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OGemlik Zeytini 23 Eylül 2003 

tarih ve 25283 sayılı Resmi 

Gazete yayınlanan ilan ile 

“Menşe Adı” olarak tescil 

edilmiştir. 

OTescil sahibi Gemlik Ticaret 

Borsa’sıdır. 



O Hindistan’ın meşhur “Darjeeling çayı” ile 

ilgilidir. “Darjeeling çayı” dünyada 40 milyon 

kg satmıştır. Oysa ki, yapılan araştırmalar 

orijinal, diğer bir ifade ile gerçek “Darjeeling

çayı”nın Hindistan’da sadece 10 milyon kg. 

üretildiğini ortaya koymuştur 

O Hindistan’ın ünlü “Basmati” pirinci 

Teksas’taki üreticiler tarafından “Texmati” 

adı altında, Kaliforniya’lı üreticiler tarafından 

ise “Calmati” adı altında satılmış ve bu pirinç 

çeşidi zaman içerisinde “Amerikan Basmati” 

olarak satılmaya başlamıştır.



O Bursa ili, Manisa ili Akhisar ilçesinin haksız 
rekabeti ile yıllardır mücadele etmektedir. 

O Akhisar ilçesinde daha düşük maliyetle üretilen 
buna karşılık “Gemlik Zeytini”nin ününden 
faydalanarak Gemlik Zeytini ile benzer fiyattan 
satılan zeytinlerin yarattığı olumsuz piyasa 
şartları gün geçtikçe Bursa’lı üreticileri daha 
fazla etkilemeye başlamıştır. 

O 2004 – 2010 yılları arasında Bursa ilinde meyve 
veren ağaç sayısı sadece %1 oranında artarken, 
meyve vermeyen ağaç sayısı %2 oranında 
azalmıştır. 

O Manisa’da ise meyve veren ağaç sayısı %35, 
meyve vermeyen ağaç sayısı %482 oranında 
artmıştır. 



Diğer bir ifade ile, haksız rekabetten elde 

edilen yüksek kar marjı Manisa ili Akhisar 

İlçesindeki zeytinliklerin artmasını teşvik 

ederken, Gemlik Zeytini’nin doğal yetişme 

ortamı olan Bursa ilindeki zeytin üretimi 

gerilemeye yüz tutmuştur. 



YÖRESEL ÜRÜNÜ KORUYAMAZSANIZ ;

BAŞKA BİR BÖLGE /ÜLKE SAHİPLENİR

YÖRESEL ÜRÜNÜNÜZ FARKSIZLAŞIR

HER İKİ DURUMDA DA ÜRETİCİLER ZARAR 

GÖRÜR 



Coğrafi İşaret Uygulamasını 
Zorlaştıran Temel Faktörler

O Coğrafi işarete konu olan ürünün üretim 

miktarının tam olarak bilinmemesi

O Ayırt edici özelliklerin tam olarak 

bilinmemesi ya da net olmaması

O Logo Uygulamasının Olmaması

O Denetlemenin olmaması ya da yetersizliği



Gemlik Zeytininin Üretim 
Miktarının Belirlenmesi

Ziraat Odalarının Kayıtlarından Yola Çıkılarak;

O Gemlik, İznik, Orhangazi ve Mudanya 

İlçelerinin tüm köyleri için bir veri seti 

hazırlanmıştır.

O Üretici Adı-Soyadı ve iletişim bilgileri

O Köy

O Mahalle

O Zeytinlik alanı (m2)



Ayırt Edici Özelliğin Belirlenmesi

Öncelikle zeytin uzmanlarına hem Coğrafi İşaret 

sınırlarından alınan hem de başka illerden alınan 

Siyah sofralık zeytinler kör test olarak tattırılmış ve 

ayırt etmeleri istenmiştir. 

Ayırt edebilen uzmanlara farklılığın ne olduğu 

sorulmuş ve iki yanıt alınmıştır; 

• Kabuk kalınlığı

• Daha küçük çekirdek



Ayırt Edici Özelliğin Belirlenmesi

TÜBİTAK – BUTAL’da Gemlik ve Akhisar’da üretilen sofralık 
zeytin kabuklarının kesit tespit analizi yapılmıştır. 

Kabuk kesitini hassas bir şekilde tespit etmek amacıyla 
kabuklardan düzgün kesit alabilmek üzere zeytin kabukları 
sıvı parafine batırılmış, donmaları beklenmiş ve 
donmalarından sonra mikrotom yardımı ile hassas bir 
şekilde kesilmiştir. 

Kesilen zeytin kabuklarına elektron mikroskobu yardımıyla 
bakılmış ve farklı noktalarından kabuk kalınlığı ölçümü 
yapılmıştır. 







O Gemlik yöresinde yetiştirilen Gemlik 

Zeytinlerinin kabuğunun diğer yörelerde 

yetiştirilen Gemlik zeytinlerinin 

kabuklarından 10 mikron daha ince olduğu 

tespit edilmiştir. 

O Çekirdekler arasında her hangi bir fark 

bulunamamıştır.



Kontrol Logosu

Logo Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Halka açık bir yarışma ile 

belirlenmiştir.



Coğrafi İşaret Etiketleri



KAREKOD YARDIMIYLA TAM 

ANLAMIYLA BİR İZLENEBİLİRLİK 

SAĞLANMAKTADIR



Kontrollü Logolu Etiket Dağıtımı -
Bilgisayar Programının Hazırlanması

Üretici ve tüccarlardan oluşan veri tabanı stok 

kontrolü mantığı ile çalışan bir bilgisayar 

programına yüklenmiştir.

Gemlik Zeytini coğrafi işaretine ait logolu 

etiketler kontrollü bir şekilde tüccarlara 

dağıtılmaktadır. 



Sistemin İşleyişi

O Her bir ilçe ve köy için birim alana verim 

değeri dış bir veri olarak girildiğinde

O Üretim miktarı (kg) = verim (kg/m2) x üretim 

alanı (m2) 

O olarak kg cinsinden üretim miktarını 

vermelidir. 



Sistemin İşleyişi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Firma Adı                                     Logo talep edilen ürün miktarı          Ambalaj - Miktar 

 

 

 Ürünün Alınacağı   İlçe        Köy           Miktar Uyarı 

 

 

 

Eğer şirketin /tüccarın ürün alacağını beyan ettiği üreticinin elinde yeterli  

miktarda ürün yoksa sistem uyarı vermelidir.     

        UYARI   

Sistem talep edilen miktar ile ambalaj talebindeki miktarı eşleştirerek gerektiğinde uyarı vermelidir 

 

Firma Adı girilecek Ürün miktarı girilecek ………. kg …….. Adet  250 gr 

……… Adet    500 gr 

………. Adet 1 kg 

………. Adet 2 kg 

………. Adet 5 kg 

………. Adet 10 kg 

………. Adet 15 kg 

 

Üretici Adı 

Üretici Adı 

Üretici 

kotası dolu 

Üretici 

kotası dolu 

 

Fazla /Eksik Ürün 

Girdiniz 



Logolu Etiket Kullandırma 
Koşulları

O Tüccar ile Borsa arasında kalite kriterlerine 

uyulacağına dair bir anlaşma imzalanması

O Müstahsil makbuzu ibrazı

O Etiket bedellerinin ödenmesi

O Cezai şartlar



Kalite Kriterleri

O Logo Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen kalite 
kriterleri

O Dane İriliği : En fazla 350 adete kadar

O Tuz Oranı : Mayıs ayına kadar en fazla %10, 
Mayıs ayından sonra en fazla %14

O Sertlik Su Oranı : 

O 260 dane - 140

O 260 – 300 dane – 130

O 300 -350 dane - 120

O Koku: Zeytinin doğal kokusu hariç yabancı koku 
içermeyecek



Logo kullanan bir tüccarın, logolu ambalajda 
kalitesiz ürün kullanması halinde, ürünün ününe 
zarar vereceği için bu durum sektördeki tüm tüccar 
ve üreticileri etkileyecektir. 

Bu nedenle; 

Logo kullanan tüccarlar, kalite kriterlerine aykırı 
ürün sattıkları tespit edilirse «Uyarı Cezası» 
alacaklar, eğer fiilin tekrarı söz konusu olursa 1 yıl 
süre ile logo kullanma hakkından mahrum 
edilecektir. 



Denetleme Kurulunun Kurulması

O Her ilçeden bir temsilci olacak

O Sistemin Genel İşleyişini Denetleyecek

O Marketlere belli periyotlarda denetlemeye çıkacak

O Hologramlı etikete sahip ürünlerden rastgele 

paketler alıp, içindeki ürün kalitesinin belirlenen 

kalite kriterlerine uygun olup, olmadığının kontrol 

edilmesini sağlayacak (laboratuvar şartlarında)

O Şikayetleri değerlendirecek



DENETLEME

O Dış Denetleme

Gemlik Zeytini adını haksız kullanan firmaların 

belirlenmesi amacıyla marketlerde yapılan 

denetlemeler. Bölge dışındaki firmaların tespiti

O İç Denetleme

Hali hazırda Gemlik Zeytini coğrafi işaret 

sınırlarında olup, logolu etiket kullanan 

firmaların kalite kriterlerine uygunluğunun 

denetlenmesi. 



Denetleme Kurulu

O Hiç kimse kendi bölgesini tek başına denetleyemez 

(Çapraz denetim)

O Denetleme Kurulu ayda en az 1 gün bir araya gelir

O Hiç kimse 2 yıldan fazla denetleme kurulunda 

kalamaz, yeniden aday olmaz ve seçilemez

O İlk uygulama yılı haricinde denetleme kurulu, 

sektörün genelinin katıldığı bir toplantıda kapalı 

oylama, açık sayım yöntemine göre belirlenir.

O Kurulun tarafsızlığı açısından; vakıf, dernek, birlik, 

kooperatif, oda ve borsa başkan ve yönetim kurulu 

üyeleri denetleme kuruluna aday olmaz ve seçilemez.







O Denetlemede Gemlik Zeytini adını haksız 

kullananlara avukat aracılığıyla bir uyarı 

yazısı gönderilmiş ve yazının kaldırılması için 

kendilerine belirli bir süre tanınmıştır 

(özellikle ellerindeki ambalaj ya da ürün 

stoklarını bitirmeleri için)

O Hali hazırda logolu etiketleri kullanmasına 

karşılık ürün kalitesi iyi olmayan üreticilere 

de uyarı yazısı gönderilmiştir.



SORUNLAR

1. Coğrafi işaretler hakkında bilgisizlik, 

yetersiz / yanlış bilgi sahibi olunması

2. Tescil hatalarının ya da eksikliklerinin 

giderilememesi

3. Ayırt edici özelliklerin belirlenmesindeki 

güçlükler

4. Etiketlerin pahalı olması

5. Denetlemenin masraflı olması (yolculuk, 

eleman, analiz vb.)



SORUNLAR

6. Yasal Uygulamalardaki sorunlar (Cezai 
müeyyidelerin uygulanamaması)

7. Özellikle sektörde önemli bir yeri olan 
kooperatiflerin konuya ilgisiz olması

8. Tüketicileri bilgilendirmenin çok masraflı olması ve 
kurumsal çabaların yeterli olmaması

9. Sofralık Zeytin Tebliğinde «çeşit» yazılması 
konusundaki maddenin coğrafi işaretlere istisna 
getirmemesi ve karmaşaya neden olması

10. Market zincirlerinin büyük bir çoğunluğunun 
konuya hassasiyet göstermemesi



Teşekkürler …..


