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Gemlik Zeytini adının kullanılması

Gemlik Ticaret Borsası tarafından Birliğimize gönderilen Gemlik Zeytini adının kullanılmasına ilişkin
04,03.2020 tarihli ve l43 sayılı yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederim.
Saygılarımla,

et*r

Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter

EK: Gemlik Ticaret Borsasının 04.03.2020 tarihli ve l43 sayıh yazısı (3 sayfa)

GELEN EV RAK

Geldiği Tar:
No:

Ks:

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza kan ununa göre Cüvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Ktlltürel ve bölgesel değerleıin korunması konusunda yapıtan
çalışmalar sonucunda ülkemizde birçok
kultürel değer ve ürtlnler menŞeleriyIe biılikte koruma alıına alınmışhr. Borsamızın
yapmış o1duğu çalışmalar
neticesinde ülkemizde büyük bir ekonomik değeıe sahip olan ve ilçemiz adı ile
anııan i Gemlik İ.yrıni" rurı.
Patent ve Mark8 Kurumu tarafından Coğafi İşaret olaıak tescillenmiştir.
Gemlik Zeytini Coğrafi İşaıet Tescili 05.03.2003 taıihinde Türk Patent ve Maıka
Kurumuna C2003/008
başvuru numarası ile müracaat edilerck 23.09.2003 tarihinde 76 Tescil No
ile Borsamız adına tescili

sağlanmıştır.

Gemlik ZcYini YetiŞlirildiği topraklar ve ürtln kalitesi bakımından başka yeı|erde yetiştirilen
ıtında

zeytinlerden farklıhk gösıermektedir. Amacımlz başka yeılerde yetiştirilen ve
Gemtik Zeytini adl
satılan urunlerin önüne geçmektir.

Bu ÇerÇevede ekte yer alan Gemlik Zeytini cogafi İşareti bilgilendirme yazıslnı
üyelerini bilgilendirme
yapması amacıyla Tüm oda ve Borsalara duyuru yapılması hususunu
bilgilerinize aız ederim.
Saygılarımla.

Bıhadır SELVİ
GENEL SEKRETER

Ek: Gemlik Zeytini Coğrati İşareti Bilgilendirme Yazısı

Dr.ziyaKaya Mah. Cumhuriyet cad, No,2 16600 GEMLiK/BURSA
Tel:0224 513 46 00 - 513 43 73 Faks:0224 514 08 82
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Gemlik Ticaret Borsası olarak; Gemlik Zeytini Coğrafi lşareti
Gemlik{rhangazi-lınlk-Mudanya

llçelerini İapsayacak şekilde Gemlık fldanla.lndan üretll€n G€mlik çeşldln€ ait zeytin
saİmlnda kullanl|acak ambalajlama ve saİm şartlarlna ilİşkindir.

bltkislnin meyveslolan ürünün sofrallk ıeytine lşlener€k

G.mlli Zrytlni bölgey€

has karakteristlk öıelllkler gösterir. Xendine öz8ü bir yapısı ve leııetl vardır. yör€nın coğrafi yap15|,
hava şartlar|, lsı nem oİanlarl, yetlştlrme teknlklerl, yll boyu yapllan düzenli bakIm|, üretim
şekll ve daha birçok etmenin bir

araya 8elmes| ile bu klymetli ürün ortaya çlkmaktadIr.

8öltesi dlşlnda yetlştlrilen Gemlik zeytlnl aynl yaplda olmaı ve aynl lezzeti asla vermez.
23.09.2003 ylh ltibariyte Gemlik zeytini

'Gcmliİ zeytinicoğrafl |Fİetlnl" menşe adIolarak almlştlr

Bu aşamada çok k|sa olarak ana hatlarryla coğrafı lraretın ne anlama 8eldiğini açtklayacak olursak;

"coğrari lşaret'bir malın coğrafi kökeninİ töstefen veya kullanllan bir unsur, madde, motlf, malıeme yada usulsebebiyle bir
alana, yöreye yahut ülkeye göndermede bulunaral istek v€ güven duYulma5lnl sağlayan ad veya işarettir".
Gerekl| barvurularl yapmayan ve slnlrlan tescllle b€lirtilmış

altlnda satlşl terçeİleştirenle16769

coĞrafl bölgeye ait olmayan ürün|erln 'Gemlik zeytini" adl
5ayIllxanuna muhalif olarak hareket etmiş olurlar.

coğr.rı lşaret|n ıhnmarlndakl nedenlrr| .çlklaY.Gak oluİseİi

.
.
.

coğrafi lşar€te konu olan ürünün kallteslnin korunma9 ve bellİ bir standartta ürünün kalites|nin sağlanmasl,
coğrafl lŞaret, tescilin sağladlğl korumadan tescılle be|ir|enen yörede 0retim yapanlafln yararlanmalan amaclndadlr,
coğrafi iraret tesciIinin amacu üretimi, tadl, kendine has öze|likleri ile y€rel nitelit|e.ine bağlI olarak b€lli blr üne
kavuşmuş ürünlerin korunma5|nI sağlamaİtr.

DETAYtl BitGl lçiN BoRsAi,4lzA AiT wEB slTEMizl ziYARET EDEgiLlRsjNizwww.eemIiktb.orr.tr

Gemlik coğrafl lşaretini kuIlanryorsanlz kurUmunuı ve üreticilerden son tüketiciye kadar teşekkür ederjz.

coĞRAfl lşARsT AMBIEM l(uırANlMl

ı. Amb|!m neden İullanIlmalldIr?
Amblemin amacl, ürünün coğrafi lşarev8eleneksel ürün adl olduğu konusunda tüketlciyi b|l8llendlrmek ve denetleme
faallyet|erini kolayla$lrmaktIr.
Ü.ünün tedarik zinciri ıçerisinde öıelllkle tüketici ile temas ettiği nohalarda, ürünün nıteliğine ve satı, yerine 8öre farkll
şekilleıde ürüne eşlik edecek oIan amblem ile ürünün coğİafi işaret olduğUna ilişkin 'farkında|lk" oluşacaktlr. Tedarik

ıincirinin, ürünün tüketjci ile doğrudan temai etmedlğj aşamalanndaki amblem kullanlml is€ denetim faaliyetlerini

destekleyecek, ürünü ü.eten, hasat eden, sat|şa haılr hale getlİen, toptan veya perakend€ 5atan, 5erviı eden tüm aktörleİin,
bu ürünün coğİafi i9rete veya geleneksel ürün adlna sahip olduğunu fark etmelerİna ve depolama, taşıma, satlş vb.
faalIyetler esnasında ayrt edicl öıelllklerlnln boıulmimas| için tescil b€l8esinde belirtllen hUsuslara uymalan konusunda
fark!ndalık oluşmasınl ve azami gayret 8ö5termelerlnl sağlayacaklardlr.
2. Amblem kullanlm|

ıorunlu mudur?

Tescillicoğrafi işaret ile birlikte amblemin kullanlml ıorunludur. coğrafi işaret, "Gemlik zeytini","Antep Baklavasf, "Malatya
Kaylsls|", "Ayd|n inciri" gibi ürünlerimizin adla.l olup, bu adlar ü.ün üzerinde kullanlldlğlnda, beraberinde amblemin
kullanIlmasl ıorunludua.
3.

Yöneımellk öncesinde piyasaya 5ürülmü, ü.ünlcr lçln durum nedİr?

Amblem Yönetmeliğinin yürürlüğe girme5inden önce piyasaya 5ürülen ve amblemin ambalaja ba5lIma§l sonradan mümkün
olmay.n ürünlere mevzuatta bır istisna getlrilmemIştir. Bu ürünle.e 10 ocaİ 2018 itiba.iyIe coğ.afi işaretli ürğnlerde ilgili
amb|emlerin kullanlm| zorunludUr.8u amblemleran kullanlmt, Il8illtescilli ürünün tesciI belgesinde beliı.tilen denetim mercii
ve -tanm ve glda ürünleri için- Tarlm ve ormanc|l]k 8akanllğlnln denetimleri ile kontrol edilecektiİ.
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4. Amblem ner€den

€lde.dll.biıir?

Mevzuatta amblemin ücretle satılamayacağl açlkça bel|rtilmİştır. Amblem törs€llerı ve vektörleri TÜRKPATENT resmi
internet sayfaslndakl htto://www.turkoatent,ıov.trlTuRxPATENT/commoncontent/cAmblem
bağlant|slndan temin

edilecektlr.

5. Ambıem değlştk|lebillr mİ?

>
>

Ambleminşek|i, rengiveiç€rığındekiyaı|lardeğiştirilemez.
Amblem çapl 15 mi|imetreden küçükolamaı.

6. Hangi ambıGml kullanmahylm?

> Menşe adl, mahreç işareti ve 8eleneksel ürün adl olarak tescıl edılmiş coğrafl aşaretler için faıklI ambleml€r
bulunmaktadlr. coğrafi işaret türüne 8öre uYgun olan amblem kulıanlımalld|r. Menşe adl olarak tescillenmi, "Gemlik
zeytini" amba|ajl üıerinde k|rmlıl renklive'Menşe Adf Ibaresl içeren amblem kullanIlmalldlr.
>

Yurt dlşına lhraç edilecek ürün|er üzerinde lngilizce kullanllmasl tercih adilirse TüR(PATENT internet sayfaslnda yer alan
In8ilizce amblem kullanIlacaktIr.

>

Ambalaida yer alan diğer tüm unsurların sadece slyah, sadece beyaı veya siyah-beyaı olmasl haıİnde amblemin siyah_
beyaz kullanıml da mümkOndür.
7. Ambl€m

üron üı.rlnde narll kullanıl|r?

Amblem ürün üzeılnd€ doğrudan veya ambalaı üzerlnde kullanlllr.
Gemlik zeytini coğrafi işareti için ambalal üıerlnd€ mğmkün olduğunca törünür şekilde uy8ulanablllr
Ancak ürünlere tel tek Yaplştlfllmas| malıyet doğuracaksa, ürünün kaliteslnl boracaksa veya boyutu eç|slndan tekniİ olarak
mümkün değilse, ambalallveya çoklu ambalal paketl€ri üzerine uygulanmasl mümkündür.

>

8. Geml|k

z.ytlnl coğr.fl lşar€t ambl€ml

Gemlik zeytınl menşe adl olarak tescil edildiğl lçin, m€nşe
kullanılmasl gereİmektedir.

9. Gğmlik zeYtln|

adlar|na uy8un olan Ve aşağıda görseli Veril€n

amblemin

coğr.ll lşar€t İontrol logosu

Gemlik zeytini coğİafl adlnln ürün ambalalInda kullanllIrken izlenebilkliğin 5ağlanmasl ve denetimlerin yapllabilmesi için
Gem|ik Ticaret 8oü,5asl taraflndan 8eliştirilen kontrol lo8osunun da bulunmas| 8erekmektedir. Söı konusu logo holo8ramlı ve
kare kodlu olarak Gemlik Ticaret Borsaslndan kaylt ahına allnmak suretiyle etiket bedeli ka.şlllğ|nda temin edllmektedir.

lş.retlnln Yas.k olduğu ğrünlerd€
ceıai yapt|rımlaİa llişkin İhbar w lhtardlr.

lş bu blldıİlm Gemlık coğrafl

hukuklv€
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kull.nllmatl halinde uygu|anabll.c!k ç.şitll

