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1. GİRİŞ
1.1.

Proje Tanımı

Ülkemiz kaliteli bir şekilde çay üretebilen, üretilen çayı işleyebilen ve ülke tüketiminin
üzerinde üretim yapabilen bir ülke konumundadır. Çay, Rize ilinin coğrafi yapısına ve yağış
rejimine en uygun bitkidir. Bu yörede çay, sosyo-ekonomik yapının en önemli faktörüdür. Rize
halkının refah seviyesinin yükseltilebilmesi, yaşam kalitesinin arttırılabilmesi ve nitelikli iş
gücü kaybının önlenebilmesi için çay yetiştiriciliğinin, çay işleme sanayisinin ve pazarlama
sektörünün sorunlarının kısa ve uzun vadeli olarak çözülerek sektöre günümüz koşullarına
uygun dinamizmin kazandırılması gerekmektedir. Çay sektörünün merkezi konumunda olan
Rize yöresindeki gelişmeler, aynı zamanda ülke ekonomisi ve halkımız için de önemli bir
değer taşımaktadır.
AB tarafından desteklenen bir bölgesel kalkınma projesi olan Rize Çay Araştırma ve
Uygulama Merkezi (TRAC/Tea Research and Application Centre) Projesi, genel hedefi Rize
ve

çevresinde

yoğunlaşmış

Çay

Endüstrisinin

Rekabet

Edebilirlik

Kapasitesinin

Geliştirilmesidir. Amacı ise “ Rize ve çevresinde yoğunlaşan Çay Üreticisi KOBİ’lerin ortak
AR-GE, inovasyon ve iş geliştirme yapısının geliştirilmesi ” şeklinde tanımlanmıştır. Bu
kapsamda Çay Sektörünün genel rekabet edebilirliği açısından güç kazandıracak önemli bir
etken olacaktır.


Çay endüstrisinin rekabet edebilirliğinin arttırılması için kurumsal kapasitenin

geliştirilmesi


Çay üreticilerinin üretkenliği arttırılması



Çay üreticisi KOBİ’lerin pazarlama kapasiteleri geliştirilmesi projenin beklenen

çıktılarıdır.
Ayrıca çay ürünlerinin çeşitliliğinin arttırılması ve çayın yan ürünlerinin geliştirilmesi ile birlikte
mevcut

katma

değeri

düşük

olan

çay

ürününün

katma

değerinin

arttırılması

hedeflenmektedir. Bunların yanı sıra, Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi çay
üreticilerine danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunarak ve onların genel yönetim becerileri,
teknik kapasitesini artırarak ve çayda kalitenin geliştirilmesi ve standartlaştırılmasına yol
açarak bir marka ürünü olarak Rize çayının rekabet edebilirliği üzerinde olumlu bir etki
sağlayarak işsizliğin, ekonomik ve sosyal zorlukların üstesinden gelinmesinde faydalı
olacaktır.
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1.2. Faaliyet Tanımı: Rize Çayını Tanımlayan Teknik Özelliklerin Geliştirilmesi
Bir coğrafi işaret (Cİ) belirli bir coğrafya menşeli ürünlerde kullanılan veya bu menşeden
kaynaklanan kalite veya üne sahip olan ürünler üzerinde kullanılan bir işarettir. Cİ olarak işlev
görebilmek için, bu işaret, ürünün belli bir coğrafi yerden kaynaklandığını belirtmelidir. Ayrıca,
ürünün nitelikleri, özellikleri ve ünü de aynı şekilde menşe yerinden kaynaklanmalıdır. Nitelikler,
üretimin coğrafi yerine bağlı olduğu için, ürün ve ürünün menşe üretim yeri arasında net bir bağlantı
bulunmalıdır.
Bir coğrafi işaret hakkı, bu hakkı elinde bulunduranlar için, geçerli standartlara uygun olmayan
ürünlerinde bu işaretin üçüncü taraflar tarafından kullanılmasını engelleme imkânı tanımaktadır.
Örneğin, Darjeeling Çayı’nın korunduğu ülkelerde, çayı üreticileri Darjeeling Çayı coğrafi işaretinin,
kendi çay bahçelerinde üretilmemiş olan veya coğrafi işaretle ilgili uygulama esaslarında ortaya konan
standartlara uygun olarak yetiştirilmemiş olan ürünler için kullanılmasına izin vermeyebilmektedirler.
Bu kapsamda, TDE, Rize Çayını tanımlayan teknik özellikleri Türk Patent Enstitüsü’nün ilgili
mevzuatına uygun olarak geliştirecek ve ERA’nın onayına sunulacaktır.
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2.

YÖNETİCİ ÖZETİ
Coğrafi işaretlerin tescilinin amacı, genel
nitelikleri itibariyle üretimi, kaynağı gibi bir
takım yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir
üne

kavuşmuş

ürünlerin

korunmasını

sağlamaktır.
Ülkemizde her ilin, hatta her ilçenin belli bir
ürünün üretimine kaynak teşkil ettiği ve bu ürün ile ünlenmiş olduğu bir gerçektir.
Doğallık, geleneksellik, sürdürülebilir kalite, bölgesel kalkınma ve dünya pazarında rekabet edebilme
teminatı gibi tüm bu özellikler coğrafi işaretlerin katma değerleri arasında sayılmaktadır.
Coğrafi İşaretler üretildiği bölge açısından, yöresel ürünlerimizin kimlik belgesi olarak
değerlendirilebilir. Ürünün gerçek üreticileri adına tescillenmesi üreticilerinin gelirlerini artırmakta ve
üretimi teşvik etmektedir. Coğrafi işaret tescilli ürün kendisiyle birlikte kaynaklandığı bölgenin
tanıtımını yaparak bölgesel markalaşmaya katkı sağlamaktadır. Bu markalaşmanın getireceği
ekonomik değerin yanı sıra ürünün özgünlüğünü koruyarak sürdürülmesine sebep olmaktadır.
Tescilinde yasal olarak herhangi bir engel bulunmayan coğrafi işaretler, ürünün gerçek üreticisinin
emeğinin karşılığını almasını sağlamakta ve bu vesile ile bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.
Coğrafi işaret tescili ile elde edilen hak markalardaki gibi tek bir kişiye ait olan bir hak değildir. Belirli
bir coğrafi alandaki toprak, hava, su ve beşeri faktörler ile yetiştirilen ve bu sayede ayırt edici özellikler
ile bu özelliklerin korunmasını sağlayan süreçler çıktısı anonim bir haktır. Bu hak ürünün geleneksel
özelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından da önem taşımaktadır.
Coğrafi işaret tescil işlemlerinde başvurular yetkili merci olan Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmaktadır.
Ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu
kuruluşları coğrafi işaret başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler.
Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında etken olan coğrafi işaret tescilinin alınması hususu, merkezi
idare, yerel yönetimler ve diğer kurum ve kuruluşların takip ve koordinasyonunda mümkündür. Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel kalkınmaya yön veren Kalkınma
Ajansları, Bölgesel Kalkınma İdareleri, Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Üretici
Birlikleri, Belediyeler, Valilikler ve ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının planlama ve

7

koordinasyonunda kırsal kalkınma temelli coğrafi işaret çalışmalarının planlanması ile mümkün
bulunmaktadır.
Türkiye, dünyanın en genç çay üreticilerinden olmasına rağmen önemli mesafeler kat
etmiştir. Türkiye’de üretilen çayın % 65’ i Rize ilinde yetiştirilmektedir. Rize ilinde 122.750
çay üreticisi bulunmaktadır. Rize ilinde çaylık alanlar 499,990 dekar olup bu, bütün
Türkiye’deki çaylık alanların %66’sına karşılık gelmektedir. Türkiye’de 2006 yılı itibari ile
siyah çay üretiminin 120.000 tonu Çay-Kur, 90.000 tonu ise özel işletmeler tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’nin çay tarımında başta gelen ili Rize’dir. Bölge nüfusunun % 70’i tarımsal faaliyetler
özellikle çay ürününden geçimlerini sağlamaktadırlar. Bölgenin ve ülkenin sosyo- ekonomik
katkısına bu kadar çok olan bu ürünün coğrafi işaret ile tescillenerek ve spesifikasyonlarının
belirlenerek çay çeşitlerinin pazara sürülmesi genel olarak global pazarda rekabet
edilebilirliğini artırarak bölgesel sosyo- ekonomik katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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3. COĞRAFİ İŞARET TANIMI
Coğrafi işaretler, belirli bir bölgeden kaynaklanan ya da belirgin bir niteliği, ünü veya diğer
özellikleri itibariyle bu bölge ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.
Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer
yörelerde üretilenlerden farklı olabilir veya bir yörede üretilen
halı, kilim, kumaş, çini vb. herhangi bir nedenle ün kazanmış
olabilir. Bu ürünlerin üzerinde o yörenin adının kullanılması,
tüketiciler tarafından o ürünün benzerlerinden farklı özelliklere
sahip olduğu şeklinde algılanabilir. Tüketiciler söz konusu yöre
adıyla satılan ürünleri o yörenin adına duydukları güvenle, aynı
türdeki diğer ürünlere tercih edebilirler.
Bu anlamda coğrafi işaretler, geleneksel bilginin bir ürün gibi şekillendirildiği, paketlendiği,
alındığı ve satıldığı bir boyuttadır; ürünün kalitesi, geleneksel üretim metodu ve coğrafi
kaynağı arasında kurulan sıkı bağı simgeleyen bir güvencedir.
Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti olarak iki ayrı şekilde değerlendirilir:
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3.1. Menşe Kavramı

Coğrafi sınırları belirlenmiş yer ile söz konusu coğrafi yerin insan faktöründen ya da
doğasından kaynaklanan bir özelliğe sahip olan ve bu özellikleri itibariyle bölgeyle
özdeşleşmiş ürünlerin üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya
bölge sınırları içinde yapılması ürünün “menşe adını” belirtmektedir. Menşe adı, menşe adına
konu ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle coğrafi sınırları belirlenmiş yöre,
alan veya bölge sınırları içinde yapılmasını gerektirmektedir.

Bu tür ürünlere örnek olarak Eskişehir Lületaşı, Çelikhan Tütünü, Ege
Pamuğu, Malatya kayısısı verilebilir. Ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin
dışında üretilemezler. Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre
içinde üretildiği takdirde kazanabilir.

Bir ürünün menşe adını taşıması için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:


Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge ya da çok özel durumlarda ülkeden
kaynaklanan bir ürün olması gerekmektedir.



Tüm özelliklerini veya esas niteliğini veya özeliklerinin bu yöre, alan veya bölgeye özgü
coğrafi unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması, üretimi, işlenmesi ve diğer tüm
işlemlerinin tamamıyla bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması
şartı aranmaktadır.



Menşe adını taşıyan ürünler sadece ait oldukları bölgede üretilmelidir. Yani ürünün
üretim süreçlerinin tümü o bölgede gerçekleşiyorsa menşe adı ile tescil edilebilmektedir.
.

3.2. Mahreç İşareti Kavramı
Mahreç işaretleri her zaman belirli bir nitelik ve kalite ile bağlantılı olmadan herhangi bir
ürünün coğrafi olarak kaynaklandığı yeri (ülke, bölge, yöre, şehir) gösterir. Mahreç işaretine
konu olan ürünün özelliklerinden en az birinin, o yöreden kaynaklanması şartıyla yöre dışında
da üretilebilmesi söz konusudur.
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Bu tür ürünlere örnek olarak Damal Bebeği, Isparta Halısı, Siirt
Battaniyesi verilebilir. Bu ürünlerin nitelikleri, kalitesi, ünü ve diğer
özellikleri belirli bir coğrafi yere ait doğal hammadde ya da beşeri
unsurlara dayalı işlemlerden kaynaklanan özellikler taşır. Bu
üretimde, bulundukları coğrafi bölgeye ait üretim yöntemlerinin aynen
kullanılması ve ürünün kalitesinin aynı olması şarttır.
Coğrafi işaretlerin diğer sınai mülkiyet haklarından üstünlüğü tek bir üreticiyi değil, belirli
şartlar altında üretim yapan kişilerin tümünü birden korumasıdır. Çünkü coğrafi işaret alansal,
yöresel, bölgesel, ülkesel genelliğe, bir anlamda anonimliğe sahip olup, sağladığı hak belli
bir kişiye veya bazı kişilere bağlanamaz. Mahreç işaretinde dikkat edilmesi gereken nokta
ürün kalitesinin aynı olması ve o bölgeye ait hammadde ve üretim yöntemlerinin aynısının
kullanılması gerektiğidir.
Coğrafi bir yer adı içermese dahi menşe adı ve mahreç işaretinde yer alan şartları taşıyan
bir ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer
adı içermeyen adlar da menşe adı veya mahreç işareti olabilir.

3.3. Geleneksel Ürün Adı
Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek
için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan
en az birini sağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:


Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması



Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.

Geleneksel ürün adına örnek olarak, baklava, lokum, höşmerim, pastırma vb. ürünler
verilebilir.

3.4. Coğrafi İşaret Tescilinin Önemi
Coğrafi işaret tescili özellikle iki nedenle yapılır:
1.

Coğrafi işarete konu olan ürünün kalitesinin korunması ve bilinen özellikte üretimini

sağlamaktadır.
2.

Coğrafi işaretler, ürüne pazarlama gücü katar ve bir tekel hakkı olmayıp ürünün gerçek

üreticilerini koruyan kolektif bir hak olduğundan kırsal kalkınmaya aracılık eder ve ülke
ekonomisine pozitif yönde etkiler.
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Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri o yöre adına duydukları güven nedeniyle,
diğer yerlerde üretilenlere tercih edebilirler. Bu nedenle bir ürün için belirli bir kalite sembolü
haline gelmiş yer adlarının coğrafi işaret olarak koruma altına alınmasında o yöre halkının
menfaatlerinin korunması açısından büyük fayda vardır. Coğrafi işaret korumasının amaç ve
faydalarından biri de, coğrafi işaret ibarelerinin, gerekli özelliklere haiz olmayan sahte ürünler
üzerinde kullanılmasının önüne geçilerek, tüketicinin yanıltılmasına engel olunması
dolayısıyla tüketicinin korunmasına yardımcı olmaktır.
Coğrafi işaret tescili yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin
korunmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, coğrafi işaret tescili ile coğrafi sınırları
belirlenmiş alanda üretim gerçekleşen ve tarihsel geçmişi olan özel ürünlerin, üretim metotları
ile birlikte coğrafi kökenlerine dayalı kalite standartları korunmaktadır.
Coğrafi işaretin; coğrafi kaynak belirtmek, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerle de
şekillenebilen üretim metodunu ve kalitesini garanti etmek, pazarda ürünleri ayırt ederek
pazarlama aracı olmak, yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, turizme katkıda
bulunmak, ürün taklitçiliği ile mücadele etmek gibi önemli işlevleri de bulunmaktadır. Bir ürün,
yöresel ürün kategorisine girdiğinde piyasa değerinin yaklaşık % 20 üzerinde bir rakama alıcı
bulabilmektedir. Bu veriler, coğrafi işaretlerin özellikle kırsal kalkınmanın desteklenmesinde
önemli bir rolü olduğunu göstermektedir (İzmir Ticaret Odası- AR&GE Bülten 2017 Ocak
Şubat – Sektörel).
Coğrafi işaretler, ürünü korunmasının yanı sıra, ürüne dinamik pazarlama gücü katmakta,
tarımsal çeşitliliği arttırmakta, yerel kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Böylelikle geleneksel
ürünler aslına uygun bir şekilde sonraki nesillere de ulaştırılmaktadır. Niteliklerini
kaybetmeden ürünlerin sürdürülebilirliği de sağlanmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin taklitlerine
karşı korunabilmesi, haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması için koruma altına alınma
noktasında da coğrafi işaret büyük önem taşımaktadır. “Coğrafi işaret” ibaresi taşıyan
ürünleri üreten işletmeler de, bu işareti ürünlerinin ambalajlarında kullandıklarında tüketici
açısından da güven ve kaliteyi ifade etmiş olmaktadır. Tüm bu faydalar göz önünde
bulundurulduğunda hem ülkemizdeki hem de kentimizdeki yerel değerlere sahip çıkılması
adına ürünlerin tescillenmesi çalışmalarına özel önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Fakat bu tescil çalışmaları sadece ülkemiz içerisindeki korumayla sınırlı kalmamalı,
uluslararası arenada da bu ürünlerin korunmasını sağlayacak şekilde çalışmalar yapılmalıdır.
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Coğrafi işaretin tescili,


Üretici grupları,



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

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,


Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya

yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler,


Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici tarafından

yapılabilmektedir.
Coğrafi işareti, tescilde düzenlenen şartlara uygun üretim yapan herkes kullanabilir.
Coğrafi işaretlerin tescilinin amacı, genel nitelikleri itibariyle üretimi, kaynağı gibi birtakım
yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamaktır.
Ülkemizde her ilin hatta her ilçenin, belli bir ürünün üretimine kaynak teşkil ettiği ve bu ürün
ile ünlenmiş olduğu bir gerçektir. Doğallık, geleneksellik, sürdürülebilir kalite, bölgesel
kalkınma ve dünya pazarında rekabet edebilme teminatı vb. gibi tüm bu özellikler coğrafi
işaretlerin katma değerleri arasında sayılmaktadır.

3.5. Coğrafi İşaret Korumasının Sağladığı Haklar
Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil
kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı
veya dolaysız olarak ticari kullanımı önlenir.
Ürünün iç-dış ambalajında, tanıtım-reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede
doğal, esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir
açıklama veya belirtiye yer verilmesi önlenir. Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek
biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek herhangi bir şekilde sunulması önlenir.
Özetle:


Ürünün korunması



Üreticinin korunması



Tüketicinin korunması



Ülkenin milli ve kültürel değerlerinin korunması



Coğrafi işaret konu olan ürünün üreticileri için ortak bir kullanım hakkı sağlar.
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Coğrafi işareti kullanım hakkına sahip olanlar, coğrafi işaret hakkına yapılabilecek
tecavüzlerden dolayı dava açmaya yetkilidir.

3.6. Tescil Edilemeyecek Adlar ve İşaretler
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili kapsamında tescil edilemeyecek bazı adlar ve
işaretler bulunmaktadır. Bu kapsamda aşağıda sayılanlar coğrafi işaret olarak tescil
edilemez:


Menşe adı veya mahreç işareti tanımlarına uymayan adlar.



Ürünlerin öz adı olmuş adlar.



Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan

ırkları veya benzeri adlar.


Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar.



Yabancı ülke kaynaklı başvurularda kanunda belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından

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


Tescilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen eş sesli olan

ve tüketiciyi yanıltabilecek adlar.

3.7. Coğrafi İşarete Başvurusu Süreci
Türkiye’de Coğrafi İşaret için,
Türk

Patent

Enstitüsü’ne

başvurulur.
Türkiye'de coğrafi işaret tescili
işlemlerini,
Teknoloji

Bilim

Sanayi

Bakanlığına

ve
bağlı

olarak çalışan TPE bünyesinde
bulunan

Markalar

Dairesi

Başkanlığı yürütmektedir.
Coğrafi işaret tescil başvurusu, söz konusu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler,
tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları, ticaret veya sanayi odaları
tarafından yapılabilir.
Enstitü başvuruyu şekli açıdan inceler ve gerektiğinde başvuru ile ilgili teknik bilgilerin
kanıtlanması için başvurunun bu konuda uzman bir veya birden fazla kamu kuruluşu veya
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üniversite veya tarafsız özel kuruluş tarafından incelenmesini talep eder. Bu durumda ilgili
kurum veya kuruluşa ödenecek inceleme ücreti ve Enstitünün yapacağı hizmetler karşılığı
alacağı ücret başvuru sahibi tarafından Enstitüye ödenir.
TPE'ye yapılan coğrafi işaret başvuruları, şekli incelemenin ardından esasa yönelik olarak
555 sayılı KHK'nın 3’üncü, 5’inci, 7’nci ve 8’inci maddeleri kapsamda incelenmektedir (Bu
kararname EK1 olarak Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hakkında
Karaname_No_555 adı ile verilmiştir).
Başvuru sırasında sunulan teknik bilgiler hakkında konuda uzman kurum ve kuruluşlardan
görüş istenmektedir. Görüşlerin TPE tarafından değerlendirilmesi neticesinde başvurunun
kabul edilmesine karar verilirse, menşe adı şeklindeki başvurular Resmi Gazete ve
başvurunun kaynaklandığı coğrafi alanda yayımlanan bir yerel gazetede ilan yoluyla
yayımlanmaktadır.
Mahreç işareti şeklindeki başvurular ise, Resmi Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak en
yüksek tirajlı günlük iki gazeteden birinde bilgi ilanı halinde yayımlanmaktadır. Resmi
Gazetedeki ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili kişiler, başvurunun tesciline karşı itiraz
etme hakkına sahiptir.
Coğrafi işaret başvurusuna karşı yapılan itiraz; başvuru sahibinin de karşı görüşüne
başvurarak uzman kurum ve kuruluşların görüşleri alındıktan sonra TPE tarafından
incelenmektedir. Yapılan inceleme neticesinde kapsamında değişiklik yapılmasına karar
verilen başvuru, değişikliğe uğramış şekliyle ilgili gazetelerde yeniden yayımlanmaktadır.
Bu durumdaki başvurulara karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır. Hakkında itiraz bulunmayan
ya da itirazın incelenmesi neticesinde kapsam değişikliği yapılan coğrafi işaret başvuruları
sicile kaydedilerek tescil edilmektedir.
İtiraz olduğu takdirde: İtirazın incelenmesi sonunda biçim veya kapsam itibariyle değişikliğe
uğramış talepler yeni değişikliğe uğramış şekliyle ve kapsamı açıkça belirtilerek yeniden
yayınlanır ve tescil yayın tarihi itibariyle kesinlik kazanır. Bu durum coğrafi işaret siciline kayıt
edilmektedir.
Tescil ettirilen bir coğrafi işarete konu olan ürünü üretmek ve üzerinde coğrafi işaretin adını
kullanmak isteyenler tescil ettirenin denetimine açık olmak ve iznini almak zorundadırlar.

15

3.8. Coğrafi İşaret Tescili İçin Gerekli Belgeler

Coğrafi İşaret tescil başvurusu için aşağıdaki dokümanların Türk Patent Enstitüsü’ne
verilmesi gerekir.


Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri de içeren başvuru dilekçesi,



Tescili istenen menşe adı veya mahreç işareti ve ilgili ürünün adı,



Tescili istenilen menşe adı veya mahreç işaretine ait örnek (8x8 cm.)

 Ürünün tanımı; ürünün ve gerekiyorsa hammaddenin fiziksel kimyasal, mikrobiyolojik ve
benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler ve belgeler,


Yöre, alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgiler ve

belgeler,


Ürünün üretim tekniğine ve varsa yerel özel üretim teknik ve şartlarına ilişkin bilgiler,



Denetleme biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler,



Tescilli menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalama, işaretleme veya

etiketleme şekillerini ayrıntılarıyla açıklayan bilgiler,


Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin belge ( başvuru süreci ve hizmetlere ait ücretler

tablo halinde aşağıda gösterilmiştir).
Türkiye’de tescil edilen coğrafi işaretler sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
Yurtdışında koruma için her ülkede, ülke mevzuatına göre başvuru gerekir.
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Coğrafi İşaretler Tescili Süreç Şeması
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Coğrafi ğğaret ğğlem Ücretleri
Coğrafi İşaretler tescil işlemleri ücret listesi TPE 2017
Fiziki Evrak ile

Online Yapılan Taleplere

Yapılan Taleplere

İlişkin Ücretler

Kod

Hizmet Adı

02.02.01

Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti

40 TL

25 TL

02.02.02

Başvuruların İnceleme İçin
İlgili Kuruluşa Gönderilmesi
Ücreti

15 TL

10 TL

02.02.03

İtiraz İnceleme Ücreti

40 TL

25 TL

02.02.04

İtirazın İnceleme için İlgili
Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti

15 TL

10 TL

02.02.05

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi
Düzenleme ve Sicil Kayıt
Ücreti

75 TL

50 TL

02.02.06

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi
Sureti Düzenleme Ücreti

75 TL

50 TL

02.02.08

Coğrafi İşaret Sicil Sureti
Düzenleme Ücreti

75 TL

50 TL

02.02.09

Tescil Edilen Coğrafi İşaretin
Tescile Konu Özelliklerinde
Değişiklik Talebi Ücreti

40 TL

25 TL

02.02.10

Coğrafi İşaret Başvurusu
Yapanda veya Tescil Ettirende
Değişiklik Talebi Ücreti

40 TL

25 TL

02.03.01

Geleneksel Ürün Adı Başvuru
Ücreti

40 TL

25 TL

02.03.02

Geleneksel Ürün Adı Başvuru
Yapanda veya Tescil Ettirende
Değişiklik Talebi Ücreti

40 TL

25 TL

02.03.03

Geleneksel Ürün Adı İtiraz
İnceleme Ücreti

40 TL

25 TL

02.03.04

Geleneksel Ürün Adı Tescil ve
Sicile Kayıt Ücreti

75 TL

50 TL

İlişkin Ücretler
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02.03.05

Tescil Edilen Geleneksel Ürün
Adının Tescile Konu
Özelliklerinde Değişiklik
Talebi Ücreti

40 TL

25 TL

Başvuru yapılırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:


Üretim metoduna ve varsa ürüne özelliğini veren yerel üretim teknikleri ile usul ve

adetlere ilişkin bilgi ve belgeler de başvuru formuna eklenmelidir (Ürüne ait genel üretim
metotlarından ziyade, tescile konu olan ürünün varsa yöreye özgü özellikler taşıyan üretim
metodu, üretimde kullanılan özel araçlar ve özellikleri tüm detaylarıyla açıklanmalıdır).


Ürüne özelliklerini veren ve özdeşleştiği coğrafi alanın sınırları açıkça belirtilmeli ayrıca

gerekli hallerde harita üzerinde gösterilmelidir.


Ürünü diğer yörelerde üretilen benzer ürünlerden ayıran özellikler; üretim alanına ait

iklim, toprak ve beşeri faktör özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri tüm ayrıntılarıyla
yazılmalıdır. Bu amaçla daha önce ürünle ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların eklenmesi veya
böyle bir çalışma yoksa uzman kuruluşlar ile yapılacak bir çalışmayla başvurunun
şekillendirilmesi gerekmektedir.


Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri gerekmektedir.



Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan, ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer

işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek,
birlik veya benzeri örgütten oluşan tarafsız bir denetim komisyonu oluşturmakla yükümlüdür.
Denetim hükümlerine uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan ve örnek
denetim tutanağını da içeren bilgi ve belgelerin başvuru formunda bulunması gerekmektedir.
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurularının en önemli kısımlarından biri de denetim
bölümüdür. Denetimin nasıl yapılacağı ve ürünün hangi özelliklerinin kontrol edileceği ile
denetim dönemleri (üretim, pazarlama, saklama, ambalajlama aşamaları gibi) ve denetleme
kriterleri konusunda açıklayıcı bilgilerin başvuru formunda yer alması gerekmektedir.
Başvuru formunun denetim kısmında tescil başvurusu yapan kişinin oluşturduğu denetim
komisyonu tarafından ürünün üretimi ve pazarlanması ve ayrıca amblemin kullanımı
denetlenir. Komisyon üretim durumlarını sürekli kontrol eder. Denetim işlemi için konu ile ilgili
uzman ve tarafsız kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılabilir. Bunun yanı sıra piyasa
denetimi yetkili kurum veya kuruluşlarca komisyon denetiminden bağımsız olarak
yapılmaktandır. 11 /6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
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Yem Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının
denetimine ilişkin hükümler saklıdır (Bu hükümler Ek 2 olarak gösterilmiştir).
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 bulunmakla yükümlüdür. 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 ayrıca amblem
kullanımının denetimine ilişkin her türlü faaliyeti kapsamaktadır.
Denetim komisyonu tescil başvurusunda taahhütnameleri bulunan alanında uzman tarafsız
kurum veya kuruluşlarından oluşmalıdır. Denetim komisyonu, görevini tam olarak yerine
getirmek için yeterli personel, donanım ve diğer olanaklara sahip olarak denetimi etkin bir
şekilde yapmalıdır. Denetim komisyonu, üretim aşamalarının yanı sıra şikâyet halinde de
denetim yapabilmektedir.
Coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımına ilişkin denetim raporları her yıl kuruma
ibraz edilmek zorundadır. Kuruma ibraz edilen denetim işlemlerinde eksiklik görülmesi
halinde, bu eksiklik tescil ettirene bildirilerek altı ay içinde eksikliğin giderilmesi istenir.
Yapılan denetimin yeterince ve gereği gibi yerine getirilmemesi halinde denetim merciinde
değişiklik kurumun onayı ile yapılabilir. Denetim işlemlerinin belirtilen biçimde yerine
getirilmemesi veya eksikliklerin verilen süre içerisinde tamamlanmaması durumunda, tescilli
coğrafi işaret veya geleneksel ürün adının hükümsüz sayılmasına karar verilebilmektedir.
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının tescili belirli bir süre için yapılmamaktadır. Koruma
süresi olmadığından marka korumasındaki gibi koruma süresinin yenilenmesi de yoktur.
Tescil her ne kadar süre sınırlaması olmadan yapılsa da bazı durumlarda koruma sona
erebilmektedir. Sona erme, tescilin hükümsüzlüğüne mahkeme tarafından karar verilmesi ile
mümkündür. Mahkeme karar verirken sınırlı nedenlere dayanabilir. Coğrafi işaret ve
geleneksel ürün adı tanımına uymayan tesciller, başvuru hakkına sahip olmayanlar
tarafından tescil ettirilmiş coğrafi işaretler ya da ürün adları veya başvuru şartlarına uygun
olmayan

tescillerin

hükümsüzlüğü

menfaati

olanlar

tarafından

mahkemeden

istenebilmektedir. Ayrıca denetim işlemlerinin yeterince ya da belirtilen şekilde yapılmaması
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halinde de bu tescillerin hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Coğrafi işaretin kullanımının
denetimine ilişkin olarak coğrafi işareti tescil ettirenlerin yapacağı/yaptıracağı denetime ait
raporlar her 10 yılda bir Türk Patent Enstitüsü’ne ibraz edilmektedir.

Başvuru Formatı
Başvuru Tarihi ve No: Enstitü tarafından kaydedilecektir.
Başvuru Sahibi, Adresi: Başvuru sahibinin tam ve açık adı yer almalıdır.
Ürünün Adı: Korumaya konu olacak ürünün adı yazılacaktır.
Coğrafi İşaretin Adı: Coğrafi işaretin tam adı yazılacaktır. Örneğin Malatya Kayısısı
Coğrafi İşaretin Türü: Menşe ad/ mahreç işareti tanımlarından biri.(Destekleyici
bilgi ve belgeler eklenerek)
Kullanım Biçimi: Markalama, etiketleme veya işaretleme şekillerinden birisi.
Markalama; üreticilerin marka ile birlikte coğrafi işareti ürünlerinin üzerinde
kullanmalarıdır. Etiketleme ise; başvuru sırasında görsel örneği belirlenmiş etiketin
üretilen tüm ürünlerde kullanılmasıdır.
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: Ürünün ve gerekiyorsa
hammaddelerinin genel özellikleri, boyutu, rengi, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik
vb. ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler bulunmalıdır. Üretim alanına ait iklim,
toprak ve beşeri faktör özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri ayrıntılarıyla
belirtilmedir.
Üretim Alanı: Ürünün üretildiği coğrafi alan, ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Bu bilgiler,
gerekiyorsa harita ile desteklenebilir. Örnek: “Malatya ili sınırları” vb.
Mahreç İşareti ise Üretim Alanında Gerçekleşmesi Zorunlu Bulunan Özellikler
Üretim Metodu: Aynı tür ürüne ait genel üretim metotlarından ziyade, tescile konu
ürünün -varsa- yöreye özgü özellikler taşıyan üretim metodu, tüm detaylarıyla
açıklanmalıdır.
Denetleme: Ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe
sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri
örgütten oluşan tarafsız bir denetim sistemi oluşturulmalıdır. Oluşturulan denetim
sistemi; görevini tam olarak yerine getirmek için yeterli personel, ekipman ve diğer
olanaklara sahip olmalıdır. Denetim sistemi, üretim aşamalarının yanı sıra şikâyet
halinde de denetim yapabilmelidir. Ayrıca denetimde yer alan her bir kuruluştan
alınacak, denetimlerin 555 Sayılı KHK hükümlerine uygun olarak yerine
getireceğine ilişkin resmi onaylı ve kişi adı belirtmeyen taahhütnamelerin başvuru
formuna eklenmesi gerekmektedir.
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4.

DÜNYADA COĞRAFİ İŞARET

4.1. Coğrafi İşaretin Önemi
Gittikçe küreselleşen üretim sistemleri, gıda mamulleri başta olmak üzere bir takım ürünleri
tek tipleştirmektedir. Gerek iç gerek ise dış ticarette tüketiciler, gıda maddelerinin kökenine
ve duyusal özelliklerine giderek daha çok önem vermekte, coğrafi kökeni belli olan,
özgünlüğü sertifikalanmış ürünleri, giderek daha fazla talep etmektedir. Ürünün coğrafi yeri
ve üretim biçimi tüketiciye bir güven vermektedir. Coğrafi işaret alan ürünler piyasadaki
benzerlerine karşı diğer bir ifadeyle “haksız rekabete” karşı koruma altında olmaktadır. Bu
konuda en gelişmiş mevzuat AB’de bulunmaktadır. AB’nin mevcut kalite programları, ürün
isimlerini yanlış kullanım ve taklitten korur, ayrıca tüketicileri ürünlerin kendine has özellikleri
konusunda bilgilendirmektedir.
Coğrafi işaretleme, sürdürülebilir kırsal gelişime çok önemli katkıda bulunmaktadır. Coğrafi
işaretlemeye sahip olan yerler, üreticiler ve ürünler değerlenir, yerel bitki türleri muhafaza
edilir, iş fırsatları yaratılır, kırsal çeşitlilik ve toplumsal birlik desteklenmektedir. Coğrafi işaret
ile birlikte ürünün kaynaklandığı coğrafi yerin bizzat reklamını yaparak kırsal ve kültürel
turizmi desteklenmektedir.
Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler örnek alınarak gastro turizmde başarı hikâyeleri
yakalanmaktadır.

Fransa ekonomisi 2012 yılı verilerine göre 19 milyar Avro gelir elde

etmiştir. Fransa coğrafi işaretli ürünlerin ihracatından 6 milyar Avro gelir sağlamakta ve bu
rakam gıda endüstrisinin yıllık toplam ihracatının %30'unu oluşturmaktadır. Fransız coğrafi
işaretli peynirleri diğer peynirlere göre%30 oranında, şaraplar ise %230 oranında daha
yüksek fiyata alıcı bulmaktadır.
İtalyan Toscano yağları, coğrafi işaret olarak 1998 yılında tescil edilmesinden itibaren%20
daha fazla fiyata satılmakta; ihraç edilen Fransız şaraplarının% 85'i coğrafi işaret
taşımaktadır. AB genelinde ise yine 2012 yılı verilerine göre coğrafi işaretli ürünlerin toplam
satış tutarı gıda ürünlerinde 14,5milyar Avro, şaraplarda 13milyar avro ve yüksek alkollü
içkilerde 30 milyar Avro olarak belirtilmektedir. AB ihracat rakamlarına göre ise coğrafi işaretli
gıda ürünleri 0,7milyar Avro, şaraplar 5,9milyar Avro, yüksek alkollü¸ içkiler 5,7milyar Avro
tutarında gelir sağlamaktadır.
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4.2. Uluslararası Düzenlemeler
Coğrafi işaretlerin korunmasında Dünya genelinde temel olarak iki ayrı sistemin uygulandığı
görülmektedir. Bir kısım ülkeler Türkiye'de olduğu gibi coğrafi işaretleri kendine özgü
düzenlemeler kapsamında korumakta iken, bir kısım ülkeler ise marka hukuku sistemi içinde
koruma gerçekleştirmektedir.
Coğrafi işaretlerin kendine özgü düzenlemelerle korunduğu ülkelerden Fransa, İtalya ve
İspanya'nın iyi uygulamalar arasında yer aldığı Dünya genelinde kabul edilmektedir.
Uygulayıcıları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu diğer sistemde ise
coğrafi kaynak belirten ibareler marka hukuku hükümlerine göre korunmaktadır.
Uluslararası ticaretin yaygınlaşması ile birlikte coğrafi kaynak belirten işaretlerin korunması
önem kazanmış ve bu amaçla uluslararası platformda çeşitli tarihlerde farklı anlaşmalar
yapılmıştır. Türkiye bu anlaşmalardan TRIPS Anlaşması, Paris Sözleşmesi ve Sahte veya
Aldatıcı Mahreç İşaretlerinin Engellenmesi Hakkında Madrid Anlaşmasına taraftır. Ayrıca
içeriğinde coğrafi işaretlere ilişkin hüküm bulunan ve ülkemizin taraf olduğu serbest ticaret
anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmalara aşağıda yer verilmektedir;


20 Mart 1883 Tarihli Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi

Coğrafi işaretlere ve coğrafi köken gösteren diğer işaretlere ilişkin olarak hüküm içeren ilk
uluslararası sözleşmedir. Paris Sözleşmesi, bu alanda 20’nci yüzyıl boyunca çeşitli ülkelerin
yaptıkları düzenlemeleri etkilemiştir. Paris Sözleşmesinin kaynak işaretlerinin korunması ile
ilgili olarak düzenlenen 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde, kaynak belirten işaretleri ürünlerin¸
olduğundan farklı bir bölgeden kaynaklandığını göstermesi yasaklanmış ve doğrudan veya
dolaylı şekilde ortaya çıkabilecek sahte kullanımlar karşısında uygulanacak yaptırımlar
belirlenmiştir.(Ek 3 olarak bu maddeler sunulmuştur.)


14 Nisan 1891 Tarihli Sahte veya Aldatıcı Mahreç İşaretlerinin Engellenmesi

Hakkında Madrid Anlaşması
Konusu sadece coğrafi işaretler olan ilk uluslararası düzenlemedir. Ancak yasa itibariyle
bakıldığında, Anlaşma metninde coğrafi işaret ibaresi geçmemekte, “kaynak işareti” ibaresi
kullanılmaktadır. Burada kullanılan “kaynak işareti” ürünün kökeninin bulunduğu bölgeyi ifade
eden coğrafi alan anlamındadır. 1891 yılında yürürlüğe giren Anlaşma, sınai mülkiyet hakları
ile ilgili farklı kavramlar hakkında hükümler içeren Paris Sözleşmesinden farklı olarak sadece
sahte ve yanıltıcı kaynak işaretleri ile ilgili düzenlemeler içermektedir. Tek bir başvuru ile taraf
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ülkelerde marka tescili, marka tescil edildikten sonra yapılacak sicil değişikliklerini kolay ve
hızlı hale getirmek amaçlanmıştır.


1958 Tarihli Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili Hakkında Lizbon

Anlaşması
Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili Hakkında Lizbon Anlaşması 1958 yılında
hazırlanmıştır. 2014 yılı itibariyle Lizbon Anlaşmasına 28 devlet üye olmuştur. Lizbon
Anlaşmasının uygulayıcısı WIPO' dur. Anlaşma hükümleri çerçevesinde tescil edilen coğrafi
işaretler üye ülkelerin tamamında koruma altına alınmış olur.
Avusturya

Estonya

İtalya

Romanya

Belçika

Finlandiya

Letonya

Portekiz

Bulgaristan

Fransa

Litvanya

Slovakya

Hırvatistan

Almanya

Lüksemburg

Slovenya

Kıbrıs

Yunanistan

Malta

Kıbrıs

Çek Cumhuriyeti

Macaristan

Hollanda

İsveç

Danimarka

İrlanda

Polonya

Britanya

2014 Lizbon Anlaşması Üye Devletler

Lizbon Anlaşması ile menşe adı kavramı ilk kez uluslararası bir düzenlemede tanımlanmıştır.
Anlaşma kapsamında şimdiye kadar 921 adet tescil gerçekleştirilmiştir ve bunların 816'sının
koruması devam etmektedir. En fazla tescile sahip ülke 509 ürünle Fransa'dır.


15 Nisan 1994 Tarihli Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması(TRIPS)

Coğrafi işaret kavramının çok taraflı bir anlaşma metninde ilk olarak ele alınması TRIPS
Anlaşmasında gerçekleşmiştir. Anlaşma hükümleri Dünya Ticaret Örgütü¸ tarafından
yürütülmektedir. Anlaşma ile diğer fikri mülkiyet hakları gibi coğrafi işaretlerin de uluslararası
düzeyde yeterli ve etkin bir şekilde korunması amaçlanmıştır.
Anlaşmanın 22, 23 ve 24. maddeleri, coğrafi işaretlerle ilgili tanımlar ve haksız kullanımların
engellenmesi ile ilgili hükümleri içermektedir. 23. madde uyarınca ayrıca şarap ve distile alkol
içkilere yönelik coğrafi işaretler için ek koruma öngörülmektedir.
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4.3. Coğrafi İşaretlerin Avrupa Birliği’ndeki ve Uluslararası Platformdaki Önemi
Avrupa politikaları çerçevesinde, üreticiler, belirli tarım ürünleri ve gıda maddelerinin
isimlerini üç ayrı program kapsamında kaydettirebilir ve koruma altına alabilir. AB Köken ve
Kayıt Veri Bankası’nda 1274 coğrafi işaret mevcuttur. AB’deki coğrafi ürün piyasasının 75
milyar avro olduğu tahmin edilmektedir. Bu meblağ tartışmaya açık olmakla birlikte,
yadsınamayacak olan şey tüketicilerin coğrafi ürünlere talebinin giderek artmasıdır. Coğrafi
işaretli ürünler, kalkınma aracı olarak kullanılmaktadır. AB'de coğrafi işaret tescilli ürün,
eşdeğerine göre 2,23 kat pahalıya satılmaktadır. Bununla beraber, üreticiler tarafından da
ürünlerini koruma altına almak çok büyük bir katma değerdir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü idaresi altında olan 1883 Paris Sözleşmesi ve 1958’de
imzalanan Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili İçin Lizbon Anlaşması gibi bir
kaç antlaşma uluslararası platformda coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin maddeler
içermektedir. Günümüzde ise Dünya Ticaret Örgütü nezdinde, “Ticaretle Bağlantılı Fikri
Mülkiyet Hakları Anlaşması veya ABD ile AB ile imzalanacak olan serbest ticaret
anlaşmasında coğrafi işaretler konusu büyük ihtilaflar içermektedir. Bu noktadaki ana ihtilaf
konusu, Avrupa’daki ülkelerin yöresel ürünlerini ABD’ye karşı korumak istemesidir.
4.4. Dünya’da Coğrafi İşaret Örnekleri
Ürünlerde ve süreçlerde meydana gelen yeniliklerin piyasada ekonomik değerinin olabilmesi
için ticarette ayırt edici bir kimliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu kimlik marka, firma adı,
vb. olabileceği gibi Coğrafi İşaret de olabilir. Bu tarzda yaratılan kimlik ise yaratıcı çaba ile
oluşturulan ürün ve/veya sürecin piyasa değerini arttırır.
Genel olarak, Coğrafi İşaret ürünün yetiştiği ve üretildiği coğrafi yerin adından oluşur. Coğrafi
İşaret birçok tarım ürünü için kullanılabilir. Örneğin İtalya’nın belli bir bölgesinde yetişen
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zeytinyağı İtalya’da Tuscany coğrafi işareti ile koruma altına alınmıştır. Fransa’da üretilen
Roquefort peyniri için de tüm Avrupa Birliği’nde ve ABD’de Cİ koruması alınmıştır. Cİ tarımsal
ürünler için yoğun olarak kullanılsa da sadece tarımsal ürünler ile sınırlı değildir. Bir malın
üretiminde yöreye ve/veya bölgeye ait beşeri sermayenin ve o yöreye özgü imalat
yeteneğinin ve geleneğinin etkisi var ise bu durumda da o ürün ve/veya süreç Cİ olarak kabul
edilir. Örneğin, ‘İsviçre’ bu ülkede üretilen saatler için bir coğrafi işaret olarak algılanmaktadır.
Tüketiciler açısından Alman ve Japon arabaları, Fransız parfüm ve kozmetik ürünleri de Cİ
olarak algılanmaktadır. Bu yiyecek ve içecekler için de geçerlidir; örneğin Alman birası,
Fransız ve İtalyan şarabı ve peyniri, İsviçre çikolatası, Rus votkası gibi.
Gelişmekte olan ülkelerde düşük seviyelerde seyreden patent faaliyetleri, bu ülkelerde
araştırma geliştirme (AR-GE)’ye ayrılan kaynakların kıtlığı, ulusal yenilik sistemlerinin
oluşturulamaması

ve/veya

bunlara

işlerlik

kazandırılamaması

gibi

nedenlerden

kaynaklanmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkeler Cİ söz konusu olduğunda karşılaştırmalı
bir üstünlüğe sahip olabilirler. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir:


Cİ koruması için ulusal yenilik sistemi gibi çok kapsamlı bir altyapıya veya çok büyük

finansman gerektiren AR-GE harcamalarına ihtiyaç yoktur;


Patentler ile kıyaslandığında coğrafi işaret başvuru ve tescili daha az maliyetlidir;



Cİ koruması için yeni bir ürün üretmek gerekmemektedir. Diğer bir ifadeyle, Cİ

koruması var olan ürünler için de sağlanabilmektedir.
Avrupa’da Cİ koruması bu ürünleri üreten üreticilerin kârlarının artmasına neden olmuştur.
Örneğin Toscano yağı diğer yağlara göre %20 daha fazla bir fiyattan, Fransız Bresse kümes
hayvanları (poultry) diğer kümes hayvanlarına göre 3-4 kat daha fazla bir fiyattan ve Fransız
Comte peynirin üretiminde kullanılan süt diğer sütlere göre %10 daha yüksek bir fiyattan alıcı
bulmaktadır. Cİ ile korunan peynirler diğer peynirlere göre kilo başına ortalama iki avro daha
yüksek fiyattan satılmaktadır.
Ayrıca Cİ koruması ticareti arttırarak, bu ürünün dış piyasalarda daha fazla yer bulmasına
olanak sağlayabilir. Dünyanın bir numaralı çay üreticisi Hindistan’ın, Darjeeling bölgesinde
yetişen ‘Darjeeling Çayı’ buna örnek olarak verilebilir. Hindistan bu çay için uluslararası
düzeyde marka ve/veya Cİ koruması almak ve yasal olmayan kullanımları önlemek için
yaklaşık (1998–2002 yılları arasında) 200 bin Amerikan doları harcama yapmıştır. Buna
karşın, 2000 yılında bu çayın ihracatından 30 milyon dolar elde etmiştir. Çay üretimi emekyoğun bir süreçtir ve bu üretim sürecinde çay sektöründe 52 bin kişiye sürekli, 15 bin kişiye
de Mart-Kasım ayları arasında geçici iş sağlanmaktadır.
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4.5. Hindistan- Darjeeling Çayı - Coğrafi İşaret Yöresel Ürün Başarı Hikâyesi
Dünyada

sadece

Hindistan'ın

Batı

Bengal

eyaletinin

kuzeyindeki Darjeeling bölgesinde yetişen bu çay, dünyanın
en iyi çayı kabul edilmektedir. Darjeeling, şarap ürünlerinde
şampanyanın yeri ne ise, çay ürünlerinde Darjeeling ‘in yeri
de o'dur. Her yıl sadece 10 bin ton üretilen Darjeeling,
dünyanın en fazla aranılan çayıdır. Darjeeling çayı kalitesinin
en yüksek olduğu mevsimde, her bitkiden sadece en iyi iki yaprak toplanarak dünya
pazarlarına sunulmaktadır.
Darjeeling Çayı üretimi 17,800 hektarlık bir alanda gerçekleştirilmektedir ve 8-9 milyon kg
civarında yıllık üretim potansiyeline sahiptir. Bölgede 87 çay üreticisi bulunmakta ve çay
çoğunlukla kadınların oluşturduğu bir işgücü tarafından işlenmektedir.
Çay üretimi bölgenin ana ekonomik aktivitesidir ve üretimin %70’inden fazlası ihraç
edilmektedir. Darjeeling bölgesinde çay üreticiliği 1830’lu yıllara kadar dayanmaktadır.
Ülkede Çay Konseyi 1953’te kurulmuştur ve çay hasadını, işlenmesi ve satışı bu Konsey
tarafından denetlenmektedir.
Darjeeling Çayı tüm Dünya’da yüzyıldan fazladır piyasada olan ve tüketicileri tarafından ayırt
edici ve oldukça bilinen bir aroma ve kaliteye sahip olması, zirai ve iklimsel koşulların doğal,
eşsiz ve yöreye özgü kombinasyonu sonucu ortaya çıkmış olması, karakteristik özelliğe sahip
kalitesi, yüksek bilinirliği ve tüm bu özelliklerin coğrafi kaynağına bağımlı olması nedeniyle
coğrafi işaret olarak tescil edilmiştir. Coğrafi işaret başvurusu yapılmasının ana nedenleri
arasında:


Darjeeling ”in Dünyanın her yerinde satılan çaylarda yanlış ve haksız kullanımını

engellemek,


Tüketiciye “doğru” ürünü sunmak,



Marka değerinin geliştirilerek bölgede üretim yapan çay üreticilerinin elde ettiği ticari

kazancın artırılması isteği yer almaktadır.
Bu çabalar kapsamında 1986 yılında “Darjeeling” logosu geliştirilmiş ve İngiltere, Amerika,
Kanada, Japonya, Mısır ve Madrid Anlaşması yoluyla Almanya, Avusturya, İspanya, Fransa,
Portekiz, İtalya, İsviçre’de de marka tescili gerçekleştirilmiştir.
1999’da “Darjeeling Certified Trademark Protection Scheme – Darjeeling Tescilli Marka
Koruma Programı” başlatılmıştır. Bu programla birlikte markanın haksız, sahte ve taklit
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kullanımlarına yönelik uluslararası bir önlem alınmıştır. 2004 yılında Darjeeling Çayı coğrafi
işaret olarak tescillenmiş, Hindistan Çay Konseyi uluslararası bir marka izleme şirketiyle
anlaşmıştır. Böylece markaya yönelik ihlal ve haksız kullanımları ortaya çıkarmanın önüne
geçilmiştir. Örneğin bu kapsamda Sri Lanka’da 4 yıl içinde 15 ihlal veya haksız kullanım
davası ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalarda sadece ihraç gerçekleştirilen ülkeler değil çok
daha geniş bir koruma kapsamı gözetilmiştir.
Bu çabalar sonucunda Amerika, İngiltere gibi ülkelerde de haksız kullanım ve taklit davaları
açılmış ve davalar profesyonelce takip edilerek Darjeeling lehine sonuçlar elde edilmiştir.
Markalaşma çalışmalarına eşzamanlı olarak da tedarik zincirinde kalite artırımı çabaları daha
sistemli hale gelmiş ve bu süreçte Entegre Tedarik Zinciri İzleme Sistemi kurulmuştur. Bu
sistemle günlük yeşil yaprak hasadı, günlük hasat kayıtları, günlük işgücü kayıtları, yeşil
yaprak satışı/alımı kayıtları, günlük çay işleme kayıtları, fatura kayıtları, yükleme kayıtları gibi
tüm bilgiler ortak bir sistemle izlenmeye başlanmıştır. Bölgede tescilli 87 üreticinin tümü bu
bilgileri düzenli ve sürekli vermek zorundadırlar.
Tedarik Zinciri İzleme Sistemiyle üreticilerin %33’ü her yıl tüm denetim süreçlerinden
geçmektedir ve her 3 yılda bir de tüm üreticiler tüm denetim süreçlerini tamamlamak
zorundadırlar. İşletmelerin %10’u plansız denetimlere tabi kalmaktadır. Bu çabaların
sonucunda Hindistan’dan ihraç edilen Darjeeling Çaylarının %100’ünün Darjeeling bölgesi
kökenli olduğu ispatlanabilir hale gelmiştir.
Bu çabalara birlikte marka değerinin artırılmasına yönelik tanıtım ve pazarlama çalışmaları
sürdürülmüştür. Bu kapsamda marka koruması ve sınai haklar konusunda bilgi seviyesi
geliştirilmiş, tüketicilerin kaliteyi değerlendirme konusunda eğitilmiş, Darjeeling konusunda
üreticiler, tüccarlar ve tüketicilerin sürekli güncel bilgi alabileceği web bazlı uygulamalar
geliştirilmiştir.
4.6.

Dünyada Çay Üretimi

Dünyada 30’dan fazla ülkede çay tarımı ve üretimi yapılmaktadır. Çay Tarım alanlarının %77.
3`ü, üretimin %84. 6’sı 8 ülke tarafından sağlanmaktadır. Food and Agriculture Organization
(FAO) istatistiklerine göre Dünya’da çay tarım alanları 2010 yılında 3.149.608 hektar, 2011
yılında 3.412.539 hektar, 2012 yılında 3.517.383 hektar, 2013 yılında ise 3.521.220 hektar,
2014 yılında ise 3.779.382 hektara ulaşmıştır.
Aynı istatistiki rakamlar doğrultusunda, Dünya'da çay üretimi ise 2010 yılında 4.606.606 ton
iken ( siyah çay, yeşil çay ve diğer çay çeşitleri), 2011 yılında 4.771.205 ton, 2012 yılında
28

5.034.967 ton, 2013 yılında rakam 5.361.523 ton ve 2014 yılında da 5.561.339 hektar
olmuştur.
Türkiye dünyada, çay tarım alanlarının genişliği bakımından 8 inci, kuru çay üretiminde 6ncı,
kuru çay tüketimi yönünden de 3.sırada yer almaktadır.

Dünya Çay Tarım Alanları (2014)
ÜLKELER

ÇAYLIK ALAN (Bin Hektar)

ÇİN

1.996

HİNDİSTAN

604

SRİLANKA

222

KENYA

203

ENDONEZYA

119

VİET NAM

115

MYANMAR

83

TÜRKİYE

76

Diğer Ülkeler toplamı

382

Genel Toplam

3.800

ÇAYKUR Çay Sektör Raporu 2016
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Dünya Kuru Çay Üretimi (2014 FAO)
ÜLKELER

MİKTAR (Bin Ton)

ÇİN

2.111

HİNDİSTAN

1.207

KENYA

445

SRİLANKA

338

VİETNAM

228

TÜRKİYE

227

İRAN

119

ENDONEZYA

154

Diğer Ülkeler Toplamı

731

Genel Toplam

5.561

ÇAYKUR Çay Sektör Raporu 2016
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5.

REKABET

EDEBİLİRLİK

AÇISINDAN

COĞRAFİ

İŞARETİN

ÖNEMİ

TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARET ÖRNEKLERİ
Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi konumu ve üç ayrı iklim kuşağına sahip olması, farklı
toprak yapısı ile kültürel miras ve beşeri sermayesinin çeşitliliği sadece bu topraklara özgü
ürünlerin ve imalat tekniklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu faktörler bir bütün
olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’nin coğrafi işarete konu olabilecek çok çeşitli ürünlere
sahip olabileceği beklentisi ortaya çıkmaktadır. Bu ürünlerin Coğrafi İşaretler ile
korunmasının sağladığı avantajlar belli başlı üç grupta toplanabilir:


Üreticilere koruma sağlaması: Cİ’in en temel fonksiyonlarından biri coğrafi bölgeden

kaynaklanan mal ve/veya hizmetleri diğer bir coğrafi bölgeden kaynaklanan aynı veya benzer
mal ve/veya hizmetlerden ayırt etmektir. Bu ayırt edici özellik bireysel düzeyde değil, kolektif
düzeydedir. Cİ taşıyan ürünleri üreten farklı bireylerin birlikte korunmasını sağlar ve sınırsız
koruma süresi vardır. Cİ koruması ürüne piyasa kimliği kazandırır, buluş ve diğer yaratıcı
faaliyetleri teşvik eder. Ayrıca bir ürünün üretildiği yer ile bağlantısını sağlar.


Pazarlama olanaklarını arttırması: Ürünlerin o coğrafi bölgeye özgü öğeler

barındırmasından kaynaklanır. Bu öğeler ürünün karakteristik özelliklerini ve kalitesini
belirler. Dolayısıyla ürünün üretildiği coğrafi alan ile ürünün kalitesi ve özellikleri arasında sıkı
bir ilişki vardır. Bu sıkı ilişki ise tüketicilere malın üretildiği veya kaynaklandığı coğrafi bölge
ve bu coğrafi bölgeye özgü ürün kalitesi ile ilgili bilgiler verir. Cİ ilk olarak tüketicilerin
tercihlerini yönlendirerek bu ürünlere olan talebi etkiler ve tüketicilerin o ürünü diğer
ürünlerden ayırt etmesini sağlayarak ürüne bir kimlik kazandırır. Dolayısıyla bir ürünün Cİ
tescili ile korunması insanların aldatılmasını engeller. Böylece Cİ tescili, tüketicilerin arama
maliyetlerini düşürerek asimetrik bilginin azalmasına yol açar. Günümüzde birtakım firmalar
ürünlerin kalitesini vurgulamak amacıyla haksız yere Cİ nitelikli ibareleri kullanmaktadır, bu
ise tüketicilerin aldatılmasına yol açarak o ürüne daha yüksek fiyat ödemelerine neden
olmaktadır. Etkin bir Cİ koruması ise bu haksız kullanımı engeller.



Ekonomik getiri sağlayarak kırsal kalkınmayı desteklemesi: Cİ’in ürüne piyasa

kimliği kazandırması ve ürün farklılaştırmasına yol açarak böylece ürüne korunmadığı
duruma göre daha yüksek bir fiyat verilmesinden kaynaklanır. Cİ koruması yerel üreticilere
kendi markalarını yaratma ve bundan ticari kazanç elde etme imkânı sağlayacaktır. Diğer
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taraftan bu ekonomik kazançların sağlanması için çok yüksek miktarlarda AR-GE
harcamasının yapılmasına gerek yoktur; bu ekonomik kazançlar zaten var olan bir ürünün
korunması ile elde edilebilir ve patentlerde olduğu gibi çok karmaşık faaliyetlere gerek
kalmaz.
Dolayısıyla Türkiye ekonomisi açısından Cİ’lerin yakından incelenmesi, Türkiye’nin bu
avantajlardan ne ölçüde faydalandığının ortaya konması açısından önem taşımaktadır.
Coğrafi işaretler sahip oldukları karakteristik ve geleneksel özelliklerle, kalitesiyle
kaynaklandığı coğrafyanın tanıtımına büyük fayda sağlar. Zira coğrafi işaretler bağlı oldukları
yörenin bir parçasıdır. Coğrafi işaretlerin piyasada ikamelerinden daha yüksek fiyatlara
satıldığı, katma değer yarattığı, ürün çeşitlendirme ile ürünlerin standartlaşmasını önlediği
düşünüldüğünde coğrafi işaretli ürün üretenlerin niş pazar imkânlarından faydalanmalarının
önemi daha da ortaya çıkmaktadır.
Coğrafi işaretler aynı zamanda ürün için pazar farklılaştırmasının da bir aracı olabilir. Coğrafi
işaretler sayesinde ürün, üretim yeri dışında daha çok pazarlanma imkânı bularak pazar
farklılaştırmasının da bir parçası olur. Pazarlama stratejisinin çok kullanılan en önemli
araçlarından biri olan reklâm, hem ürünün tanıtılmasında hem de ürünün kökeninin
bilinilirliğini sağlama noktasında önemlidir. Zira coğrafi işaretler sadece ürünün pazardaki
ününü, imajını olumlu etkilemez aynı zamanda ürünün kaynaklandığı coğrafi yerin de bizzat
reklâmını yapar.
Coğrafi işaret sisteminin ekonomik performansı, kullanılan yerel kaynaklara net katma
değerin eklenmesi ile hesaplanır. Toplam net katma değer ise her birim başına net kâr
marjının o zaman diliminde (genellikle 1 yıl) satılan mallarla çarpımı ile bulunur.

Coğrafi İşaretli Ürün

Ek Fiyat

Gemlik Zeytini

%75 Ek Fiyat (TL/kg)

Bresse Tavuğu(Fransa)

Beyaz Et Fiyatının 4 Katı

Champagne (Fransa)

12$ → 40$

Antigua Kahvesi Çekirdeği
(Guatemala)

0,5$→ 1,5$
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Parma Jambonu(İtalya)

39 liret/ kg→ 42 liret/kg

Jamao kahvesi (Dominik

Tescilden sonra 67 USD 107

Cumhuriyeti)

USD

Değişik iklim kuşaklarına, farklı kültürel miras ve beşeri sermayeye sahip olan Türkiye’nin
çok büyük bir ürün çeşitliliğine sahip olmasına rağmen, korunan Cİ sayısının bu kadar az
olması büyük bir tezatlık oluşturmaktadır. Bunun nedenleri arasında üreticilerin coğrafi işaret
koruması ile ilgili bilgilerinin az olması veya hiç olmaması, bu hakkın bireysel değil, kolektif
bir hak olması gibi nedenler yatmaktadır. Yıllar itibariyle kırsal kesimin toplam nüfus ve
toplam istihdam içindeki payı azalsa da halen gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında yüksek
bir paya sahiptir. Tarımın teknolojiden uzak ve halen hava koşullarına bağımlı olması, yöre
insanları için sürdürülebilir bir gelir sağlanmasını engellemektedir.
Yıllar itibarı ile artan azalan bir şekilde seyreden mahsul ekimlerinin, ürün fazlalığı nedeni ile
telef olan ürünlerin önüne geçmenin bir çaresi Cİ’ler olabilir. Cİ ile korunan bir ürünün kalitesi
ve ünü o ürüne kemikleşmiş ve sadık olan bir talep yaratacak ve dolayısıyla mahsul fazlalığı
olsa bile o malın fiyatının düşmesi ve telef olması engellenebilecektir. Diğer taraftan kırsal
kesimin düşük gelir düzeyi düşünüldüğünde, Cİ korumasının o yörede üretim yapan yerel
halka sürekli bir gelir sağlayabileceği de göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, Cİ ile korunan ürünün
yörede üretilmesi ve iş olanaklarının arttırılması köyden kente göçün önüne geçilmesine de
yardımcı olacaktır.
Ayrıca yöresel dokunun bozulmamasında, kültürel ve geleneksel bilginin devamında bu
korumanın önemi yadsınamaz. Ancak Cİ’ten tam olarak faydalanabilmesi için bu korumaların
yurt dışına da taşınması, yöresel üretimin ticarileştirilerek sadece Türkiye içinde değil,
Türkiye dışında da pazarlanabilmesi gerekmektedir. Cİ ile korunan ürünlerde büyük bir
ihracat potansiyeli bulunmaktadır. Bu ihracat potansiyelinin arttırılabilmesi için gerekli reklâm
ve pazarlama kanallarının çalıştırılması ile gelir transferi sağlanacaktır. Bu konuda başta TPE
olmak üzere, ilgili coğrafi bölgenin içinde yer alan yerel belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler
ve ticaret odaları bu konuda öncülük edebilirler. Enflasyon, işsizlik, düzensiz gelir gibi
problemler ile yaşanan pazarlama sorunlarına bu şekilde sınırlı da olsa bir kaynak aktarılması
mümkün olabilecektir.
Türkiye’ye özgü tarım ve el sanatları ihraç ürünlerinin yurt dışında Cİ ile korunması buradan
sağlanan gelirlerin uzun dönemde artmasını sağlayacaktır. Çinli halı üreticileri, yıllarca,
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kalitesiz halıları Türk el dokuma halısı diyerek satmışlar ve yüksek gelir elde etmişlerdir. Diğer
taraftan, söz konusu ürünlerden yan ürünler üretilerek katma değer yaratılması için gerekli
önlemlerin alınması, yöre halkının gelirini daha da arttıracaktır. Bu özellikle Cİ ile korunan
tarımsal ürünler için uygulanabilir bir politika olabilir. Katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı
sadece ilgili yöre halkının gelirlerinin artması için değil, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi
için de bir kaynak sağlayacaktır.
Coğrafi işaretli ürünler; genelde halkımız tarafından çok iyi tanınan ürünler olarak şarküteride
doğal hayatımız içinde yer almaktadır. Örneğin; şarküterideki Osmaniye Yer Fıstığından,
Maraş Burma Bileziği ’ne, Antakya Künefesinden, Maraş Biberi’ne, Maraş Tarhanasına kadar
bir bölgeye gittiğinizde mutlaka tatmanız ya da görmeniz gereken ürünler olarak isimlendirilen
çoğu ürün, coğrafi işaretli ürünlere birer örnek teşkil etmektedir.
Bir ürüne yönelik coğrafi işaret tescilinin alınmasının en önemli hedeflerinden birisi genel
nitelikleri itibariyle ürünün üretimi, kaynağı gibi bir takım yerel niteliklerine bağlı olarak belli
bir bölgede üne kavuşmuş ürünlerin korunmasına imkân sağlayabilmektir. Bu konuya bir
örnek vermek gerekirse; künefe için “Antakya” ibaresi, dondurma için “Maraş” ibaresi, yer
fıstığı için “Osmaniye” ibaresi belirli bir kalitenin işareti olarak ortaya çıkmaktadır.
Coğrafi işaret tesciline sahip olması gereken 2500 yöresel üründen sadece 209’u tescillidir.
(TPE 2017) Tescil süreci devam eden 219 ürün vardır. (Coğrafi İşaret Tescili alınmış bu
ürünler EK 4 olarak verilmiştir.) Türkiye Patent Enstitüsü, tescili kolaylaştırmak için harekete
geçmiştir. Türkiye’de tescil edilen coğrafi işaretler sadece ülke içinde geçerlidir. Yıllara göre
coğrafi işaret tescil ve başvuru sayılarına bakıldığında; 2008 yılında 48 başvuru ile 12 tescil
bulunmakta iken, 2011 yılında başvuru sayısı 2 katına çıkarak 87 başvuru ile 18, 2012
yılında ise 140 başvuruya rağmen 12 tescilli ürün bulunmaktadır. 2008-2012 yılları arasında
başvuru sayısı artmasına rağmen tescil sayısı artmamıştır. Bunun sebebi bilinçsiz ve başvuru
koşullarına uymamaktan kaynaklanmaktadır.
Yakın zamanda tamamlanan Malatya kayısısı ile beraber Avrupa Komisyonunda 3 tane
tescilli coğrafi işaretimiz bulunmaktadır. Kayseri sucuğu ve pastırması başta olmak üzere 10
tane coğrafi işaret işlemleri komisyonda devam etmektedir. Diğer iki ürünümüz, Gaziantep
Baklavası ve Aydın İnciri AB tescili almış ürünlerimiz arasındadır.

34

İstatistikler Türk Patent Enstitüsü

Coğrafi işaret için ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri ile konu
ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları başvuru hakkına sahiptir. TPE de tescil başvurularını
incelemek ve tescil etmekle yükümlüdür. TPE’nin coğrafi işaret başvurusu yapma yetkisi
yoktur. Ülkesellik prensibi gereği tescil edilen coğrafi işaretler, tescil edildikleri ülkede hüküm
ifade etmektedir. Bu bağlamda Türkiye'de tescil edilen coğrafi işaretler yalnızca Türkiye
sınırları içinde korunmaktadır. Coğrafi işaretlerin diğer ülkelerde de korunabilmesi için,
koruma elde edilmesi istenen ülkenin yasal düzenlemelerine bağlı olarak tescil başvurusu
yapılması gerekmektedir. Ayrıca ülkeler arasında yapılacak ikili ya da çok taraflı anlaşmalar
uyarınca da coğrafi işaretlere koruma sağlanması mümkündür.
Ürün Şartnamesi:
Bir gıda veya tarım ürününün menşe adı veya coğrafi işaretinin korunabilmesi için, ürün
şartnamesinin bulunması gerekmektedir. Ürün şartnamesi;


Tarım veya gıda ürününün menşe adı veya coğrafi işareti ifade eden adı,



Tarım veya gıda ürününün gerekli olması halinde ham maddesi, temel fiziksel,

kimyasal, mikrobiyolojik veya organoleptik özelliklerini kapsayan tanımı,


Coğrafi alanın tanımı,



Tarım veya gıda ürününün tanımlanan coğrafi alan menşeli olduğunun ispatı,



Tarım veya gıda ürününün elde edilme yöntemi, tescil müracaatı yapanların menşe,

kalite ve kontrolünün korunması ve sağlanması amacıyla paketleme işleminin tanımlanan
coğrafi bölgede gerçekleştirilmesi gerektiğine dair bir gerekçe ileri sürmesi halinde
paketleme hakkında bilgi dâhil mümkünse otantik ve değişmeyen yerel elde edilme
yönteminin tanımı,
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Coğrafi alan ile tarım veya gıda ürününün kalitesi, nitelikleri ve ünü arasındaki ilişki,

ürün şartnamesi ile ilgili kuralları belirleyen idarenin adı adresi ve görevleri, tarım veya gıda
ürünü ile ilgili özel etiketleme kuralları ve topluluk veya ulusal düzeyde diğer gereklilikler
hakkında detaylı bilgiler.
Hayvansal menşeli ürünlerin menşe adının tescilinde, kullanılan yemin menşei ve kalitesi ile
ilgili detaylara yer verilmesi gerekmektedir. Yemin, mümkün olduğu ölçüde tanımlanan
coğrafi bölgeden temin edilmesi şart koşulmaktadır.
İşletmeler, ürün menşeinin ispatı bağlamında, ham madde ve/veya ürünlerin tedarikçisi,
miktarı ve menşei, nihai ürünün alıcısı, miktarı ve varış noktası ile girdiler ve nihai ürünler
arasındaki korelasyonu sağlamak zorundadır.
Günümüze değin coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunan kurum ve kuruluşlar içinde özel
şahıs ve şirketlerin öne çıktığı görülmektedir. Sanayi ve ticaret odaları da bulundukları illerin
yerel değerlerini tescilleterek yüksek bir tescil sayısına (30 tescil) ulaşmıştır. Örneğin Antep
fıstığı için Gaziantep Ticaret Odası, Kayseri pastırması için Kayseri Ticaret Odası, Mersin
cezeryesi için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tescil başvurusunda bulunmuştur. 1996 yılında
25 tane tescilli coğrafi işaret bulunurken, 2009 yılında 30 tane ile en çok sayıya ulaşmıştır.
2013 ve 2014 yılında hiç tescilli ürün bulunmamaktadır.

Şekilde görüldüğü üzere Türkiye'de tescil edilen coğrafi işaretlerin büyük bir bölümü gıda ve
tarım ürünlerini kapsamaktadır. Bu iki grubun tescilli ürünler içindeki oranı%65,7'dir.
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6.

TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLERE İLİŞKİN TEŞVİK VE DESTEKLER

İhracat payında coğrafi işaretli ürünlerin artış göstermesi ve uluslararası pazarlarda yöresel
ürünlerin daha etkin ve verimli tanıtım ve pazarlamasının yapılabilmesi amacıyla üreticiler
kamusal teşvik ve desteklerden yararlanabilmektedirler.
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından tescil sonrası faaliyetlere ilişkin
destekler bulunmakta olup, Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
Desteği (URGE) kapsamında bölgesel üreticilerin bir araya getirilerek ortak hareket etmeleri
sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, coğrafi işaret tescili almış olan ürünlerin uluslararası
arenada pazarlama sürecine yönelik de destek mekanizması yer almaktadır.
Ekonomi Bakanlığı coğrafi işaret konusunda önemli bir destek yapılandırması içerisinde
daha yer almaktadır. Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan
“TURQUALITY” kapsamında bir destekleme yapılabilmesi için bir marka tescilinin olması ve
başvurunun bir üretici birliği tarafından yapılması gerekmekte olup Ekonomi Bakanlığı da bu
programın bir partneri konumundadır. Söz konusu desteklerden coğrafi işaret ekseninde
üretici birlikleri de yararlanmak üzere başvuru yapabilmektedirler.
Coğrafi işaret konusunda destek veren bir diğer kurum olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ise “Sınai Mülkiyet Hakları Desteği”
kapsamında tescil masraflarına yönelik olarak teşvik imkânı sunmaktadır. KOSGEB
tarafından yapılan bir diğer uygulama ise, Tematik Proje Destek Programı bünyesinde,
temayı “coğrafi işaret” belirlemek suretiyle, coğrafi işaretli ürünleri içeren projelerin ulusal ve
uluslararası tescil harcamaları konusunda yine KOSGEB tarafından destek verilmektedir.
Coğrafi işaret tescili kapsamında destek veren bir diğer kuruluş olan Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) koordinasyonunda “Katılım Öncesi Yardım AracıKırsal Kalkınma Bileşeni” (IPARD) kapsamındadır. “Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin
Geliştirilmesi” başlığı altında TPE onaylı Coğrafi İşaret Sertifikasına sahip ürünlere öncelik
tanınmaktadır. Geleneksel ve özgün yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünleri ile
geleneksel el sanatlarının değerlendirilmesi ve/veya işlenmesi için alternatif bir destek imkânı
daha sağlanmakta olup sadece ulusal tescil ücretini kapsayan bir destek programı özelliği
göstermektedir.
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7.

RİZE ÇAYI VE COĞRAFİ İŞARET UYGULAMASI

Türkiye’de çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Gürcistan sınırından başlayarak Ordu’nun
Fatsa ilçesine kadar uzanan kuşakta yapılmaktadır. Bu bölge içerisinde başta Rize olmak
üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde çay yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölge
dünya çay yetiştiriciliği yapılan alanlar içerisinde en üst bölgeler arasında yer almaktadır. Çin,
Hindistan, Sri Lanka gibi Asya ülkelerinde çayın üretim bölgeleri ekvatoral iklimin etkisiyle
sıcaklık eksi seviyelere düşmemekte, bundan dolayı yıl boyu çay üretimi yapılmaktadır.
Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde ise sıcaklık eksi seviyelere düşmekte, çay tarları yılın 6
ayı nadasta kalmaktadır. Ülkemizde çayın yetiştiği Doğu Karadeniz Bölgesi çay için gerekli
olan yağışı temin ettiğinden, herhangi bir sulama yapılmamaktadır. Yine ülkemizdeki
çaylıklarda herhangi bir hastalık ve zararlı mevcut olmadığından dolayı, normal bakım
dışında zararlılarla herhangi bir mücadele yapılmamaktadır. Bu da çayın kilogram maliyetini
azaltmakta ve Türk Çay’ına dünya piyasasında avantaj sağlamaktadır.
Kış aylarında çay bahçelerinin üzerine kar yağması Türk çayına önemli bir özellik
kazandırmaktadır. Bu özelliğinden dolayı ülkemizde çay bahçelerinde zirai ilaçlama
yapılmamaktadır. Bu da dünyada üretilen çayların aksine bizim çayımıza dünyanın en doğal
çayı olma özelliğini vermiştir.
Türk çayının bu yapısal farklılığından dolayı iyi bir tanıtımla dünya pazarında en pahalı satılan
en kaliteli çay olma kabiliyeti mevcuttur. Doğu Karadeniz haricinde dünyada neredeyse hiçbir
bölgede çay bahçelerinin üzerine kar yağmaz. Rize çayının üzerine yağan bu ince kar örtüsü,
bitki üzerinde oluşabilecek her türlü zararlı haşere ve etkenleri yok ederken Rize çayını da
daha kaliteli ve lezzetli hale getirir.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 760 bin dekar çaylık sahada yaklaşık 205 bin üretici çay tarımı
ile uğraşmaktadır. Yaş çay ürün rekoltesi son beş yılda 1.150-1.300 bin ton arasında
değişebilmektedir. Türk Çay Sektöründe toplam faal 197 fabrika bulunmaktadır. Bunların
46’sı ÇAYKUR, 151’i özel sektöre ait çay fabrikalarıdır. Bu fabrikaların 154’ü Rize’de 29’u
Trabzon’da, 10’u Giresun’da, 4’ü ise Artvin’de bulunmaktadır. Fabrikaların 48’ı büyük, 76’ü
orta fabrika, 73’ü ise küçük ölçekli fabrikadır. 2014 yılı çay sezonunda bu tarihe kadar
1.263.914.782 ton yaş çay üretimi yapılmıştır. Bu üretimin %50’si ÇAYKUR, %40’si özel
sektör tarafından işlenmiştir. Özel sektör, üretimin %49’u büyük ölçekli, %39’u orta ölçekli,
%12’si küçük ölçekli fabrikalardan oluşmaktadır. (Çay Raporu, ÇAYKUR 2016)
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7.1. Rize’de Çay Tarımı Sorunları ve Standardizasyon Durumu
Rize’de çay tarımında temel sorun, yaş çay yaprağı kalitesi ile ilgilidir. Ürün kalitesinin
yükseltilmesi, büyük ölçüde, tarımsal teknik tedbirlerin zamanında ve doğru şekilde
alınmasına bağlıdır. 1993 yılında başlatılan ve halen sürdürülen budama çalışmasının kaliteli
yaş yaprak üretiminde sektöre önemli katkıları olmuştur. Budama ile birlikte gübreleme ve
hasat işlemleri de tekniğine göre yapılmalıdır. Çay makasının tekniğine uygun
kullanılmaması ve gübrenin bilinçsizce kullanılması, ürün kalitesinin azalmasına ve toprak
yapısının bozulmasına neden olmaktadır.
Çay bahçelerimizin ikinci sorunu; verim yaşını tamamlamış çay bahçeleridir. 767 bin dekar
çay tarım alanının %30'u 50 yaşın üzerinde, ekonomik verim yaşını tamamlamış çaylıklardan
oluşmaktadır. Kaliteli yaş yaprak üretimi için, yaşlanmış çay bahçelerinin kaliteli çay tipleri ile
belirli bir plan dâhilinde yenilenmesi gerekmektedir.
Çay tarımı ile ilgili üçüncü temel sorun ise, yaş yaprak alım standardı konusudur. Kaliteli kuru
çay kaliteli yaş çay yaprağından üretilmektedir. Kamu ve özel sektör işletmeleri arasında alım
standardı konusunda uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılık, çay üreticilerinin daha
dikkatsizce ve standart dışı hasat yapmalarına neden olmaktadır. Makasın tekniğine uygun
kullanılmaması ve standart dışı toplanan ürünün satın alınması, kalitesiz kuru çay üretimini
artırmaktadır. Alım standardı konusunda, sektörde birlikte hareket etme anlayışı hâkim
olmalıdır.
Çay tarımının dördüncü temel sorunu; tarım alanlarının giderek genişlemesidir. Çay tarımı,
ruhsatlı bir tarımdır ve tarım alanları bakanlar kurulu kararı ile belirlenmiştir. 1994 yılında tüm
çay plantasyonları ölçülerek 767 bin dekar çaylık olduğu tespit edilmiştir. 93/5096 sayılı
Kararname ile yeni çaylık tesisi yasaklanmış olmasına rağmen, çay tarım alanları ekolojik
sınırlar dışına doğru giderek genişlemektedir. Bu durum sektörde kalitesiz yaprak üretimine
ve üretim fazlalığına yol açmaktadır. ÇAYKUR çay tarım alanlarının genişlemesini
önleyebilmek ve kaliteli yaş çay yaprağı satın almak amacıyla, 2000 yılından itibaren yaş çay
alımlarında alım planı uygulamasına geçmiştir. Alım planı, 767 bin dekar alanda üretilen yaş
çay yaprağı üretim potansiyeli dikkate alınarak yapılmıştır. Ruhsatsız çay bahçelerinde
üretilen ürün alım programına dâhil edilmemektedir. Bu uygulama sonucunda bölgede yeni
çaylık tesis edilmesi büyük ölçüde önlenmekte, ruhsatlı üreticilerin üreticilik hakları
korunmaktadır. Yaş çay ürünü kalite değerini muhafaza ettiği süre içinde hasat edilip, işleme
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imkânı sağlanmaktadır. Ancak alım planı uygulaması sektör deki tüm işletmeler tarafından
yapılmalıdır.
Çay tarımının geliştirilmesi ve kaliteli çay üretimi için alınması gereken önlemler
aşağıda verilmiştir.


Çay tarım alanlarının genişlemesini önlemek ve kaliteli üretim için alım planı

uygulanmalıdır.


Kampanya döneminde tüm işletmeler belirlenen alım standardına uyma konusunda

birlikte hareket etmelidir.


Mevcut eksperlik sistemi iyileştirilmelidir.



Çay bahçesinde bakım, budama gibi tarımsal tedbirler uzman ekiplerin gözetiminde

yapılmalıdır.


Satın alınan ürünün muhafaza ve taşıma sistemi iyileştirilmelidir. Yaş çay ürünü, üretim

öncesi kalite kaybına uğramadan fabrikalara ulaştırılmalıdır.


Özel sektör işletmeleri çay tarımı ve sanayi alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerine

aktif olarak katılmalıdır.


Yaşlanmış çay bahçeleri bir plan dâhilinde yenilenmelidir.



Çay üreten ve paketleyen fabrikalar için bir standart getirilmelidir.



Çalışma izni, gıda sicil numarası ve üretim izin belgesi olmayan hiçbir işletmenin

faaliyetine izin verilmemelidir.


Gıda kodeksine uygun kuru çay üretilmelidir. Üretilen kuru çaylar uygun koşullarda

muhafaza edilmelidir.


Kuru çay üretimi tüketici beğenisine ve standartlara uygun olarak yapılmalı ve kaliteli

çay üretimi zorunlu hale getirilmelidir.
Ülkemizin, Avrupa Birliği'ne üye olması halinde, AB ülkeleri içinde çay üreten tek ülke
konumunda olacaktır. Bu durum bir avantaj olarak da kabul edilebilir. Çünkü AB ülkelerinin
yıllık toplam çay ithalat miktarı 250-300.000 ton civarındadır. Türkiye, yıllık 200 bin tona yakın
çay üretmektedir. Uluslararası standartlarda ve AB tüketicilerinin damak tadına uygun çay
üretmek şartıyla, üretilen çayın bir miktarının ihraç edilmesi mümkün olabilir. Maliyet ve kalite
sorunu çözüldüğü takdirde, AB ülkeleri, Türk çayı için, önemli bir pazar niteliğindedir.
Rize çayının tarım ve sanayisinde kimyasal ilaç ve katkı maddesi kullanılmadan üretilmesi
ihracatta önemli bir avantajdır. Ancak bu avantaj iç ve dış pazarda yeterince
kullanılamamaktadır. Üretimde doğrudan yer almamakla birlikte, çay sektöründe en büyük
payı alan kesim paketleyici firmalardır. Bu firmalar, kalitesiz çay üreten firmaların ürünlerini
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ve yurda çeşitli yollardan giren yabancı menşeli kalitesiz çayları çok ucuza temin etmektedir.
Ucuza satın alınan, cazip satış şartları altında, gösterişli ambalajlar içinde ve çeşitli
promosyonlarla piyasaya sürülen bu çaylardan firmalar büyük gelir elde etmektedirler. Daha
çok kalitesiz çayların paketlenmesinde izlenen bu yöntem, tüketicilerin, çay yerine kahve ve
meşrubatlara yönelmelerine yol açmaktadır. Çayın iç pazardaki payının giderek daralmasına
neden olmaktadırlar. Tüketicilerin aldatılmasına yönelik bu davranış, ciddi firmaları büyük
ölçüde rahatsız etmenin yanı sıra Türk çayının imajını da zedelemektedir. Yabancı çayların
yurda girişini de teşvik etmektedir.

7.2. Teknik Özelliklerin Geliştirilmesi Üzerine Öneriler
7.2.1. Ekolojik İstekleri
a)

İklim: Bol yağış isteyen bir bitki olan çay, gelişme süreci içerisinde yıllık ısı ortalaması

14 derece olan ve 1200 mm’nin üstünde yağış ile % 70’den fazla nem oranına sahip olan
bölgede yetiştirilmektedir. Rize İli Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yer alan subtropikal iklim
özelliklerine sahip bitki örtüsü ile ülkemizde müstesna bir konumdadır. Bu konumu itibariyle
gerek yağış, gerekse bitki çeşitliliği açısından çok değişik şartları ihtiva eder. Kış aylarında
çay bahçelerinin üzerine kar yağması Rize çayına önemli bir özellik kazandırmaktadır. Bu
özelliğinden dolayı çay bahçelerinde zirai ilaçlama yapılmamaktadır. Bu da dünyada üretilen
çayların aksine Rize çayının dünyanın en doğal çayı olma özelliğini vermiştir.

b)

Toprak ve Arazi: Asitli toprakları seven çay bitkisi, toprağın besinlerce zengin ve derin

olmasını sever. Ağır killi, kireçli ve taban suyu yüksek yerlerde bitki iyi gelişemez. Düz
arazilerde toprağın humusça zengin ve geçirgen olmalı, meyilli arazilerde ise meyil % 50’den
fazla olmamalı ve setleme ve teraslama yapılmalıdır. Doğu Karadeniz kıyı sıradağları yayının
kuzey yamacında yer alan Rize toprakları genel ifade ile dağlık ve engebelidir. Rize İlinde
farklı iklimsel, topografik ve jeolojik (anakaya materyali) koşullar nedeniyle değişik toprak
grupları oluşmuştur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) tarafından yapılan kapsamlı
arazi çalışmalarına göre, Rize toprakları altı ana grupta toplanmaktadır; alüvial topraklar,
kolüvial topraklar, kırmızı-sarı podzolik topraklar, gri-kahverengi podzolik topraklar, kireçsiz
kahverengi orman toprakları ve yüksek dağ çayır toprakları. Rize İlinin tarım arazilerinin
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büyük bir kısmı (%85) çay ve fındık tarımı için ayrılmış durumdadır. Bu sebeple, çay ilin en
önemli tarımsal ürünü olup ülke üretiminin %60’ı Rize’den karşılanmaktadır.
Mevcut iklim, topografya ve farklı ana materyal nedeniyle Rize ili içerisinde farklı büyük toprak
grupları oluşmuştur. İl içerisindeki arazilerde çok çeşitli ve kuvvetli bir yüzey örtüsü
mevcuttur. Bu yüzey örtüsü dolayısıyla bitki çeşitlerinin bolca varlığı da bu toprak gruplarının
oluşumunda rol oynamaktadır. Mevcut büyük toprak grupları alüvial, kolüvial, kırmızı-sarı
podzolik, gri-kahverengi podzolik topraklar ile kireçsiz kahverengi orman ve yüksek dağ-çayır
topraklarından ibarettir. Rize İlinde toprak kirliliğine sebep olabilecek en önemli kaynaklar;
mevzuata uygun olmayan bertaraf edilen katı atıklar ve pestisitlerdir. İldeki hiçbir yerleşim
biriminin katı atık bertaraf şekli usulüne uygun değildir.
Doğu Karadeniz Bölgesi, pestisit kullanımı bakımından Türkiye’nin en temiz yörelerinden biri
olarak görülmektedir. Ancak % 10 civarında fazla kullanım olduğu tahmin edilmektedir. Fazla
pestisit kullanımıyla kirlenen topraklarda yetişen ürünler pestisit kalıntılarını köklerinden
toprak aldıklarından besin zinciri yoluyla hayvan ve insan sağlığını tehdit edebilmektedirler.
Ayrıca toprak verimliliğini artırmada önemli bir rol oynayan mikroorganizmalar ve
solucanların kısmen ya da tamamen yok olmasına sebep olmaktadır. İlin topografik yapısı
çok engebeli olmakla beraber çay bitkisinin yetişmesi açısından gerekli iklim özelliklerine
sahiptir. İlin toprakları çay ziraatından dolayı asidik karakterdedir. Ancak çay üretimine
müsaittir. Bölge arazisinin toprak özellikleri çeşitlidir. Bunlar;
Kırmızı–Sarı (Podzolik Topraklar)

% 97

Kireçsiz–Kahverengi Topraklar

% 02

Alüvial Topraklar

%2

Gri–Kahverengi Topraklar

% 03

Kolüvial Topraklar

% 01

Yüksek Dağ–Çayır Toprakları

% 04

Toplam

% 100
(ÇAYKUR Araştırma Merkezi)

c)

Budama: Kaliteli kuru çay üretebilmek için, özellikle hammaddeyi oluşturan çay

bitkisinin kalitesini iyileştirici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kaliteyi artırıcı tedbirlerin en
önemlisi budama işlemidir. Budamanın amacı; çalılaşmış ve verimden düşmüş çay
ocaklarının, tazelenip sürgün veriminin ve kalitesinin artmasını sağlamaktır. Budamanın
uygun zamanda (Kasım-Aralık veya Şubat-Mart-Nisan) ve tekniğine uygun şekilde
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yapılması, çay bitkisinde taze sürgün üretimini artıran önemli bir etkendir. Budamadan sonra
gelişen taze ve büyüme gücü yüksek olan sürgünler, kalite unsurları bakımından da zengin
olmakta, bu sürgünlerden üretilen kuru çayda o nispette kaliteli olmaktadır. Budama
esnasında, budama artıklarının yakılmayıp, çay ocakları arasında toprak yüzeyine serilmesi
ve kış boyunca çürüyerek toprağa karışması, toprağın havalandırılması, organik madde
ihtiyacının karşılanması ve uzun yıllardır tek yanlı olarak kullanılan azotlu gübrenin neden
olduğu asitlik probleminin giderilmesine de yardımcı olmaktadır.


Şekil Budaması: Ürün toplama kolaylığı yönünde ocağın toprağa yakın düzeyden

sürgün vermesi arzulanır. Bu şekildeki budama üç yaşındaki fidanlara yerden 20 cm
yukarıdan uygulanarak ileride alacağı şekil verilmeye çalışılır.


Ürün Budaması: Çay ocaklarını yeniden canlandırmak, verimi artırmak için çaylıkları

4-5 yılda bir budamak gereklidir. İlk ürün budaması şekil budamasının 5 cm üzerinden başlar
ve her budamada bir önceki düzeyin 5 cm üzerinden yapılır.


Gençleştirme Budaması: Her ürün budama yılında budama düzeyinin 5 cm

yükselmesi zamanla normal bir insanın toplama yapamayacağı seviyeye ulaşır. Yerden 20
cm yükseklikte gençleştirme budaması yapılarak ocak tazelenir.
d)

Gübreleme:

Çay tarımında

en önemli

sorunlardan

biri

yanlış

gübreleme,

toprak kalitesinin bozulması ve toprağın sağlığını kaybetmesidir. Toprak kalitesinin
azalmasıyla sağlığının bozulması sürdürülebilir çay tarımını ve Rize yöresinde sosyal
yaşamın ekolojik dengesini bozmaktadır. Çay bitkisi ihtiyaç duyduğu besini toprakta
bulamazsa gübreleme yolu ile gerekli besin değeri verilmeye çalışılır. Çaylıklara ahır gübresi
ya da suni gübre verilir. Ahır gübresi toprağı organik maddelerce zenginleştirir. 4-5 yılda bir
dönüme 3-4 ton ahır gübresi verilerek toprakta su, hava ve besin düzeni zenginleştirilir. Bu
gübreleme budamayı izleyen Mart ve Nisan aylarında yapılır. Suni gübreleme ise toprak
tahlili sonuçlarına göre yapılır. En iyi gübreleme % 25 azot, % 5 fosfor, % 10 potasyum ihtiva
eden kompoze gübre olup, dönüme 60 kg. olacak şekilde her yıl Şubat ayında verilir.
e)

Hasat: Hasat çayın işlemesi için önemli olduğu gibi ürünün ekonomisi yönünden de en

uygun şekilde yapılmalıdır. Çay işlemeye uygunluğu yönünden genç ve körpe çay yaprağı
ile tomurcuğunun toplanması esastır. Genel bir kural olarak iki yaprak bir tomurcuğun
toplanması istenmektedir bu durum çayın kolay işlenmesini ve kalitesini arttırmaktadır.
Hasatta dikkat edilecek bir önemli nokta da hasat sonrası ocakta yeterli miktarda olgun
yaprağın bırakılmasıdır. Bir sonraki hasat için bitkinin gereksinim duyduğu gücü bulabilmesi
için önemlidir.
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Ülkemiz şartlarında çay hasadı, iklim şartlarına bağlı olarak, Mayıs ayı başında başlayıp,
Ekim ayında sona ermektedir. Çay hasadı sürgünler halinde yapılmaktadır; bir hasat
döneminde 3 sürgün dönemi bulunmakta olup, iklim koşullarının uygun olması sonucunda
dördüncü sürgünde oluşabilmektedir. Çay yaprağı hasadı farklı yöntemler ile yapılmaktadır.
Makas ile toplama yöntemi ürün kalitesi açısından pek tavsiye edilmez ama zamanında çayı
hasat edebilmek için kullanılmaktadır. Makas ve benzeri aletlerle yapılan hasat çay
ocaklarının dal ve gövdelerinin zayıflamasına sebep olacağı gibi toplanacak ürünlere dal kart
yapraklar karışacağı için ürün kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. En iyi ürün toplama
yöntemi el ile sadece olgunlaşan filizlerin teker teker toplanmasıdır. Yolarak ve sıyırarak
yapılan toplama hatalıdır. Bir çay işçisi günde el ile ortalama 10-15 kg çay toplayabilmektedir.
7.2.2.

Çay İşleme Teknolojisi

Günümüzde çay ürününün değişik yöntemlerle işlenmesi ile siyah, yeşil ve öz çay elde
edilmektedir. Siyah çay, yaş çay yaprağının (iki buçuk yaprak), tomurcuk ve bunlarla bitişik
taze sap kısımlarının uygun yöntemlerle işlenmesiyle elde edilen üründür.
Siyah çay, kendisine has görünüş, renk ve kokuda olmalı, yabancı koku ihtiva etmemeli,
içerisinde gözle görülen yabancı madde (siyah çay dışındaki tüm maddeler) bulunmamalıdır.
Dünya çay üretim teknolojisinde Ortodoks, C.T.C (Crushing, Toaring, Curling) ve bunların
birleşimleri, Türkiye de ise Ortodoks ile C.T.C rotervanlar kullanılmaktadır.
Geleneksel (Ortodoks) Yöntem: Ortodoks yöntemi, çay bitkisinin genç ve körpe yaprakları
ile tomurcuğunun; soldurma, kıvırma, fermantasyon ve kurutma işlemlerine tabi tutulması ile
gerçekleştirilmektedir.
Soldurma: Uygun şekilde hasat edilen taze çay yaprağının ağırlıkça %75- 80’ini oluşturan
suyun, uygun sıcaklıkta, kontrollü veya normal atmosfer şartlarında %60-65 seviyesine
kadar indirgenmesi işlemine soldurma adı verilir.
Çay imalatında en önemli süreçlerden biridir. Soldurma işlemi sırasında, yaprakta fiziksel ve
kimyasal olmak üzere iki şekilde solma oluşmaktadır. Uygun şekilde hasat edilen çay
yapraklarının soldurulması genel olarak, doğal şartlarda ve kontrollü şartlarda olmak üzere
iki şekilde yapılabilir.

44

Doğal yollarla yapılan soldurmada yapraklar kerevetlere m²’ye 500-600 gram kadar serilerek
soldurmaya bırakılır. Ancak bu yöntem hem zaman alıcı olduğundan hem de homojen ve
sürekli solmuş yaprak temini mümkün olmadığından günümüzde yerini kontrollü şartlarda
mekanize yöntemler ile soldurmaya bırakmıştır.
Kontrollü şartlarda soldurma işlemi için tünel tipi soldurma makineleri, döner silindir kazan
şeklindeki soldurma makineleri, sabit traflar ve kontinü traflar kullanılır.
Kıvırma: Soldurulan çay yaprakları, özel makinelerde ezme, aşındırma, yırtma ve bükme
işlemlerine tabi tutulmasına kıvırma işlemi denir. Yüzyıllar önce avuç içinde yapılan bu işlem
günümüzde mekanik olarak uygulanmaktadır. İşlem, solmuş çay yaprağında dokuların ve
hücrelerin kıvırma makinesinde parçalanarak hücre öz suyunun dışarı çıkartılması ve
yapraklara bulaşması ile başlar. Kıvırma işlemiyle beraber çayda oksidasyon da
başlamaktadır. Kıvırma sonunda makineden alınan çay yaprakları kalburdan geçirilerek elek
altında kalan kısım fermantasyona gönderilir. Geri kalan kısım tekrar kıvırma makinelerine
verilir.
Solmuş çay yapraklarında hücre zarının parçalanması ve yaprakların kıvrılmasını sağlayan
bu işlem kıvırma makinelerinde gerçekleştirilir. Ortodoks imalatta kullanılan kıvırma
makineleri düz kıvırma, presli kıvırma ve göbekli kıvırma adlarını alır. Düz kıvırma
makinelerinde yaprak kitlesi kendi ağırlığının etkisi ile kıvrılırken, presli ve göbekli
kıvırmalarda düz kıvırmada kıvrılamamış kaba çaylara belli bir basınç uygulanarak cebri
kıvırma ve parçalanma sağlanır. Kıvırmanın temel amacı bitki özsuyunu hücreden dışarı
çıkarmak ve bunu kırılmadan kıvrılan çay yapraklarına bulaştırmaktır.
Fermantasyon: Kıvırma işleminden sonra 5 ve 7,5 cm kalınlıkta serilen çay yaprakları, nemi
ve sıcaklığı ayarlanmış odalarda 40 dakika ile 3 saat arasında değişen sürelerde bırakılması
ile fermantasyon yerine getirilmektedir. Bu aşamada optimal sıcaklık 23-25 derece olmalıdır.
Renk ve kalite optimum oluncaya kadar fermantasyonda süre uzatılmalıdır. Süre aşılırsa
daha fazla renk teşekkülüne karşılık kalitede düşme görülmektedir.
Kurutma: Fermantasyon olayına son vermek ve soldurma işlemine rağmen hala yarıya yakın
su ihtiva eden çayın su oranını düşürmektir. Bu işlem siyah çayın depolanabilir, paketlenebilir
ve taşınabilir durumuna sokulmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Fermantasyon
tamamlandığında çay yaprağındaki % 45-50 oranındaki nem oranı kurutma işlemi ile % 3
düzeylerine indirilmektedir. Kurutma işlemi tabla üzerinde hareket eden fermantasyona
uğramış çay yaprağına sıcak hava üflenmesiyle gerçekleştirilmektedir. Fırına giren sıcak
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hava % 87-99 derece ve çıkan havanın% 50-55 derece arasında olmasına dikkat edilirken,
kurutma işlemi genellikle 24-27 dakika arasında tamamlanmaktadır.

Siyah Çay Üretim Yöntemi

7.2.3.

Çay Üretim Tekniği

Çay bitkisi tohumla (generatif) ve çelikle ( vagatatif ) üretilmektedir. Bölgede yer alan
çaylıkların tamamı tohumla üretilmektedir. Ancak bu yöntem ile çay bitkisinde çoğunlukla
görülen yabancı döllenme nedeniyle geniş ölçüde melezleşme olmakta ve birçok melez tipler
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de tohum yerine çelik kullanılması uygun bulunmaktadır.
7.2.4.

Çay Tarımında Kalite Standartları

Dünyada siyah çayın kalite değerlendirmesi ile ilgili olarak 1977 yılında Uluslararası
Standardizasyon Teşkilatı tarafından ISO-3720 yayınlanmıştır. Ülkemizde ise İSO ‘nun üyesi
olan TSE-4600 çay standardını 5 Kasım 1985 tarihinde kabul etmiş 1986 tarihinde
ÇAYKUR’un katkıları ile mecburi uygulamaya girmiştir. TS 4600 Siyah Çay standardı
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01.10.1991 gün ve 21008 sayılı Resmi Gazete ’de revize edilerek yayın tarihinden itibaren
en geç 6 ay içinde üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulamaya konulmuştur. Bu
standartlarda çaylarımız 1.sınıf ve 2.sınıf olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.
13 Aralık 1996 tarih ve 22846 sayılı resmi gazetede yayınlanan Türk Gıda Kodeksi (Codex)
ile TSE 4600 mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. Gerek kamu gerekse özel sektör firmaları
mecburi uygulamaya konulan Gıda Kodeksi –Siyah çay kapsamına giren hükümlere uymak
zorundadır. Bu Tebliğin amacı; siyah çay, yeşil çay, aromalandırılmış siyah ve yeşil çay ile
kafeinsiz siyah ve yeşil çayın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme,
etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini
belirlemektir. Bu tebliğ EK 6 olarak sunulmuştur.

ÖZELLİKLER

TGK

TS
4600

ISO

Su özütü (Kuru maddede) (m/m) %

min.

29

32*

32

Toplam Kül Kuru maddede) (m/m) %

min.

4

4

4

max.

-

8

8

Suda Çözünen Kül (Toplam Küle göre) (m/m)%

min

45

45

45

% 10'luk HCL'de Çözünmeyen Kül (K.M.Küt.) (m/m)%

max.

1,0

1,0

1,0

Suda Çözünen Külde Alkalilik (KOH olarak) %

min.

1.5

1,0**

1,0

max.

3,.0

3,0**

3,0

Ham Selüloz (Kuru maddede) (m/m) %

max.

16.5

16,5

16,5

Kafein (Kuru maddede) (m/m) %

min.

1.5

TGK

Oksitlenmemiş Parça (m/m) %

max.

8

TGK

Toplam Toz Çay Miktarı (Kütlece) (m/m) %

max.

14

TGK

Siyah Çay Standartları
* Türkiye'de üretilen çaylarda 29 olarak aranacaktır.
** Suda çözünen külün alkaliliğinin öğütülmüş numunenin 100 g'ında milimol KOH olarak verilmesi durumunda sınır
değerler en az 17,8 en çok 53,6 olmalıdır.
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7.2.5.

a)

Çay’da Ambalajlama, İşaretleme ve Etiketleme

Ambalajlama:

Esas

amaç

çayın

kalitesinin

korunmasının

sağlanmasıdır.

Ambalajlamanın, kuru çayın kalitesinin muhafaza edilmesinde, tüketiciye ulaşıncaya kadar
geçireceği evrelerde önemi ortaya çıkmaktadır. Çayın üretimi ile tüketimi arasında geçecek
zaman diliminde en uygun ambalaj tipinin belirlenmesi gerekmektedir. Fakat çayda ambalaj
maliyeti ikinci derecede öneme sahiptir. Standarda göre siyah çay; metal, kâğıt, karton,
uygun plastik materyal veya bunların bir kaçıyla üretilen katlı ambalaj malzemeler içerisinde
paketlenebilir. Özel mevzuatında kullanılmasına müsaade edilmeyen ve siyah çayın
özelliklerini bozucu niteliğe sahip ambalaj malzemeleri ile çayın paketlenmesi yasaktır.
Ambalaj büyüklüğü ambalaj içindeki çayın net miktarına göre 50gr,100gr, 125gr, 200gr,
250gr, 400gr, 500 gr,800 gr, 1000 gr,3000 gr, 5000gr’dır.
b) İşaretleme: Ambalajlar üzerinde aşağıda belirtilen bilgilerin bozulmayacak, silinmeyecek,
şekilde okunaklı olarak kâğıt veya baskı (litograf) etiket ve benzeri şekilde yazılmalıdır.
Firmanın ticaret unvanı veya kısa adı, adresi, tescil markası, malın adı ( siyah çay),
standardın işaret ve numarası ( TS 4600) şeklinde, net kütle ( en az g veya kg), paketleme
tarihi (ay ve yıl olarak), seri/kod numarası, firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi ve raf
ömrü etiket üzerinde olmalıdır.
c) Gıda Siciline Kaydolma: Çay sektöründeki her firmanın “Gıda Sicil Sertifikası” ve ürettiği
her marka için ayrı ayrı “Gıda Üretim Sertifikası” alması hususu uygulamaya konulmuştur.
ÇAYKUR tüm fabrikaları için bu sertifikaları almıştır. Ancak sektörde bu belgeleri almadan
üretim yapan özel firma sayısı 100'ün üzerindedir. Bu konuda gerekli denetimin yapılmaması
sektör disiplinini bozmakta, kaliteli üretimi engellemektedir. Çay tüketicisini koruma konusu
büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Gıda kodeksine uygun siyah çay üretimi ile ilgili çıkarılan
yönetmeliğe göre işletmelerin alması gereken belgeler özel sektörde yalnızca 3-4 firma
tarafından alınmıştır. Bu konu, sektörde belgesiz ve denetimsiz üretim yapma eğilimindeki
özel sektör işletmelerinin varlığını ortaya koymaktadır.
d) Fire Ve Zayiat Oranları: Çay pakette fire vermemektedir. Çay paketleme işinde, çaylar
açık ve paketler halinde alınarak harmanlanıp, 100 gr. lık kutulara konulması halinde
(dökülme - saçılma gibi olaylarda) meydana gelebilecek fire ve zayiat oranı % 1 olabilir. Çayın
satışında fire söz konusu değildir. Çay hülasasının (instant tea) özellikle toz halinde
getirilmesinde ve burada ambalajlanmasında uygulanacak fire oranı % 2’dir. Çayların
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alınması belli bir tasnif işlemine tutularak 250, 500, 1000 gr.’ lık paketlere doldurulması,
nakliye ve depolama aşamalarında uygulanacak toplam fire oranı ise % 3’dür.

Teknik Özelliklerin Uygulanması Halinde Ulaşılacak çıktılar
 İç paydaş beklentileri karşılanmış olacaktır.
 Dış paydaş beklentileri karşılanmış olacaktır.
 Zayıf yönler ortadan kalkmış olacaktır.
 İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı çay tarımının geliştirilmesi sağlanacaktır.
 Üretilen kuru çayın kalitesi artırılacaktır.
 Rekabet gücü artırılacaktır.
 Tüm süreçlerde verimlilik artışı sağlanacaktır.
 Sürdürülebilir pazar payı artışı sağlanacaktır.

7.3.

Coğrafi İşaretler Açısından Çay Tarımında Standardizasyonun Önemi

Ülkemiz çay plantasyon sahaları 1924 yılından sonra Gürcistan’dan getirilen tohumlarla tesisi
edilmiştir. Çay bitkisi genetik yapısı nedeniyle dış döllenme yapmakta, bunun sonucunda
genotipte sürekli açılmalar oluşmaktadır. Gürcistan bölgesindeki çay çeşitleri ağırlıklı olarak
Çin çeşitleri olmak üzere Çin- Hint melezi olup bunlarda kendi aralarında uzun yıllardan beri
açılımlar göstererek bölgeye uyumlu çay çeşitleri meydana gelmiştir.
Çaylıklar, Çin varyetesi hakim olmak üzere, morfoloji, kalite vejetatif, generatif ve ekolojik
şartlara uyum gibi özellikler bakımından aralarında önemli farklar bulunan çok sayıda
tiplerden oluşmuştur. Süregelen tabii melezleşmelerden sayısız yeni tipler ortaya çıkmıştır.
Tohum ile üretime devam edildiği takdirde, bu şekilde yeni tiplerin ortaya çıkacağı doğaldır.
Bu tabii melezleşmenin sonucunda oluşan yeni tiplerin büyük bir bölümü kalite ve verim
bakımından düşük değerlere sahip olacaktır.
Çay bitkisi uzun ömürlü bir bitki olup doğada birkaç asır yaşadığı belirlenmiştir. Kültüre alınan
çay bitkilerinin genellikle 100 yıl yaşadıkları kabul edilmiştir. Çay bitkisi 4 yaşından
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başlayarak ürün verir. Şartlara bağlı olarak ürün miktarı 10-15 yaşından sonra en yüksek
düzeye ulaşır. Çay bitkisinde ekonomik verim yaşı genellikle 50 yıl olarak kabul edilmiştir.
Tohumla ve tohumdan üretilmiş çöğürlerle 1938’de tesis edilmeye başlanan çay bahçelerinin
ekonomik ömürleri hemen hemen dolmaktadır. Bu yaşlı ve verimden düşen çay bahçelerinin
yenilenmesine ihtiyaç vardır.
Genel anlamda ülkemizdeki bütün çay bahçeleri tohumla yani genaratif yolla tesis edilmiştir.
Çay bitkisi tohumla üretilebildiği gibi vejatatif usullerle de çoğaltılabilmektedir. Halen çay
yetiştirilen memleketlerde en çok kullanılan usuller çelikle, daldırma ve aşıyla olmaktadır.
Daldırma yöntemi ile çoğaltmada ana bitkiden üretilecek bitki sayısı çok azdır. Çay bitkisi
fizyolojik olarak yabancı döllenme gösterdiğinden tohumla tesis edilen bahçelerde farklı tip
ve özelliklere sahip çay plantasyon sahaları oluştuğu için standart bir ürün normu
oluşmamaktadır. Örneğin bir çay bahçesinde, çay ocaklarının değişik zamanlarda,
sürgünlerin hasat

olgunluğuna

gelmesi,

hasat

yönünden

üreticiye

birçok

zorluk

oluşturmaktadır. Aynı zamanda üreticinin çaylıklarında en geç süren ocakları bekledikten
sonra, ürünü toplama eğilimine sürüklemekte ve dolayısı ile ürünün kalitesinde köre kaçan
ve kartlaşan sürgünlerden ötürü bir düşme görülmektedir. Aynı zamanda uygulanacak olan
kültürel tedbirlerinde uygulanmasında üreticiye büyük zorluklar çıkarmış olmasıdır. Modern
tarımda kalite ve kantite bakımından ürün standarttı önemli bir olgudur. Dolayısı ile bu
olgunun tüm tarımsal ürünlerde hedeflenmesi gerekir.
Çay tarımında bu hedefi gerçekleştirmek için öncelikle çay plantasyon sahalarında homojen
bir ürün normunu yakalamak gerekir. Bu amaçla yapılacak olan çalışmaların başında mevcut
çaylık alanların ıslah edilmesi yoluna gidilmelidir.
Ekolojik şartlara uyum sağlamış, verim ve kalite bakımından üstün özellikler gösteren ve bu
özellikleri değişmeyen tiplerin selekte edilerek, bu tiplerden oluşturulacak damızlık
bahçelerden, öncelikle çaylık plantasyon sahalarına, ekonomik verim yaşını doldurmuş (50
yaş ve üzeri çaylıklar) verim ve kaliteden düşmüş, çaylık alanların yenilenmesi ile hem kalite
ve verim bakımından üstün, hem de standart bir ürün normuna kavuşulacaktır.
Bu uygulamayla hem çayın geleceği garanti altına alınmış olacak hem de dünya pazarlarında
rahatça rekabet edebilecek bir kalite standardizasyonu oluşturulacaktır. Kalite ve başarılı bir
çay imalatının ilk şartı iyi üründür. Üründe var olmayan bir kaliteyi imalatla kazandırmak
olanağı yoktur. Hammadde ile beraber çayın imalat safhalarını bir bütün olarak
değerlendirmek gereklidir.
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Bölge ekolojik şartlarında, farklı karakter ve özellikler kazanan çay tiplerinden iyi özellik
taşıyan ve bu özellikleri değişmeyen kalıcı olan tiplerin, hangi özelikleri taşıdığı tespit edilerek
(verimli, kaliteli, soğuğa dayanıklı, kurağa dayanıklı, hastalığa dayanıklı, vejetasyon periyodu
uzun) her birinin genetik özellikleri belirlendikten sonra, mevcut çay plantasyon sahalarında,
özellikleri bilinemeyen ve çoğu kalitesiz çay ocaklarından oluşan tiplerin yerine özellikleri
belirlenen çay klonlarının çay plantasyon sahalarında yer alması, gelecekte Türk çaycılığı ve
bölge ekonomisi acısından büyük öneme sahip olacaktır.
Günümüz modern tarımda ürün standardı önemli bir olgudur. Aynı şekilde üretim ve ihracatta
temel hedef üründe kalite ve standarttır. Kalite ve kantite acısından değişiklik gösteren bir
ürünün özellikle dış piyasada pazarlanma şansı da bulunmayacaktır.
Bu bağlamda coğrafi işaretler kapsamında değerlendirildiğinde Doğu Karadeniz Bölgesi Rize
ili haricinde dünyada neredeyse hiçbir bölgede çay bahçelerinin üzerine kar yağmadığı
bilinmekte, buna bağlı olarak gerek ayırt edici özellikleri, gerekse üretim alanı ve üretim
metodu açısından farklılıklar noktasında coğrafi işaret başvurusunun yapılması ve tescil
edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu özelliği ile Rize çayının üzerine yağan ince kar örtüsü, bitki
üzerinde oluşabilecek her türlü zararlı haşere ve etkenleri yok ederken Rize çayını da daha
kaliteli ve lezzetli hale getirir. Ayrıca ilin toprak yapısı incelendiğinde diğer çay bahçeleri
bakımından çeşitli farklılıklar görülmektedir.
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü araştırma
bulgularına göre, bahçelere ait toprakların bünyeleri bakımından % 66’sı “kumlu tınlı”, % 18’i
“kumlu killi tın”, % 6 “tınlı kum”, % 6 “tınlı” ve % 4’ü “killi” bünyededir. Toprak pH’ları 3,49 ile
5,01 arasında değişmektedir. Toprakların organik madde durumu % 14 “az”, % 24 “orta”, %
34 “iyi” ve % 28 “yüksek” düzeydedir. İlin topografik yapısı çok engebeli olmakla beraber
subtropikal iklim özelliklerine sahiptir.
Bu sebeple monokültür özellik arz eden çay hâkim bitkidir ve topraklar asidik karakterdedir.
Arazi yapısının engebeli olması dolayısıyla diğer bölgelerde yetiştirilen çaylardan farklı
görülmektedir. Bunun nedeni ise ne kadar gübreleme yapılırsa yapılsın yağmur sularının
toprak yüzeyindeki çeşitli kalıntıları temizlemesi olarak açıklanmaktadır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Küresel piyasalarda, ürünün benzerlerinden farklılaştırılması için geleneksel ve bölgesel
özellikleri ön plana çıkartan coğrafi işaretlerin kullanım yolu seçilmektedir. Yani ürünlerin
sadece yeni ve ayırt edici markalar ve çekici ambalajlar ile piyasaya sunulması üreticiler
tarafından yeterli bulunmamakta, ürünün kalitesini tüketiciye kanıtlamak için bazı tanımlayıcı
terimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tanımlayıcı terimlerin en açık örneğini coğrafi işaretler
oluşturmaktadır.
Coğrafi işaret potansiyeli taşıyan ürünlerden öncelikle yurt dışında başka ülkelerce Türk
markası olarak pazarlanan kahve, çay, lokum, çeşitli kuru yemiş ve şekerleme, peynir, halı
ve kilim ürünleri öncelikle ele alınmalıdır. Dünyada artan ilgiye ve talebe bağlı olarak coğrafi
işaretler ile korunan ürünlerde Türkiye’nin büyük bir ihracat potansiyeli bulunmaktadır.
Konuya olan ilginin artmasına bağlı olarak Türkiye’nin dış ticareti de olumlu etkilenecektir.
Coğrafi işaretlerin coğrafi sınırlarının net bir şekilde belirlenmemesi teknik olarak önemli bir
sorun olduğu gibi, bir yöredeki üreticilerin korumadan sağlayacağı ekonomik yararın önünde
de engel oluşturmaktadır
Göçün önlenmesinde, sürekli gelir ve istihdam sağlanmasında, üretimin daha düzenli
yapılmasında, ürünün kalitesinin arttırılmasında tamamlayıcı veya destekleyici bir araç olarak
kullanılan coğrafi işaretler ürünün gerçek üreticilerine katma bir değer sağlar.
Dünya’da 5. Büyük çay üreticisi olan ülkemizde Doğu Karadeniz bölgesi ekolojik yapı
itibariyle uygun çay yetiştirme alanıdır. Çay Sektöründe tarım, sanayi ve pazarlama
aşamalarında çeşitli sorunlar yaşanmakta olup, yaşanan en önemli sorun yaş çay alanlarının
giderek genişlemesi, yaş çay alım standardının korunamaması dolayısıyla kalitesiz yaş
yaprak alımıdır. Ayrıca üretim ve tüketim dengesinin bozulması sonucu oluşan arz fazlasının
ürün stok maliyetlerini artırması sektördeki birçok firmanın Türk Gıda Kodeksine uygun
üretim yapmaması diğer önemli sorunları oluşturmaktadır. Alım programının yanı sıra üretim
maliyetini azaltıcı tedbirlerin alınarak alım standardı korunduğunda ve bölgede tarımsal
çeşitlilik oluşturulduğunda çay sektörünün sürdürebilirliği sağlanabilecektir.
Ayrıca, kuru çay üretiminde coğrafi işaretlerin de gereklilikleri olan gıda kodeksine ve dünya
standartlarına uygun kalitede üretim ve ambalajlama yapılmalı pazar sunum şartları
iyileştirilerek geliştirilmeli, kaliteli kuru çay üretilerek ihracat şansı yükseltilmelidir.
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Coğrafi İşaret alınması neticesinde aşağıdaki çıktılar beklenmektedir:


Stratejik olarak bölgesel ya da ulusal kalkınmanın desteklenmesinde etkili olacak, az
gelişmiş ve gelişmiş alanlar arasındaki ekonomik farklılığın giderilmesinde katkılar
sağlayacaktır.



Ürünün üretim metodu ve kalitesi garanti altına alınacaktır.



Bugünün ihtiyaçlarını karşılanarak gelecek kuşaklara da bu çeşitliliği aktarabilmek
amacıyla biyolojik çeşitliliğin korunması sağlanacaktır.



Tüketicinin de tükettiği ürün hakkında bilgi alma ve sorgulama yapmasına imkân
verilerek taklit ürünlerin önüne geçilecektir.



Kırsal nüfusun yerinde tutularak, yerel üreticinin gelirinin arttırılması ve istihdam, gelir,
refah artışı sağlanacaktır.



Piyasada diğer ürünlerden farklılaşarak alıcıyı kendisine çekecek ve müşterinin
kendisine yönelmesi ile coğrafi işaretli ürün anlamında önemli bir pazarlama aracı
haline gelecektir.



Ürünün pazardaki ününü, imajını olumlu etkileyerek, ürünün kaynaklandığı coğrafi
yerin de bizzat reklâmını yaparak, adeta birer tanıtım elçisi görevi ile turizm
fonksiyonunu ortaya çıkaracaktır.



Daha yüksek ticari rekabet, pazar payı ve fiyat artışı sağlanacaktır.



İkamelerinden daha yüksek fiyatlara satıldığı, katma değer yarattığı, ürün
çeşitlendirme ile ürünlerin standartlaşmasını önlediği düşünüldüğünde coğrafi işaretli
ürün üretenlerin niş pazar imkânlarından faydalanma durumu oluşacaktır.



Piyasaya girişi ve piyasadaki üreticiler arasındaki uyumu artıracaktır.



Ülke ekonomisinde dış ticaret için güçlü yönler arasında yer alacak, kazanç ve
yatırımların çoğalması yönünde etkili olacak, ihracat gelirlerinde artış sağlanacaktır.
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