COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU İŞLEM BASAMAKLARI
Başvuru Mercii: Türk Patent Enstitüsü
Maliyetler: Başvuru Ücreti=120,00TL + Yerel, Ulusal Gazete İlan Ücretleri(Güncel Tarife)

Coğrafi İşareti Alınacak Ürünlerin Tespiti
Pazarlama olanakları, raf ömrü, saklama koşulları ve ekonomik değeri vb. huşuları
incelenerek ürün belirlenmeli

Üniversite İle İşbirliği Yapılması
Ürünün benzer ürünlerden farkının bilimsel olarak kanıtlanması

Teknik Komitenin Oluşturulması
Üretim sürecindeki paydaşlar ile görüş alışverişi yapılarak bilimsel çalışma
raporlarının hazırlanması

Denetim Komisyonunun Kurulması
Alanında uzman kuruluşlardan oluşacak bağımsız denetim komisyonu oluşturulmalı

Başvuru Dosyasının Tamamlanması




Başvuru Formunun Doldurulması
 Başvuru Ücretinin Ödenmesi
 Bilimsel Raporların Dosyaya Eklenmesi
Ürünün Söz Konusu İsimle Özdeşleştiğini/Bilindiğini Kanıtlar
Dokümanların Başvuru Ekine Eklenmesi
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Başvurunun Değerlendirilmesi
Coğrafi işaretin menşe ad olduğu durumlarda, Enstitü tarafından Resmi Gazete ile
coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede
yayımlanır. Coğrafi işaretin mahreç işareti olduğu durumlardaki menşe adlar için
geçerli olan, Resmi Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak başvurunun Resmi
Gazete’de ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çağında dağıtımı olan en yüksek
tirajlı iki gazeteden birinde ilan yoluyla yayımlanır.

Geçici Tescil
Yayınlanan başvuru, coğrafi işaret siciline kayıt edilir. Bu kayıt geçici niteliktedir.

555 Sayılı KHK’nın
12inci madde
hükümlerinin
gerçekleşmesi
halinde geçici
tescil kesinleşir.

555 Sayılı KHK’nın
3,4,7 & 8inci
maddelerinde yer
alan şartların
tümünün yerine
getirilmediği tespit
edilirse Enstitü söz
konusu eksikliklerin
yönetmelikte
öngörülen süreler
içinde
giderilmemesi
durumunda
başvuru Enstitü
tarafından
reddedilir.

Resmi gazete
yayın tarihinden
itibaren altı ay
içerisinde
hakkında herhangi
bir itiraz
yapılmamış ad
veya işaret Resmi
Gazete’de
yayınlanma tarihi
itibariyle kesinlik
kazanır. Kesinlik
kazanan başvuru,
coğrafi işaret
siciline kayıt edilir.
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Coğrafi Tescil
Başvurusuna İtiraz

İtirazın
incelenmesi
sonunda biçim
veya kapsamı
itibariyle
değişikliğe
uğramış talepler
yeni değişikliğe
uğramış şekliyle ve
kapsamı açıkça
belirtilerek 9uncu
madde
çerçevesinde
yeniden yayınlanır
ve tescil yayın
tarihi itibariyle
kesinlik kazanır.
Bu durum coğrafi
işaret siciline kayıt
edilir.

İtirazı uygun
görülerek tescil
talebi tümden
reddedilen
başvurunun tescil
talebinin
reddedildiği Resmi
Gazete’de
yayınlanır ve
coğrafi işaret
siciline kayıt edilir.
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