
1

                           

Co ğ r a f i 
işaretler, 
ürünlerin 

tanınmasında 
önemli bir role 
sahip olup, 
t ü ke t i c i l e r i n 
gözünde ürün-
lerin güvenilirli-
ğini artırmakta 
ve dolayısıy-
la bu ürünler 
daha çok tercih edilmektedirler. Böylece, 
söz konusu ürünlerin satışı yükselerek 
pazar payı genişlemektedir. AB nezdinde 
tescil edilmiş coğrafi işarete sahip ürün-
lerin %82’si iç pazarda, %13’ü AB ülkeleri 
arasında, %5’i ise AB dışındaki pazarda 
satılmaktadır. Türkiye’de de son dönem-

de coğrafi işaret 
tescilleri hız kazan-
mıştır. Ülkemizde 
tescil edilen coğrafi 
işaretlerin yurtdı-
şında, özellikle de 
AB’de tescil edile-
rek koruma altına 
alınmasının önemi 
anlaşılmış olup, bu 
amaçla AB nezdin-
de başvurularda 

bulunulmuştur. Başvurusu yapılan ürünlere 
ilişkin coğrafi işaretlerin Türkiye adına AB 
nezdinde tescil edilmesi, söz konusu ürün-
lerin üretimi ve pazarlanması açısından 
avantaj sağlayacaktır. Bu da, istihdam ve 
gelir artışı ile ürünlerin tüm dünyada tanınır-
lığını beraberinde getirecektir.

AB VE TÜRKİYE’DE 
COĞRAFİ İŞARETLER

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, 
alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler olarak tanımlanan 
“Coğrafi İşaretler”  tüm dünyada olduğu gibi AB’de ve Türkiye’de de güncelliğini 
sürdürmekte ve üreticiler için önemini korumaktadır.

Aylık Avrupa Birliği Bülteni

UZMAN GÖZÜYLE        

Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanca 
“Haloumi” adıyla patentine 
sahip olduğu Hellim 
peynirinin kökenini korumak 
için AB Komisyonu’na 
“Menşe Adı” (PDO) 
başvurusunda bulundu.

AB Komiseri Maria 
Damanaki, Karadeniz’de 
balıkçılık yönetiminin 
güçlendirilmesi, stokların 
korunması ve uluslararası 
işbirliği için uygun kuruluşun 
GFCM olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu, at eti 
skandalı sonrasında gıda 
etiketlerinin denetimlerini 
sıkılaştıran yeni kuralları 
içeren Tüzük teklifini sundu.
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Editörden...

Değerli Okuyucularımız,

Öncelikle, yoğun ilginiz ve övgü dolu geri dönüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Desteğinizin 
yanı sıra ele alınmasını istediğiniz, incelenmesinde yarar gördüğünüz konularla ilgili 
düşüncelerinizi de bizimle paylaşırsanız seviniriz. Böyle bir etkileşimin bültenimizi daha ileri 
taşıyacağına inanıyoruz.

Bu sayımızda, Fasıl 11’in en temel konularından biri olmamakla birlikte, son yıllarda giderek 
önem kazanan “Coğrafi İşaretler” konusunu gündemimize aldık. AB’nin Kalite Politikası 
kapsamında ele aldığı “Coğrafi İşaretler”, özellikle tarım ürünlerinde yarattığı katma değer 
ile öne çıkıyor. Ülkemizin büyük bir potansiyele sahip olduğu bu alanda, Bakanlığımızca 
yapılacak denetimlerle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. 

Yaz dönemine girilmeden AB yoğun bir gündemle karşı karşıya. Son dönemde patlayan at eti 
skandalı ve Schmallenberg virüsü gibi yeni sorunlarla mücadele etmek için yoğun faaliyetler 
içerisine giren AB’de, özellikle Yeni “Gıda Güvenilirliği Paketi” ile tüm tarımsal-gıda zincirinin 
daha etkin bir şekilde işlemesinin sağlanması amaçlanıyor.  Ortak Tarım Politikası ve Ortak 
Balıkçılık  Politikası Reformu ise adım adım ilerliyor. Tüm bunlara ilişkin haberlerimizin 
ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. 

Bültenimizin olmazsa olmazları haline gelen güncel mevzuat listeleri ve TAIEX faaliyetlerine 
ilişkin bilgilerin ise AB konularını takip adına iş yükünüzü biraz hafiflettiğini umuyoruz.  

Bir sonraki sayımızda, AB’nin tarım politikasına yön veren konulara ilişkin önemli ve ilgi 
çekici yeni haberler ve konularla buluşmak dileğiyle…

 Saygılarımızla,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB Uyum Daire Başkanlığı
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Avrupa Komisyonu, at eti skandalından 
sonra gıda etiketlerinin denetimini 
sıkılaştırmak istiyor. Konu, Ocak ayında 
sığır eti olarak etiketlenmiş ürünlerde 
at eti bulunduğunun saptanmasından 
sonra gündeme geldi. Yeni teklif ile 
gelecekte gıdalarda yapılacak olan 
testlerin zorunlu hale gelmesi ve bir 
uyarı yapılmadan gerçekleştirilmesi 
öngörülüyor.  Avrupa Komisyonu 
Sağlık ve Tüketici Politikası Komiseri 
Tonio Borg önerilen düzenlemeyi  
“Komisyon olarak teklif ettiğimiz 
Tüzük, gıda sahtekarlığını önleme 
amaçlı araçların etkinliğini artırmak 

için resmi kontrollerin her zaman 
habersiz yapılmasıdır” şeklinde 
açıkladı. Nisan ayında AB’de 7000 sığır 
etinin incelendiği rastgele testlerin % 
5’ten az bir kısmında at eti saptandığı 
bildirilmişti. AB Komiseri ayrıca, sahte 
etiketli gıdaları satan kişilerin elde 
ettiği gelirlerin de haczedilmesini 
önerdi. Önerilen düzenlemelerin AB 
üye devletleri tarafından uygulanması 
için Avrupa Parlamentosu ve AB 
liderleri tarafından onaylanması 
gerekiyor.                  

Kaynak: Euronews

AB Komisyonu’nun OTP reform önerileri 
kapsamındaki yeşillendirme (greening) 
önerileri,  tarımsal desteklerin % 30’unun, 
çiftçilerin peyzajı koruması, vahşi yaşam için 
alan yaratması ve tarlalarını çeşitlendirmesi 
karşılığında verilmesini öngörüyor. Fakat 
peyzajın, iklimin, toprak çeşidinin ve tarımsal 
sistemlerin büyük ölçüde farklılık gösterdiği 
bir kıtada, “bir beden herkese uyar” mantığı 
ile hazırlanan bir reform elbette tepkilerle 

karşılanıyor. Üstelik Komisyon’un önerileri, 
AB’nin yıllık 50 milyar Sterlin (58,5 milyar 
Avro) tutarındaki tarım desteklerinin 
meşruiyeti konusundaki tartışmaları daha da 
hareketlendirdi. Bazı üye devletler, üretim için 
destek verilen sisteme dönmeye çabalıyor ki, 
bu sistemin en kötü yanı, piyasaların yapısına 
ve işleyişine olan olumsuz etkileri ile süt 
gölleri ve tereyağ dağları yaratmış olması.

Kaynak: BBC News

GIDA ETİKETLERİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER 

AB’den Haberler

Avrupa Komisyonu, 13 Mayıs 2013 tarihinde, Atlantik 
Okyanusunda deniz ekonomisini canlandırmak için 
bir eylem planı kabul etti. AB’nin, Atlantik’e kıyısı 
olan Üye Devletlerin ve Komisyon’un, kıyı bölgelerde 
sürdürülebilir büyüme konusunda yardımcı 
olabileceğini ve 2020’nin sonuna kadar Avrupa’da 
7 Milyon istihdam oluşturma potansiyeline sahip 
“mavi ekonomi”yi daha da ileri götürebileceğini 
göstermeyi amaçladığı planda, aynı zamanda Atlantik 
Okyanusu’nun çevresel ve ekolojik istikrarının 
korunması gerektiği vurgulanıyor.

Balıkçılık, yetiştiricilik, turizm ve gemicilik gibi 
geleneksel ve deniz biyoteknolojisi gibi gelişmekte 
olan birçok faaliyete ev sahipliği yapan Atlantik Bölgesi 
için hazırlanan ve üye ülkeler arasında işbirliğinin, 

girişimciliğin ve yeniliğin desteklenmesi, deniz ve 
kıyı çevresinin korunması ile sosyal açıdan kapsayıcı 
sürdürülebilir bölgesel kalkınma modellerinin 
oluşturulması gibi önceliklere sahip olan eylem planı, 
Atlantik sularında karbon ayakizinin azaltılması, deniz 
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve ekosistem 
yönetiminin uygulanmasını hedefliyor. Planın 
faaliyetleri, turizm sektörünün büyümesi, deniz 
teçhizatlarına yönelik artan talebin karşılanması, 
eğitimin artırılması ve iklim değişikliği etkilerinin daha 
iyi değerlendirilebilmesi için okyanus araştırmaları 
alanında işbirliğinin artırılması konuları üzerinde 
yoğunlaşacak.

Kaynak: EU Rapid

AB’NİN YEŞİL TARIM ÖNERİSİNE TEPKİ 

ATLANTİK İÇİN DENİZCİLİK STRATEJİSİ AÇIKLANDI



4

AB ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü AB Uyum Dairesi 
Başkanlığı’nda görevli AB Uzman 
Yardımcıları, Hizmetiçi Eğitim 
Programı çerçevesinde 21-22 
Mayıs 2013 tarihlerinde Tarım ve 
Kırsal Kalkınma; Gıda Güvenilirliği, 
Veterinerlik ve Bitki Sağlığı ve 
Balıkçılık müzakere başlıklarında 
Bakanlığımız çalışanlarına ve Sivil 
Toplum Kuruluşları temsilcilerine 
sunum yaptı.
Program kapsamında; Esra 
ÜNAL “AB Mekanizmalarında 
Etkin Şekilde Yer Alma”, Derya 
DAĞDELEN “AB’de FADN ve 
Türkiye’deki Uygulamaları”, 
Emrecan ÖZELER “Günümüzde 

AB Ülkeleri ve Gelişmekte olan 
Ülkelerde Tehlike Teşkil Eden 
Hastalıklar”, İlknur KAYABAŞI 
“EFSA’nın Yapılanması ve İşleyişi”, 
Gülçin Elif BOZKAYA “REACH 
– Bitki Koruma Ürünlerinin 
Etiketlenmesi”, Ufuk ALKAN “AB 
Kurumlarında Staj İmkanı ile 
Avrupa Komisyonu’nda Ulusal 
Uzman Olarak Çalışma İmkanı”, 
Şenel Birceyudum EMAN “Ortak 
Balıkçılık Politikası (OBP) – 
Kaynak Yönetimi”, Özge BOZKUŞ 
“OBP – Ortak Piyasa Düzeni” ve 
Yahya KARAKUŞ “OBP – Yapısal 
Politikalar” başlıklı sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

AB Konseyi’nin 13 Mayıs 2013 tarihinde 
Brüksel’de gerçekleştirdiği toplantıda, 
tarım ürünlerinin promosyonuna ilişkin, 
organik tarım gibi kalite politikaları 
konusunda tüketicilerin daha iyi 
bilgilendirilmesi ve yasal çerçevenin 
gözden geçirilmesine yönelik AB 
Komisyonu’nu teşvik edici nitelikte kararlar 
alındı.

Konsey, Üye Devletlere ve Komisyon’a 
mevzuatın yeniden düzenlenmesi ile 

organik tarım sektörünün geliştirilmesi;  
mevzuattaki çeşitli istisnaların minimuma 
indirilmesi;  organik sektörün korunmasını 
ve tüketici beklentilerinin karşılanmasını 
hedefleyen özel önlemler alınması; kontrol 
ajansları arasında iletişimin güçlendirilmesi 
ve mevcut mekanizmaların, organik 
ürünlerin uluslararası ticaretini 
kolaylaştıracak şekilde geliştirilmesi gibi 
hususlarda harekete geçme çağrısında 
bulundu. 

Kaynak: agri.eu

HİZMETİÇİ EĞİTİM SUNUMLARI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Koyun ve sığırları 
Schmallenberg virüsü kaynaklı 
komplikasyonlardan korumak 
amacıyla geliştirilen bir aşı bu 
yaz itibariyle Birleşik Krallık’ta  
kullanıma sunulacak. Veteriner 
İlaçları Müdürlüğü yetkililerince 
“MSD Hayvan Sağlığı” ilaç üretim 
firmasına yeni aşının üretimi 
için ruhsat verildiği açıklandı. Bu 
yaz itibariyle aşının kullanıma 
sunulmasıyla hayvanlar 
gebelik döneminden önce 
aşılanabilecek. 

Kaynak: Globalmeatnews.com

SCHMALLENBERG 
AŞISI BİRLEŞİK 
KRALLIK’TA

ORGANİK TARIMDA ÖNEMLİ KARARLAR

AB’den Haberler
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ORGANİK TARIMDA ÖNEMLİ KARARLAR

OBP reformunun unsurlarının biri olan Ortak 
Piyasa Düzeni müzakerelerinin 8 Mayıs 2013’te 
tamamlanmasının ardından, 13-14 Mayıs 
2013’te Brüksel’de Tarım ve Balıkçılık Konseyi 
toplandı. OBP reformuna yönelik tartışmaların 
gerçekleştirildiği Konsey’de, İrlanda Dönem 
Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu arasındaki 
görüşmelerin nihayetinde Bakanların 
tutumlarını gözden geçirmeleri bekleniyor. 
Konuya ilişkin bir açıklama yapan AB Denizcilik 
ve Balıkçılık Komiseri Maria Damanaki, 
Komisyon’un Parlamento ile uzlaşan bir 
tutum sergilediğini belirtti. İrlanda Dönem 
Başkanlığı sırasında anlaşmaya varılabileceğine 

OBP REFORMUNA BİR ADIM DAHA

Önümüzdeki günlerde Kuzey İrlanda’da 
gerçekleşecek olan G8 Zirvesi’nde, 
biyoyakıt konusunda iki büyük lider 
olan ABD ve AB’nin dünyada açlıkla 
mücadele adına yakıt politikalarını 
gözden geçirip geçirmeyecekleri merak 
konusu. Açlıkla mücadelede etkinlik 
gösteren bazı STK’lar, AB destekli 
biyoyakıt politikalarının gelişmekte olan 
ülkeler üzerinde olumsuz etki yarattığı 
görüşünde. Bu görüşe göre biyoyakıt 

talebi ve Sahra altı Afrika’da tarımsal 
yağ üretimi için yabancı yatırımcılar 
tarafından arazi satın alınması 
neticesinde birçok fakir ülkede bitkisel 
yağ üretimi gıda amaçlı üretim ile yarışır 
hale geldi. Biyoyakıtları savunan çiftçi 
grupları ve endüstri ise bitkisel yakıtların 
karbon salınımını azaltmanın yanında 
çiftçilere yeni pazarlar sunduğunu iddia 
ediyor. 

Kaynak: Euractiv

“Reform sürecindeki Ortak Balıkçılık Politikasının (OBP) amacı, aşırı avlanmayı engellemek ve çevresel, ekonomik 
ve sosyal açıdan sürdürülebilir balıkçılığın yapılmasını sağlamaktır. Yeni politika, bilimsel temellere dayanarak 
balıkçılık fırsatlarını belirleyip balık stoklarını sürdürülebilir seviyelere getirmeyi, uzun dönemde AB vatandaşlarına 
istikrarlı, güvenli ve sağlıklı gıda tedarikini, devlet desteğine olan bağımlılığı bitirmeyi ve kıyı bölgelerinde büyüme 
ve yeni iş fırsatları yaratmayı hedefliyor”

olan inancını dile getiren Damanaki, hızlı bir anlaşma 
süreci ile Komisyon’un uygulamaya yönelik meselelere 
odaklanabileceğini ifade etti.

Parlamento, Konsey ve Komisyon arasında şu ana kadar 
gerçekleşen üçlü görüşmelerde dört ana konu üzerine 
odaklanıldı. Bunlar; maksimum sürdürülebilir ürün, ıskarta 
yasağı, bölgeselleşme ve filo yönetimidir.

Karaya çıkarma gereklilikleri, Danışma Konseylerinin yapısı 
ve balık stokları için iyileşme alanları oluşturulmasına 
yönelik Üye Devletlerin yükümlülükleri de Konsey 
tartışmalarında yer buldu.

Kaynak: Avrupa Komisyonu

BİYOYAKIT KONUSUNDA AB’YE BASKI

 

AB’den Haberler

İzlanda’nın yeni koalisyon hükümeti, İzlanda 
halkının önümüzdeki 4 sene içinde referandumla AB 
üyeliği yönünde bir karar alana kadar AB ile katılım 
müzakerelerini durduracağını açıkladı. 

Bu bağlamda İzlanda, müzakerelerin tamamlanmasının 
ardından AB üyeliğini reddeden Norveç dışında, 
müzakerelerinin ortasında fikrini değiştiren ilk ülke 
özelliğini taşıyor. 27 Nisan’da gerçekleştirilen seçimler 
sonrası iktidara gelen Bağımsızlık Partisi ve İlerici Parti, 

AB karşıtı politikalarıyla biliniyor. Kamuoyu yoklamaları 
da İzlanda halkının üçte ikisinin AB’ye karşı olduğunu 
gösteriyor. 

İzlanda, yaşadığı mali krizin ardından 2009 yılında 
AB üyeliğine başvurmuştu. Ancak şimdilerde AB 
ortalamasının da üstünde bir ekonomik büyüme 
gösteriyor.  

Kaynak: Telegraph.co.uk

İZLANDA AB İLE MÜZAKERELERİ ASKIYA ALDI
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Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanca “Haloumi” adıyla patentine 
sahip olduğu Hellim peynirinin kökenini korumak için 
AB Komisyonu’na “Menşe Adı” (PDO) başvurusunda 
bulundu. Belirli bir teknik bilgi kullanılarak belirli bir 
coğrafi alanda üretilen, işlenen ve hazırlanan tarım 
ürünlerini ve gıda maddelerini içeren PDO uygulaması 
için Rum Kesimi’nin önceki başvurusu, peynir yapımında 
hangi sütün ne miktarda kullanıldığına dair anlaşmazlıklar 
yaşandığı için başarısızlığa uğramıştı. 

Rum Kesiminin, sadece “Haloumi” değil “Hellim” 
ismini de başvurusuna dahil etme isteğini tepkiyle 
karşılayan Türk tarafı, başvurunun geri çekilmesi ve 
sürecin durdurulması için talepte bulundu. Güney Kıbrıslı 
yetkililer Türk tarafını üreticileri düşünmek yerine siyasi 
puan toplama peşinde oldukları için eleştirirken, Merkezi 
Londra’da bulunan Kıbrıs Yüksek Komisyonu, bu sorunun 
iki toplumun da çıkarlarının gözetilerek çözülmesi 
gerektiği görüşünde.

Kaynak: The Independent

    

KIBRIS’TA HELLİM KRİZİ 

ARILARIN KORUNMASI İÇİN YENİ TEDBİR

AB’den Haberler

Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu 
(GFCM) yıllık kongresi 13 -17 Mayıs 
2013 tarihleri arasında Hırvatistan’ın 
Split şehrinde gerçekleştirildi.  

Kongrede AB, GFCM bölgesinde 
bilimsel tavsiye ışığında üç teklifin 
hazırlanmasına karar verdi. GFCM’in 
yetki alanı içinde olan pek çok alandaki 
genç birey avcılığı ve aşırı avcılık ile 
mücadele etmeye yönelik tedbirlerin 
yanı sıra tüm Adriyatik bölgesi için bir 
yönetim planı oluşturulması gündeme 
geldi.

Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu AB 
Komiseri Maria Damanaki Karadeniz’de 
balıkçılık yönetiminin güçlendirilmesine 

kapsamında stokların korunması ve 
uluslararası işbirliği konularına önem 
verdiklerini ve bu konularda işbirliğini 
geliştirmek için uygun kuruluşun GFCM 
olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda AB, GFCM’in bölgede 
eşit şartların sağlanması için faaliyet 
ve girişimlerin teşvik edilmesi ayrıca 
Akdeniz ve Karadeniz’de yer alan 
devletler arasında yasadışı, kayıtdışı 
ve düzensiz (IUU) balıkçılığa karşı 
işbirliğinin artırılması hedeflerini de 
içeren bir reform süreci başlatmasını 
teklif etmeyi öngörüyor.

Kaynak: DG MARE

AB: AKDENİZ VE KARADENİZ’DE İŞBİRLİĞİ GEREKLİ

Avrupa Komisyonu tarafından bal 
arılarına zararlı olduğu tespit edilen 
neonikotinoid grubundan klotianidin, 
imidakloprid ve tiyametoksam çeşidi 
pestisitlerin kullanımına 24 Mayıs 2013 
tarihinde alınan bir karar ile kısıtlama 
getirildi.  

Komisyon’un 2010 yılında kabul ettiği 
arı sağlığı stratejisinin bir parçası olan 
bu kısıtlama, 1 Aralık 2013 tarihinde 

yürürlüğe girecek. Söz konusu strateji 
kapsamında şu ana kadar arı sağlığı 
için bir “AB Referans Laboratuvarı” 
kurulmuş, ulusal arıcılık programları 
için AB destekleri artırılmış, 17 AB 
ülkesinde izleme çalışmaları yapılmış 
ve AB arıcılığının geleceğini öngörmek 
için BeeDoc ve STEP gibi araştırma 
programları yürütülmüştü.

Kaynak: EU-Rapid
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Son at eti skandalı, AB mevzuatında iyileştirilmesi 
gereken hususlar bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu 
kapsamda 6 Mayıs 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu, 
tüm tarımsal-gıda zinciri için sağlık ve güvenilirlik 
standartlarının uygulanmasını güçlendirmek amacıyla 
bir tedbir paketi kabul etmiştir. Bu pakette, sağlığın 
korunması açısından modern, basit ve risk temelli 
bir yaklaşım getirilirken, gıda zincirinin etkin biçimde 
işleyişinin sağlanması için ise daha verimli kontrol 
araçları öngörülmektedir.

Reform paketinin, yaklaşık 70 adet mevzuattan 
oluşan gıda zinciri mevzuatını 5 adede indirmesi ve 
çiftçiler, yetiştiriciler, ıslahçılar ve gıda işletmecileri için 
bürokrasiyi azaltması hedeflenmektedir.

Yeni paket sayesinde işletmeler, 
resmi prosedürlerin basitleştirilmesi 
sonucunda, hayvan hastalıkları, 
bitki zararlılarının kontrolü ve 
eradikasyonunu daha etkin olarak 
yürütebilecektir. Tüketiciler ise, zincir 
boyunca etkili ve şeffaf bir kontrol 
sistemi yoluyla daha güvenilir gıdalara 
erişebilecektir.

Resmi Kontroller

Yakın zamanda ortaya çıkan gıda skandalları sonucunda 
hem Üye Devletlerin yetkili makamlarının eldeki 
kaynakları risk temelli olarak kullanarak güçlendirilmesi 
ihtiyacı ortaya çıkmış, hem de tüketici ve işletmecilerin 
risklerden korunmasının önemi anlaşılmıştır.

Bu alanda getirilmeye çalışılan yeni kurallar ile 
resmi kontrollerin finansmanını sağlayan mevcut 
ücretlendirme sisteminin, küçük ölçekli işletmelerin 
muafiyetinin devam etmesi kaydıyla, hâlihazırda gıda 
zinciri içinde yer alan fakat ücret alınmayan diğer 
sektörlere de genişletilerek etkinliğinin artırılmasının 
hedeflendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca sahtekârlığın 
önlenmesi amacıyla, Üye Devletlerden ulusal 
denetimleri güçlendirmeleri ve para cezalarının 
caydırıcılığını artırmalarının talep edildiği görülmektedir.

Hayvan Sağlığı

Hayvan sağlığı alanındaki yeni kuralların temelini 
“önlemek tedaviden daha iyidir” prensibi 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede hayvan sağlığı 
alanının, yeni risklerle baş etme konusunda Avrupa 
Birliği’nin etkin müdahalesine imkân verecek 
esneklikte tek bir mevzuat ile düzenleneceği 

görülmektedir. Kimliklendirme ve kayıt konusunda da 
yeni düzenlemelerin getirildiği sistem ile çiftçiler ve 
veteriner hekimlere hızlı hareket ederek hastalığın 
yayılmasını engelleme ve çiftlik hayvanları ile tüketiciler 
üzerindeki etkisini en aza indirgeme imkânı verilmiştir. 
AB düzeyinde müdahale gerektiren hastalıklar 
sınıflandırılmış ve önceliklendirilmiştir. Ayrıca hayvan 
sağlığı tedbirlerini, farklı boyut ve türdeki işletmelere 
ve farklı yerel koşullara uyarlamak konusunda yeterli 
esnekliğin sağlanması da göze çarpan diğer bir husustur. 

Bitki Sağlığı

Komisyon’un bitki sağlığına ilişkin önerdiği Tüzük, daha 
sağlam, şeffaf ve sürdürülebilir bir mevzuat çerçevesi ile 
bitki sağlığını korumayı hedeflemektedir. Yeni Tüzükte 

bitki çoğaltım materyali rejimi ile alakalı 
hususlar desteklenirken, tekrarlar ve 
gereksiz mevzuat yükü azaltılmaktadır.

Teklif edilen temel değişiklikler; 3. 
ülkelerden yapılan ithalatta korumanın 
artırılması, salgınların denetiminin 
ve zararlılara yönelik eradikasyon 
yükümlülüklerinin sağlamlaştırılması, 
şeffaf bir bitki pasaport sistemi, 
korunan alanlardaki bakımın 

sıkılaştırılması,  öncelikli zararlılar için AB finansal 
desteğinin artırılması ve eradikasyon önlemlerine tabi 
olan operatörlere maddi tazminat sağlanmasıdır.

Bitki Çoğaltım Materyalleri (tohumlar dâhil)

Bu alandaki değişikliğin temel amacı, başta çiftçiler 
olmak üzere kullanıcılara bitki çoğaltım materyalinin 
sağlığının, kimliğinin ve kalitesinin garanti edilmesidir.  
Çeşitlerin kaydına ve bitki çoğaltım materyalinin 
pazarlamadan önce sertifikalandırılmasına yönelik 
kurallar düzenlenerek, niş pazarlara yönelik materyal 
dâhil olmak üzere, yerel çeşitler için daha basit bir 
sistem teklif edilmektedir. Yeni mevzuat, yeni 
geliştirilmiş ve test edilmiş çeşitleri, çeşitlere ilişkin 
tanımları karşılamayan materyali (heterojen), yerel 
çeşitler ve niş pazar materyallerini de kapsamına alarak, 
kullanıcılar için daha geniş seçenekler sunmaktadır. 

Önümüzdeki Süreç

Parlamento ve Konsey dâhil olmak üzere diğer AB 
kurumları Komisyon’un tedbir paketini değerlendirecek 
ve görüşünü belirtecektir. Bu aşamada mevzuat 
paketinin 2016 yılında yürürlüğe girmesi 
beklenmektedir.

Yeni Gıda Güvenilirliği Paketi

AB: AKDENİZ VE KARADENİZ’DE İŞBİRLİĞİ GEREKLİ
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1. “Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 
Uygulama Tebliği (No: 2013/21)”. 15.05.2013, No:28648

2. “3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de (No: 2012/65) Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (No: 2013/24)”. 17.05.2013, No:28650

3. “Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 
2013/20)”.  18.05.2013, No:28651

4. İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/22), 25.05.2013, No: 28657

5. Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/29), 25.05.2013, No: 28657

6. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 
24.05.2013, No: 28656

7. Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2013/25), 29.05.2013, No: 28661

8. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2013/26).

9. Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair; Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde 
Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair; Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler, 28.05.2013, N:28660

1. Tüm hayvan türleri için selenomethionine hidroksi-analogu yem katkı maddesi olarak ruhsatlandıran 
14.05.2013 tarih ve 443/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

2. Yumurta pazarlama standartlarına ilişkin 1234/2007 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasında detaylı kurallar 
belirleyen 589/2008 sayılı Tüzüğü düzelten 16.05.2013 tarih ve 458/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

3. DL-metionin, DL- metionin sodyum tuzu, metionin  hidroksi analog, metionin hidroksi analog kalsiyum tuzu, 
metionin hidroksi analog izopropil esteri, vinilpridrin eşçoğuzu/stiren ile korunmuş DL-metionin ve etil selüloz 
ile korunmuş DL-metionin’i yem katkı maddesi olarak ruhsatlandıran 22 Mayıs 2013 tarih ve 469/2013 sayılı 
Komisyon Uygulama Tüzüğü

4. Avrupa Birliği’ne belirli hayvan ve taze et ihraç etmeye yetkili üçüncü ülke, bölge veya kısımların listesi ile 
veteriner sertifikası gerekliliklerini ortaya koyan 206/2010 sayılı Tüzüğü değiştiren 24 Mayıs 2013 tarih ve 
482/482 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 

5. Clothianidin, thiamethoxam ve imidacloprid adlı aktif maddelerin onay koşullarına ilişkin 540/2011 sayılı 
Komisyon Uygulama Tüzüğünü değiştiren ve bu aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin uygulandığı 
tohumların kullanımını ve satışını yasaklayan 24 Mayıs 2013 tarih ve 485/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

1. 07 Mayıs 2013 - AGR 52563 - “Gıda Kaynaklı Salgınlar Çalıştayı” 

2. 15 Mayıs 2013 - AGR 50700 - “Yem İşletmelerinde HACCP Prensiplerinin Uygulanması Çalıştayı”

3. 22 Mayıs 2013 - AGR 52242 “Gıda Kaynaklı Salgınlar Çalıştayı”

4. 22 Mayıs 2013 - AGR 52160 “Keklik ve Sülün Gibi Vahşi Hayvanların Yetiştiriciliği, Doğaya Bırakılması ve 
Habitatlarının İyileştirilmesi Çalıştayı”

4. 27 Mayıs 2013 - AGR 51184 “Gıda ile Temas Eden Maddeler İçin İyi Üretim Uygulamaları Çalıştayı”

5. 28 Mayıs 2013 - AGR 51599 “Katılımcı Sulama Yönetimi Çalıştayı”

Faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgilere ve sunumlara TAIEX Resmi Web Sitesinden ulaşılabilir.
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm

Mevzuatlara EUR-Lex internet sitesinden ulaşılabilir. 
http://new.eur-lex.europa.eu

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
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AB VE TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLER

C oğrafi işaret kavramı, bir coğrafi yöreyle 
özdeşleşmiş, ayırt edici özelliklerinin bazıları ya 
da tümü bu yöreden kaynaklanan ve söz konusu 
özellikleri ve kalitesi dolayısıyla tüketici nezdinde 
bilinirliğe ulaşmış bir ürünü anlatmaktadır. 

Coğrafi işaret tescili ile, yerel niteliklerine bağlı 
olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlere koruma 
sağlanır. Örneğin incir için “Aydın” ibaresi belirli 
bir kalitenin işareti olarak kullanılmaktadır.

Diğer sınai mülkiyet haklarından farklı olarak 
coğrafi işaretler, tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar 
altında üretim yapan kişilerin tümünü korur. 
Çünkü coğrafi işaret alansal, yöresel, bölgesel, 
ülkesel genelliğe, bir anlamda anonimliğe sahip 
olup, sağladığı hak belli bir kişiye veya bazı kişilere 
bağlanamaz.

Coğrafi işaretin tescilinin başlıca amaçları şöyle 
sıralanabilir:
• Coğrafi işarete konu olan ürünün kalitesinin 
korunması ve bilinen özellikte üretiminin 
sağlanması (ürünün korunması)
• Coğrafi işarete konu olan yörede veya özellikte 
üretim yapanların tescilin sağladığı korumadan 
öncelikli olarak yararlanmalarının sağlanması 
(üreticinin korunması)
• Coğrafi işaret ibarelerinin, gerekli özellikleri 
haiz olmayan sahte ürünler üzerinde 
kullanılmasının önüne geçilerek, tüketicinin 
yanıltılmasına engel olunması (tüketicinin 
korunması)
• Ülkenin milli ve kültürel değerlerinin korunması
Ayrıca tescille;

Şebnem TÜZÜN KEZER, AB Uzmanı

    

İnceleme
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• Yörenin coğrafi işaret sayesinde tanınması ve 
yörede ilgili coğrafi işaretin dışında ek gelirlerin 
elde edilmesi sağlanır.
• Haksız kazanç sağlanması önlenir. 
• Ürünlerin yurt içi ve yurt dışında kolayca 
tanıtılması sağlanır.
• Turizm gelirleri artar. 

Bu kapsamda, coğrafi işaret tescilinin, küresel 
pazarlama ve rekabet için en önemli araçlardan 
biri olduğunu söylemek mümkündür. 

Bunun yanında, coğrafi işaretler, özellikle kırsal 
kalkınmanın desteklenmesinde de önemli bir 
role sahiptir. Örneğin; Malatya Kayısısı 250.000 
kişiye; Ege Pamuğu en az 100.000 kişiye istihdam 
sağlamaktadır. Aynı şekilde,  “yöresel ürün” 
kategorisine giren bir ürün, piyasa değerinin % 20 
üstünde bir rakama alıcı bulabilmektedir.  Örneğin, 
piyasadaki Ezine Peyniri, klasik inek peynirine göre 
% 20 daha pahalıdır.  

Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaretler

AB’de Coğrafi İşaretler,  Tarım ve Kırsal Kalkınma 
başlığı altında yer alan Kalite Politikası kapsamında 
ele alınmakta olup,

• PDO (Protected Designation of Origin) = Menşe 
Adı

• PGI (Protected Geographical Indication) = 
Mahreç İşareti
• TSG (Traditional Speciality Guaranteed) = 
Geleneksel Özellikli Ürün

olmak üzere üç grupta değerlendirilmektedir.

PDO, belirli bir teknik bilgi kullanılarak belirli bir 
coğrafi alanda üretilen, işlenen ve hazırlanan 
tarım ürünlerini ve gıda maddelerini kapsar. Ör: 
Prosciutto di Parma (jambon) - İtalya, Kalamata 
(zeytinyağı) - Yunanistan, Parmigiano Reggiano 
(peynir) - İtalya.

PGI, coğrafi alanla yakından bağlantılı tarım 
ürünlerini ve gıda maddelerini kapsar. Ürünün 
üretim, işleme veya hazırlama aşamalarından en 
azından birisi söz konusu alanda gerçekleştirilir. Ör:  
Calçot de Valls (sebze) - İspanya,  Scotch Beef (sığır 
eti) - Birleşik Krallık (İskoçya), Budějovické pivo 
(bira) - Çek Cumhuriyeti.

TSG’de ise, üretim araçlarında veya üretimin 
bileşiminde geleneksel karakter öne çıkar. 
Ör: Mozzarella (peynir)- İtalyan geleneği, 
Falukorv (geleneksel et ürünü)- İsveç geleneği, 
Karjalanpiirakka (bisküvi) – Fin geleneği.

AB nezdinde tarım ürünleri ve gıda maddeleri için 
“menşe adı” ve “mahreç işareti” korumasını konu 
alan coğrafi işaret tescilinin temeli 1992 tarihli 

İnceleme

Parmigiano Reggiano

Karjalanpiirakka
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ve 2081/92 sayılı Konsey Tüzüğü olup, bu Tüzük 
yerini 510/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’ne bırakmıştır.  
510/2006 sayılı söz konusu Tüzük ile “geleneksel 
özellik” taşıyan tarım ürünleri ve gıda maddeleri 
hakkındaki 509/2006 sayılı Tüzük ise, 2013 yılının 
Ocak ayında yürürlüğe giren Avrupa Parlamentosu 
ve Avrupa Konseyi’nin tarımsal ürünler ve gıda 
maddeleri için kalite planları hakkındaki 1151/2012 
sayılı Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılmıştır.

AB’de tarım ürünleri ve gıda maddeleri için 
menşe adı ve mahreç işareti ile geleneksel özellik 
korumasını konu alan coğrafi işaret tescilini 
düzenleyen bahse konu Tüzük uyarınca, coğrafi 
işaret koruması elde etmek isteyen kişiler, öncelikle 
kendi ülkelerindeki ulusal otoritelere başvuruda 
bulunmak zorundadırlar. Ulusal otoritelerce 
incelenen başvurular, ulusal bazda bir yayın-
itiraz aşamasına tabi tutulurlar. Hakkında gerekli 
değerlendirme yapılan ve uygun görülen başvurular 
daha sonra AB Komisyonu’na iletilir.

Kendisine iletilen başvuruları 6 ay içinde incelemek 
zorunda olan Komisyon, başvuruların ilan 
edilmesine karar verirse AB Resmi Gazetesi’nde 
yayımlar. Yayımlanmış başvurulara yapılacak 
itirazlar için, Resmi Gazete’deki ilan tarihinden 
itibaren 3 aylık bir süre tanınmaktadır. İtiraz yoksa 
tescil gerçekleşir. İtiraz varsa ve başvurunun AB 
mevzuatına uygun olmadığına karar verilirse 
başvuru reddedilir.

1151/2012 sayılı AB Tüzüğü uyarınca, “üçüncü 
ülkeler” olarak tanımlanan üye olmayan ülkeler 
hem tescil başvurusunda bulunma, hem de 
Komisyon tarafından yayımlanan başvurulara karşı 
itirazda bulunma hakkına sahiptir. 

AB mevzuatına göre tarım ürünleri, gıda maddeleri, 
şaraplar ve sert alkollü içecekler coğrafi işaret olarak 
tescil edilebilmektedir. 1151/2012 sayılı Tüzükte, 
coğrafi işaret korumasından yararlanabilecek  

“tarım ürünleri ve gıda maddeleri” sınırlanmakta ve 
liste halinde sayılmaktadır. Örneğin; bira, çikolata, 
ekmek, hamur işi vb. Şaraplar ve sert alkollü 
içecekler için ise ayrı bir düzenleme bulunmaktadır.

 AB genelinde koruma elde eden ürünler PDO, PGI 
veya TSG logolarını alarak piyasada bu logolarla yer 
alırlar. 

2013 yılı Mayıs ayı verilerine göre, AB’de tescil 
edilen 1154 adet coğrafi işaretin dağılımına 
bakıldığında; 563 adedinin PDO, 552 adedinin PGI, 
39 adedinin ise TSG olduğu görülmektedir. 

Coğrafi işarete sahip ürünlerin ekonomiye çok 
büyük katkısı bulunmaktadır. Örneğin; 2012 yılı 
verilerine göre, Fransa ekonomisi, sadece coğrafi 
işarete konu ürünlerde yıllık 19 milyar Avro gelir 
sağlamıştır. Fransa’nın coğrafi işaretli ürünlerin 
ihracatından elde ettiği 6 milyar Avro, gıda 
endüstrisinin yıllık toplam ihracatının % 30’una 
tekabül etmektedir. Fransız coğrafi işaretli şarapları 
diğer şaraplara göre % 230 oranında, peynirler ise 
% 30 oranında daha yüksek fiyata alıcı bulmaktadır.  
İhraç edilen Fransız şaraplarının % 85’i coğrafi işaret 
taşımaktadır.   

İnceleme
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Ülkemizde Coğrafi İşaretlerin Düzenlenmesi 

Türkiye’de coğrafi işaretler, 555 Sayılı Coğrafi 
İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamında korunmakta olup, 24 
Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu  
mevzuat uyarınca; belirgin bir niteliği, ünü veya 
diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir 
yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir 
ürünü gösteren işaretler “Coğrafi İşaret” olarak 
adlandırılmaktadır.

Bunlar, ayırt edici özelliği ile ön plana çıkan ve 
bulunduğu bölge ile özdeşleşen doğal ürünler, 
tarım ürünleri, maden ve el sanatları ürünleri 
ile sanayi ürünlerine verilen işaretlerdir. 555 
sayılı KHK’da, AB mevzuatından farklı olarak, 
korumaya konu olacak ürünlere ilişkin bir liste 
mevcut değildir. Söz konusu KHK haricinde, 
ulusal mevzuatımızda tarım ürünleri ve gıda 
maddelerinin coğrafi işaret olarak tesciline yönelik 
özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ülkemizde coğrafi işaretler, “menşe adı” ve 
“mahreç işareti” olarak iki grupta değerlendirilir. 

Bir ürünün, “menşe adı”nın sağladığı korumadan 
yararlanabilmesi için ürünün üretimi, işlenmesi ve 
diğer işlemlerinin tamamının, sınırları belirlenmiş 
bir coğrafi alanda gerçekleşmesi zorunludur. 
Ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında 
üretilemezler. Çünkü ürün, ancak ait olduğu yöre 

içinde üretildiği takdirde niteliklerini kazanabilir. 
Ör: Eskişehir Lületaşı, Erzincan Tulum Peyniri, Ege 
Pamuğu, Malatya Kayısısı.

“Mahreç işareti”nde ise, ürünün üretimi, işlenmesi 
ve diğer işlemlerinden en az birinin sınırları 
belirlenmiş bir coğrafi alanda gerçekleşmesi 
zorunludur. Ürünün özelliklerinden en az birinin 
o yöreden kaynaklanması şartıyla, yöre dışında 
da üretilebilmesi söz konusudur. Bulundukları 
coğrafi bölgeye ait üretim yöntemlerinin aynen 
kullanılması ve ürünün kalitesinin aynı olması 
şarttır. Ör: Isparta Halısı, Siirt Battaniyesi, Adana 
Kebabı, Çorum Leblebisi, Afyon Sucuğu.

Ulusal mevzuatımız uyarınca, bir ürünün menşe 
adı veya mahreç işaretinin korunması “tescil” ile 
sağlanmakta olup, söz konusu tescil ile koruma, 
555 sayılı KHK çerçevesinde gerçekleşir. Coğrafi 
işareti, tescilde düzenlenen şartlara uygun üretim 
yapan herkes kullanabilir.

Türkiye’de coğrafi işaretlerin tescili için yetkili 
merci Türk Patent Enstitüsü olup, yurt içinden 
veya yurt dışından yapılacak tüm başvurular 
Türk Patent Enstitüsü’ne veya onun yetkili kıldığı 
makama yapılır.

İnceleme

Adana Kebap

Malatya Kayısısı
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Anılan KHK’ya göre coğrafi işaretin tescili için başvuru 
hakkına sahip olanlar:

• Söz konusu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel 
kişiler, 

• Tüketici dernekleri,

• Konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşlarıdır.

Coğrafi işaret başvuruları, Türk Patent Enstitüsü 
tarafından söz konusu KHK’da belirtilen şartlara 
uygunluğu yönünden incelenir. İnceleme sonucu 
uygun bulunan başvurular TPE tarafından Resmi 
Gazete’de ve coğrafi işaretin üretim alanında 
yayınlanan bir yerel gazetede yayınlanır. Mahreç 
işaretlerinde buna ek olarak başvurunun Resmi 
Gazete’de ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında 
dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki gazeteden 
birinde ilan yoluyla yayınlanır.  İnceleme sonucu ilan 
edilen ve 6 ay içinde hakkında herhangi bir itiraz 
yapılmayan ya da itirazı nihai olarak reddedilen 
başvuru Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi 
itibariyle kesinlik kazanır ve coğrafi işaret siciline 
kaydedilir. İtirazın incelenmesi sonucunda biçim veya 
kapsamı itibariyle değişikliğe uğramış başvurular, 
yeni değişikliğe uğramış şekliyle ve kapsamı açıkça 
belirtilerek yeniden yayınlanır ve yayın tarihi itibariyle 
kesinlik kazanır. Bu durum coğrafi işaret siciline kayıt 
edilir.

2013 yılı Mayıs ayı verilerine göre, Türkiye’de toplam 
169 adet tescilli coğrafi işaret mevcut olup, 211 adet 
coğrafi işaret tescil başvurusunun işlemleri devam 
etmektedir.

Türkiye’de tescil edilen coğrafi işaretler sadece 
Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Yurtdışında koruma 
için her ülkede, ülke mevzuatına göre başvuru gerekir.

Ülkemizde tescil işlemi gerçekleşmiş coğrafi işaretler 
için AB’ye tescil başvurusunda bulunma imkanı 
mevcut olup, bu kapsamda Türkiye’nin AB nezdinde 
4 adet coğrafi işaret tescil başvurusu söz konusu 

olmuştur:

• 10 Temmuz 2009 tarihinde yapılan Antep 
Baklavası mahreç işareti tescil başvurusu,

• 24 Ağustos 2010 tarihinde yapılan Aydın İnciri 
menşe adı tescil başvurusu,

• 13 Ağustos 2012 tarihinde yapılan Afyon 
Pastırması ve Afyon Sucuğu mahreç işareti tescil 
başvuruları

Halihazırda bahsekonu başvurular Komisyon 
tarafından incelenmekte olup, karşılıklı yazışmalar 
devam etmektedir. 

Coğrafi işarete sahip ürünlerin kalite işlevini 
yerine getirmesi ve beklenen ekonomik getirinin 
elde edilebilmesi için mutlaka etkili bir denetim 
mekanizmasının olması gerekmektedir. Söz konusu 
ürünlerin üretim, piyasaya arz veya piyasada kullanım 
gibi her aşamada tescil belgesindeki özelliklere 
uygunluğunun denetlenmesi büyük önem arz 
etmektedir.

Bu kapsamda, 555 sayılı KHK uyarınca, coğrafi işareti 
tescil ettirenlerin, söz konusu coğrafi işareti belirlenen 
standartlara göre kullanıp kullanmadıklarına ilişkin 
yapacakları/yaptıracakları denetime ait raporlar her 
10 yılda bir Türk Patent Enstitüsü’ne ibraz edilir.

Ayrıca, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanunu’nun 23. maddesi gereği, tarım 

İnceleme

Aydın İnciri
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ve gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün 
adlarının kullanımının tescilde belirtilen özelliklere 
uygunluğunu denetim görevi Bakanlığımıza 
verilmiştir. Bu görevin yerine getirilmesine ilişkin 
hususları belirleyen Yönetmelik çalışmaları Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde devam 
etmektedir. Söz konusu göreve ilişkin Yönetmelik 
eksikliği, tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaretler 
konusunda denetim eksikliğini beraberinde 
getirmektedir. Bu sebeple, Bakanlığımıza verilen 
denetim görevinin içeriğinin ve uygulanmasına 
ilişkin hususların söz konusu yönetmelikle detaylı bir 
şekilde belirlenmesi ve Bakanlığımız tarafından söz 
konusu görevin, tespit edilen sınırlar ve yöntemler 
çerçevesinde icra edilmesi hedeflenmektedir.

Sonuç itibarıyla, coğrafi işaretler tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de güncelliğini sürdürmekte 
ve üreticiler için önemini korumaktadır. Türkiye ve 
bazı AB ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkeler 
ile ortak olan ve coğrafi işarete konu olan ürünler 
için en kısa zamanda tescil yapılması, söz konusu 
ürünlerin üretimi ve pazarlanması açısından son 
derece faydalı olacaktır. Bunun yanında belirli 
bir bölgede üretilen ürünlerin üretimlerinin 
desteklenmesi ve ülke genelinde üreticileri coğrafi 
işaretler konusunda bilinçlendirici faaliyetlerin 
düzenlenmesi istihdam ve gelir artışı sağlanması, 
pazarlarda uzun vadeli yer edinme olanağının 
yakalanması ve ürünlerin tüm dünyada tanıtılması 
bakımından son derece önemlidir.

KAYNAKLAR:

1. European Commission, Door, 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html

2. Türk Patent Enstitüsü,

 http://www.tpe.gov.tr/portal/default.jsp

3. Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on 
quality schemes for agricultural products and foodstuffs (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:EN:PDF).

4. Geographical indications and traditional specialities,

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm

5. 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (http://www.turkpatent.
gov.tr/dosyalar/mevzuat/khk_cog.pdf).

6. Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’nün “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nde 
Coğrafi İşaretler” başlıklı sunumu.

7. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2010/06/20100613-12.htm)

8. “Coğrafi İşaretler İçin Mevcut Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi ve AB Müktesebatı Çerçevesinde 
Önerilerde Bulunulmasına İlişkin Çalışma Raporu Taslağı”, Türk Patent Enstitüsü

9. Türk Patent Enstitüsü Resmi Yayınları “Coğrafi İşaretler Bilgi Kitapçığı”

10. “Coğrafi İşaretler ve Ekonomiye Etkileri”, Serap TEPE- TPE Uzmanlık Tezi

İnceleme
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•İspanya şarap (dünyada üçüncü üretici), zeytinyağı (dünyada en 
büyük üretici) , meyve ve sebzede önemli bir üreticidir. Seracılık 
sektörü çok gelişmiştir. Diğer taraftan ülke içi balık tüketiminin 
yüksek olmasına ve limanlarının elverişliliğine bağlı olarak balıkçılık 
filosu ve ilgili sanayi de çok gelişmiştir.
•Avrupa’nın en büyük balıkçılık filosuna sahiptir. Bu yüksek 
kapasitesine rağmen, iç tüketimin çok yüksek olmasına bağlı olarak 
bu alanda net ithalatçıdır (kişi başına yıllık 40 kg.balık tüketimiyle 
Japonya’dan sonra dünyada ikinci sıradadır).
•Hayvancılık, toplam tarımsal üretim değerinin %50’sini 
oluşturmaktadır. AB içinde domuz sayısı bakımından Almanya’dan 
sonra ikinci sırada gelmektedir.

“En iyi sos açlıktır” 
  Don Quijote (Don Kişot), Cervantes

İspanyol 
mutfağı 
denilince 
akla gelen 
“Paella”, 
tavuk 
ve deniz 
ürünleri ile pişirilen bir pilavdır. 
“Paella”, tarih içinde İspanya’yı işgal 
etmiş Romalıların ve Arapların yemek 
kültürünün birleşimi sonucu ortaya 
çıkmış bir yemektir.

İspanyol yemek adetlerini 
zenginleştiren, günün 
belirli saatlerinde 
atıştırılan Tapa adlı 
mezeler ve kanepelerdir. 
Küçük porsiyonlarla 
sunulan bu mezelerin, 
peynirli, etli, yumurtalı ve 
sebzeli çeşitleri vardır.  “Tapa” İspanyolca “kapak” anlamına 
gelir. Çünkü eskiden İspanyollar içeceklerine sinek kaçmaması 
için bardakların üstünü “tapa” adını verdikleri ekmek 
dilimleriyle kapatırlar, içeceklerini  boş mideye içmemek için 
de bu “tapa”ları yerlermiş. Bu gelenek, zamanla bir kültüre 
dönüşmüş ve tapasların yüzlerce çeşidi oluşmuştur.

Hayvanlar üzerinde test edilen kozmetik ürünlerinin AB’de pazarlanmasına 11 Mart 2013 
tarihinden itibaren yasak getirilmiştir.
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