar vermeye yetkili oldugu belirtilmekteydi:

24 Hayri Oericio('Jiu , Marka Mevzuat1m1z ve Tatbikat1, Cilt 1, Mevzuat, Ankara 1967, 35.
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1) Mahsulun istihsal veya mamulun imal i~areti olarak kullan1lmas1 kabil olan
yer adlanndan hangilerinin o bel irli mahsule I mamule veya mahsulun I mamulun cinsine veri len bir ad haline gelmi~ oldugunu tespit ve ilan etmek,
2) Yukanda belirtilenlerin d1~1nda kalan yer adlann1, belirli mahsul I mamullere
istihsal I imal i~aretleri olarak tespit ve ilan etmek,
3) Adlan degi~tirilmi~ yerlerde yeti~tirilmi~ mahsullerin istihsal
lanilmasl hususunda karar vermek. 25

i~aretlerinin

kul-

Layihanm men~e i~aretleriyle ilgili bolumune burada geni~ yer verilmesinin nedeni, bugun uluslararasl koruma yabalanyla da ulkelerin gundeminde onemli bir yer
alm1~ olan bu konunun gunumuzden 35 yil oncesinde TUrkiye'de, belli ba~l1 ve bu
gun de ge9erli sorunlanna hassasiyetle deginilmi~ olduguna i~aret etmektir. Oysa,
3.3.1965 tarihinde 551 say1 ile kabul edilen Markalar Kanunu'nda 26 , temel sorunlann
bilinciyle eklenmi~ olan Cografi i~aretler Bolumu'ne yer verilmemi~ti. Yaln1zca, 551
say11i Kanun'un 6. Maddesi'nin (a) bendi uyannca munhas1ran markanm uzerine konulacak olan, e~yanm men~eini, sevk ve tahsis olundugu yeri veya zaman1 gosteren
i~aret ve kay1tlann marka olarak tescil edilemeyecegi belirtilmekteydi.
11.6.1963 tarihli Sanayi Komisyonu raporunda komisyon goru~unu, "men~e
i~aretlerinin mahiyetini markalannkinden farkl1 ve bu nevi hukumlerin 1705 say11i Ticarette Tag~i~'in Men'i ve ihracatm Murakabesi ve Korunmas1 Hakkmdaki Kanun'da
yer almas1n1 daha uygun buldugundan, bahis konusu teklifteki men~e i~aretlerine aynlan bolumu ve buradaki 7 madde hukmunu metinden 91karmay1 uygun gormu~tlir,"
diye bildirmi~ti.
27

Men~e i~aretlerinin

tespiti konusunda Erten ve arkada~lannm onerdigi, cografi
devlet kurumlannca belirlenmesi ve ilan1, WIPO'nun en yeni giri~imi olarak May1s 1990'da olu~turulan Uzmanlar Komiteslnin tartl~tiQI konulardan birisine buyuk benzerlik arzetmektedir. Bu komite, uluslararas1 tescil sistemi yerine,
uye ulkeler tarafmdan korunmakta olan cografi i~aretlerini bildiren listelerin sunulmaSinl onermektedir. 28
ad ve

i~aretlerinin

25 Hayri

Dericio~lu,

Marka Mevzuat1m1Z ve Tatbikat1, Cilt 1, Mevzuat, Ankara 1967, 59-61 .

26 Resmi Gazete'de

ne~ri:

12 Mart 1965, Say1: 11951.

27 Millet Meclisi Sanayi Komisyonu Raporu, Esas No. 21160, 21297 , Karar No : 13, 11.6.1963. (Bkz.
Hayri Dericio~lu , Marka Mevzuat1m1z ve Tatbikat1, Cilt 1, Mevzuat, Ankara 1967, 68.)
28 Ludwig Beaumer, The International Protection of Geographical Indications, 23-38, Symposium
on the International Protection of Geographical Indications, The World Intellectual Property
Organization (WIPO), in Cooperation with the Government of the Federal Republic of Germany,
Wiesbaden, October 17-18,1991, Geneva 1992,38.
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5. 1. Yeni Bir Uluslararast Sozle?me Olu?turulmast
Yoni.inde WIPO Cali?malart
1974-75 y1llannda WI PO tarafmdan ba$lat1lan haml1k 9al1$malannm sonucunda
bir taslak s6zle$me metni olu$turuldu ve Uzmanlar Komitesi'ne sunuldu. 29
Taslag1n Birinci B610mO'nde, OrOn ya da hizmetlerin kaynagm1 belirtmede yanll$
ya da yaniltJCJ cografi i$aretlerden olu$an, dogrudan ya da dolayl1 olarak bu tOrde i$aretleri ihtiva eden terim, ifade veya deyimlerin kullan1lmasmJ yasaklayan hOkum yer
almaktad1r.
ikinci B610m'de, uluslararasJ tescil sistemine yer verilerek, belirli kO$UIIan kar$11ayan herhangi bir cografi i$aretin bundan yararlanabilecegi belirtilmektedir:
(a) OrunOn kaynag1n1 belirtici hizmet g6rmesi beklenen cografi i$aretin, ya ba$vuruyu yapan devletin resmi veya all$11ml$ admdan, ya da bu devletin 6nemli bir b61gesinin admdan olu$mas1;
(b) Ba$vuruyu yapan devletin kendisinin i$aretin konusu olan OrOnOn kaynak
devleti oldugunu belirtmesi;
(c) S6z konusu devletten kaynaklanan OrOne ili$kin i$aretin o devletin i9inde yurutOien ticarette kullan11iyor olmas1 ve devletin bunu teyid etmesi;
WIPO taslag1, uluslararas1 tescil sistemi i9in cografi i$aretin yeni bir tammlamasmJ getirmek istemekte ve bunun Lisbon Anla$mas1'nda men$e adlan i9in
yap1lan tan1mlamadan 90k daha geni$ kapsaml1 olmas1 i9in gayret g6stermektedir.
Uluslararas1 tescil sOrecinde itiraz mOmkOn olsa da, Lisbon Anla$mas1'ndan
farkl1 olarak, bir Olkenin itiraZJ SJnlrlandmlml$ ve ancak a$ag1daki temellerden birisine
dayandinlarak mumkun ki1Jnmi$llr:
i) Bir urOnun kaynagmJ belirtmek ivin kullanJian ad, ne ba$VUruyu yapan ulkenin
resmi ya da ali$ilml$ ad1, ne de o devletin 6nemli bir b61gesinin ad1ysa;
ii) S6z konusu y6resel OrOn i$areti, ba$vuruyu yapan devleti kaynak devlet olarak g6stermiyorsa;
iii) Ba$VUruyu yapan devlette, s6z konusu olan y6resel urOn i$areti, gunluk ticarette herhangi bir diger devletten kaynaklanan urunlerle ilgili olarak da kullamlmaktaysa;
iv) itiraz1 yapan devlette, s6zu edilen y6resel Orun i$areti genelde halk tarafmdan jenerik bir ad olarak kabul edilmekte ve ticarette boyle kullamlmaktaysa;

29 WIPO Documents TA0/11/2 and 6: Taslak

Siizle~me

Metni ve Uzmanlar Komitesi'nin Raporu.

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI

140

v)

Ba~vuruyla

ilgili ball zorunluluklar yerine

getirilmemi~se.

Bu ko~ullan kar~1layan Orunun cografi i~aretinin tescili ge9erli olduktan sonra ve
denetim Ocretlerinin i:idenmesiyle koruma sonsuza dek surmektedir.
WIPO taslag1nda aynca yapt~nmlar bolumO yer almaktad1r; bu bolum, diplomatik kanallarla dava a9ma ve anla~mazl1klan 96zume baglama yollann1 i9ermektedir.
Paris Konvansiyonu'nda 1970 sonlannda degi~iklik hamllklannm ba~lamas1yla
kesintiye ugrayan WIPO taslak sozle~me 9al1~malannm yerini bu kez Paris Konvansiyonu i9in degi~iklik yapacak 9al1~ma grubunun giri~imleri alm1~t1r. Paris Konvansiyonu'na cografi i~aretlerle ilgili yeni bir Madde ekleme karan alan bu grup, Konvansiyon'un revizyonu i9in haz1rlanan temel teklifte (Document PR/DC/4), WIPO
taslak sozle~mede kullanllan terminolojiyi benimsemi~tir.

"1 0 quater'' olarak numaralanan bu Madde'de, "cografi i~aret" kavram1 yer almakta, men~e adlann1n ve mahre9 i~aretlerinin ticarl marka olarak kullanllmalanna
kar~1 olduk9a kapsaml1 bir koruma saglanmaktad1r.
"1 0 quater" Maddesi'nin getirdigi ikinci onemli hedef, geli~mekte alan Olkeler lehine ozel bir hukmun eklenmesidir. Bu Olkelerin boylece, gelecekte kullanabilecekleri
bir tak1m cografi i~aretlerini onceden koruma imkanma kavu~malan tasarlanmaktad1r.
Bu i~aretler henuz soz konusu Olkede cografi adlar olarak kullan1lmasalar bile, ama9
bunlann ticarl marka olarak tescilini engellemekti.
"1 0 quarter'' Maddesi'nin taslagmda, birinci paragrafta,
rilmektedir :

~u

hukme yer ve-

Orunle ili~kili olarak kullan1lan i~aret, halk1 soz konusu OrOnOn kaynag1 hakkmda
aldatacak nitelikte olmamak ko~uluyla, kaynaklanmadiQI bir Olkenin ya da o Olkeye ait
bir bolgenin adm1 dogrudan ya da dolayll olarak OrOnle ili~kiliymi~ gibi gosteren bir
cografi i~aret, eger soz konusu Olke Paris Birligi Oyesiyse, ticarl marka olarak kullanllamaz ve tescil ettirilemez. ikinci paragraf, birinci paragrafm uygulama alanm1,
soziOk anlam1yla dogru olsa dahi halka yanll$ bir bi9imde Orunun belirli bir Olkeden
kaynaklandiQinl gosteren cografi i~aretlere de yaygmla~t1rmaktad1r. U90ncO paragraf,
bir Olkeden, bolgeden ya da yoreden kaynaklanan Orunlerle ilgili olarak ~ohret kazanml~ cografi i~aretlerle ilgili ek bir hOkum i9ermektedir; yeter ki bu ~ohret, ayn1 tOrden alan Orunlerin i~lenmes iyle ya da bu gibi Orunlerin ticaretiyle ilgili alan ki~iler taraflndan, korunmak istenen Olke i9inde gene I olarak tanm1yor olsun.
Bu ek hOkum, yan1lt1C1 kullan1m ko~ulu aranmaks1zm, baz1 tanman cografi i$aretler i9in ozellikle vurgulanan bir koruma saglamaktad1r. Ancak dordOncO paragraf,
iyi niyetle ba$1atilml$ bir kullanmn devam1na izin vermektedir.
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Paris Birligi uyesi Olkeler arasmda ikili ya da 90k-tarafl1 gorO~melerin yurutOimesi olasJIJQJnJ sakl1 tutan Madde 10 quater, her bir geli~mekte olan Olkenin, 01kenin kendisine, sJnJrlan i9indeki bir bolgeye ya da yoreye i~aret eden en 90k 200
cografi ad1 Uluslararas1 BOro'ya bildirebilecegini belirtmektedir. Uluslararas1 BOro,
Paris Birligi'nin bOtOn Oye devletlerini boylece bu konuda bilgilendirecektir ve Oye 01kelerde bu bildirilen adlan i9eren ya da bu adlardan olu~an ticari markalann tescilini
ya da kullan~m~m yasaklamak zorunlugu getirecektir.
Bildirilen adlann korunma sOresi 20 y1l olarak tespit edilmektedir. Bu sOre i9inde, bildiri yapm1~ olan her bir geli~mekte olan Olke, sm1rlan i9inde belirli Orunlerin kaynaklandiQJ cografi bolgelerle ili~kili olarak cografi i~aretlere ~ohret kazand1rmak ve
bunlan korumak olasJIIQJnl kazanm1~ olacakt1r; boylece, ileri bir tarihte cografi i~a
retleri bu Olkelerde korumaya ili~kin hOkOmler uygulamaya konulabilecektir. 30

30 Ludwig Baeumer, ''The International Protection of Geographical Indications," 23-38, Symposium
on the International Protection of Geographical Indications, WIPO, in cooperation with the
Government of the Federal Republic of Germany, Wiesbaden, October 17-18, 1991, Geneva
1992, 34-36.
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6.Sonuq
DOnya ekonomisinin giderek entegre oldugu gOnOmOzde, 9agda$ telekomOnikasyon olanaklarmm saglad1g1 kolaylikla, cografT i$aretlerin korunmasmda
uluslararas1 bir dOzey ve yontem Ozerinde anla$maya varmak onem kazanmaktad1r.
Madrid Anla$mas1'yla 100 y1l1 a$kln, Lisbon Anla$mas1'yla da 35 y1ll1k tee rObe gostermi$tir ki, geni$ kat1l1m saglamak ve her Olkeyi memnun edecek bir 90zOme ula·
$abilmek i9in yepyeni bir sozle$meye gereksinim vard1r.
Lisbon Anla$mas1'nm yaln1zca men$e adlann1 dar bir bi9imde kapsayan kiSitli
tan1mlamas1ndan uzakla$mall, daha geni$ bir kavram alan "cografi i$aretler'' be·
nimsenmelidir.
Uluslararas1 tescil sisternine gelince, boyle bir tescil i9in, ba$vuruyu yapan kaynak Olkede belirli bir bi9imde ve resmi bir korunma kO$Uiu aranmamal1d1r. Ne var ki,
denetleme mekanizmasmm kurulmas1 ve etkin bir bi9imde sOrekli olarak i$1emesi gO·
vence altma al1nmal1dlr. Boyle bir denetleme yap1lmad1k9a, cografT i$aretleri ve bunlara bagl1 OrOnleri korumak hayli g09 olacakt1r. Daha da oteye giderek, cografi i$a·
retlerin bagl1 oldugu OrOnlerin yeti$tirildigi ya da Oretildigi 9evreyi, dogas1 ve sosyolojik
yap1s1yla koruma geregi de buyOk bir olas11ikla Olkelerin gOndeminde onemli bir yer
tutmal1d1r.
CografT i$aretlerin ba$vurusu i9in gerekli alan bOtOn aynnt1lan bir araya toplayan teknik tarifnamenin hamlanmas1nm Olke i9inde kabul goren bir sistem i9ine
oturtulmas1 kadar, OrOnO yeti$tirecek alan ki$ilerin de 90k adil bir bi9imde bu sisteme
kat1lmalan saglanmal1d1r. Burada hi9bir aynmc1l1k soz konusu olmamali, yore Oreticileri birbirlerine kOstOrOimemeli, OrOnO dejenere etme egiliminde olanlar sistemin dl·
$!nda blrakilmal1d1r.
Uluslararas1 tescilin, cografT i$aretin jenerik bir ad durumuna d0$mesine kar$1
g09IO bir engel olu$turmas1 saglanmal1d1r. Ve uluslararas1 tescil, bu korumay1 saglamakta etkin bir yapt1nm gOcOne sahip olmal1d1r. Yerel cografyay1 ve kOitOrleri temsil
eden, piyasaya 9e$itlilik ve renk katan, tOketimi de kam911ay1c1 etkisiyle ekonomiyi
canland1ran cografi i$aretler, geli$mi$ Olkelerdeki onemi kadar ve daha da bOyOk ol90de, kalkmmakta geri kalml$ yorelerin insan1 i9in 90k onemli bir kalk1nma unsuru
alma potansiyeline haiz bir konu olarak gorunmektedir.

