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Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya
ülke ile özdeşleş-miş ürünü göseren işaretlere Coğafi işalet diyoruz. Coğrafi işretler, menşe, mahreç ve geleneksel

ürün olarak tanımlanmrş ve ürün durumuna göre de tescil edilmektedir. Coğrafi işaretler, ürünleri ayrrt etme}e ve

kullanıldıklan ürünleri farklılaştırmaya yarayan işaretlerdir.

Cosafi işaretlerin tescilinde en temel amaç; o yöreye özgü doğal ya da insan faktörlerinden oluŞan

özetliklerin söi konusu ürüne kazandırdığı nitelik ve kalite itibari ile söz konusu bölge ürünlerinin benzer

ürünlerden ayırt edilmesini sağlamaktır. Biİ bakıma coğafi işaretleı korumanrn tescil ile sağlanmasını mümkün

kılmaktadır. 
-Coğrafi 

işaretler İl" ko-n*rş ürünler, yerİl üreticiler tarafindan kalite ve güvenilirliği tescillenerek

önemli bir p-u||u^u İracı haline gelmeye başlamıştır. Özellikle yerel üreticilerin, sahşa yönelik üretim yaPmalan

konusunda cesaretlendirilmesi, daha kaİiteli üretimde bulunmalan için teşvik aracı olarak kullanılması ve yerel

dinamikterin canlandınlması bakımından da önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere, Ülkemizde yetiştirilen kabuklu findıklar, kaliteleri itibariyle Giresun ve Levant kalite

olarak 2 grupta dğerlendirilmektedir. Dünyanın en kaliteli findığı olarakta bilinen Giresun kalite, findığı; kendisine

özgü tadİ aromasİ vitamiıı/mineral değerİeri, yüksek yağ oranı değerleriyle de,. sadece ülkemizde değil, DünYa

p§-asalanndaki mevcut findık çeşitleri içİrisinde de kalite ve şöhretini ispat etmiş bir ürünümüzdür.

S.S. FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi BiRLİĞi, Dünyanın en kaliteli findığı olarak bilinen

GiRESUN KALiTE findıklan;

/ Giresun Tombul Fındğ C.2000/009 menşe kodunda l8.02.200 t tarih 3l numarasıyla,

/ Giresun Sivri Fındığ c.20t8/2ot menşe kodunda t7.06.2019 tarih 55 Saylr BüItenle,

/ Giresun Kıbnkırı Fındığ/Gire§un Karısr C.20l8/l99 menşe kodunda l7.06.2019 tarih 55 Sal'ıtı Bültenle,

T.C. Türk Patent ve Marka Kurumuna muhtelif tarihlerde müracaat etmiş ve Coğrafi iŞaret Tescilini

gerçekleşmiştir. Ülkemizde menşe koduyla tescillenen 'Giresun tombul fındığihın ulusararası_pazarda da hak ettiği

E"g"r" l,iuş."., için, Avrupa ıirıigi cogan işaret Komisyonuna tescil baş\uruSu yapılmış o[up, 26.04.20l8 tarih

ve pDo_TR-024l9 referans numar"u.ryla'kuyrt altına alınmıştır. Giresun tombul fındığı, TürkiYe'den AB'Ye tescile

müracaat eden (Şubat_2o19) l6 ürün irasında yerini almış olup, tescil cevabı beklenmektedir.

6769 sayılı sınai Mülkiyet kanunun yürürlüğe girmesiyte birlikte, coğrafi işaretli ürünlerin hukuki

koruması, kullanımı, denetimi vs. hususlar tanımıanmlş otıip, inılan Kanuna istinaden yayımlanan Yönetmeliklerde

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, iesciili ürünleri alarr/depolayaıı/satan/imal eden veya mamul

haline donııştiıren veya yurt ıçi "" ı,,it 
"a,şrnaa pazarlama faaliyetinde bulunan gerçek/tiizel işletmelerin anılan

Kanun ve y6netmeıik ile diger mevzuatlar çerçevesinde hareket etrnesi gerekmeldir.

Yukanda zikredilen Coğrafi işaret tescilli ürünler üzerinde her türlü ticari faaliyeti sürdüren gerÇek/_ tti_zcl

işletmeler, anılan kanun ve yonetiıelik iıe diger mevzuatlar çeıçevesinde piyasa. denetimi ve gözetimi, Fiskobirlik,

dir"rr. fi"ur"t Borsası, Fındık Afaştırma E"nstitiistl Müddlüğü ve ciresun Üniversitesi turuluşlarından oluŞarı

to.i.yoo t".rnnaan yııruttılecektiı ru-ıun ro-i"yon, Giresun Kalite Fındıklar Denetim Merci Yürütme Kurulu

oıu-( a"r,"ti. ve gözetim r*içı".ini ilgili Kanunlar (6769 Sınai Mülkiyet Kanunu,.6l02 Saylı Türk Ticareı

iununu, ssso say"ılı Veteriner 'iir*"iı".i] Bitki Sağlıği, Gıda ve yem lianunu) ve bu Kanunlara dayanılarak

yiirürlüğe giren Y8netm"ıiı</tebıig hlıkiimlerine göre sürdürecektir,
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Bu bağlamda, Coğafi işaret tescilli ürünleri tireten üretici/çiftçiler ile bu ürünler üzerinde her tiirlü ticari
faaliyeti sürdüren gerçek/tiizel işletmelerin hak ve menfaatlerinin koruması yanında, gerek yırt içinde, gerekse yurt
dışında tescilli ürünlerin kalitesi, kimyasaVfiziksel özellikleri, şöhreti, ünü ve tanınırlığı vb. avanlajlarını kullanarak,
haksız rekabet ve kazanç sağlayanlar hakkında da işlem yapacaktır.

Dünyanrn en kaliteli findığı olarak adlandınlan ve tescili yapılan Giresun Kalite findıkları üreten
üretici/çiftçiler veya bu ürünler üzerinde her tiirlü ticari faaliyeti sürdüren gerçek/ttizel işletmeler veya ürünü tiiketen
nihai tiiketicilerin yasal uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla Giresun kalite findıklar kullanım kılavuzu
hazırlanmıştır. Coğrafi işaret tescilli ürünler ve coğafi işaret mevzuatr hususunda da tiim paydaşlann bilgi
alabilmesi içinde, www.giresunkalitefindik.com web sitesi ve sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter)
hesaplarımız yayın hayatına başlamrş olup, bu hususta, yazılı ve görsel medyada da gerekli bilgilendirmeler
kamuoyuyla da paylaşılmıştır.

Sonuç olarak, Dünyanın en kaliteli fındığı olarak adlandınlan ve tescili yapılan Giresun Kalite findıklann
hak ettiği değere ulaşması, ttiketiciye gerçek Giresun Kalite Fındığı ve Mamullerinin sunulması, co$afi işaret
tescilli ürünler üzerinde her tiirlü ticari faaliyeti sürdüren gerçek/ttizel işletmelerin hak ve menfaatinin korunması,
ürün kanşımı ve tağşişin önlenmesi, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında tescilli ürünlerin kalitesi,
kimyasaVfiziksel özellikleri, şöhreti, ünü ve tanınırlığ vb. avanlajlann kullanarak haksız rekabet ve kazanç
sağlayanlar hakkında da işlem yapılması, Coğrafi işaret tescili yapılmış "Giresun tombul findrğr", "Giresun sivri
findrğı" ve "Giresun karası/Giresun kalınkara fındığı" ürün logoları, Coğafi işaret menşe amblem kullanımı gibi
birçok hususun takip ve izlemesi yapılacağından, fındık sektörüyle iştigal eden gerçek/ttizel işletmelerin
aracılığınızla bilgilendirilerek;

işletmelerin "YETKİLİ ALICVSATICVÜRETİCİ ggrcEsİ" almalan yönünde, €İSKOBİRLİK'e) tescil sahibine
veya Denetim Merci Yürütme Kuruluna müracaat etmeleri,

uymalan ve yasal yaptırımlarla mağdur olmamaları,

taklide engel olmalan,

faaliyette bulunmalarının tavsiye edilmesi,

Hususlannda aracılığınızla gerekli duyurunun yapılmasınr arzlta|ep eder, ülke ekonomisine, bölge
çiftisine ve sektöre katkr ve desteğinizden dolayı teşekkiirlerimizi sunar, işlerinizde kolaylıklar diler, saygılanm|zı
sunarız.

Eki: .... Adet liflet
Valilikler, Belediye Başkanlil<lan, Sanayi ve Ticaret Odalan/Borsalan,
Esnaf Odalan, Ihracatçr Birlikleri ve ve STK'lara
gönderilen örnek yazılar

Saygılarımızla,
GİRE SUN KALİTE FINDIKLAR

Adres: Hacısiyam Mah. Fatih Cad. No: 59 GİRESUN
Telefon: 0454216424a Belgegeçer:0454 216 10 58

Bilgi için: Tayfun İmamoğlu
Tuğba Zarife Koçalioğlu
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1sİn=suıı Toi*BuL FıNııĞı, sin=sux slvni rıxnıĞı, Glnısuıı KALı}ıNAR.A a,*o,a,,
DENerirvı MERGi vÜnÜrrvıE Kunrar roşKANı-ıĞı

www. g i resu n ka I itefi ndi k. com

SAYI: 28-20l9l.., cinpsrrN :23.08.20L9
KONU : Coğafi işaretli ürünler hk.

T.C.
variriĞi MAKAMINA,

Belirgin bir niteligi, ünü v'eya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, al,an, bölge veyaülke ile özdeŞIeŞmiŞ. ürüni.i gösteren 
-işareTlere 

cografi İ;;;;; 
.dÇ;;.'Ö"e*İ,"iraretler, 

menşe, mahreç vegeleneksel ürün olarak tanımla--nmış ve tiİtin durumunİ gtı., J" tesciİedilm"tr.?h'coerafi işaretler, ürünleri ayırtetmeye ve kullanıldıkları ürünlerifarklıIaşırTnayavr."vİ" ç"*rİ;;;l;.--'^"'vı\lwurl'U 
o '-- '-'----'' -'-',"

Coğafi iŞaretlerin tescilinde en_temel.amaç; o yörey_., ö..g,].doğal ya da insan faktörlerinden oluşanözelliklerin söz konusu ürüne kazandırdığı nitelik ,l'tuiii. itiuu.iile Joz'k"r;;;;i*;Til,;#İl'r"nr".ürünlerden aYııt edilmesini sağlamaktır. Bii bakı,nu.og*İİ-İşaretıer, to.rrun,r-İ...ı ı.'İ"effiffi;ümkünkılmaktadır, Coğafi iŞaretler ile korunmuş, ürünler, y"İ8i tiİ.t].iler tarafında" ı."ıİt. ve güvenilirliği tescillenerekönemli bir Pazarlama aracr haline gelmeye'başıamıştn. Özeııİtle yerel üreticilerin, satışa yönelik üretim yapmalarıkonusunda cesaretlendiri]mesi, oaha taİlteıi tıretmae uu-irn.uıİ., için teşvik 
".r", "i;t kullanılmasi rie ye.e]dinamiklerin canlandırılması bakımından da önem 

'"i,i""ı.i^J,r. 
r\urı.tıtılıl.şt v

Bilindiği üzere,,Ülkemizde yetiştirilen kabuklu fındıklar, kaliteleri itibariyle Giresun ve Levant kaliteolarak 2 gupta değerlendirilmektedir. Dünyanın ., k"ılt.ı,^'İ,İ';İ;;;İ# biıir., Giresun kalite fındığı;kendisine özgü tadı, aromasl, vitamin/mineral-değerle.i, yü[;;-k yag oianı değerleriyie a., ,uJ"J. tııı..*ira" a.giı,DünYa PiYasalarındaki mevcut findık çeşitleri lç.i"i.i"j. jİ İİuİit" r" şöhretini irput.t,,ş u;rirr#İ;'
S,S, FINDIK TARM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BRLiĞi, Dünyanın en kaliteli fındığı olarak bilinenGRESLIN KALİTE fındıkları; .--- -

/ Giresun Tombul Fındığı C.2000/009 menşe kodunda l8.02.200 l tarih 3l numarasıyla,
/ Giresun Sivri Fındığı C.2018120| menşe kodun da 17 .06.20|9tarü 55 Sayılı Bultenle,
/ Giresun Kalınkara Fındığı/Giresun Karası C.20l8i 199 menşe kodunda 1].06.2ltgtarih 55 Sayılı Bültenle,

gerÇekleŞmiŞtir, Ülkemizde.menşe !94yııu tescillenen "Gi.a.; i;;#İ'ffi;;aİİl',İ' ,ırru.u. ası pazard,ada hakettiği değere ulaŞması iÇin, AvruPa Birliği Coğafi İşu-t ro.isyonuna tescil başvurusu yapılmış olup,26.04.2018tarih ve PDO-TR-02419 referanİ numarİsıyla-kayıf altına uİ,r,nşto. Giresun tombul findığı, Türkiye,den AB,yetescile müracaat eden (Şubat -2019) 16 ürün aras,;d; 

';;İ 

;İ;;;;ırp,;;;;;i;;;#;kıenmektedir.

. 6769 SaYılı Sınai Mülkiyet Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, cosafi işaretli ürünlerin hukukikoruması, kullanımı, denetimi ur. hususlar 'tunrmİr'rrrİ,İ oıup, anılan 
' 

ı<uİ,unu . istinaden yayımlananYönetmeliklerde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gi.miş 
"ırp, 

,.r.ıııİ r"*İ..i 
"ı;J.p"i;y",i]ii"vin uıeden veya mamul _haline döntışttıien veya 41f içi ve İ,u.t" a,ı,na a pazarlama faaliyetinde bulunan gerçek/tiizeliŞIetmelerin anılan Kanun ve Y6netmelikile diger r.rrruİİurlJrç.u.rına. nu..t.i lt'rnesi gerekmektir.

Yukarıda zikredilen Cografi i§aret tesc.ilIi .ürünler üzerinde her türlü ticari faaliyeti sürdürengerÇek/tüzel iŞletmeler, anılan Kanİın ve'Yönetmellt iü JÇ, ."rruatlar çerçevesinde piyasa denetimi vegözetimi, Fiskobirlik, Giresun Ticaret Borsas1, Fıldlk Araş,İıa Enstitüsü Müdürlüğü ve Giresun üniversitesikuruluŞlarından oluŞan komisyon tarafından yürüttilecektir. İurulan r"*ı.v"r, C;;;;, KaIite Fındıklar DenetimMerci Yürütme Kurulu olarak denetim ve ğözetim raaııyeİıeİİni iıgiıi K;;;\;^G;eg§;;i M;üd;; K;;;;;;6102 SaYılı Türk Ticare1 Klnunu,.5996 Saylı Veteriner"Hizrrıetıeri, Bitki Sağlığı; Gıda ve yem Kanunu) ve buKanunlara dayanılarak yürürlüğe giren YönJtmelik/tebliğ ntiİu*ı.rin. göre sürdürecektir. :

u*",T**oo

Adresı Hacısiyam Mah. Fatih Cad. No: 59 GİRESUN Bilgi için: Tayfun İmamoğlu
Te]efon: 0454.21,6 4240 Belg.egeçer : 0454 216 ı0 58 Trğü;;;;,İn'n"İrİ,"cl,
www.piresıınkalitpfindilı rnm E'-Dnctı, inf^ı?ı-.i-^^,._l.^l;ü^f:* J jl- ^^.__



Bu bağlamda, Coğr.afi iŞaret tescilli iirtinleri tireten üretici/çiftçiler ile btı i;rünler üzerinde her tiirltiticari faaliYeti sürdiiren g".çivtıir.ı işletmeleriıı İr;k ;; ,"nrrutı..lni, il;;;;.i yanında, gerek yurt içinde,gerekse Yurt dıŞında tesiiIii i.irünlerin kaıitesi, ı,,rvr*ıırr+!;l.:;;İİİjıİı;.İ"'Şoİr.,i, ünü ve tanınırıığı vb.avanlajlarını kulIanarak, haksız rekabet r. ku.rnç'suğİ;;;;h;kkında da işlem yapacaktır.
Dünyantl],en kaliteli flndığı olarak adlandırılan ve tescili yapılan Giresun Kalite fındıkları iiretentiretic7ÇiftÇiler veYa bu ürünler tizeriİde her türlü ticari faaliy.eti sürdüren gerçek/tüzel işletmeler veya ürünütüketen nihaittiketicilerin Yasal_uygulamalar,|."ü.İ;İiıgiı.r;İriı."siamacıyla, Giresun kalite fındıklar kullanımkılavuzu hazırlanmıstır, Cografi İş*.] İ.r.ııli ürünler ,"'"og.un işaret mevlrli,-ı.,rru.rrda da tüm paydaşlarınbitgi alabilmesi iÇinbe, 

'"*i'.gi..-J,*ı.rİit"ırait."o, *"b ,İt-"J ve sosyal.medya (Facebook, lnstagram, Twitter)hesaplarımızyayınhuyut,naffi'.;;;;;vegörselmedyadadagereklibiigilendirme1er
kamuoyuyla da paylaşılmıştır. - -.--'' 

-ı 
*""'

SonuÇ olarak, DünYanın en kaliteli fındığı olarak adlandırılan ve tescili yapıIan Giresun KaIiteflndıkların hak ettiği değere ulaşması, tüketiciye g..ç.Ğir"r* r"İ# e;Ö, ;ffiullerinin sunulması, ;}#.fiŞaret tescilli ürünler ü}erinde-he. İti.üti ti"u.i ?uuİıyat^rtı.otı.., gerçek/tüzel işletmelerin hak ve menfaatininkorunması, ürün kanŞımı ve tağşişin önlenmesi, g...'1. }n,.t İ|na",,ğ9."t;" il J;;;;;;;iıiiİ.J"ı*i, tuııt..l,kimYasal/fiziksel ozeilikıeı, ş5n."ti, tırti^r" t",iı,.]İğ,'"İ,'uuunıi;ıu.,r, lrııururut h;-kr;;';;#;';;}urun,sağlaYanlar hakkında da iŞlem yapılması, Coglafi.işa1.7 t"."ııİylpılmış "Girerun to.ufi'};;;;;;;;Ğl."".rn ,lr.ifindlğı" ve "Giresun karası/Giresun kalınkarJnnaiq,]. ü.ü; j";;İ,, Ölc# jİ;;;;"ru" ambleın kullanımı gibibirçok hususun takip ve,izlemesi yapılacağ,rdan, iğiıi «amu,?rlüı, ve kuruluşlarından da (yukarıda zikredilenkanunlar ÇerÇevesinde).konuYa hasİasiyet'göstermİleri için gerekli duyurunun yapılması nı arzJta|ep eder, ülkeekonomisine, bölge Çiftisine ve sektöre [a*İre o.rt.cİ"iİİ;n İoıuy, teşekktirıe.İ.İir!-.unu., işlerinizde kolaylıklar

P_k_i, . Adet liflet
Valilikler, Relediye n aı[a.n]lk|arı, Sanayi ve Ticaret odaları/Borsaları,
Esnaf Odaları, İhracatçı Birlikleri ve u.'STK'lu.u
gönderilen örnek yazıIar

Saygılarrmızla,
GiRES[,N KA]-İTE FINDIKIAR

DENETiM MERCİ yünÜrvm KIIRULU

Tuğba Zarife KoÇArioĞLU Salih OĞÜTKEN
Üye/Genel Sekreter Başkan

rlc€E:TFtrğğ.İEEry*F_.f P:-[6

fd5e.s:H1c.l3i1ı1mMah.FatihCad'No:59GiRESUNBi1giiçin:TayfunİmamoğluTelefon: 0454 216 4240 Belgegeçer : 0454 21610 58 ruğba Zarife Körliogl,
www.siresu nkalitefindik rnrn F'_Dncfı. ;^f^/a\^; -^^., _ l-^ l:!^ r:-- l:ı
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1cİnısux Toill3uL rıııDıĞı, GiREsUıl sivni rııoıĞı, cin=suı.ı KALıNKARA rıxoıĞı1DENerirvı MERGİ vÜnÜrruıE KURuLU BAşKANı-ıei -''

yww.glresunl<allte

Cm.ESl_rN :23.08.20|9
KONU ; Coğrafi işaretli ürünler hk.

T.C.
g pı-poryE BA şKANLıĞı ııa«AıvıngA,

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bıılunduğu yöre, alan, bölge veyaülke ile özdeŞleŞmiŞ ürünü-gösteren-işarJlere cograıı İr"* aly".*. Ö"gr"r,"işaretler, menşe, mahreç vegeleneksel ürün olarak tanımlanmıŞ ve tiitin durumunl go.rİ" tesciiedilmektğir. Coğrafi işaretler, tirünleri ayırtetmeye ve kullanıldıkları ürünleri farklılaştırTnaya yuruyzn işaretlerdir.
Coğafi iŞaretIerin tescilinde:n_teTel.amaç; o yörey:, ö..gy,doğal ya da insan faktcırlerinden oluşanözellik]erin söz konusu ürüne kazandırdığı nitelik u.' tuiit" itiuu.i iıe Joz 1;;, bölge ürünlerinin benzerürünlerden aYırt edilmesini sağlamaktır. Biİ bakı.nu.og.un'işa."tü"r, ko.r*u,n-İelcil iıe sağlanmasını mümkünkılmaktadır, Coglafi iŞaretler i-ie korunmuş. ürünler, y..Jı ti..tl.iler tarafindan taılte ve güvenilirliği tescillenerekönemli bir Pazarlama aract haline gelmeye b.aşıu,jt". ör.ııikl" 

';.;i;;;i;;il'ri,,şu 

yönelik üretim yapmalarıkonusunda cesaretlendirilmesi, aalia taİlteıi iretimde uuır.*lıİ" için t"şrİt uru", oıu.ut kullanılması ve yereldinamiklerin canlandırılması bakım ınd- ou,ır", ;;;İ.;;;:
Bilindiği üzere, 

.Ülkemizde yetiştirilen kabuklu fındıklar, ka]iteleri itibariyle Giresun ve Levant kaliteolarak 2 gruPta değerlendirilmektedir. Dünyanın ", t"ıit"İi-İ,;;^;İ;;;İ,"frjıil-il; k""ı,tJ'r,no,g,,kendisine özgü tadı, aromasl, vitamin/mineral değerle.i, yüİ;;;'k yag oianı değerleriyle de, sadece ülkemizde değil,DünYa PiYasalarındaki mevcut fındık çeşitleri iç"İırinJ" j. İ;İir; ,. şöhretini ispat etmiş bir ürünümüzdür.
S'S, FINDIK TARM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BRriĞi, Dünyanın en kalitelifındığı olarak bilinen

/ Giresun Tombul r,na,g, C.2((a/Oçgmenşe kodunda l8.02.200l tarih 3l numarasiyla
/ Giresun Sivri Fındığı C.20l8/20|menşe kodun da 17.06.20j9tarih 55 suy,ı, nuır.rı.,
/ Giresun Kalınkara Fındığı/Giresun Karası C.2ol8llggmenşe kodun au ıı.os.zoıotu.ıı, ss Sayılı Bültenle,

T,c, Türk patent ve Marka kurumuna muhtelif tarih|erde müracaat etmiş ve coğrafi İşaret TescilinigerÇekleŞmiŞir, ÜIkemizde.menŞe 
]<9$uyla tescillenen "Giresün tombul findığı"nın ulusararası par,arda da hakettiğideğere uIaŞması jÇin, Avrupa Birliğ Cografi iş".., ro-iryonuna tesciI başvurusu yapılmış olup, 26.04.2018tarih ve PDO-TR-02419 referani nr-u.i'yla kayıt'altınruİ,rrİ,şt,r. Giresun to.uuifindığı, Türkiye,den AB,yetescile müracaat eden (Şubat-20l9) l6 ürün'arasında yerini 

"İ*İİ 
,jırp, i;;;;i;;;;;;öeklenmeneair.

. 6769 SaYılı Srnai l4ülkiYet Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, coğrafi ,r"r.u, u.rrlerin hukukikoruması, kullanımı, denetimi is. hususla. "tuol.nİu'n-',f' oırp, anılan. r"-rr*''l;;#;;;"';";r,lrıunu,Yönetmeliklerde Resmi Gazetede yut,Junu.uk yürürlüğe *i"İ-,'r;ı,if, ,;;;İııl r.ırİİrl alanldepolayan/satan/imaleden veYa mamul haline dönüŞüien veYa 
415t 

içi ve İ.,.i oİİ"a" pazarlama faaliyetinde bulunan gerçek/tiizeliŞletmelerin anılan Kanun ve Y6netmeıiı< ııe aiger m"";;İ;.;;.ç.r.rira. nu."t.iltinesi gerekmektir.
Yukarıda zikredilen Coğrafi iŞaret tescilli ürünler üzerinde her türlü ticari faaliyeti sürdürengerÇeVtiizel işletmeler, anılan Kan-ün ve yönetmelik ile ;ğ;. ;;;t-"";";;:;".inde piyasa denetimi vegözetimi, Fiskobirlik, Giresun Ticaret Borsa11, Fıldık araştİrİıa Enstittisü ıurtiat.ltigıı ve Giresun üniversitesikuruluŞlarından oluŞan komisyon tarafından ytırtitiılecek,i..?;;;;;İÖ;;;;;;Ö;"r]rn ruıit" Fındıklar DenetimMerci Yürütme Kurulu olarak denetim ve ğozetim ir"ı,y.;Ü;i ilgiıi.§p_unıar (6?ö l;;;i M;ı#; [lnunu,6102 SaYılı Türk Ticaret Kanunu, 5996 Say-ıh Veteriner'Hlr..İı".l, Bitki Sağlığı, Gıda ve yem Kanunu) ve buKanunlara daYanılarak yürürlüğe giren Yönetmelivteulıj ntittı.nl..in* göre sürdürecektir.

""*ffion**u*nr,.*"""o"""a"",

fdleş: Hacısiyam Mah Fatih cad. No:59 GiREsuN ;,İ;,",;;;;;;;;;;;;'ffi;"*-
r_ellro1: 0454,216 4:24,0,Belgegeçer :0454 2161,0 58 o ' İ;;;;;r.İİ.'o"r'rı,"rı,

SAYI: 28-20I'9l...



_ Bu bağlamda, Coğrafi iŞaret tescilli lirünleri [ireten üretici/çiftçiler ile bu i.irüııler üzerinde her ttirlüticari faaliYeti sürdi.iren gerçeVttizel işletmelerin hak ve menfaatterinin 
'korııınası 

y;;;;J;; ;İ ;;"içinde,gerekse, Yuıt. dıŞında tescilli iirünlerin kalitesi, kimyasal/fiziksel özellikı.rİ, ş,ıİ,İti, tnJ ,; İ"rİ,rİ.ı,İı ,u.avanlajlarını kullanarak, haksız rekabet ve kazanç sağlayanlar hakkında au işİ., vJpu.uı.t,ı.

, .^ ?"Yunın,en,kaliteli fındığı olarak adlandırılan ve tesci]i yapılan Giresun KaIite fındıkları üretenüretici/ÇiftÇiler veya bıı iiıünler tızerinde her türlü. ticari faaliy"ti ,tı.jti.'.n-;".ç.Vr;;.İ ,şü";,n;İ;;"u"vu u.rnutüketen nihai tüketicilerin yasal uygulamalar hakkında Uiljiıe.Jİİiımesi amacıyiu, öi..r* kalite fındıklar kullanım
FlluY'lu. hazırlanmıştır. Coğrafi işiret tescilli.ürünler vJ coğrafi iş;' -";İ;, h;;;;;';'*.';uİjuşıu.,nbilgi alabilrnesi iÇinde, www.giresunkalitefindik.com web sit"esi ve sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter)hesaPlarimız YaYın haYatrnu 6uşıu-ş-lrp,-bu husrsta, yazılı ve görsel medyada da gerekli bilgilendirmelerkamuoyuyla da payIaşılmıştır.

|o."Ç olarak, DüıYanın en_ kaliteli fındrğ1.olarak adlandırıIan ve tescili yapılan Giresun Kaliteflndıkların hak ettiği değere ulaşması, tüketiciye g..ç.üİĞi..rr, «.İİt. e,";;ğ, ;. Üamrlle.inin sunulması, coğafiiŞaret tescilli ürünler üzerinde her türlü ticari Taaİiyeti sürdüren gerçevtİzel işIeİmeıerin hak ve menfaatininkorunması, ürün karıŞımı ve tağşişin önlenmesi, g",.[ yr.t i|no., ğ..Jı..; 

';; 

;;;;" tescilli t rtirı".i, t"İ#İ,kimYasal/fiziksel özellikleri, Şöhreti, ünü ve taıİınırlığı vb.'avanlİjlarını tullani.ut ırrtr,, rekabet r" liurunçsağlaYanlar hakkında.da iŞlem yapılması, Coğrafi_işapİ tescili yup,ıh,ş "Giresun tombul fındtğı]i, i,Ci..r* *lu.iflndığı" ve "Giresun karası/Giresun kalınkarİfındığı" ıirtın İogoır'.İ, Ölgr"İ,lİ;.., ,n.rr. arnblem kullanımı gibibirÇok hususun takiP ve izlemesi yapılacÇından, B"elediye'zu1rtug'o.erİlı..inİn de (yukarıda zikredilen kanunlar
ÇerÇevesinde) konuYa hassasiyet gosiermeĞri için gereklİaryr.unrİ yup,ı.nus,rİ 

"./','"İÖ;;;,'iİıt. .İ";}"riri"",bölge Çiftisine ve sektöre katkı ve aesteglnİİoeİ dolayı İ"ş.ı.t,i.[..İ*iri ,*u., llıeriıizoe kolaylıklar diler,saygılarımızı sunarız.

Eki: .... Adet liflet
ValiIikler, Belediye Başkanlıkları, Sanayi ve Ticaret odaları/Borsaları,
Esnaf Odaları, İhracatçı Birlikleri ,. u.-STK'lu.u
gönderilen örnek yazı lar

Saygılarımızla,
GİRESLN KALİTE FINDIKLAR

DENETİM MERCİ yÜnÜrıaı «URLILU

Tuğba Zarife KOçALİOĞLU saıih ÖĞÜTKEN
Üye/Genel Seketer Başkan
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