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Kültürel ve bölgesel değerlerin korunması konusunda yapı lan çalışmalar sonucunda ülkemizde birçok
kültürel değer ve ürünler menşeleriyle birlikte koruma altı na alı nmıştı r. Borsamı zı n yapmış olduğu çalışmalar
neticesinde ülkemizde büyük bir ekonomik değere sahip olan ve ilçemiz adı ile anı lan "Gemlik Zeytini" Türk
Patent ve Marka Kurumu tarafı ndan Coğrafi işaret Olarak tescillenmiştir.
Gemlik Zeytini Coğrafi işaret Tescili 05.03.2003 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna C2003/008
başvuru numarası ile müracaat edilerek 23.09.2003 tarihinde 76 Tescil No ile Borsamı z adı na tescili
sağlanmıştı r.
Gemlik Zeytini yetiştirildiği topraklar ve ürün kalitesi bakı mı ndan başka yerlerde yetiştirilen
zeytinlerden farklı lı k göstermektedir. Amacı mı z başka yerlerde yetiştirilen ve Gemlik Zeytini adı altı nda
satı lan ürünlerin önüne geçmektir.
Bu çerçevede ekte yer alan Gemlik Zeytini Coğrafi İşareti bilgilendirme yazısı nı üyelerini bilgilendirme
yapması amacı yla Tüm Oda ve Borsalara duyuru yapı lması hususunu bilgilerinize arz ederim.
Saygı ları mla.

Bahadır SELVİ
GENEL SEKRETER

Ek: Gemlik Zeytini Coğrafi İşareti Bilgilendirme Yazısı

Dr. Ziya Kaya Mah. Cumhuriyet Cad. No.2 16600 GEMLIK / BURSA
Tel : 0224 513 46 00 - 513 43 73 Faks : 0224 514 08 82
e-mail : gemliktb@tobb.org.tr
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Gemlik Ticaret Borsası olarak; Gemlik Zeytini Coğrafi işareti

Gemlik-Orhangazi-İ znik-Mudanya İ lçelerini kapsayacak şekilde Gemlik fidanları ndan üretilen Gemlik çeşidine ait zeytin
bitkisinin meyvesi olan ürünün sofralı k zeytine iş lenerek satı mı nda kullanı lacak ambalajlama ve satı m şartları na iliş kindir.
Gemlik Zeytini bölgeye has karakteristik özellikler gösterir. Kendine özgü bir yapı sı ve lezzeti vardı r. Yörenin coğrafi yapı sı ,
hava şartları, ı sı nem oranları, yetiş tirme teknikleri, yı l boyu yapı lan düzenli bakı mı, üretim şekli ve daha birçok etmenin bir
araya gelmesi ile bu kı ymetli ürün ortaya çı kmaktadı r.
Bölgesi dışı nda yetiştirilen Gemlik Zeytini aynı yapı da olmaz ve aynı lezzeti asla vermez.
23.09.2003 yı lı itibariyle Gemlik Zeytini "Gemlik Zeytini Coğrafi Işaretini" menşe adı olarak almıştı r.
Bu aşamada çok kı sa olarak ana hatları yla coğrafi işaretin ne anlama geldiğini açı klayacak olursak;
"Coğrafi işaret "bir malı n coğrafi kökenini gösteren veya kullanı lan bir unsur, madde, motif, malzeme yada usul sebebiyle bir
alana, yöreye yahut ülkeye göndermede bulunarak istek ve güven duyulması nı sağlayan ad veya işarettir".
Gerekli başvuruları yapmayan ve sı nı rları tescille belirtilmiş coğrafi bölgeye ait olmayan ürünlerin "Gemlik Zeytini" adı
altı nda satışı gerçekleştirenler6769 sayı l ı Kanuna muhalif olarak hareket etmiş olurlar.
Coğrafi işaretin alı nması ndaki nedenleri açı klayacak olursak;
•

Coğrafi İşarete konu olan ürünün kalitesinin korunması ve belli bir standartta ürünün kalitesinin sağlanması ,

•

Coğrafi işaret, tescilin sağladığı korumadan tescille belirlenen yörede üretim yapanları n yararlanmaları amacı ndadı r,

•

Coğrafi işaret tescilinin amacı; üretimi, tadı, kendine has özellikleri ile yerel niteliklerine bağl ı olarak belli bir üne
kavuşmuş ürünlerin korunması n ı sağlamaktı r.

DETAYLI Bİ LGİ İ Çİ N BORSAMIZA Aİ T WEB Sİ TEMİ Zİ Zİ YARET EDEBİ Lİ RSİ Nİ Zwww.gemliktb.org.tr
Gemlik Coğrafi İşaretini kullanı yorsan ı z kurumunuz ve üreticilerden son tüketiciye kadar teşekkür ederiz.

COĞRAFI IŞARET AMBLEM KULLANIMI
1. Amblem neden kullanı lmalı dı r?
Amblemin amacı, ürünün coğrafi işaret/geleneksel ürün adı olduğu konusunda tüketiciyi bilgilendirmek ve denetleme
faaliyetlerini kolaylaştı rmaktı r.
Ürünün tedarik zinciri içerisinde özellikle tüketici ile temas ettiği noktalarda, ürünün niteliğine ve satış yerine göre farkl ı
şekillerde ürüne eşlik edecek olan amblem ile ürünün coğrafi işaret olduğuna iliş kin "farkı ndalı k" oluşacaktı r. Tedarik
zincirinin, ürünün tüketici ile doğrudan temas etmediği aşamaları ndaki amblem kullanı mı ise denetim faaliyetlerini
destekleyecek, ürünü üreten, hasat eden, satışa hazı r hale getiren, toptan veya perakende satan, servis eden tüm aktörlerin,
bu ürünün coğrafi işarete veya geleneksel ürün adı na sahip olduğunu fark etmelerini ve depolama, taşı ma, satış vb.
faaliyetler esnası nda ayı rt edici özelliklerinin bozulmaması için tescil belgesinde belirtilen hususlara uymaları konusunda
farkı ndalı k oluş ması nı ve azami gayret göstermelerini sağlayacaklardı r.
2. Amblem kullanı mı zorunlu mudur?
Tescilli coğrafi işaret ile birlikte amblemin kullanı mı zorunludur. Coğrafi işaret, "Gemlik Zeytini","Antep Baklavası", "Malatya
Kayı sı sı", "Aydı n İ nciri" gibi ürünlerimizin adları olup, bu adlar ürün üzerinde kullan ı ldığı nda, beraberinde amblemin
kullanı lması zorunludur.
3. Yönetmelik öncesinde piyasaya sürülmüş ürünler için durum nedir?
Amblem Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce piyasaya sürülen ve amblemin ambalaja bası lması sonradan mümkün
olmayan ürünlere mevzuatta bir istisna getirilmemiştir. Bu ürünlere 10 Ocak 2018 itibariyle coğrafi işaretli ürünlerde ilgili
amblemlerin kullanı mı zorunludur. Bu amblemlerin kullan ı mı, ilgili tescilli ürünün tescil belgesinde belirtilen denetim mercii
ve -tarı m ve gı da ürünleri için- Tarı m ve Ormancı l ı k Bakanlığı n ı n denetimleri ile kontrol edilecektir.

1

4. Amblem nereden elde edilebilir?
Mevzuatta amblemin ücretle satı lamayacağı açı kça belirtilmiştir. Amblem görselleri ve vektörleri TÜRKPATENT resmi
bağlantı sı ndan temin

internet sayfası ndaki http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENTicommonContent/CAmblem
edilecektir.
5. Amblem değiştirilebilir mi?
➢

Amblemin şekli, rengi ve içeriğindeki yazı lar değiştirilemez.

➢

Amblem çapı 15 milimetreden küçük olamaz.

6. Hangi amblemi kullanmalı yı m?
➢ Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı olarak tescil edilmiş coğrafi işaretler için farklı amblemler
bulunmaktadı r. Coğrafi işaret türüne göre uygun olan amblem kullanı lmalı dı r. Menşe adı olarak tescillenmiş "Gemlik
Zeytini" ambalajı üzerinde kı rm ı zı renkli ve "Menşe Adı " ibaresi içeren amblem kullanı lmalı dı r.
➢ Yurt dışı na ihraç edilecek ürünler üzerinde ingilizce kullanı lması tercih edilirse TÜRKPATENT internet sayfası nda yer alan
İ ngilizce amblem kullanı lacaktı r.
➢ Ambalajda yer alan diğer tüm unsurları n sadece siyah, sadece beyaz veya siyah-beyaz olması halinde amblemin siyahbeyaz kullanı mı da mümkündür.
7. Amblem ürün üzerinde nası l kullanı lı r?
Amblem ürün üzerinde doğrudan veya ambalajı üzerinde kullan ı lı r.
➢ Gemlik Zeytini coğrafi işareti için ambalaj üzerinde mümkün olduğunca görünür şekilde uygulanabilir
Ancak ürünlere tek tek yapıştı rı lması maliyet doğuracaksa, ürünün kalitesini bozacaksa veya boyutu açı sı ndan teknik olarak
mümkün değilse, ambalajı veya çoklu ambalaj paketleri üzerine uygulanması mümkündür.
8. Gemlik Zeytini coğrafi işaret amblemi
Gemlik Zeytini menşe adı olarak tescil edildiği için, menşe adları na uygun olan ve aşağı da görseli verilen amblemin
kullanı lması gerekmektedir.

9. Gemlik Zeytini coğrafi işaret kontrol logosu
Gemlik Zeytini coğrafi adı nı n ürün ambalajı nda kullanı l ı rken izlenebilirliğin sağlanması ve denetimlerin yapı labilmesi için
Gemlik Ticaret Borsası taraf ı ndan geliştirilen kontrol logosunun da bulunması gerekmektedir. Söz konusu logo holograml ı ve
kare kodlu olarak Gemlik Ticaret Borsası ndan kayı t altı na alı nmak suretiyle etiket bedeli karşı l ığı nda temin edilmektedir.

İş bu bildirim Gemlik Coğrafi işaretinin yasak olduğu ürünlerde kullanı lması halinde uygulanabilecek çeşitli
hukuki ve cezai yaptı rı mlara ilişkin ihbar ve ihtardı r.
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