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YÖNETMELİK
Türk Patent ve Marka Kurumundan:
COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI AMBLEM YÖNETMELİĞİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, coğraf şaretler ve geleneksel ürün adlarına l şk n amblem
kullanımına yönel k usul ve esasları düzenlemekt r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 22/12/2016 tar hl ve 6769 sayılı Sına Mülk yet Kanununun 2 nc ve 46 ncı
maddeler ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Amblem: Coğraf şaretler ve geleneksel ürün adlarının 6769 sayılı Kanun hükümler ne uygun olarak tesc l
ed lm ş olduğunu gösteren şaret ,
b) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,
c) Tesc l belges : 6769 sayılı Kanunun 41 nc maddes n n b r nc fıkrasına göre tesc l ed len coğraf şaret
veya geleneksel ürün adı tesc l belges n ,
fade eder.
Amblem kullanımı
MADDE 4 – (1) Tesc ll coğraf şaretler ve geleneksel ürün adları tesc l belges nde bel rt len şartlara uygun
olan ürünler n üret m veya pazarlamasında faal yet gösterenler tarafından kullanılır.
(2) Tesc ll coğraf şaret le b rl kte amblem n kullanımı zorunludur. Ülkem z n taraf olduğu k l veya çok
taraflı anlaşmalar kapsamında ülkem zde korunması öngörülen yabancı ülkelere a t coğraf şaretler ç n amblem
kullanımı zorunlu değ ld r.
(3) Tesc ll geleneksel ürün adının amblems z kullanımı 6769 sayılı Kanun hükümler ne tab değ ld r.
(4) Amblem, 6769 sayılı Kanun hükümler ne uygun olarak coğraf şaret veya geleneksel ürün adı le b rl kte
ürün veya ambalaj üzer nde kullanılır. Ürünün kend s veya ambalajı üzer nde kullanılamadığı durumlarda se
şletmede kolayca görüleb lecek şek lde kullanılır.
(5) Tesc ll adın türüne göre Ek-1’de yer alan amblemlerden uygun olanı kullanılır ve amblem üzer nde
değ ş kl k yapılamaz.
(6) Amblem, çapı 15 m l metreden küçük olmayacak şek lde kullanılır.
Amblem n tem n
MADDE 5 – (1) Amblem, coğraf şaret veya geleneksel ürün adını kullananlar tarafından Kurumun resm
nternet s tes nden tem n ed l r.
Amblem n d l
MADDE 6 – (1) Türk ye’de p yasaya sunulan, tesc ll coğraf şaret ve geleneksel ürün adını taşıyan
ürünler n üzer nde Ek-1’de yer alan Türkçe amblemler kullanılır.
(2) Dış t carete konu ürünlerde yabancı d lde amblem kullanılması terc h ed ld ğ nde, Kurumun resm nternet
s tes nde yabancı d l karşılıkları ver len amblemler kullanılab l r.
Amblem n şekl ve renkler
MADDE 7 – (1) Amblem, Ek-1’de bel rt len şek lde, üçgenler n çevreled ğ da re ç nde yer alan köşel
parantez arasındak Türk ye har tasından oluşur.
(2) Menşe adı amblem nde kırmızı, mahreç şaret amblem nde yeş l, geleneksel ürün adı amblem nde se
turkuaz reng hâk md r.
(3) Görünürlüğü zorlaştıran renkl zem n üzer nde amblem n kullanılması hal nde, amblem n etrafında
sınırlandırıcı b r dış da re kullanılır. Bu durumda dış da re le üçgenler arasında kalan zem n beyaz olmalıdır.
(4) Ambalajda yer alan d ğer tüm unsurların sadece s yah, sadece beyaz veya s yah-beyaz olması hal nde
amblem n s yah-beyaz kullanımı da mümkündür.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel k 10/1/2018 tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.
Ekler ç n tıklayınız
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