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i 4. Odeme Bilgileri i Yatırılan Ücret -+ LI (Varsaön yazı talebi ücreti dahil)

i Ücret Ödeme Şekli i D Şubeden Ödeme ! ~ Havale i D EFT

i S. Dekont Bilgileri i iz] Dekont Ektedir.
~-------~r-------------------------------------~i Ödemenin Yapıldığı Banka i Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal 1745
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ii 6.Fatura Bilgileri
iı
i

ı Adı Soyadı ! Tarih i İmza

Coğrafi İşarete İlişkin Bilgileri aşağıdaki sayfalarda belirtiniz.

2. Sayfa
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Coğrafi işarete ilişkin Bilgiler

Başvuru Tarihi Enstitü Tsrsttnden Doldurulacaktır.

Başvuru No Enstitü Taraflfidan Doldurulacaktır:

Coğrafi işaretin Adı TARSUS SARIULAK ZEYTİNİÖrnek: "Malatya Kayısısı"

Ürünün Adı ZEYTİN
Örnek: "Kayısı"

Menşe Adı

-Urüaün üretim~ işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı sınutsrı i
belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumda i
bulunan coğrafi işaretlere "menşe adı" denir. (Örnek: Malatya 'ı

Kayısısı.)
-Ürtuuin üretım; işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri I'

sımren belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda is.e bu
darumdek: coğrafi işaretlere de "mahreç işareti" denir. (Ornek: i

Gaziantep Baklavası.) i

ii Coğrafi işaretin Türü

i

i
!

iiD
i

ii~
t·1ahreç İşareti

Kullanım Biçimi
(Ürünün nitelikleri göz önünde bulundurulara/ç marka/ama, etiket/eme veya işaretleme usu//erinden sadece bir tanesi belirtilmeli ve bu
hususa ait açıklamalara form ekinde ayrtca yer veri/melidir. (Markalama; üreticilerin kendilerine ait markalarla birlikte coğrafi işareti
ürünlerinin üzerinde ku//anmalartm ifade eder. Etiketleme ise; başvuru sırasmda görsel örneği belirlenmiş etiketin üretilen tüm ürün/erde
ku/lamlmasmı ifade eder.)
Tescili talep edilen coğrafi işaretin standart karakterlerde yazılmış bir kelime unsurundan ibaret olmaması;(i) kelime unsurunun yenı sıra şekli
unsur da içermesi ya da, (ii) ku//amm şekli olarak ''etiket/eme'' usulünün seçilmesi ha//erinde, ilgili coğrafi işaret (i) ya da etiket (ii) örneğinin
7x7 cm boyutlarmda hazırlanarak başvuru ekinde sunulması gerekir.)

i

ı

i,
i,
i
i
i

i
i işaretlerne
i

Üretim Alanı
(Ürünün üretildiği coğrafi alan, aynnM olarak belirtilmelidir. Bu bilgiler, gerekiyorsa harita ile desteklenebilir. Örnek: ''Malatya ili sınmen" ya
da ''Malatya ili Hekimhan ilçesi" v.b.)

i Mersin İli Tarsl!.s ilçesi (Ek-l- Tarsus İlçesi Haritasında Üretim Alanları Görselolarak sunulmuştur.
i Ek-7 Coğrafi Işaret Taahhütname)
i
i
i

i
Sonraki sayfaya geçiniz.
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3. Sayfa
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
(Ürünün fizikse~ kJmyasa~ mikrobiyolojik ve benzeri ilgili özelliklerini açıkfaylCl teknik bilgiler bulunmaMtr. Tescile konu edilen ürünü diğer
yörelerde üretilen benzer ürünlerden aytran özellikler; üretim alanma ait ik/im, toprak ve beşeri faktör özel/iklerinin ürün üzerindeki ayırt edici
etkileri tüm ayrmtılartyla bu kısma yazılma/ıdtr. Bu amaçla daha önce ürünle ilgili yaptımış bilimsel çaltşmalarm eklenmesi veya böyle bir çaltşma
yoksa, uzman kuruluşlar ile yapılacak bir çalışmayla başvurunun şekillendirilmesi gerekmektedir. (Üniversite, team ve KtJy İşleri Bakanlığı,
Araştırma kuruluş/art vb.))

AYıRT EDİcİ ÖZEllİGİ: Tarsus SarıUlak Zeytini Sarı Ulak Çeşidi Zeytinlerden Oluşmaktadır;Orijini Mersin
ilinin Tarsus ilçesidirDiğer zeytinlerden ayrılan en önemli özelliği hasadın yapıldığı zeytin ağaçlarının
Tarsus yöresinde yetişen zeytin fidanlarından yapılıp işlenmesi ile elde edilmesinden gelmektedir.
ÜRÜNÜN TANıMı: Tarsus Sarıulak Zeytini ;Mersin ili Tarsus ilçesinde elde edilen zeytingiller familyasının
zeytin türüne giren doğada tabi olan ve zeytinliklerin kurulmasında kullanılan, kök, gövde ve dallardan
oluşan fide, aşılı veya çelikten köklendirilmiş zeytin bitkisinin meyvesidir.Siyah ve yeşil sofralık olarak
değerlendirilir. Verimi orta düzeydedir. Yeşil sofralık olarak piyasada talep gören önemli bir sofralık çeşit
olup, bölgemizde pazarlarda yüksek fiyata alıcı bulur. Yağı açık yeşilimsi-sarı renkli ve kuvvetli meyve
kokuludur

Ürünün Coğrafi Dağılımı;
Sinonim: Tarsus,
Yetiştiği Bölgeler: Mersin il'i Tarsus ilçesi
Ürünün Ağaç Özellikleri;
Akdeniz bölgesi ağaç varlığının %6 sını teşkil eder. Ağaç taç yapısı oldukça kuvvetli olup,
yayvan bir taç oluşturur. Ağacı kuwetlidir. Düşük sıcaktan zarar görür. Bu çeşidin ekim alanı
ağaç sayısı kapama bahçe olarak 95 bin ve doğada tabi olarak var olan aşılama ile kültüre
alınanlarda toplam 400 bin civarındadır.Tarsus'ta toplam 1 milyon 700 bin zeytin ağacı varlığının
% 25 'i Tarsus Sarıulak zeytin çeşididir. (Tarsus ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
verileri Ek-2).
FiZYOLOJiK ÖZELliKLER
Gelişme Kuvveti Kuvveti gelişir
Verimi Orta düzeyde
Perivodisite Durumu Periyodisite qösterir
Çiçeklenme Dönemi 15 Nian -14 Mayıs
Döllenme Durumu Bilinmemekde
Mevve Baölarna Dönemi 20 Mayıs 20 Haziran
YeşilAlum Dönemi Ekim ayı
Siyah Olum Dönemi Kasım ayının ikinci yarısı
Üretilme Şekli Aşı ve yeşil dal çelikleri ile üretilebilir

Isının kritik seviyeye düşmesi halinde sürgün,ince dal ve daleıkiarda
kabuk çatlamaları, meyvelerde %90'a varan oranlarda kurumalara

Etmenlere Karşı Duvarlrhöı rastlanmaktadır.

MORFOLOiK ÖZELLiKLERi
AGAÇ
Kuvveti Oldukça kuvvetli
Habitusu Büyük yayvan dağınık bir taç oluşturur.

i Tae voöunluöu . Dallanma sık ve yaprak yoğunluğu oldukça fazladır.
Dalların Renqi Çok yıllık dallar sütlü kahverenginde, genç dallar ise bei-vesil renkte
Dalların Açı durumu Yaşlı dallar dar açılı 1-2 yaşındaki genç dallar ise geniş açılıdır.
gövdenin kuvveti Oldukça Kuvvetli
Gövde rengi Koyu gri

Gövde oluklu bir yapıda olup kabuk çatlaklarından dolayı pürüzlü
Gövde Yüzeyinin Durumu qörulör

Form: CL0L
~ Hipodrom Cad. No:115 06330 Yenimahalle-Ankara
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4. sayfa

Ürünün Yaprak Özellikleri
Şekli Orta,uzun, geniş,eliptik.
Üst Yüzey Rengi Puslu,0008S8(leek green) ve 0960(spinaeh green) renginde.
Alt Yüzey Rengi Gri
Orta damar Belirgin değil,aya orta damara göre asimetrik
Yan Damar Belirsiz

Yaprağın ortası geniş olup sap ve uca doğru daralır ve uç iğne ile son
Ucu bulur.
Sap rengi Bej-Yesil
Ortalama Boy 53.38 mm
Ortalama En 13.38 mm
Boy/En Oranı 3.98 mm
Sap Uzunluöu 3.10 mm
Sap kalınllÇıI 1.00 mm

Ürünün Çiçek Özellikleri;
Somak uzunlukları 16-27 mm arasında değişir.
Ortalama somak uzunluğu 22.00 mm.
Somakdaki çiçek sayıları 1-28 arasında değişir.
Ortalama çiçek sayısı 17

Ürünün Meyve Özellikleri
Büyüklüğü Orta
Şekli Uzun silindirik
Boyuna Simetri Simetrik
Enine Simetri i Simetrik
En Geniş Nokta Ortaya yakın kısımda bulunur
Omurga Oluşumu Yok
Ucu Yuvarlak, memesiz.

Orta büyüklük ve derinlikde olup genellikle yuvarlak, bazılarında mekik
Sap Cebi şeklinde

Yeşilimsi-sarı renkte olup diğer çeşitler arasında bu tipik rengi ile ayırt
Yeşil Meyve Rengi edilebilir.
Yeşil meyvede Lantiseller Küçük noktacıklar halinde görülür.
Olgun Meyve Rengi Koyu Vişne-siyah
Olgun Meyvede Lantiseller Çok küçük noktaeıklar halinde görülür.
Olgun Meyvede Et Rengi Koyu mor renkteki meyve eti çekirdek evine doöru açılır.
Olgun Meyvede Eti Sertliği Orta Sertlikte
Olgun Meyvede Et Çekirdek baölantısı Oldukça Kuvvetli
Ağırlığl(100meyve) 376.52 gr
Haemi (100meyve) 330.00em3
1 kg'daki Meyve Sayısı 266
Boyu 24.23mm
Eni 14,97
Boy/En Oranı 1,61
%Et Oranı 71,85
%Yağ Oranı 18,84
%Nem Oranı 52,86
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Zeytin Çeşit ve Tiplerine Ait Meyve Özellikleri Çizelgesi:
5. Sayfa

Meyve Eni Meyve Meyve
Çeşit Ve Tip Adı (mm) Boyu (mm) Meyve Şekli Büyüklüğü
Gemlik 17.51 22.10 Yuvar vakın ova i Orta
Ayvalık 18.93 2326 Yuvar yakın oval Orta
Memecik 18.96 25.08 Oval iri
Memeli 1722 24.70 Oval iri
Uslu 17.28 23.15 Oval Orta
Tarsus Sarıulak Zeytini 15.10 23.94 Uzun silindirik Orta
Samanı i 19.90 21.63 Yuvarlak Orta
Edincik Su 18.25 21.66 Yuvarlak iri
Tavşan Yüreai 19.78 25.94 Yuvarlağa yakın oval iri
Damat 19.20 25.81 Silindirik iri
Ergence 16.32 22.32 Ova! Orta
Nizip Yağlık 17.08 20.73 Yuvar!ağa yakın ova! Çok küçük
Kilis Yağlık 14.98 17.67 Yuvarlak Çok küçük
Manzanilla 15.42 18.43 Yuvarlak Orta
Gök Zeytin 17.96 21.60 Yuvarlak Orta
Silifke Yağlık (yağlık zeytin) 18.19 22.89 Yuvarlağa yakın oval iri
Çöplüce 15.43 21.12 Silindirik Orta
Cortak 22.32 32.63 Uzun si!indirik Çok iri
Beyrut 17.41 2520 Oval iri

ÇEKiRDEK
Büyüklüğü Çok iri çekirdekli.
Şekli Silindirik
Boyuna Simetri Simetrik iki yanı omurga!ı
Enine Simetri simetrik
En Geniş Nokta Ortaya yakın kısımda bulunur
Ucu Sivri fakat ianesiz
Sap kısmının şekli Geniş yuvarlak
Yüzeyi Sap kısmına doğru derin oluklu ve pürüzlüdür.
Yüzey Rengi Açık kahve rengi
Ağırlığı (100 çekirdek) 105,99
Hacmi (1OOçekirdek) 100.00 cm3
Boyu 17.86 mm
Eni 10.97 mm
BoylEn Oranı 1,62
Mevvedeki %çekirdek 28,15

(Ek-3 Tarım Bılimleri Dergisi 2004,10 (2) 231-236 Genetic and Bıologıc Charactenzatıon of Some Olıve
Cultıvars Grown in Turkey. )

Ürünün Et Oranı:
Belirtilen değerlere göre en fazla et oranı Edincik Su (%89.41) çeşidinde, en az et oranı Sarı Ulak (%71.85),
çeşidinde saptanmıştır.

Meyve Eni:
Zeytin çeşit ve tipine ait meyve eni çizelgede verilmiştir.
Yapılan ölçümler sonucunda en fazla meyve enine Çorak zeytin tipi (22.32mm) sahip iken; en az meyve enine Kilis
yağlık (14.98mm) çeşidi sahip bulunmuştur.
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Zeytin Çeşit ve Tiplerine Ait Meyve Özellikleri Çizelgesi
6. Sayfa

i Ölçülerı
1kg'daki 100 Meyve Ben Düşme Renk(hue) Olgunluk

i Çeşit ve Tip Adı DaneAdedi Ağırlığı Dönemi Dğerleri Rengi
Gemlik 279 360.42 21-Eyl 122.9487 Sarı Yeşil
Ayvalık 283 357.35 27-Eyl 117.0813 Sarı Yeşil
Memecik 213 459.48 28-Eyl 139.3825 Sarımsı Yeşil
Memeli 221 442.46 27-Evl 118.4859 Sarı Yeşil
Uslu 297 354.94 11-Eyl 129.5173 Sarı Yeşil
Sarı ulak
Tarsus Zeytini 270 371.45 19-Eyl 123.9284 Sarı Yeşil
Samanı i 267 379.61 9-Eki 135.5549 Sarımsı Yeşil
Edincik Su 218 450.71 21-Eyl 123.7016 Sarı Yeşil
Tavşan Yüreği 183 536.83 24-Eyl 138.2885 Sarımsı Yeşil
Damat 210 477.04 9-Eki 121.3267 Sarı Yeşil
Erkence 293 340.06 9-Eyl 136.8102 Sarımsı Yeşil
Nizip yağlık 467 214.13 26-Eyl 135.1635 Sarımsı Yeşil
Kilis yağlık 520 195.15 25-Eyl 119.9456 Sarı Yeşil
Manzanilla 281 354.82 1O-Eki 111.7243 Yeşilimsi Sarı
Gök zeytin 251 403.98 21-Eyl 109.4109 Yeşilimsi Sarı
Silifke yağlık 240 415.43 15-Eyl 121.0626 Sarı Yeşil
Çöplüce(Çöpaşl) 273 366.96 24-Eyl 124.1053 Sarı Yeşil
Çortak 128 781.25 27-Eyl 123.2334 Sarı Yeşil
Beyrut 190 525.34 26-Eyl 131.0813 Sarı Yeşil

Olgunluk Rengi:
Zeytin çeşit ve tiplerine ait olgunluk renkleri yeşil olum döneminde meyve kabuğu renkleri Minalta marka CR-300
modeli renk ölçer ile ölçülerek renk skalasına göre değerlendirilmiştir. Elde edilen renk(hue) değerleri çizelgede
verilmiştir.

ÖNEMi
Bu çeşidin ağaç sayısı 400 bin civarında olup Tarsus ilçesi Zeytin ağaç
varlığının %25 'sını te kil eder.

ÜRÜNÜN DEGERlENDiRilMESi
Kendi ekolojisinde aile ihtiyacını karşılamak üzere, yağlık ve yeşil
sofralık olarak de ~erlendirilir.

Kimyasal Özellikler
Halka arz edilen ürünler Sofralık Zeytin Kadeksi Tebliğine uygun olmalıdır.
Piyasaya Arz
Ürün toplandıktan sonra içme suyu ile hazırlanan % 5 -10 arasında değişen oranlarda tuz çözeltisi ile Türk Gıda
Kodeksi'ne uygun cam, plastik türevi ve teneke ambalajlarında ürünlerin tiplerine özgü salamura suyu içinde halka
hiç bir katkı maddesi ihtiva ettirilmeden arz edilir.
Muayeneler
Ambalaj Muayenesi: Bakılarak, ölçülerek, tartılarak yapılır. Coğrafi şartlara ilişkin şartları ihtiva edip etmediği
kontrol edilir.
Duyu ile Muayene: Zeytin ve salamuraya bakılarak, tadılarak, koklanarak, sayılarak, tartılarak, gerekli
görüldüğünde laboratuvar testleri ile yapılır.
Fiziki Muayene: Zeytinlerin rengi, 1 kg içindeki tane adedi, meyve ve çekirdek özelliklerine bakılarak yapılır. 1
kg'daki Meyve Sayısı: 266-270 Adettir.

- -- _ -i:0'j=lipodrom Cad. No:'iıÇ06330 Yenimatıalle=Ankara
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I 7. Sayfa
Üretim Metodu
(Aym tür ürüne ait genel üretim metotlanndan ziyade, tescile konu ürünün varsa yöreye özgü özel/ik/er taşıyan üretim metodu, üretimde
kul/ant/anöze/ ara tar ve özellikleri tüm deta tan ta a 7k/anma!Jdır.
Üretim Metodu
Aşılama ve çelikleme yolu ile de fide üretilir.
Dikim: Yeni bir kapama bahçe tesisi kurulmadan önce toprak tabakasının parçalanması için derin işleme yanında,
zorunlu hallerde tesviye, teraslama vb. toprak ve arazi hazırlıkları tamamlanır. Dikim yapılırken; bölgeye has meyve
tadı, rengi ve koku rehası için gelecekte her ağacın güneş ışığında maksimum oranda yararlanması gereği göz
önüne alınır. Dikim aralıkları, iklim ve toprak koşullarına, ağacın yayvan alacağı taç genişliğine göre değişmekle
makineli tarım yapılan bahçelerde 6x6, geleneksel bahçelerde ise SxS den 10x10 mesafe aralıklarında dikimler
yapılır. Fidan çukurları fidan büyüklüklerine göre derinliği ve genişliği değişmekle beraber aşağıdaki şekildeki gibi
yapılır.

Bölge şartlarına göre Aralık ayı başı itibariyle yılın ilk çeyreği dönemlerinde fidan dikimi gerçekleştirilir. Dikim
çukurlarının açılmasında 150 cm boyunda tam ortasında ve uçlarında kertikler bulunan dikim tahtaları kullanılır.
Orta kertiğe işaret kazığı gelecek şekilde dikim tahtası yerleştirilir. Iki uçtaki kertiğe birer kazık daha çakılarak dikim
tahtası ve işaret kazığı yerlerinden alınarak iki kazık arasında fidan çukuru açılır. Çukurlar fidan büyüklüğüne göre
50xSO cm veya 80 x80 cm. boyutlarında açılır. Dikilen fidanın hızlı gelişebilmesi için çukur geniş açılır Çukur
açılırken alt ve üst toprak ayrı ayrı konumlandırılır. Dikimden önce naylon torbalar içindeki fidanların toprağın
dağılıp köklerin hava iie temasını önlemek için sulandırılır. Fidanların dengeli ve sıhhatli büyümeleri için fidan dikimi
ile birlikte dikim temel çukurlarına temel gübreleme ( yanmış sadır gübresi) yapılır. Bu nedenle arazinin zeytin
dikiminden önce mutlaka toprak tahlili yaptırılır. Dikim sırasında ve bunu takip eden yıllarda yetiştirme tekniklerine
özen gösterilir. Dikimden sonra fidandaki yara ve kesim yerlerinin hastalıklardan korunması için macunlanması
yapılır. ilk birkaç yıl muhakkak sulama yapılması gerekir. Fidanın civarında oluşan ve onunla su, ışık ve besin için
rekabet eden ağacın gelişmesini yavaşlatan yabani otlar temizlenme!idir. Çanaklarda kaymak tabakası
oluştuğunda, çapa yapılmalıdır. Özellik olarak, ilçemize özgü olan Sarıulak Zeytini hastalık ve zararlılara karşı
mukavemetlidir.Bu yüzden organik üretime uygundur.2015 yılı ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kesin
verilerine istinaden 36 adet kapama organik Sarıulak Zeytin bahçesi tesis edilmiştir. ( Ek-4 Tarsus ilçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 13/10/2015 tarih ve 9897 sayılı yazıları )Sarıulak Ağacı Taç
yayvan olması nedeniyle fidanlara gelişmesine bağlı olarak 2 veya 3 yıldan itibaren şekil vermeye
başlanmalıdır.Hasat elle yapılmalı zeytinler kasalara toplanmalı ve bu şekilde nakil edilmelidir.
Zeytinin İşlenmesi: Zeytinler, meyve kabuğu renk skalasına göre kabuk rengi koyu yeşilimsi - sarı veya koyu yeşil
olduğu dönem ile siyah tüketim için meyve kabuğu rengi siyahımsı olduğu dönemde yıllara göre değişmek ile birlik
de 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında makine kullanılmadan el ile toplanır. Bu dönemde zeytinler orta seviyede
yağlanmıştır. Zeytinler hasat sırasında darbe almamış, yüzeyi düz ve pürüzsüz olan, herhangi bir hastalık ve zararlı
kaynaklı leke taşımayan zeytinlerden ayrıştırılır. Bu konuda gıda kodeksinde yapılan sınıflandırmada verilen
tolerans değerleri geçerlidir. Ayrıştırma işleminden sonra zeytin, ham olarak çizilip veya tokaçla kınlıp veya doğal i
hali ile tatlandırma işlemi yapılır. Hızlı tüketim amacıyla;Tatlandırma doğal içme suyunda yapılır ve hiçbir şekilde
kimyasal ve ısıi işlem uygulanmaz, tuz çözeltisi hazırlanmaz.Tatlanma süresi ham olarak çizilip veya tokaçla
kırılanlarda her gün suyu yenilenerek 5 ile 7 gün içinde tüketime hazır hale gelir. Bunun dışında daha ileri bir
tarihte tüketilecek ise içme suyu ile hazırlanan % 5 -10 arasında değişen oranlarda tuz çözeltisi ile tatlandırmaya
alınır. Bu şekilde tatlandırmaya alınan zeytin muhafaza süresince suyu değiştirilmez. Ambalaj salamurasına
konulan gıda katkı maddeleri ilgili yönetmeliğe uygun olarak kullanılır ve tuz haricinde hiç bir katkı maddesi ihtiva
ettirilmez. Bu şekilde muhafazası oldukça uzun olup, yaklaşık 10-12 ay süre ile muhafazası sağlanır.

Tarsus Sarıulak Zeytini çeşidi belirtildiği üzere Tarsus ilçesi Orjinli bir çeşit olup, tanımlanmış özellikleri yukarıda
belirtilmiştir.Bilindiği gibi çeşit özellikleri genetik olarak standarttır. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Erdemli, Silifke ve Mut ilçelerinde Yetiştiriciliği Yapılan Sofralık ve Yağlık Zeytin Çeşit ve Tiplerinin Morfolojik,
Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin belirlenmesi üzerine 21/03/2003 tarihli ve oybirliği ile kabul edilen F. Belkıs
Dölek Yüksek Lisans Tezinde ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık ( Tarım ve Köyişleri) Bakanlığı Standart Zeytin
Çeşidleri Kataloğu 'nda ( Ankara 1991 )Tarsus dışında da Sarıulak zeytin çeşidinin yetiştirildiği coğrafi dağılımında
Mersin ilinin Merkez, Erdemli, Gülnar, Tarsus ve Adana ilinin Seyhan, Kozan ve Yumurtalık ilçelerinde yetiştirilen
bir çeşittir. şekli ile teze konu edilse de, Bakanlığımız tarafından sunulan katalokta bahsedildiği gibi Akdeniz
Bölgesinde ağaç sayısının SOO bin olmayıp, sadece Tarsus ilçesinde 400 bin adet olduğu, ilçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünce faaliyet raporlarında belirtilmiştir. Söz konusu üretim ile ilgili olarak; Tarsus ilçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 27/09/2013 tarih ve 4086 sayılı yazıları ile Mersin ilinin Merkez ilçeleri olan
Yenişehir, Toroslar, Mezitli, Gülnar, Erdemli ve Akdeniz ilçeleri ile Adana ilinin Seyhan, Kozan ve Yumurtalık ilçeleri
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine sözkonusu ilçelerinde SarıUlak zeytin çeşidi ile ilgili yetiştiricilik yapılıp
yapılmadığı, yapılıyorsa gerekli kıyaslamalar yapılmak üzere ve varsa Sarı Ulak zeytin bahçesi tespiti istenmiştir.
Ancak, tezde anılan Mersin ve Adana illerinin ilçeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden gelen cevabı

i yazılarda ileri sürüldü-ü ibi, herhan i bir ekilde sözkonusu il ve il elerinde Sarıulak ze tin e idi ve a e ide ait
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i .kapama bahge tesisi edilmediği veya yetiştiriciliğinin yapılmadığının bilgisi resmi olarak almrnıştrr.Sadece Mersin

Ilinin Merkez Ilçelerinden Akdeniz ilçesi 2008 yılında çıkan Büyük Şehir Belediye yasası nedeniyle Tarsus Ilçesine
ait olan Nacerü, İhsaniye, Evci, Bağlarbaşı ve Sarı ibrahimli köylerinin ( şimdi mahalle) Tarsus ilçesinden ayrılarak
Akdeniz ilçesine bağlanması nedeniyle mahalle olan bu köylerde de kapama bahçe olmayıp, dağınık olarak tabi
halde ve az miktarda ( ev önü, tarla kenarı ) ekonomik değer sağlamayacak sayıda varlığından ve anılan illerin
ilçelerinde de Tarsus Sarıulak Zeytini çeşidinin tanınmış özelliklerinden ötürü münferit varlığından ve ayrıca anılan
tez ile T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yayını olan Türkiye
Zeytin Çeşit Kataloğu Nisan, 2015 basımı yayınının 96 ve 97inci sayfasında orjini Tarsus olarak kayıtlaraf Ek-5
Katalog Sayfalan) alınmıştır. Ekonomik olarak yetiştiriciliği ve kapama bahçe tesisi olarak Sarıulak zeytin çeşidi
sadece Mersin ili Tarsus ilçesinde bulunmakta ve yetiştirilmektedir.
Coğrafi İşaretin Türü Mahreç İşareti ise Üretim Alanında Gerçekleşmesi Zorunlu Bulunan Özellikler
(Mahreç işareti söz konusu ise, en az bir özelliğin belirtilen coğrafi alanda gerçekleştirilmesi kaydıyla, ürünün diğer yerlerde de üretilmesi
mümkündür. Ürünün hangi özellik veya özelliklerinin yukartda belirtilen üretim alam içinde gerçekleştirilmesi gerektiği açıkça ifade edilmelidir)

Denetleme
Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan; ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkmda yeterliğe sahip, yasal kuruiuş biçimine
bakllmaksızm herhangi bir dernek; birlik veya benzeri örgütten oluşan tarafsız bir denetim komisyonu oluşturmakla yükümlüdür.
Denetim komisyonu;
a. Coğrafi işaret başvurusunu yapan kuruluştan bağımsız aImaI"
b. Alanmda uzman kuruluşlar tarafmdan oluşturulmalı,
c. Komisyonda bulunacak kunüuştsnn (kişi adı belirtilmeksizin) taahhütnameleri bulunmalı,
d. Denetimin nasıl yaptlacağı ve ürünün hangi özelliklerinin kontrol edileceği ile denetim rsmsnisnnm (üretim, pazarlama, sak/ama, ambalajlama
aşamalart gibi) ve denetleme kriterlerinin neler olacağı konusunda açık/ayıcı bilgilerin başvuru formunda yer alması gerekmektedir.
Denetim komisyonu; görevini tam olarak yerine getirmek için yeterli personel. ekipman ve diğer olanaklara sahip olmalıdır. Denetim komisyonu,
üretim aşamalarmm ysnı sıra şikayet ha/inde de denetim yapabilme/idir. Aym» denetimde yer alan her bir kuruluştan atmacatv denetimlerin 555
Sayılı KHK hükümlerine uygun olarak yerine getireceğine ilişkin resmi onayı! ve kişi adı belirtmeyen taahhütnamelerin başvuru formuna eklenmesi
gerekmektedir.

Denetim Komisyonu: Tarsus Sarıulak Zeytini üretiminin uygunluk kontrolleri Mersin Alata Bahçe Kültürleri
Araştırma istasyonu Müdürlüğü, Tarsus ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus
Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus ilçesi Zeytin Platformu'nun 2 Üyesi ile ÇKS kaydı olan bir üretici Koordinasyonu'nda
zeytin konusunda uzman en az yedi kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılacaktır. Komisyon, denetimlerini
ihtiyaç duyduğu zamanlarda ve/veya şikayet halinde her zaman yapar.

Denetleme Komisyonu Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü'nden bir uzman, Mersin Alata Bahçe Kültürleri
Araştırma istasyonu Müdürlüğü'nden bir uzman, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın
görevlendireceği birer uzman ve Tarsus ilçesi Zeytin Platformu üyesi 2 işletme sahibi ve ÇKS kayıtlı kapama bahçesi
olan 1 üreticiden olmak üzere toplam yedi kişiden oluşturulmuştur. Denetim Komisyonu gerekli görmesi halinde
Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma istasyonu Müdürlüğü'nün Laboratuvar ve ekipmanlarını kullanacak ve
bundan doğan ücretler Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, tarafından karşılanacaktır.

Komisyon Toplanma ve Denetleme Şartları: Komisyon her yıl hasat döneminde (Ekim-Kasım aylarında) bir defa
toplanır ve coğrafi işarete konu ürünü kapama ve organik üretim yerlerinden numune toplayarak meyve özelliklerine,
fizyolojik özelliklerine, morfolojik özelliklerine, yaprak, çiçek, et oranı ve çekirdek özelliklerine bakarak test ve

I
gözlemlerini rapor haline getirir. Komisyonun denetleme ile ilgili tüm giderleri Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret
ve Sanayi Odası, tarafından müşterek karşılanır. Komisyonun toplanması için Denetim Komisyonu'na uzman temin
etmeyi taahhüt eden kuruluşlara en az bir hafta önceden resmi yazı ile çağrı yaprlır.Toplarm yeri bu çağrı yazısında
bildirilir.

Komisyonun Acil Toplanması: Tarsus Sarıulak Zeytini ibaresinin Tarsus Sarıulak Zeytini çeşidi coğrafi işaret
kriterlerine uymayan ürünler üzerinde kullanılması ve bunun şikayeti yoluyla Tarsus Ticaret Borsası'na veya Tarsus
Ticaret ve Sanayi Odası'na bildirilmesi halinde, Denetim Komisyonu'na uzman temin etmeyi taahhüt eden
kuruluşlara 'Acil' başlıklı resmi yazı gönderilir, Denetim Komisyonu'nun Acilolarak toplanması sağlanır. Denetleme
sonuçları Komisyon tarafından rapor haline getirilerek işlem tesis edilmiş olur.
Denetim Kriterleri: Denetimlerde, Tarsus Sarıulak Zeytini Çeşidine tescil belgesinde belirtilen fiziksel ve kimyasal
özellikleri kontrol edilecektir. Bu kriterler ile birlikte hangi yöntemlerin kullanılacağını Komisyonca belirlenecektir.
( Ek-6 - Tarsus Sarıulak Zeytini Basın Haberleri ve Gazete Küpürleri)
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Önemli Notlar:
I-Başvuru formunun çıktısmm almarak TPE'ye posta yoluyla ya da elden gönderilmesi gerekmektedir.
2-Daha önceden almmış coğrafi işaret tescil/erine ilişkin bilgilere www.tpe.gov.tradresindeki Coğrafi İşaretler bölümünden erişebilirsiniz.
3- Tescile esas to kil edecek metin oe vura formundaki bill iler oldu iunaen ürünün tüm tammla ıcı bill ilerinin bu formda 'er alması önemlidir.
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2016 Yılı TARSUS ILÇESI'NIN ZEYTINCIlIKÇIZElGESI
TOPLUALAN DAGINIK ALAN ÜRETiM

ZEYTiN TOPLAM
TOPLAM

MEYVE MEYVE YAG

çEşiTLERi TOPLAM VEREN ALAN VE AGAÇ
MEYVE VERMEYEN MEYVE MEYVE AGAÇ ZEYTiN TÜKETiLEN

ÜRETiMi içiN
ALAN VE Ar"AÇ SAYıSı VEREN VERMEYEN VEREN

ÜRETiMi SOFRAlıK ÜRETiLEN
ZEYTiN SAYıSı . AGAÇ SAYıSı

BAŞıNA
ZEYTiN

AYRıLAN
ZEYTiN YAGI

ALANI ORT.(kğ) (TON) ZEYTiN
(DEKAR)

(TON)
(TON)

(TON)
AGAÇ SAYıSı DEKAR AGAÇ SAYıSı DEKAR AGAÇ SAYıSı AGAÇ SAYıSı

i

YAGLIK
31.855 710.868 25.078 213.109 6.777 410.735 24.970 1.121.603 35 39.256 9.421 29.835 8524

ZEYTIN ,

GEMliK 29.595 683.453 23.718 186.139 5.877 209.583 7.678 893.036 35 31.256 ·7.502 23.755 6787(YAGLlK)

TOPAK ULAK 2.260 27.415 1.360 26.970 900 201.152 17.292 228.567 35 8.000 1.920 6.080 1737(YAGLlK)

SOFRAlıK 7.380 135.392 5.523 66.654 1.857 423.265 27.845 558.657 35 19.553 4.693 14.860 4246ZEYTiN

AYVAlıK 3.070 54.109 1.625 53.544 1.445 113.956 15.980 168.065 35 5.882 1.412 4.471 1277

SARIULAK 4.310 81.283 3..898 13.110 412 298.882 10.990 380.165 35 13.306 3.193 10.112 2889

DiGERLERi O 10.427 875 10.427 35 365 88 277 79

GENEL TOPLAM 39.235 846.260 30.601 279.763 8.634 834.000 52.815 1.680.260 58.809 14.114 44.695 12770

TOPLAM SOFRAlıK VE YAGLlK ZEYTIN ALANI 39.235Inı=l<lI.R\

NOT: 2016 yılı verim yılı olmasına rağmen (ağaç başı 55 kğ) hava şartlanndan dolayı
az vermiştir ağaç başı 35 kğ olmuştur.
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Genetic and Bloloqic Characterlzation of Some
Olive (Olea eutopsee L) Cultivars Grown in Turkey

Mücahit T aha ÖZKA YA 1 Erkan ERGÜLEt-P

Geliş Tarihi: 23.12.2003

Salih ÜlGER3 Nejat ÖZiL8Ey4

Abstract: There are many oıive (Olea eoroose« L.) varielies grown in Anatona. which have not been cnaracterized
(morpholoqic and biologic characterıstics), vet, Some of ınem that have been toentified by morpholcqic and biological
cnaracterlstics. but stili have discrirninate same variations due to unknowo genotypic or phenotvpic causes, Genelic
diverstty studies Llsing Randam Amplifled Polymorphic DNA (RAPD) technique were carried out in a sel of 10 oJive
cuıtivars [Ayvalik, Derik Halhali. Domat, Geınlik, Kilis Yagiik, Manzanıııa, Memecik. Niz.ip Yaglik, Sari Ulak and Tavsan
.Yuregi) from the Turkish Olive Germplasm Barı of the alive Research Institute in ızmir, Turkey. Analysts of PCR
products was achieveo by using the simple mateiıing coefficıent and IJPGMA clustering. Primers were identltied and
used in combination to discrtminate between dttferent varietias. The diversity of RAPO patterns dernonstrated the
btodiversity among varieties. Also sorne pcmoloqlcal and biochernical analysts were dane in order to support the results
of the genetic V3rialJitity Among cultivars Derik Halhali snowed the big differences, according to the genelic and
biocnerrucal results.

Key Words: 0Ii'l8, Arıatoüa. RAPo-peR. DNA, genot'loic. phenotypic, germplasm

Türkiye'de Yetiştirilen Baz! Zeytin Çeşitlerinin Genetik ve
Biyolojik Özelliiderinin Karşılaştırılması

Özet: Anadolu'da yetiştiriciliği yapilan bir çok zeytin (Olea eıuopeee L.) çeşidi bUlunduğu halde bunların morfolojik
ve İJiyolojik. özellikleri henüz tam olarak belirlenlTl!s değildir. Bunlardan çok az bir kısmının özellikleri belirlenmiş olduğu
haice. bunlarin da içlerinde ganatipik veyalanotipık nedenlere bağlı varyasyonların oWuğu göz.lenmektedir. Rı\,PD-PCR
tekniğı He genetik farklıhklanrı belirlenmesi üzerine yapıian bu çalışmada ızmir-Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü,
KoBaksıyon Bahçesinden elde edilen 10 zevtin çeşidi (Ayvalık, Derik Halhah, Oornat, Gemlik, Kiiis Yağlıik, Manzanilia,
Memecik, Nizip Yağlık,. San Ulak and Tavşan Yureği) kullandmıştır. Diger yandan elde edilen verileri destekıeyebüme«
amacıyla pornoloiüc ve biyokimyasal gözlem ve arıaüzıer de yapılmıştır. Mevcut çeşitler arasında, Derik Halhalı genelil<
ve biyokimyasalolarak en f:ilf"jılısonuçlar gösteren olmuştur.

Anahtar Kelimeler: zeytin. Anadolu, RAPD-PCR. gerıotipik. fenotipik, koüekstyon

Introduction

The olive tree (O/ea europeee L.) originated from
Upper Mesopotarnia and Southwsst Asia, induding a part
of the South East Anatona Region of Turkeyand Syria.
The Sernitic people in this region fırst did cultivation and
irnprovement as early as 3000 BC. From this region, oHve
culüvation spread rıorthward into Anatolla, then the
Aegean Sea islands. Greece. Italy and Spain, souıhward
into Egypt. then Turıisia and Morocco (Ertem 1987, Hehn
1998, Anonyrnous '1986, Garibaqaoqlu and Bay5811998).

in most producirıq countrles, ttıere are hundreds of
cultivars, which have adapted to various rmcrocllrnates
and so il types. Bartelini et al (1993) have ascertaineo the
existerıce throughout the world of rougtıly 1,200 narneri
cultivars v/ith over 3,000 synonyrns. There are 9-1selected
varieties or types. originatirıg from Turkeyand 33 varieties,
originating from other countries, in the Olive Research
Institute (ORI}, Turkey enileetion. ORI has completed a
study to idenlify the most commen and ımportant 27 ıocaı
cultivars based on traditional methods, which are based

on morphological and aqronornic charactertstics
(Anonyrnous 1991). The Minislry of Agricuiture registered
these culüvars. However the remaininq cultivars or types
rıeed furthsr stUdy to be cnaractenzec.

The traditlonaı tschnique for identifying olive cultivars
is based on rnorpholoqical and agronomic characters.
There is much corıfuslon and urıcertainty conceming the
iderıtity of the otive trees in a region. In vıew of the
considerable variabllity in performance and ptıenotyplc
development observe by growers among, the traditionally
identified, a variety (Wiesıııan et.al, 1998).

ldentification of olive vanenes. based on the analysis
of gene products, such as Isozymes, has beerı used
(Pontikis et al. 1980, Loukas and Krimbas 1983), but the
dlsacvantaqe of this method is commen and may rnake
interpretation of results difticult: because of the relatively
smail number of polyrnorphlsms that are produced,
and the posslbility that isozyrne expressian can also be

1Ankara Univ., Fa" of Agriculture. Department of Horticulture-Ankara
'Duzan l.aboratory Groups-Ankam
3Akdeniz Unıv., Fac. of Agriculture, Department of Horticulture- Antalva
'rvlinistry of Açrıcuıture and Rural Affairs, Olıve Research Institute, 8~rnova-Izmlf
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altered by environmental corıdıticns (Trujillo et al. 1995.).
Randem Arnplified Polyrnorphic DNA (RAPO) anatysis.
deseribed by Williams et al. (1990) c d WellOh, McClelland
(1990) and Newburryand Ford-Lloya ('1993), has prover:
to be cı useful tool for genelic typing <md rmıpping. They
have reportad Random Ampli(1e,j Polymorphic DNA
(RAPD) markers. wııicn involve the direct anaıysis of DNA
extracred from sampres ot leaves, are independent of the
environrnental conditiorıs and present a grea.ter degree of
poiymarphism Bogani et al. (1994). Fabrri et al. (1995),
Cresti et al. (1996) and 'Nıesman el al (1998) about
advantaqes of Lising R/L.pos for identiffcatlcn of otive
varıeties

In olive cuttivation, the intensıve rnodes of oroouction
favor the use of a faw varieties with a stable and regular
yield over ct wıde area associated with acceptable
organaleptic characteristics. This selec ian lead to
genetic erosion due 10 L'Ie abanoonment of numerous
locatly adapted olive varıeties (Bronzini de Caraffa et.at.
2002).

The preserit study represents ct first atternpt to
cnaracterize trnportant olive var/eti e::>grown in Turkey at
the rnolecular level using the RAPO system, with particelar
emphasıs on the 9 officially registered (by Ministry of
Aqriculture in Turkey) olive varieties '"Ayvalik. Dornat,
Cemlik. Haıhalı (Derik). Kilis Yagllk, Memecik, ı 'izip
Ya9lik. Sa 'i Ulak Tavsan Yuregi". originatirıg ın Turkey.
and "Manzaruüa'', miginating in Spain (Tabıe They
have been obtained from the Turkish Otive Germplaem
Bank in Olive Rasearch Institute, ızmir, Turkey. They had
been traditionaily identified and same rnoroholoqical and
bioloqical traits were summarızed in a table.

Materiaı and Methods

Ten olive (01921europea L.) cuıtivars were artatyzed
by usırıg RAPo-peR technique Plani matsriaı was
obtained from a ccllectior; maintained in he exeerimental
orchards ai the Olive Research Institute, ızmir, Turkey
(Tab te i).

ONA extraction: Total DNA was extracted from the
teaf tissue by using the CTAB method of Dayl€! and Dey!e
(4) with sorne mcdifications. Youlig leaves of 0.2 9 were
ground in a mortar and mıxed with i ml exıraction bufter
corıtaininq 1QO mM Tris-HCI pH 8, 10 mM EDTA, 1 M
NaCl, 2 % CTAB, 2 % P\iP 40,0,1 % [3-mercaptoetharıoL
Sampres were incubated for 15 min. at 65°C mix d with
0.5 mi of Chloroform/lsoarnyl alcohot (24:1) and
centrıfuqed at 5000xg for 5 min. The aqueus phase wa.s
recovereo and mıxed wıth 2/3 volume of isopropanol.

Tabı", 1 Olive cullivars included in this studyand their reç;ion and
town of ofigın

No Cultlvars iow!' Region
Ayvaıık Ecrerrnt Aegarı

;> Damat Akhisar A.egan
:ı Gemlik Gemlik Marmara
4 Ha!ha!! Deri~ South East
~ Kilis KiliS Sou!t1 East
s MiltlZarıl(ia Corcoba
, !\l1emeCik fViugıo /ı.egan
8 NiZip Nizip South ER'lt

~ Sarı Ula~ Tp-şış Medıterranean
LO Tavsan Yurayi Fethiıe Medıleınınearı
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Tr,e mixture was centrifuqed at 14000xg for 5 min
ine penel was wasned wıth 1 ml Ethanoı/Amrnoniurn
acetate (%76 Ethanol, 10 mM Amrnonıum acetate) and
centrifuqeo at 14000X9 for 5 min, The pellet was

in 0.2 ml H20 and ttm DN,Q quantity was
determined by spectrophotometer reading at 260 nın.

RAPO analysts: peR amplification was carried out
in a total volume of 25 pl contalrunq 200 iJM dNTP, 2 mM
MgCI2. 1 fJM primer (Operorı), 1U Taq DNA oolyrnerase
(Prorneça). tx Reaction Buffer (Promega) and 25 ng
ternplate DNA" Fourteen decamer oligo nuclsotides
(Operon Technotoqies, Aıameda Californla) were used,
The PCR program was started at 94"C for 1 min, followed
by 50 cycıes of denaturation at 94°C for 20 see. anneeling
at 35~C for 20 see. extension at 72°C for 30 see, and fina!
extension at 72"C for 5 min. Amplification producıs were
separated on 1.5% agarase gels (SeaKem. FMC) in TAE
buffer, staineo wltn etruoıum bromlde. recoroed and
analyzed by usirıg UVP Ge! Analysts System. Melecular
sizes of arnplification products were estimated using
c.pX174 DI'..JAJliae m market (Prorneqa).

The arnplltied DNA fragments were scored by
pressnce and abserıce. The degree of genetic sirnilarity
between each paie of cultivars was calculated by usınç
Similarlty Index Method (S.Uv1.) (10). For derıdroqrarn
construcnon Nurnerical Taxonorny am! Multivariate
/,na!ysis System software (Version '1.8) was used

ONA extractlon: Total DNA was extracted from the
leaf tissue by using the CTAB method of Doyle and Doyle
(1987) with some modiflcations. Young ıeaves of 0.2 9
were ground in a mortar and mixed with 1 mL extractıoo
buffer containing 100 mM Trls-HCI pH 8. 10 mM EDTA. 1
M NaCL. 2 % CTA8, 2 % PVP 40, 0.1% 13-
mercaptoethanct. Samples were incubated for 15 min. at
6S"C mıxed wittı 0.5 ml, of Chloroform/ısoarny! alcohot
(24:1) and centntuqec at 50DOxgfor 5 min, The aqueus
phase was recovered and mixed with 2/3 volume of
isopropanol, The mixture was centrifuged at 14000xg for 5
min. The pellst has been washed with· 1 mL
EthanollAmmonium acetate (% 76 Ettıanoi, 10 mM
Ammonium acetate) and cantrifuqad at 14000xg for 5 rrurr,
The pettet was resuspended in 0,2 ml, 1-'120 anel the DNA
quantit'i was evaiuated by reading al 260 mn.

RAPD analysts: Fourteen decarner oliqo nucteotioes
(Operon Technoleqtes. Atameda. California) were used for
PCR amplification with the follcwing conditions. peR was
pertermed in 25111 volume containlnq 200 ~M dNTP. 2 mM
MgClı 1 flM primer (Operon), 1u Taq DNA polvmerase
(Promega), 1x Reac, Buffer (Promega) am! 25 ng
templale DNA. For arnpliftcation reaction. a therrnal eyeter
(PTC 200, MJR) v/as used wiilı the roliawing program:
One cycle of oenaturaüon at 94°C for 1 min, foilowed by
50 eyeres af 94°C for 20 see, ai 35°C for 20 see, at 72°C
for 30 see for denaturi g, annealing and extension
respectively. The last cycıe was followed by 5 mill.

ineubatlerı at 72 oC. Arttptiflcatiorı prcducts were analysed
by gel electrophoresis in 1.5 % agarose (SeaKem lE,
FMC) tn TAE bLIffe r, staineo with ethldrum brornide,
recorded and anatysed by using UVF' Gel Analysis
Systeın. MOlecular sizes of arnpliflcation products were
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estimated using cj:ıX174 DNNHae IJI rnarker (Prorneqa).
Data generated by RAPD-peR was analysed and a
dendrogram was corıstructed using a windows program
TFPGA v1.3 by Mark P Millsr.

The cuttivars \Nere also examined for so me
rnorpholootcaı and biological cnaractertstics and
OL; cornposition. The characteristics were observed
according kı the Catalcçue of Turkish Standard Olive
Oultivars (Anorıyrnous 199i). The oi! analysts was
establishsd by using Gas chromatoçraphy (HP 6890 Gas
Choromatoqrapn) rnethods according to 80a& et at.
(1994).

Results and Dlscusslon

Eaeh of the 14 decarner oligo nucleotides
successtully arnpiiüed DNA fraqments. Same information
arıout 10 ollve cuitivars and an exarnple of primer C-11 are
shown in Fig. ·1. Amptification products of fourteen primers
were selected for furtber analysts because these primers
generated polyrnorphic arnpüficatton fragments (Tabla 2).
These primers revealed 57 reproducible polyrnorphic
arnpliücaticn fraçrnents The number of reprcducıbıe
potyrnorphic traçmerıts per primer ranged betweerı 2 and
5, and fragment size ranged between 27'1 and 1353 base
paırs. Genetic similarity amonç 10 ollve cultivars are
summarized in Table 3 and genetic relationships among
them are shown in a dendroqram (Fig 2).

According to the dendroqrarn, üve cultivars (Damat.
Gemlik. Kilis Yaqfik, Manzanilla and Nizip Yaglik) were
clustered in group one whlch shows rnore than 60%
genetic sirnilarrty Derlk Halhali was separated from all
other culıivars.

Three cultivars. Ayvalık, Domat and Memecik,
origınated from the Aeqean Region. GemHk originated
imm the ıvıarmara region. Derik Halhall Kilis yaglik and
(\jizip yaglik oriqinated from the South East Anatona
region. Sari Ulak and Tavsan Yuregi oriqinated from the
Mediterranean Region (Table 1, Fig 1 and Table 4).

Wlıile Damat is u ed maınly for green table olive,
Ayvalik and Memecik are ırsed for oil productlon
According to oil quallty both cvs are 900d. Gemlik is the
main black table otive cvs in Turkey. WhHe Kilis and Nizip
yaglik are used rnainly for oil production, Derik Halhali is

Tatıle 3. ~erıetic sirrularity value of 10 standard Turxlsn otive cultivars .
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used for table olive, Sari Ulak is mainlv used for table olive
in the area of Adana and Mersin (Eastern Meditarranearı),
Tavsan Yuregi fS alsa use d for table ollve in the area of
Antalya (Western Medlterranean).

Ttıe most advanced and accurate methods available
for oüve cultivar ldentification have been the combination
of morphologica!, phenological and blochernicat
techniques (Tabla 4 and Table 5) used by the wortd's
research lnstltutes and nurseries. Tecrınoloçlcal advances
are now allowing the industry to combine the se techniques
with the use of Rancom Amplifled Polymorphic DNA
(RAPO) analysts.

A.s a conclusiorı, although information available for
the cultivars and the ares of cultivation of cultivars (Table
4) and the oendroqram (Fig 2) shows that there is no
relationship regarding the geograpllic origin of the olive
cuttivars, detailed reseerches should be done in near
future. Alse speclfically analysis of oi! composıtion (Table
5) shows that ttıere is rıo relation regarding the geograplıic
origin and rnorphoioqical and bioloqica! differences.
Furtner. researcnes by using other primers should be
conducted will help to establish ine retatlonsnip. among
cultivars.

Table 2. List of the 14 RAPD Oliqooucieobde (prirners) and their
sequences whlch produced polyrnorphic markers
among cultıvars studied.

Primers (OHgo) Sequerıce (5'-3') '# polyrnorptuc locı
A-04
/\-11
/\-16
C-li
C-i5
D-03
E-20
K-19
Q·15
0-17
s-o 3
X-Ci
Z-10
2-11

A.ATCGGGCTG
CAATCGCCGT
AGCCAGCGAA
A,'IAGCTGCGG
GACGGATCAG
GTCGCCGTeA
Aiı,CGGTGACC
eAC.AGGeGGA
GGGTfI.ACGTG
GAAGCCCTTG
CAGAGGTGeC
CTGGGCACGA
CeGACAAACC
CTeAOTCGCA

2
5
4
3
3
4

4
5
4
5

5
3
5

Total 57
it Potymorphic loci: Total number of DNA fraqmerıts sharsd in
10 Oiee europea cultlvars

Cultivars 2
.

7 8 9 103 4 5 6
Ayvalık
Dornat 0.5762
Gemiik 015167 0.6738
Denk Halhali 0,4000 0,5429 0,4762
Kilis Yaghk 0,4707 0.6310 0.6567 0,3857
f\i1anZ8niı~f1 0,3667 0,6071 0,6714 0.3214 0:3262
Memecık 0,3857 0.5024 0,6190 0,4381 0,5071 0,4874
Nizip Yaglık 0.4881 0,457G 0,6667 0.3119 0,6452 0,6810 0,4762

_-SariUfak 0,4252 0.4310 0,5500 0,3190 0,5690 0,4670 OI4ıY"O 0.4952
Tavsan Yuregi 0.5422 0,5964 0.6071 0.5000 0.5136 0.4480 0,5476 0,4898 0,4255
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Taoıe 4. Morpnoiogical and bioıoqlcal traits of ,0 standard Turkish olive cuıtivars

Cluster
No

Manzanilia middle

Frui:
size

Fnııt
weiçnt
(gr)

Oil # of flower
(%) per cluster

Seed
Avg # of weiglıt
flower (gr)

Seed
% in fruit Leafshape Evaluaüon

Good for qreerı table olive
production.

lrıclude high % of oll,
Good qualitv oiı. Third
after Halhali and Kilis
Yaglik
high quality oüve for otack
tabla olive oroduction

veri 2. '18
smail

big 5.30

micdle 3.73

very
smail

big

very
big

middle 3,65

rniddle 3.77

rniddle 3.83

20,39 8-16

27,36 10-30

20,57 10-23

2998 8-27

>i 77
i.f! 31 82 14·30

Nizip
yağlık

2 Domat

2 Gemlik

3 Kilis
Yaglık

4 t1ıerrıedk

.:;. Tavşan
Yüreği

;; ..1,yvai!k

::: Sarı Ulak..
i Halhali

4<78 24.60 6~,15

12 0.45

14

16

20

'1

20

Table 5. Oil cemposttion of 10 standard -i urkish aliye cuıtivars

6.08 20 20 8~15

11.97

0.41 18.69

very lonq-narrow good for green table olive
elliptic oroductlorı. Advised for

Ifrigaied erenares
tnctude high % of oil. Good
quality oil. Very smail fruit
is problem.
Ivgh quality for cil, but
also used for black and
qreen table olive
production

lonq-very narrcw good for qreen and black
elliptic table oüve prcduction for

local consurnptiorı
High quality (chernical
and orqarıolsptic) ollve oil
has
good for green and black
table ouve production for
ıocaı consumptıon
generally used for green
tabla olive

medturn lonq-
wide elliptic

rnsdiurn lonq-
wide elliptic

slıort-wide
efliptlc

medium long-
wide elhptic

medlurn long ..
mediumwide
elliptic

lonq-narrow
ellipttc

medium 10119-
wide elliptic

lonç-rıarrow
elliptic

24.72 14-34

1884 1-28

(C 14:0) 0.01

Dertk
Damat Gemlik halhalı

0,01

Kilis
yağlıK Manz8rıilla

0,86 16.24

~
San
ulak

Tavşan
yüreği Ayvalık Memecik TSE

IOOC
1934

Poırniti acid 7,5-20,0 1.5-20.0

f••.1ydstic acid

Patmitoıeıc acid

Heotadecanoıc
aed
Heptacecanolc
acid

Stearic acid

Ole,c acld

ı.noıeıc acid

Linoteruc acid

rc !60) 13,64

(C 16:1) 0.59

re 17:0) Q.1§

(C 17i) 0.23

(C 18:0) 5,46

(C HV,ı 64.20

0,01

12,97

0.57

0,13 0,15

0,01 0.01

0,24 0.23

13,51 15.03

2.86 2.57

0,B7 1,00

75.42

0.13 0,04

0.16 0.07

4,17 ~
70,5070,51

(C 15:2) 13,63 5,83 4,92 8.93 9.60

ıe 18:3) 0.83 0.66 0,59 0,55 0,66

Aracnloic ac~d (C 20:Q) G,65 0,39 0.30 ü~63 0.38

Eiccseneıc acid re 20:1) 0.29 0.26 0.32 0.27 0.24

Benerneacid (C 22:0) 0.14

Lignoceric acid (C 24:0) 0,06

0,10

0.05 0.02

Q,.11
0,08

0.53 14.14

om 0.02 0.02

11,72

0.8i

<=0,250 0.0-0.1

0.31 17,75

12,63 12.64

0,~-3.5 0.:'\-3.5

0.04 <=0,3 <0.5

0.56 1 .72

0.92 0,66

0.06

0.83

0.54 14,74

0,17 0.16

2.41 0,5-5.0 0.5-5,0

7 28.15

0.20

2,56 3 e-r,..J'

7,18 3.5-21,0 3.5-20.0

1,06

0.66 17,21

70.02 70.24

0,74

Nizip
yağlık

0.01 0,01

~ 13.29

0.99 0.48--
0.05 0.19

0,05 0.21

5.83 4.03

64,74 60,54

11,35 19.43 11.57 10.73

0,56 0,71 Q&ı! 0.62

0,58 0.57 0,4'1 0,58

Q.J..§ 0.30 0.35 0.36

0.160.11

0.05

0.12

0,05

0,17

0.07

O.iO

0.06 0,07

0,47 <0.8<=0.6

0.37

0.14 <0,2'

0.07 <=0,2 <1,0

TSE: Turkish Star.dardization Institute.
!OOC: mternational Organization of Ol ive Council.
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Fig. i. Same information about ten olive cultivars ano RAPD patterns of tt em wilh primer C-11.

0.550 0,600 0.650 0.700
------11------111--- ·----11

.---------------- Ayvalık

r-Dornat
!--_·····l-Gemlik

rı' ----l
. --1'1 L.

l

----- Kilis Yaglik

! r r- Manzanilla

'~ L.... Nizip Yaglik,-------..,
Memecik

~L- Tavsan Yuı-egi

Saı-i Ulak

0.400
ı-

0,4,50
i

0.500
i

Halhali

Fig. 2. Dendroqrarn of ten otive cultivars baseo on similariti index calculatad from RAPO data.
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~~--ı,:,ı~.,,,,,, .•••••,_ ~~_~..... ,., ,
Adres : Hastane Caddesi Erdemli/ Mersin
Telefon: (O 324) 5 i~ 17,·13

Ayrınnh Bilgi : Müh. 1'v1.B.ÇiFTÇi
Rcıg0geç.cr : (O 324) :'\15 Si 14



Le.
KOZAN KA '{IvlAKALvfU(ı1

İlçe GıdaTarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Sav! . 1 rı,' 106.;;7 ·,i.' • l.:-. '-t ~ ..•. i ",.# I,

Konu.Tarsus Sarmlak Zeyıini
Coğrafi İşletme Başvurusu

j 28.10.2013

Ti\RSUS KA.Y:l..1AKA:VlIJClı
(İlçe Gıda Tarım ve Ha: vandık tvıüdürlüğü)

İlcerniz ' '1 1" da j,' "'., ..,',. 'yCı.UL sın.r dnn" 0.,,1 L"yıl11
bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim,

ekili alanlarda Sanulak cinsi kupama Zcvtin Bahçesi

~ {\ rı
--==~/\>-ı-t dl-..J

~ ~vn:i ()f<.:'\L
Kaymakarn



T,C,
YUrvrURI'ALl K KA YivIAK;\;'ALICı

Lee Gıda. Tanr.ı ve iIavvancılık Müdürlüğü,f ... '-'

11.1 1.1013
S,"\YI: 70322683! 2691
KONU: Tarsus Sanulak Zeytini

Coğrafi İşaretlerne Başvurusu

KA YMAKA;vlLIK MAKAMıNA
(İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğüne)

TAHSUS

iı (;j' 17 ncı ını j~ tarih V~' 4\";86' savılı vazınız0.0 _ •• _ •• _.J •• _.... .•• 1.•...•. ~... '- , L :..1(."~~ .• "c.. ..•"•.1 .•

İI::ü tarih Ye sayılı vazımza istinaden yapı lan incelemede ilçemizele s<Wtulak zeytin'1':- .... . . . .... ,., . ii
çeşını bulunmadiğ. tespıt edilmiştir. ;' i

B':ilcileıinize "['Z ""I'''']']'' i i• LLC ,,-, lı.L\. cı ._ Cl. 'v1 j ı, . ,
/ 1/ /j

/ i/i
.... ~f./J

l:'f':~~;~'f~n;j\,~
t4~ }; rlü~ii

to<

h,~n1Mıkam

i

lnibat: }Lf33.h3.dif LA~'lN Mühendis



1'.C.
SEYHf NKA 'fMAKAMLICI

İLÇE GIDA, TARll\rI VE HAYVA.NCIl,[K MÜll)ÜRLÜGÜ

Sayı 19111/2013

Konu .Tarsus Sarıurak Zeytin!
Coğrafi İşletme Ilaşvurusu

T.C.
TARSUS İLÇE GIDA, T l\RnVf VE HAYVANCIUK MÜnÜRLÜ(;;lPNE

İlgi; 27,09.2013 tarih ve 4086 sayılı yazıniz

İlgi yazınızda ıstemi ş olduğunuz ilçemiz sınırlarında samdak zeytin çeşidinin bulunup
bulunmadığı, yetiştiriciliği yapılıyorsa zeytin numunesi alınabilmesi
tespitinin yapılması konusunda vantıznnız incelemede bölcemizdev ... _ . 1.. L, .; ı.. . ..l ll,l",_ L' ı.. (, <f 1 ••.. l!::::- 11 .• 1., .'"', •.... ı v '- ~-', C ..AJ, .••....

yetiştiriciliğinin yapılmadığı gözlemlenmiştir
Gereğini arz ederim.

için zeytin bahçesinin
samdak zeytin çeşidi

SÖhÜT
' =, "İlçe Müdürü, ı

Türkocaği Miı.Debbo» Cd.No.Z (;1330
Telefon: (O 322/ 352 62 j !..35 J 9492 Faks: (O322) 352 SO ,fO
c- }::>(>$i cı,' se~).J]..~ 1""1_ .:,\d..€u.::ı..n(~:ıto.:('i..:tDJ.}.<:~W~:,0.)::,JJ.·

11yr011;/1 bilgi için inibat. S.BiLiCI



T C'A. " tl

YE 'N,TI'Sl:'Hin VAVfl../11.V.-\, l\/ifL'ır?'y
J!.. "t.;,~ ..•.. 512.;' JLn'-'l~A _ll'tJ ...ı~'l.JPi>..r:ı_.lYJl "1 \Jr il

I lçe GH!i-d, Ta rrm ve Hayvancılık Müdürlüğü

Sayı : 96634202-211 -(!8!361O
Konu : Sarmlak Zeytini

2!/iO/2013

TA.,RS1; S K/\ Y :'V[;\KAMLI eJK/\
(Üçe Gıda oranın ve Havvancıhk Müdürlüğü)

İlgi:27!09/2013 tarih ve 95057374-320.99/4086 savılı vazmiz., -
İlçemiz Merkez ve Köylerinde Sarıulak çeşidi ilc Zeytin Üretimi ve tesis edilmiş Zeytin

Bahçesi bulunmamaktadır.
Gereğini arz ederim,

,;~,
" ;. ç;::?-~

"_~"'>.;'s~f,~\,,._:._;_~)
Dr.Musjafa OZARSLAN

Yenişehir Kavrnakamı
r;. ""

r
/

/. /''-_/

;..\dres :Egriçam r.;1ah.H.Okafr Nipnee! suıvarr No:4 P,K,:33150 ?,yrıntI1i lli1gi için ırubaı ;ç, lJSLU
Telefon: Q 314 325 72 76 ~ax: O 324 326 1~ 04 web: ~~y"'Q.Dli:ıbJrt2r'i~\.{~Q.sl( e··!lı~ii Hcti.sirrı@yenfşehirt;:irim.go·.;.tr



TC.
GÜLNAR KA YMA.KAMUGr

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Sayı: 70547185/2053
KODU: Sarıulak Zeytin!

11110/2013

KA.YMAKAMLIK MAKAi\!1TNA
(İlçe Gıda.Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)

Ij],RS_US.

ilgi: 27/09/2013 Tarih ve 4086 Sayılı Yazı

İlgi tarih ve sayılı yazıyla istemiş olduğunuz İlçemiz
Zeytin Bahçelerinde Sarmlak Zeytin çeşidi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arzederim. ....

rF\
./-·i"f~

rHacıpınar IV1alıalİesiC5ffilSOkak 7/ A G[\lrı:ar!İÇEL Ay;;ntıl i B ilg: İçin İrtibat: Zir.Müh. S.Z.BADEM
: Telet~:m:(0324)751 7041 Fax:(0324) 75l 7041
! e-posta: !T,-~ill!.gulnarfaJ,tarinıl1ct.qov.tr
ı __J
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TARIM ve KÖYişLERİ BAKANLlGI



3,25 51\1\1 UU\.K

'i, ;\D1 VE S,!N'CıNıl'v\LERI
I,ORiJİNi
L~ COGHJ1 •.Fi D;~GIilftı(

AGACKu vveti ~.,.
f-iabit1.1SU .,.., _ ,"''', _ "._,.
Taç Yc~~unıu[;U _ "_ ' ,,

nauarm Rengi o ••••••••••••••••••••

Dc:Jl:;ınn !-\Ç[ Dururnu.

Gbvd eni n Kuvveti .
cövo e Reng! '"........•,'~" > •••• H ••••••••• :

Gövde, Yüzeylnin Durumu """
.-" ..•.._-'- ,,~,~, ~._'~._.. ', •._~

YAPRAK
Ş.ekli ~, , ,.~#O ••••• < ••• "' ••••••••••••• :

ust Yüzey F\engi ".".".. .." .

Pc!: Yüzey RengL ..
orta Dc-'fliör.

Y?Il narnartar
UCü ..

Sap Rengi .". """ ".. ".." " ".,
ortatema Boy .
ortatama En..
soy/en Orani """ " " .. '
Sap uzunlugu "..
Sap Ka!ınlığı _ .

:'''(J:'1\li ~.1(1!j\3~.~·(j[.)U~A{ujr<~ı.
y,.irr:ı.J~(j·i<ilÇ';:lç'-inrJe

C!fjijkÇ2 ;.z.u,/\Jetl;
Y0Vjdn dağınık olr [aç oıuşrurur.

',cı! i",·, ,'rı;' l:;jY, Ve ,Ynpr2k yogunJu,su
01(]U,C2
ÇOkydLk GaHar sunu xanve.engmce. genç
C2ii(';i ise Y~~Şıırenkte

(Lılfar ;-2 "",,',,4:;0' r;er";ç
ise ge:liş rJçılıdır

Oieju:l(.ca kuvverü
Koyu 2ri
~:~2}~3Wi~ji/(P\~'()L~;;:ı{ı r1i;m,iZ;f8ı~r.
Orta uzun. geniş eliptik
Puslu; OOOnS8 (Itek. greerı) ve 0960
I<""'·',ın, ~;~':;(~;'J rf:;nSinde

.5e·rgin
cSı:'"".{:~r,o(

Y(1Dra~~inorıas gern.şolup ve uca
(jQ~ru (J(jfc};r ve uç igne ıle son tuiur
5eJ~yeşıı
53.38 rnrn.

3.3f3 rnrn.
3.9[,
3.1 C 'T1:n.



ÇiÇEK
SornZ3;, Uzun!uki<Jrl ""0

ortalama SCfTlClK UZJnıugu ...
Scrnaktai<j çıçeK S?y!lan < , ••

Or:a:cTri3 Çiçek S,?!}'ı:)!.

BüyuklJğü .
şel<li .
Boyuna Sinletrt :
Enine Sirnetri, .
En Geniş NOKca , .
ornurga Oluşu nıu .."' " ..
Ucu '.., , .
sap Cet;j .._ ,.." , ..

Yc:?iı r-teyvede Larıtiseller " ~
Olgun ;Vıeyve Rengi. _ .
Olgun j~p.yvPi1p i ;.int!·';.:1!~!·.
Olgun ı-ıeyve Et H.engi __ ,...

Olgun f'i1eyve Eri Ser:lj~~i..
Olgun l'-1eyvede Et~çe}{jroek
B2t~!arıcsı '"
Ağırlığı ('100 meyve) _,o

Hacrni {i OO rrıeyv e) " " " .
1 kg. caki r-ıeyve SaYisı

Boy i En Oranı , , , ,
% EC Oranı. .
nk! Yağ Oranı........ __ ,.~ .
O/O N em Oranı .. " " "." " .."

ÇEKiRDEK
BijYUkJÜgü ." u •• , •••••••••••• u •••••••••••

şeKli " , """", " " "" ;
Boyuna simetri " .
Enine srrnerrt .
En Genış Nokta ., " ,.
Ucu ..", ,. ",. , " _ ., "
sap xısmrrun Şek1L .
Yuz eyi .- , " " .

"{üzey Rengi .,.." ..", .
Ağırlığı (100 çekirder<] __ , ,..
Hacmi uoo çekirdek) " " ".
Boyu "...... ." """ , "" "
Efl1.. .........................•.......... ,..

Boy i En oranı""" ".
r-ıeyvedexi C/o Çekirdek .

6-27 rnrn arasında (Jegışı:
:::.DC rnrr;
="! ::, 2S"-f~:;

1 7

On~G
Uzun $inncj!rik
Sirnetıik

'Ortaya yaxm Kisırnda bulunur
Yok
Y~;vaflak. rrcrrıesiz
orıa JUy(jk.!ıj( ve ceriniikte olup
gene!!ikj<.; y.ıvartak buzı!arı[1ı12 rnek.ık
$eJ<lincıe
Yeşiilrnsi-sarı renkte olup diğer çeşıner

~~çs~ı~~;ıd~ta~~p~~r~~rii~~(~~~~j~~ilebiiir
Koyu vışne-s.van
ÇCokktJqjj( r:Cikt2C~~JrhJllrtdc görüıGe
Koyu mor renkteki meyve en çekirdek
evine t10sru açılır.
()rt;·i :)(:rct:kte

(Jıddkça K.u·/vcr.!i
3/6~~j= gr,
330.00 crn~'
266
2/~.2J mm.
it1.97 rnrn.
~.61
7 i.BS

S2.3,5

Çok iri çelzirderJi bir çeşitcir,
Silindlrik
sımetrik ik! yanı ornurgaııdır.
Simetrik
Ortaya yakın xısrmca buıunur
Sivri fakat it;;'ı':s;z
Genis, yuvar'ak
sap k:srnU1J (i();~rud(:(.in oıux;u 'le
~)uruzil.j(j Ur,
::.\çık.Kahverengi
103.']9 gr.
100.CO errı}
17.86 mm
1.62
2.8. ,5



s. rtz rcı.cjtx ÖZELı.İKII.f-fit
Gelişme Kuvveti .
Verimi .
p.eri~oGiSite D.urumu :
Çıçeidenrne nonerrıı " :
Döllenme Durumu .
Meyve Bağıama Dönemi :
Yeşil oturn nönemı.. .
Siyah Olum nönemi " "
uretilrne şekjj .
Etrncnlere Karşı Duyarl:J;ğı .,,"

1. ÜRÜNÜi>\l
D~GERı..E.NPİR!ı:.ıv[E.:ı;1

6:t~V,;~~:~~~ir
periyodisite .gosrerir
15 i"'ıayıs-H ilöziran
Biiinmemek:te
20 rl}ayı$- 20 Hazıran
Ekinı (ıYı
<asrn ayınırı ıkinr.f yans!
Aşı ve (1<;;çe:i!(!eri ne CjrerilebiHr
Lsrr';;;"i se;;i) e:y'f. (!(;şrnesi lV.lı'ndf:
sU,·g,jn, j;:ce c::::: ve daickJduJa t,'2f)uK
c;}Uamr.iar" rneyveıerde Qt90:avaran
oranlarda hurma oıusumuna
ra51:lanmcktiJdif.

Bu çeşidin ağaç sayısı 500 bln dvannda
olup ı~kdeniz böıgesi ağaç variıgınfn 0'(,
6sın:, TlJrkiye genHl'1(lcki ai~aç saYIS!i11!1
ise % O.c's!nı teşkj! eder

88



F. Belkıs DÖLEK

Şekil Ls. Uslu Zeytin Çeşidine Ait Meyve, Yaprak ve Çekirdekler

Mersin ilinin Tarsus İlçesi kökenlidir. Mersin ilinin Merkez, Erdemli, Gülnar

've Tarsus ilçelerinde; Adana ilinin Seyhan, Kozarı ve Yumurtalık ilçelerinde

yetiştirilir. Oldukça kuvvetli sahiptir. yayvan ve dağınık bir taç

oluşturur. Orta büyüklükte meyvclere (3,76 gr) sahiptir. Meyveele yağ oranı % 18.84,

nem oranı % 52.86, et oranı (V,ry 7J .S'dir. Ürünü yağlık ve sofralık olarak

değerlendirilir, Bu çeşidin agaç sayısı 500 bin civarında olup Akdeniz bölgesi ağaç

varlığll1L'l % 6's1nı, Türkiye genelindeki ağaç sayısının ise % O.6'slTIl teşkil eder,

Kendi ekolojisinde aile ihtiyacını karşılamak üzere, siyah ve yeşil sofralık olarak

değerlendirilir [Canözer,1991; Şekil 3.7.),

26
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4.BULQULAR VE TARTISMA F.Belkıs DÖLEK

4.2.4.4. Olgunluk Rengi

Zeytin çeşit ve tiplerine ait olgunluk renkleri yeşil olum döneminde meyve

kabuğu renkleri Minolta marka CR·300 modeli renk ölçer ile ölçülerek renk

skalasına göre değerlendirilmistir. Elde edilen renk (hue) değerleri Çizelge 4.4. 'de
verilmiştir. .

Çizelge 4.4. Zeytin çeşit ve Tiplerine Ait Meyve Özellikleri

---------'-----------------,...------1
i
!Ölçülen

Renk (hue)
Değerieri

Olgunluk
Rengi

4.2.4.5. Meyve Eni (mm)

Zeytin çeşit ve tiplerine ait meyve eni Çizelge 4.S.'de verilmiştir. Yapılan

ölçümler sonucunda en fazla meyve enine Çortak zeytin tipi (22.32 mm) sahip iken;

en az meyve enine Kilis Yağlık (1.4.98 mm) çeşidi sahip bulunmuştur. Gök zeytin



. ...!F...:;.B~eJ!!;k"_:ısDÖLEK

Çizelge 4.S. Zeytin Çeşit ve Tiplerine Ait Meyve Özellikleri
f"'-~ . ···__ ,...·,,·.._.~Ay_' ···,_.~_·_·~. __ ,,_~.·•• _,W" .• ····_·i ····~·· __ ·····~-" ..·-r~·'-·-'"-_·_,··_·,~·..·__ ·
iıçeşit ve Tip Adı

4.2.4.9. % JSt Oranı

Zeytin çeşit ve tiplerine ait % et oranlan Şekil 4.1.'dc verilmiştir. % et oranlan

en fazla Edincik Su (% (6) zeytin çeşidinde; en az Kilis yağlık ( 'Yi, 79) ve Nizip

Yağlık (% 78) çeşitlerinde tespit edilmiştir. Çortak ve Silifke Yağlık (Yağlık Zeytin)

tiplerinin % et oranları diğer tiplere göre daha yüksek bulunmuştur. Dokuzoğuz ve

Mendilcioğlu (1971) meyve eti oranlarını Ayvalık çeşidinde %81.5, Çakır çeşidinde

%, 84.2, Domat (ıeşidi.nde % r,:cşiôinde !VoT7, Kiraz çeşidinde ss 86,

Memecik çeşidinde % 87, Memeli çeşidinde % 87.8, İzmir Sofralık çeşidinde %

İzmir Yerli çeşidinde % 86.37 ve Uslıı çeşidinde % 85 olarak tespit

etmişlerdir. Cariözer (1991) en fazla et oranını Edincik Su (% 89.41) çeşidinde en az

et oranını San Ulak (% 7ı.85 ) çeşidinde saptamıştır. Aydın Ye Nizarnoğlu (1995)

Silifke Yağlık klorılannın et oranlarının % 79.80 ile %) 85.?ü arasında olduğunu

64
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FENOLOJIK DÖNEMLER
Vejetasyon Beslama Tarihi : 6 Ivİart- 27 MMI arasr

Çiçeklenme Başlarn., Tarihi

Trım Ciceklenrne Tütihi
Çiçeklenme Sonu Tarihi

MEYVE OLGUNLlIK DÖNEiVH ...l~H.j

: 2 .Ekini -- 7 Ekim urası

Siyn!! OLum Tarihi

f'viEVVE ÔZ.ELL!KLElÜ

: 32i grnrr;

Yağ oranı

Meyve boy i er. Of<1t11

Periyedisite Katsayısı ; 0,75

ÖNEM Ll NOT: Y ukanda bel irtilen veri ler, Enstitüm [j) pfil'Se! lerinde yürütülen proje

sonuçlarından ve yapılan 1I1.,un y.llar gözlemlerinin onalruualunndan dcrlerımiş olup, Crdc m ii
dl.~ll1dakibölgelerde bi li msel olarak fark iı lı k göscerebil ir.
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ilk h:HUı ((L,:) ıen i lk ha i? miktart düşerken, bu değer uzun yıli.],

toplam yağ~ş miktarının ~0 27.9~una karşılık gtdnıe kted ir.

~r-;:~p:.",," ;)t,-+rl-'-'L~"<.:) T

3. L-i A-;::a.ı;+ı·r-ma~ı::i-tJ..in tnprak önllikleri

\staSYClic.I1Uil t~ibjn arazileri

X/

~'.-';'_"' __ ~~h' __ .-.--.------.--T- -.-.~-.-..~- ·i-----~
.3:~..S.'~ )"._1;" .r: .~,: 7 ~J 58 jÔ,

........ ! .. ~._. ~, ._..__ .~ ''"~''_.'_'._W'~_~ __ ;
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3. L6 'l oprak Enırlığı \'0 Dikim
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SARIULAK
Orijin: Tarsus-Mersin
Yöre: Akdeniz Bölgesi
Kullanım Şekli: Sofralık

cestr ÖZELLiKLERİ
Önemli Akdeniz bölgesi çeşitlerimizden birisidir. Çeliklerinin köklenme
oranı orta seviyededir. (%31). Meyve ağırlığı iri olan çeşit yeşil ve siyah
sofralık olarak değerlendirilmeye uygundur. Verticilium solgunluğuna çok
duyarlıdır. (Erten ve Yıldız, 2011).
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GıDA TARIM VE HA'tVANCn.ıte

IlAKANlIGI

T.C.
TARSUS KAYMAKAMLlGI

İlçe Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü

SAYI :95057374-200/ !!i?> ']1-
KONU: Zeytin Platfonnu

20,10.2016

TicARET BORSA BAŞKANLIGINA
TARSUS

05/04/20ı6 tarihinde yapılan Organik Zeytin Yetiştiriciliği Platform Çalışması
tutanağı, denetim kurulunda görevalacak kurum personelleri ile iki platform üyesinin
taahhütnameleri yazımız ekinde sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Eki: 1 adet karar tutanağı (2 sayfa)
3 adet taahhütname (3 sayfa)

".C.

KızılmuratMah.AtatürkCd. 2701 SK. No:1.33400 TARSUS' Telefon: 0324 624 LS 28 Faks:
03246133564Ağ:mersin.tarim.gov.tr/tarsus Ayrıntılı bilgi için: Mustafa ATEŞ
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~' Tarsus zeytin Platformu 3. Olağan toplentısuıde organik
:/ zeytin yetiştuicileiiua sertitikalan törenle verildi.
:l, Kayrnak;:ııh Yüksel Ünal, TIcaret Borsası salonunda yapılan

toplantıda yaptığı konuşmada, Tarsus bölgesininin zeytin
cenneti olduğunu belirterek, Tarsus'a özgü olan ve
diuiysxun en kaliteli zeytinlerinin başında gelen Sanulak

. :' zeytini ve zeytinjcığmı tüm dünyaya tsnitmzk ve pazarlamak
, gerektiğini söyledi.

ZeytinigöIÜnce aklına doların geldiğini belirten
", ',Kaymakam Ünal, 'Zeytuıibxeç etmek demek döviz
, .: kazandırmak demek. Zeytin kutsal bir ağaç ve geçmişi 3bin
~:. yıl öncesine dayanıyor. Üstelik zeytinyağıli'fr'dq.s!~..deVa.
., Bunun kıymetini bilmemiz gerekir. Zeytinimizi,
,'; zeytinyağımızı ne katJ2r çok üretir ve ihraç edersek ülke

olarak, üretici olarak, girişimci olarak o kadar çok kazaııınz'
i Bunun için tznıtim s pazarlarna ve markalaşmak gerekiyor.
'. Bunu de hep birlikte haşaracağız" diye konuştu. .
l:JDe~ S'de) ,
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Tarsus'ta OrganikZeytin Yetiştiricileri Sertifikalannı
Sarmlak zeytin çeşidinin tınıtıltruısı, ı.ıiıısalve uluslararası
pazarda payının yiikse!ıimesi amaçlanmıştır. Marka değeri
yaıatılar.ık ~reSeI.üretimi zeytinleıinıiıID. istenilen kalitede
üretimi. aııı.aayla organik. şartlarda yet$iliııesi ve ı=ıra
sunarken yine organik özellikleri tşyarak satılabilmesi
~~oo~~W~mmoo~
ayağını kıııım:ılar ve ıireticileıini.şl:ıirliği oluştumıasıydı ve 00
önemli kısım neredeyse tırnamlamış durı.ıı:ndayız
Tarsus'a Marka değer yarataaığınainandığımız Ulusal zeytin
ve zeytiııyağı.Koııseyirıin tMiYe listesinde yer alan Doğu
.Akdeniie özgü ve orijini Tarsus olan SanUIak.zeytin çeşidi
için.plaıfoqnumuz aracılığı.ile yürüt1iiğüınüz coğrafi
işareılerıe için biiıiin gayretimiıle ç;ıhşı:nakıayızyiıpılan çalış-
malarda Tarsus Sanulak zeytin ağaonın sayısı,kapama bahçe
t.esisindekiağaç SıYıIan, üretim metodu, üretim miktarı,
amlıabjlama ve satışı,ürünün tanımı ve ayırt edici özellik-

Ieri,biiiınrl çalışnaların derlenmesi, bugüne kadar zeş-
.'~ tinimizin marka değeri ile ilgili çıkan gazete küpürleri

derlenmiş , işaretierne ile ilgili gerekli komisyonlar oluştu-
rulmuş. denetleme ile ilgili kararlar alınmıştır.
GeIinen noktada Tarsus ZeytinPIaıformu alanda hazırhk-
lannı tamambrhğlmız bütün bu çalışmalanmJ7J dahanet
ifade edebilmek. amaO.YIa. Tarsus zeytin PJatfurmu logo

yılışmalanm m tamamlamış bu1unn:ıııkı:ayı Organik zeytin
üretiıııiı.:ıde elde edilen oxgıınikzeytinyağlıııım ~
ması ~ tüketidile bulu.şmasında gôrselliğinde öneml..
ni vınguIamakiçinİogo çahşmalammzısizlede pajiaşaaığız i
Tüm amaamıı: başta orjini Tarsus olan}"ireınize özgü Tarsus
'SanuIak. zeytin çeşidimizi.ve Tarsus'ta üretilen zeytin ve i
zeyıinyağını düı:ıyada rekabetçi ortama getirip, dünya markası
y;ıpnıak ~ İç ve Dış pazar karıallarım geniıl.eımek, i
m= pa=lardaki.konumumuzu güçlendirmek, markalı
ihracan arttırmak, üretici ve tiiketiı:iyibilinçIenc!iımek. ~
ıiikeıimin artışını sağlıımakisIİ}'Jnız." ,
Tarsus ilçe Tanm Cıda ve Hayvancılık BakıınIığı Tarsus İlçe :
Müdürü Hayri Erdoğan ise konuşmasında, Mersin'in il
genelindeki. tmın arazilerinin yüzde Vsinin Tarsus'ta
olduğunu be!irtıi
Konuşmalann ardından organik zeytin yetiştiren 46 kişiye ,-
tiJiLiıLantörenleveı:ilirlceo, sertifikalızeytin yetiştirici sayı.'iT
210'a yükseldi.
Etkinliğe'Kaymakam \Ukscl Ünal, Belediye Başkan yardıması
HüseyinBom, Tanırı Müdürü Hayri Erdoğan, Ticaret i
Bo= Başkanı Mıınıt.Kaya, Ziraat Mühendisleri C:ıCIa&
Mersin şube başkanı Mustafa Kemal Ear.ıoğlu, sertifika alan
giri>imciIerve üreticiler kaJıIdı. i

~~~

l' de). 'TIcaret Borsası.Başkanı Mıınıt Kaya ise,
'Hepimiz bu ülke için ~,bu ülke için üretşoruz, üretm-
"j'! de desanı edeceğiz çağı:ısuıı.-yinelerl<eo,'Türkiye'Din '
güçlenmesinden huıınsuz olaolax; ekonomiınizi. ve iş
diiıı.yaının tehdit eden unsurları silah olarak kııL.Ianiıken,
I:ıiılerakhmııı. ve sağdı.ıyımıuzu kULIanaXakyaşanan krize rağ-
menekonomiklıaşamnımı sekıeyeuğnıına.sına aslaizin ver-
meyeceğiz." dedi..
)!ışanan olurohı gelişmelere rağmen akınnlar mbulunduğu-
nun altını çizen Başkan Mırrar Eaya şôyle devam etti:
'Döviz kırdannda yaşanan hızlı yükselmeqin fimıalarda ve
piyasada sıkıntılaraneden olduğunu bihnekteşiz'Iürkıye
ekonomisinin yüzde SO'iiç tıiketimden.kaynakl.anı)m-. Böyle
bir oruımda iç piyasamızı canh nmoak daha önemli hale
geIdi.BUnoktadan ~la çıkarak oluşturulan Tarsus zeytin
Platformu ile iç üretimimiz zeytinve}ÜremİZe özgü Tarsus



Tarsus Zeytın 'platf.!'~u'nun 3. toplantısı organik şartlarda yetiştirilmesi ve pazara sunarken
Kaymakam Yüksel Unal, Belediye Başkan yine organik özellikleri taşıyarak satılabilmesi amacıyla
Yardımcısı Hüseyin Boro,llçe Gıda Tarım ve çıktığımız bu birliktelik yolculuğunda en önemli
Hayvancıhk Müd~ Hayri Erdoğan, Tarsus TSO ayağını kıırumlarve üreticilerin işbirliği oluşturmasıydı
Yönetim Kumlu Uyesi Fikri Bucak.Tarsus ve bu önenıli kısnıı neredeyse tamamlamış durumdayız.
Muhtarlar Dernek Başkanı Musatafa Nacl GÜııü, Halendünya zeytin ağaç varlığının % 90'm dünyada
MENKOBİRLİK Başkanı Ömer Özcan, Zrraat daha çok akdeniz'de kıyısı olan ispanya, italya,
Mühendisleri Odası Mersin Şube başkanı Mustafa ~tan"türlciye, tunus, suriye, fas, fransa ve portekiz
Kemal Karaeğlta'Iarsus Zeytin Platform Üyelerl; gıbı ülkelerde yer almakta ve yaklaşık 10 milyon
Ekotar l<ontroI ve sertifikasyon Firması ve Organik hektar alanda 17 milyon ton zeytin üretimi
Zeytin Ureticilerintn katılımıyla Tarsus Ticaret yapılmaktadır.Türkiye'nin 81 ilinin 41 'inde, 843 ilçenin
Borsası Başkanı Murat Kaya ve Meclis Başkanı 270'inde zeytin üretimi yapılmaktadır.Dünyada olduğu
Tevfik Başarır'ın ev sahipliğinde Borsada yapıldı. gibi türkiye' de de üretilen dane zeytinin yaklaşık
Başkah MuratKaya " Hepimiz bu ülke için çalışıyor.bu %73 'ü yağlık olarak işlenınektedir.Tarsus'ta 40 bin
ülke için üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz dönümde 1 milyon 628 bin ağaçta yaklaşık 60 bin ton
çağrısını yıne1erken, "Türkiye'nin güçlenmesinden zeytin üretimi gerçekleşmekte ve 45 bin ton zeytinimiz
huzursuz olanlar; ekonomimizi ve iş dünyamızı tehdit yağlık olarak değerlendirilrnektedir,
eden unsurlan silah olarak kullanırken, bizler aklımızı Tarsus'a MARKA değer yarataeağına inandığımız
e sağdı~yumuzn kullanarak yaşanan krize rağmen l!Ius~ Zeytin ve Zeytinyağı Konseyinin tavsiye

\\.,__ -'1' ekonomik başarımızın sekteye uğramasına asla izin listesınde yer alan DoğuAkdenize özgü ve orjini
vermeyeceğiz." diye konuştu. Tarsus olan Sarıulak Zeytin çeşidi için platformumuz
Yaşanan olumlu gelişmelere rağmen sıkıntılar da aracılığı ile yürüttüğümüz coğrafi işaretlerne için bütün
bulunduğunun altını çizen Başkan Muıat Kaya şöyle gayretimizIe çalışmaktayız. YapılançahşmalardaTarsus
devam etti: Döviz kurlannda yaşanan hızlı yükselmenin Sarmlak Zeytin ağacının sayısı, kapama balıçe
firmalarda ye piyasada sıkıntılara neden olduğunu tesisindeki ağaç sayıları, üretim metodu, üretinı miktarı
bilınekteyiz.Türkiye ekonomisinin yüzde 80'i iç ambalajlama ve satışı, ürünün tanımı ve ayırt edici '
tüketimden kaynaklanıyor, Böyle bir ortamda iç özellikleri,bilimsel çalışmalarm derlenmesi, bugüne
pıyasarnızı canlıtutmak daha önemlihale geldi.Bukadar zeytiıiiınizin marka değeri ile ilgili çıkan gazete
noktadan yola çıkarak oluşturulan Tarsus Zeytin küp~leri derlenmiş, işaretleme ile ilgili gerekli
Platformu ile. iç üretimimiz zeytin ve yöremize özgü komısyonlar oluşturnlmuş, denetleme ile ilgili kararlar
Tarsus Sarmlak zeytin çeşidinin tanıtılması, ulusal ve~Ştu. .'
uluslararası pazarda payının yükseltimesi. Gelinen noktada Tarsus_Ze~ P~atformu altında
amaçlaııınışt:ıt.Marka değeri yaratılarak yöresel üretimi hazırhkl~ taınanıladıgımız bütün bu çalışınalarıınızı
zı;ytinleriı:ıriz;"gstt;nil~eg~ted~:ür<'.1im.i atn;!cıyla daha net ifade edebilmek amacıylse'Iarsus Zeytin'-~--------"'- ----_ .... - ..,,--- -' ,

Platformu logo çalışmalarını da tamamlamış
bulunmaktayız. Organik zeytin üretiminden elde edilen
o_rg~ zeytinyağlanmızın pazarlanması amacıyla,
tüketici ıle buluşmasında görselliğinde önemini
vurgulamak için logo çalışmalarımızı sizlerle
paylasacağız.
Tüm amacıımz başta orjini Tarsus olan yöremize özgü
Tarsus Sanulak zeytin çeşidimizi ve Tarsus 'ta üretilen

zeytin ve zeytinyağını dünyada rekabetçi ortama getirip,
dünya markası yapmak istiyoruz. Iç ye Dış pazar
kanallarını genişletmek, mevcut pazarlardaki
konumumuzu güçlendirmek, markalı ihracatı arttıımak,
üretici ve tüketiciyi bilinçlendirmek ve tüketimin
artışını sağlamak istiyoruz,

luC~tJ~~
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lASUSZEyıiNl DÜNYAYA A ILIYOR..
(Y~TUNA HOMURLU) Tarsus

Kaymakamlığ i başkanlağında
Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve
Ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü öncülüğünde geçtiğimiz
Nisaın ayında kurulan 'Tarsus
Zeytin Platformu' 3, olağan toplan-
tısınıyaptı.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı
Murat Kaya, Ticaret Borsası Satış
Salonu'nda gerçekleştirilen toplan-
tının açılışında yaptığı konuş-
masında. herkesin bu' ülke için
çalışıp ürettiklerini, bundan sonraki
süreçte de üretmeye devam ede-
cekler!ni belirterek "Bugün ülkem-

ızın güçlenmesindeiı huzursuz
clanlar.ekonornirnizi ve iş
dünyamızı tehdit eden unsurları
silah olarak kullanıyorlar.

Bizler bu süreçte mutlaka
akhrruzı .ve sağduyumuzu kullan-
mak zorundayız. Yaşanan tüm
olumsuzluklara rağmen ekonomik
başarımızın sekteye uğramasma
izin vermemeliyiz" dedi. '

Ülke ekonomisinin yüzde BO'iniri
iç . tüketimden kaynaklandığtrun .
altını çizen Borsa Başkanı.

Kaya "Böyle bir ortamda iç
piyasamızı canlı' tutmak daha

,önemli hale geldi. Bu noktadan yola
çıkarak oluşturulan Tarsus Zeytin
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Platformu ile iç üretimimiz zeytin ve
yöremize özgü TarsusSarıulak
Zeytin çeşidinin tanıtılması, ulusal
ve uluslararası pazarda, payının
yükseliimesi amaçlanmıştır. Marka
değeri yaratılarak yöresel üretimi
zeytinlerimizin istenilen k"ı itede
üretimi amacıyla organik' şartlarda
yetiştirilmesi ve pazara sunarken
yine organik özellikleri 'taşıyarak
satılabilmesi amacıyla çıktığımız
bu birliktelik yolculuğunda en
_önemli ayağını kururnlar ve üretici-
lerin işbirliği oluşturmasıydı. Bizler
bugün bu önemli kısmı neredeyse.
tamamlamış durumdayız" ifadesini
kullandı. (Devamı Sayfa 6'da)
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i dir. Tarsus'taise 40J,indöıiümde" ..makqereklyor, Bunu-da hep.bir-, ,
1'1 milyon628binağaçtasaklaşıK'·.likte.başar<\cağlZ'~.diyek.o!1uşt.u",:,
i 60 bin ton zeyt}rıür~timi.g~rç~,k:._.. Yapıtan korıyşmaı.arın.cırcjındani

. ,Ieşmekte ye45birt tonzeytinlrnlz:" .Tarsus sımrlart içerjsino,e'Organik ,
i .,yağlıkolarak değerlendirilmeKle-t":zeytiiıyetiştireh 46; kişiye'sertifı-'.1,
·,'dir.·Tarsus'a 'Marka'değer yara- ';kaliırC'tore~i~'verifirki'l'ri,'pÖlge-',
,·tacağına inançlığımızUlusal Zey-: \ınizde. :sertifjkalı;"zeylini.yetiştirici,.1
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i -7ITıüij:ıL!z,aracllrğıile.x(jrOttüğür[ı(j':,;)~iraa:t':·Mühendisleri' ..,.Odas.ı.'i
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'daveHayvancılıkMt.i~ '!
i dürü "Hayri: Eraöğ~n .ı
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i da, ~ogr.afı lş;;ıret:,1lc ,
, mak'lçID,başvuru,ya~- ;L
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',rganik Zeytin Yeti,tiricileri Sertifikalarını Töıenle . dı

iıçe Tarı~ Gıda ve Hayvancılık üdürü Hayri Erdoğan,
"Coğrafi lşaretlendirmeÇalışmamızın Sonuna Geldik"

-Aygül TUNÇ- Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Kur'an-ı Ke-
rim'de adı geçen zeytin ağacının kutsal sayıldığını söyledi.

Tarsus Ticaret Borsası 'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Tarsus
Zeytin Platformu ]. Olağan Toplantısı ve Tarsus Organik Zeytin Yetişti-
ricileri Sertifika töreni dü, 'enerek , 46 zeytin üreticisine sertifikalan

dağıtıldı. .
Toplantıya Tarsus Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkan

Yardımcısı Hüseyin Boro , ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hay-
ri Erdoğan, Tarsus TSO Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Bucak, Tarsus
Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Naci Güllü, MENKOBİRLİK Baş-
kanıÖmer Özcan, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı
Mustafa Kemal Karaoğlu.Tarsus Zeytin Platform Üyeleri, Ekotar Kont-
rol ve sertifikasyon Firması ve Organik Zeytin Üreticilerinin katılımıyla
Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ve Meclis Başkanı Tevfik
Başarır katıldı.

-SARIULAK ZEYTİNİNİ DÜNYA REKABET ORTAMıNA
SUNMAK İSTİYORUZ-

Tarsus Ticaret Borsası Buşkanı Murat Kaya. amaçlarının yöreye
özgü olan Tarsus Sunuluk zeytin çeşidini ve Tarsustu üretilen zevtin ve
zeytinyal dünyada rekabetçi ortama getirip, dünya markası haı'ine ge-

_ ; b4!2t ~_L! _
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/ TOPLANTısıNDA ORGANiK ZEYTiN -YETişıiRicilERiNE
'SERTiFiKALARı DÜZENLENEN TÖRENLE 'DAGıriLDI ...
Torsus'ıo organik zeytin yetiştiren 46 kişiye sertiflkalari törenle

veritirken, ilçede se~ifıkalızeytin yetiştirici sayısı 210la yükseldi..
Baştaran 1 'de -
Ticaret Borsası Başkanı Mu-

rat Kaya, TÜrkiye'de 170 mil-
yon zeytin ağa o bulunduğunu,
yılda ortalama 220 bin ton zey-
tinyağı, 450 bin ton sofralık
zeynniürethni yapildığını.ve , ' ,
400 binden fazlaailenin zeytin "
ve zeytinyağı üretiminde ÇalIŞ-
tığıru, sofralıkzeytin ihracatı-:
nın yılda 72·bin ton, zeytinyağı ,
ihracatııun da yılda 20 bin ton "', "
olduğunu-söyledi • .'C,,:', .", """ '''-S'

Türkiye'nin zeytinyağıüıe-
timinde dünyanın ilk 5 ülkesi
arasında, zeytinyağı ihracatın-
da ise 5, sırada olduğunu, sof-
ralık zeytinde dünyada İspari-
ya'dan sorıra sofralıkzeytinde
en çok üretim yapan ikinci ül-
ke, sofralık zeytin ihr.;ı.ca.tın~ ,
ise yine dünyada ikirici 'sırada
yer aldığım belirten Başkan '
Murat Kaya, "Tarsus'ta 40 bin
dönümde yaklaşık 2 milyon
ağaçta yiliaşık 60 bin, ton zey-
tin üretimi yapılmaktadır. Bu-
'nun 40 bin tonu yağlık olarak
işlerıirken, ağaç başı verim Tür-
kiye ortalamasının neredeyse
iki katıdır," dedi..

Tarsus Zeytin üreticileri
platformunun misyonu hakkın-:
da da açıklama yapan Başkan
Murat Kaya, "Tarsus'ta üretilen
zeytin ve zeytinyağını dünyada
rekabetçi ortama getirip, dünya'
markası yapmak istiyoruz. İç
ve Dış Pazar kanallarını geniş-
letmek, mevcut pazarlardaki
konumu güçlendirmek. marka-,

lı ihracatı arttırmak, üretici ve
tüketiciyi bilinçlendirmek ve
tüketimin artışını sağlamak isti-
yoruz.Sarıulak için coğrafi işa- '
retlerne için çalışmalarımızı
sürd ürüyoruz.rnüracaatta son
noktaya geldik.Tarsus'a özgü
bu ürünün marka değerini' art- '
tırmaya çalışıyoruz.üretiyoruz
ve devam edeceğiz.vşeklinde
konuştu, _

Başkan Kaya,ayrıca şunları
,ifade etti:

''Dö'';iz kurla~da yaŞanan
hızlı yükselmenin firmalarda
ve' piyasada sıkıntılara neden
olduğunu bilmekteyiz.Türkiye

'ekono':;';sinin YÜ~de 80'i oluşturulmuş, denetleme
iç tüketiindenkaynakla- ile ilgili kararlar.alınmış-
ruyor, Böyle bir ortamda ,tir:" , l
iç piyasamızı canlı tut- Gelinen noktada Tar-
mak daha önemli hale , sus Zeytin Platformu al-
geldi.Bu noktadan yola tında hazırlıklarıru ta-
çıkarak oluşturulan Tar- mamladığırruz bütün bu
sus Zeytin Platformu 'ile çalışmalarımızı 'daha net
iç üretimimiz zeytin ve J ifade edebilmek amacıy-
yöremize özgü Tarsus,': ,'la, Tarsus Zeytin Platfor-
Sarıulak Zeytin çeşidiıüri;'<,"~u logo çalışmalarını da
tanıtilması. ulusal ve ' 'tamamlamış bulunmak-
uluslararası pazarda pa- tayız. Organik zeytin
YlIUn yükseltimesi amaç- üretimindenelde edilerı
lanmıştır. organik zeytinyağlarınu-

, Marka değeri yaratı- ZIn pazarlanması ama-
larak yöresel üretimi cıyla, tüketici ile buluş-
zeytirılerimizin istenilen, masında görselliğinde
kalitede üretimi amaoy- önemini vurgulamak için
'la organikşartlarda ye- .logo çalışmalarırruzı siz-
..tiştirilmesi ve pazata su- lerle paylaşacağız.
narken yine.organik , Tüm amacımız başta
özellikleri taşıyarak satı- orjini Tarsus olan yöre-
'labilmesi amacıyla çıktı- rnize özgü Tarsus Sarı-
ğırruz bu birliktelik yol- uJak zeytin çeşidimizi ve
culuğunde en önemli -Tersus'ta üretilen zeytin
ayağını kurumlar ve üre- ve zeytinyağmı dünyada
ticilerin işbirliği oluştur- rekabetçi ortama getirip,
masıydı ve bu önemli dünya markası yapmak
kısıru neredeyse tamam- istiyoruz, İç ve Dış Pazar
laıruş durumdayız. Tar- kanallarım genişletmek.
sus'a marka değer yara- mevcut pazarlardaki ko-
taeağına inandığımız numumuzu güçlendir-
Ulusal Zeytin ve Zeytin- rnek, markalı ihracatı art-

, yağı Konşeyinin tavsiye tırmak, üretici ve tüketi-
,listesinde:'yer alan Doğu ciyi bilinçlendirmek ve
.Akdenize 'öigü,Ne' orjini ı tüketimin artışını sağla-
Tarsus olan Sanulak Zey:, mak istiyoruz,"
tin çeşidi için platformu- Gıda, Tarım ve Hay-
muz aracılığı ile yüıüttü- varıcılık İlçe müdürü'
ğümüz coğrafi işaretle- Hayri Erdoğan ise, Tar-
me için bütün' gayreti- sus'a özgü Sarıulakzey-
mizle çalışrnaktayız. tin çeşidinin dünyanın

Yapılan çalışmalarda en kaliteli zeytinlerinden
Tarsus Sarıulak Zeytin biri olduğunu ve San-
ağacımn sayısı, kapama ulak zeytinine coğrafi

, bahçe tesisindeki ağaç işaret ve marka patenti
,---sayılan, üretim metodu, almayı hedeflediklerini
üretim miktarı, ambalaj- söyledi ,

, lama ve satışı, ürünün Erdoğan,"Amaorruz
tanııru ve ayırt edıcı zeytinciliği geliştirmek.
özellikleri.bilimsel çalış- Tarsus'un içme 'suyu ve
maların derlemnesi, bu- sulama suyu ihtiyaoru
güne kadar zeytinimizin karşılayan Berdan Barajı '
marka: değeri ile ilgili çı- Havzasının korunması
kan gazete küpürleri amacıyla 2012 yılında
derlenmiş, işaretlerne ile başlatılan Çatak projesi
ilgili gerekli komisyonlar kapsariunda 77 üretici-

mizle 1093 dekar alanda'
Organik Zeytin Projesi
başlatılmış olup ilgili
projeye 2013 yılında 268
üretici daha eklenerek
Çatak alanı 5980 dekara,
Organik zeytin üretici sa-
yısı ise 158'e organik zey-
tin 'alanı 2189 dekara Çl-
karılmıştır, Çatak projesi-
ne 2014 yılında 147 üreti-
ci eklenmiş, bunun 52'si
769,58 dekaİ: ile Organik
Zeytin üreticisi olup or-
ganik zeytin üretici sayı-
sı 2014 yılı itibariyle 210
üreticiye üretim alaru ise
2.958,58 dekara ulaşmış-
tır,
, 2015 yılında Çatak
alamrruz 6152 dekar arta-
rak' 15418 dekara, 2016
yılında ise projede süreyi
tamamlayarak aynıanlar
çıktıktan sonra 15004 de-
kar olarak devam ermek-
tedir.

Organik Zeytin proje-
sine devam ederek 3. yılı
dolduran 46 üreticimiz
toplam 687 dekarlık
alanda yapmış olduklan
organik Zeytin üretimi
neticesinde Organik Zey-
tin üretici sertifikası'al-
maya hak kazanmışlar-

"dır."diye konuştu,
Tarsus Kaymakamı

"':,Y,UkselÜnal da zeytin
ü&1fdliğinin üreticinin'
refah düzeyini artırdığı-
ru.daha önce görev yap-
tığı yerlerde yetişen
ürünlere ilişkin değer-
lendirmede bulundu:

Konuşmaların ardın-
dan organik zeytin üreti-
ciliği yapan 46 üreticiye
sertifikaları törenle veril-
di.

Tarsus Ticaret Borsası
Başkanı ;Murat Kaya.ay-
nca üretilen 365 kilo or-
ganik zeytin yağını tam-
tım amacıyla Türkiye'de-
ki oda ve borsalara gön-
derrnek üzere kilosu 20
TL'den satın aldı.
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Tarsus ze Ini dünya 'Ia ...,.~.,....
(YENtSES) Tarsus Kaymaka:mlığı,

Tarsus Ticaret Borsası; 1at~;us:riCatet ve'
Sanavi Odası, Ziraat Odası, İl Tarım Gıda.
ve Hayvanaİık MUdUr.lüğü, Tarsus Gıda
Tamn ve Hayvancılık. Müdürliiğüile
zeytin ve.zeytiOyağl üreticileri tar<ı6ndan .

. oluşturulan Tarsus ZeytinPlatfonrrp
Tarsus'aözgü Sanu lak cinsi zeytinhıl*aJ
ve ulaslararasıplatforma taşrnmı'l!,;l katan
aldk

Ticaret Borsası'nda yapılan topları-
Ura, Mersin il Tarım Müdür. yardımcısı
Mehmet Akbaş, Tarsus Tarim Müdürü
Hayri Erdeğarı, Ticaret Borsası Başkanı

Murat KayajBelediye Başkan yardlmcısı
Rıdvan Aksoy, Ziraat MühendiskriÖdası
Başkaru Mustafa -Kemal Kntaögl\I"i1e
zeytin ve ı.eytinyağı ureticile'tjtemsi~:ilen
katıldr,

. Ticaret BorsasıBaşkanı Murat Kay;ı,
Türkiye' de l70rnilyon zeytin ağilCl birlun-
duğunu, xıkta0rtalama 220 bin ton
zeytinyağı, 45(}bin ton sofra! IKzeytifi üre-
timi yapıldığını ve" 400 binden fazla
ailenin zeytin ye zeytinyağı üt:etiminde
çafJştığıriı, sofralık zeytinihracatının yılda
72 bin tort, zeytinya~ ihracatrrtm da yılda
20birıtoneldıığunıı söyl~dL

Türkiye'nin zeytinyağt üretimınde
dünyanmilk 51ilk{'~i arasında, zeytiny<\ğı
ihracatında ise 5. !;ırada, oldugunu,
sofr,ihk zeytinde dünyada Ispanyo'darı
sonra sofrahk zeytinde en çok üretim
yapan ikinci ülke, sofralık zeytin ihra-
cannda ise yine dünyada ikinci sırnda yer
aldiğnu belirten: Kaya, "Tnrsus'ta 4Q bin
dönümde bir milyon 628 bin ağaçta yak-
laşık 60 bin ton zeytin iiretiıni yapılmak-
tadır, Bunun yarısı yağlık olarak
işienirken. nğaç başıverim Türkiye ortala-
inasının neredeyse. iki katıdır" dedi.
(Devamı 4'de)
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us ıanıkıe 'n yetiştiricileri
·014 LI T.lantısı ya ldl

TARSlJS .EKSPRES- 'Iarsns Bcle-
diyesi, li ve ılçe Tarım Gıqa Vf! Hay-
vancıhkMüdürlüğü, Tarsus Ticaret
Borsası, Tarsus Ticaret ve Sanavi
Odası, Ziraat Odası, ALATA ile ze~Y~
tin;z~}'titıyağı üreticileri ve işlet~e
sahipleri taraf .•,ndanoluşturulan Tar-
sus ?-eytin Pht!formu Tarsus'aözgü
Sarıulak cinsizeytini ulusa! veulus-
lararası ,platforma raşrnması kararıalın; . .

Tarsus Ticaret Borsasr'ndan yapı-
lan yazılı açıklamayagöre TarSU5 Ti-
caret Borsası'nın sekretaryasım YÜ'-
rüttüğü vebu yıl ;i üncüsü düzenle-
nen.Tarsus Zeytin Platformunun ya-
pılan toplanbs1na,:('>lersin İl Tarım
Müdür Yardımcısı MehmetAkbaş,
İlçe Tarım Müdürü HayriErdoğan,
'IicaretBorsası Başkanı Murat Kaya,
Belediye -Başkan Yardııncısı Rıdvan
Aksoy kat11dı.QE.'VAMI4iPE



Tarsus Kaymakttınlıgı, Tarsus
Tiearet B')rsa.~ı. Tarsus Ticaret
ve .Sanayi Odası, ZirMI Odası,
IıTarım Gıda ve j ıııv';(1oc!hk
MUd!lrıwm, TG.FSI.ı.~Ôıd'il Tarım
ve Hıt:ivJUtC-ih:k MtH.tl.lrl(jıın ik
zeytin-ve 7L'}'tinyııgı 11reficileri
bırtıfıl'!d<ıı! 'iıl\lşful:\lhııı-l(lr~t1$
Zeytin Plstformu 1l1r~{lS'a
Ö~:ı.ı;Uı;;arııılnk cin~i 7:eylini
ulusal ve ulaslararnsı
rlatf\mn~ ia~ıııınıı~ı k.ırıın
aldı, .
Tlcorct Borsası' nda yapılun
lüplaııtı.ya,Mcrsiıı if Tarun
Mml-ijr V"'.rdın1"lö'i MclıiTieı
Akbıış, :rar:m~'nırı~ı Mildmii
Ilriyrl Erdl)&'llh; Ticerer
Borsası F3!i.1kumMuru] Küyn,
Bdtdjy~ n:ıŞk~lr-Yilfdul'\c1-'1
RıU.·MAli:Sı.ıy.1..i••miı .

h
'I
Iı
i

Mithenuislerl Odıısı n3~k~nr
Muı;liıfiıKe:nml KllraoiıN ile·
ıı:ıl1tı YC zeytinyağı !ıreHeilcti
tcnT"Hdk'fi·katlldl~
Ticaret Botsasr Başkanı Murat
Ka;ti\, türkiye'de nUınilYM
7.i:y!in ağacı hiıtlllıdiı~\lmi,
vılda ,orta!:ılllfi 21{t bin inn
;~yıilly;tğı, 45tl: bin 1~11
SQfıttlık?..i"itln (irdimi
YDl'ıl"I~i!\i: ye 4(10 hi.ndı:ıı
nızl u ailenin 7.cyfin ve
tC)1inrag,1 flreılıııinde
çah~iığırtı,sofrilhk zeytin
i!ıhlt'mmın yılda 72 bin !ün.
:i'C')'1Iny\!ğ.1 Hıi1ıeai.:nııı dıı yılda

·2-Cibin ton (lldUi:\ılll\)sôyk<fi,
Tü~~·ıy~·Jiin.~~;l,">·ft&l"
ilrdinıimk dHrı"':ııiıl1 ilk 5
ıılk~~i:ımsıfultı: uiYliııY'Iı(,!
Ihııııca(ıııd,ı i..se 5. sımıla·

i
olduğunu, sofralık 7;(·ythıde
di\ııYiıi:kihp:my;ı 't1~rıg{lrır3
sofralık zeytinde.en çok
Utdiill~iıp<ılıikiljd Glk",
s(.rr;ilı~ 1..cvtiıı ilırıiatındid~
~'ine dihıyadu ikim;iıırrl!Jılycr
nldığll1lt>e!fl'kI.KayQ,.
';Ihr='ıa 40hiıı (liirıtı,tia~ bir
milYOit 628hitıngııçtıı
yakınşık 60 hitıttllJ :re!1in
{iretimi yapılmaktadır. Bnnun
yniısr r~[~hkolar~k işlenirkc»,
l1ga<;ı;~~!verim T\İTkiı'~
ortalan,,,,,mirı neredeyse ik i·
bıtı\lır,··Dedi.
liı~ıı; Zcvtin \ireıki!cri
J~}a'trn·rm.{~i10 tnisyt)nu
h~kk Itrd~d~ açıklamo rr~p·;ı.ı'
U,,~~an MHr;,t};i,;"a.
""'lan;tl$"I!J ti"ft.:ii!t;n 1.c-)~fin n..~
;,eyiiny.iljjl1i.1 dUrıymla

rylC1~&

tLı t1QSıiYı

i .f r
rrkabdçi "nama getınp,
,filrıra tı.ia:rk;~~,yapmak
isıirOfıli; Iç'~ dış Paıar
kl)!lulhnmgeliiŞfctınek.
m('~"C1Jtp:i.ürbı;daki.kOrilımt.ı
s:üçıendirm.~i\. markıılı jhrııcilfı
:irtlımıuk. Hrıi1id ';e Wkc!ki~'i
hilinç!enuirll1cl\'·vclUkıftiınifi
lImŞliı)5:.ığhl1!!ik islirımı","
Şektlnd~k,';ınışttt
Tnnnı Gııl» veHııy,luıcıhk il
111tidiirv:(rdınlCi$1 Mehmet
A1:hıL.~~'c 'jht~ltiilçe ~1ildi!fll
H;ı):fı Erdıı~, rı yurtıkk'ın
kmıtlJjaı:.ilci-dıı, '[itr$U~'iıüzgU
Sarıulak 'ı:~:ytili -ı,cı:~hİiujn
{)itııy.ıl1ııl en blltdi
;rey'ı..~\lcrintk11 biri t)lduJ,l\lml
v~~'~~nlj_ı~k 7~j~li~ılnc-c.tl~rMn
iş;ırt:t. v.e- 11'ftt-ffçapi;ıenü,
fılım'I}'! hC'tlcf!eü;kkıin!.
ny:rıcl1 T3TSıl!i Zıtmıl
()d;ı~ı'nıııSl!['ltilıık l'..evtirıi
f1dm\ iireıim merked'
açacilgını, bu konıidl\
Hckdiyc lkkeodikrin;ıı
ilti;,idi. ';"'ri,>(;cğiııl!\;.ı)'ıkııi!er.
lirııı.t lI.'.lttlıNıdisleri OdııS'1
l\'kr;;inŞubc !laşkllnt
MI;l~ı:ıfl\Kenm} Kaıılilğllı 1:$(:
Klllwşffiasmıl!l. Tarsus'to
ö~dın·;kıe~'ıin ve fMiln
~:ı.ırn.i~'{tiJa·tnatk'alftşrn:tnıı)
şart oMug.imu vıırguhırnmk,
"~,1nrk;il~şm:ık)'"köııemIL
Sarıulak YeTIIl'SUR Bexa:lı
ROl1u~ımdo Imırk,ıll\Jmııyı
.'>tiğbm:inııt': gerekiyı)!. Buna
çQk önem vermeliyiz,
\:ah~mutarırnıi,;ı diğct
H~ı.,.,ı•.••~ i·' .... t.-~;'h'"'..\ı.. ~~~·i.fl

~.· -.a, .. ·
':i,., ,-

t.ıqıerjmiı.kı,lınaıı;, 'Ihrı:u:,'wi
lJ7.cHikkSamı!..ıık Zcvıini \'t'

'nu'sus B,:V:171 ıiiilmfırıdc .
ın-.:ıd(llb~m;ı:tı.bçır.;lma7d!r"
di:;!! };orıi.lştu.
'fanııı~ Belediye Hr.:şbn

y;Iıt!nııcı.sı Rı<lvl\!l)\ks.))' ise
k(>nu-şıu;ı,;ırn!a yerel yiinctim
\Jı~r:ıkhcr !ilılOde...tef!i
verrncvedevnm ed;,c;klerini
S{,y!~,Ü,
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TARSUS TiC,AtlET BORSflSI VE TARSUSTSO IEYTinlE ııeıu
ORTRI( YflYIHI HAZıRLADı
• Tarsus Ticuret Uürs:ısı ve Tarsus
Tıcaret w S:.ınnvi Odııs\ l}!i;ık yny.ıtIl
olarak hmrlnn;n t;~litiv,: ..

, Zeytinynı:ı ııa?~\r,jr.lştırnı~t~l konulü
,14 sayfalık dergi T~trs\L~~;ınulak
Zi:yıini'niıı i;(Ifçrııfı işaretinin almnıası
lanıHIJu \i~ mnrkasmnı Yanıtıımrısı
ımı;jt:ıyla Iıniırlıl11dı, .

Zevıif1 PlıMo!ıml'!'iul1 zcvtin w
zeytinyüg! üreticilerine ı~cr türlü
de"iegi vereceklerint knydcui.

Tarsus TicaretBorsası Başbını Munıt
Kaya ise hirlik ve beraberlik içinde
hareket ederek, Tursus'un 'hayatm her
Manırttı,ı knlknnp. gelişmeiii ve htılkı!l
rdiilt düzeyinin /tcHşrncsl i<,:ir\ cl ve
~i\liiil hırli{ti içinde ç'nhş!l1ahttinı
s{irdlin{üfi lerini ifhde etti,
'Icrsos'un dünya çepmdakizcytini
olan Sarıulak zeytinini t1lmrii1ny:ıyil
Iunuıp, bak ettiği konuma
kavuşmasmı s:ıgbyaeakiarı!ll
vurgulayan "'hmı! ki.ıy:ı, "fıidik ve
beraberlik icinde her türlü ç!1!.ıdi
aş;ılıjlcccı.;ltrİi1i kaydetti: "

Tarsus Tinıreı ıı!lr!{a.~t'mJ;1u yupıımı
y<ı";ılı f.ıçıklalll(ly;1 J!lin:;

Dergi içcri~i 2 hill/im hnlimlo.olup, i.
bôlünıJc S;ırıulıık Zeytıninin
Ö7.dIikkri VeYeti~tirilın~KuşuHar!;
Sııtı Ulak Zevtin'in Sonrnhm \Ii:
ı<.itml:ı!1lafuip,),'taiı, ·nu-.:'uıftttki
Zeytin vr.ZeyliJJY~it. Ürelicikri
hakk ında bilgikr sunmakta, ,2,
hiihimc!c ise 'rUrkiye'dcı.ı:ylin ve Birlikte Rahmet var i'ü;dlylc ),ql"
7..cyliııyu[;1 kr nusu işlendi. çıknrak "Tnrsus ZcyIJI\ Platformu"
'.heilret ve Saııay' Odal'i Bıışkıull t)lıı~tnr'!ılııııı~l konusunda orısk
Hıısım Rnhl Krıç,lk,Tict\n:1 "ıı Sanayi kıırrırımI7Q!ıışI11l1Şlllt. Bundan ~oııl".ıki ~
Od3~1 olarnk lıl;I~E':l11j,,(tezeytinçilijliıı '~HtcÇlckurdn~ıiııuiıpı;ilj\:ıfln en
gcli~tir'ilrıı~~i ve ka kıııdırılnlaxl. dirIlimi!: şekilde çalışru-;ık özellikle
Siırıu!ak zeytininin tüm diiI1YIIYII. "ıtlfS\!$ Sarıuluk Zcytini \'1:Tarsns
·tanııılrııası için her ii.ltlQ dC51Cğc h:rıı~..Sarıulnk 7.~ytiJl Ynğı için cogrııf!
olduklannı, organik :tey iin nlanı i~;ırct almması ve 'rh~us'ta marka "'_.
k011l,ısundıı da-Tıcaret Borsası ilc değer yanıtılın:,,,, iı,:in Ç:ı!l$lJJ;ı!:ırıınızrı .'
birlikte her türlU ill\vcriyi hi7. vu('ı:cı!i, .."
'l~\I:r"••d.\lltitıi be\lrtNe\:, "ı'a\'5U~
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.•.._,~ .'- .ı:,. ....•...-""_ ....••.• to""".'I.do~Q••l~t .•."'(t';..:
birçOK lwd .sımvelilerin varan ..
dtl$yl.ıf1'[!-·;ii ınr::asıni:\' J~'~!~;,

Bu h~SUSt,12;c~t'tnüı;.g· ün
şt:hrinıitde ~/t-::~'0Pl:üın\,a k~1tıIan
'\lt!V'-~lt?,rsin :nı-!1f'!-vf~kı'1iBaki
Şiirış(>kd" J~ü:rd bır cümle d:!.
Ü"k bcy"5ılfiy.~!iierh' herşeyi-
mizı, ekpı~~i:njzııaşnll:tlJ p•.i.ylaş ...
tıi'". Ama üik\:'miı:ikımsl'leril'
pl1ylaşumayız"diyerı:k net t.•nvrı-
III ortsya j;,Clj'U}'OI.

"HİN HL.UYORSA1\: BILE Bın
Jl1L" ı:~·:rT),:'N·· '11:;1""

. .i. : ~~ '.C J.... "'.•. :,/ "$'

Kaldı ki, bu re:erı:nd~rnuı1
st).nl1ç~rridn-ç~knt-ak J.~;,17':ttr~.h'c:"ik(ts
5-eyg.ı gÖ5t~rme. ' zorunda
ka_i~'H~aknr. .

Yı'i~~~sonra c:'t:) olsa .kinıy.('.>
v-ehi.,;j .1! tu)cL:;--kalmav aca ktı r.

~'(> derruşier.. -:

Tarsus Saıula ...zsytll
kitap haline getirildi... l

,~1'~Ş1:'\R~Hl'DJ:;· tUriP ~""'fjyi göı;tırte,~! vurgubyan Murat .1
lt'tış~ırılme Koşulları, ce.kierım belirterek, Kaya, "Birlik ve bera-
Sarı Clak. 7:.ı:ytin'hı So- TarsusZeytin Platfor- berlik Jçinde ı~rtfjrh:
nı nlan Ve Klonlarna mu 'n un zeytin "c zı:y- engel iaş·abi.lf!c;.:;1i.i~rinı
Ri,lporta,iı, Tats,is'tM.i tinrağıilrcticiierine \..;.'ydııttl;
Zeytin ve Zeytiııyağı her hi.ılütlcsteği vere- Birlikte Rahmet var
Ureticileri hakkında ceklel'inl kaydetti. sozu)'!!:' yolaçıkarak
bjlsil~r sunmakte, 2. Tarsus 1ic:aret Hor- "lilrı;usZ"'ytm Platfor-
bölümde ise lurki-- S;:ısılJf\şk.ıru Ml.üııiKa- mu" cluşturulmas, ko-
}'f;.'pi.'ieytin vezevtin- ya ise birlik ve bere- nusunda ort<ik
yağı konusu işlendi. berlik Içinde haıcket kararmuz oluşmuştur .

.Ticaret v(' Sırnewi ederek, Tarsus'un h.ı- Bundan sonraki süreç"
OdA~i Başkaru :Hai,u: yatm her <ılanııı~.1:i!kal, ~ekurthığumırt pl.-iı·
Ruhi Koçnk.Tıç1;tet \'1.' kırup, ı;elişmes: Vi' it},", en dinnmik şekil-
SMiıyi Oda;,; "IM'i!~; .'1ii.lkH1 refah dÜ/.e~'i~1ind.t.'ç,!lışal"aki)~f.>Hikll"
bbig~miı:de zeytinerli- gt>lişrm'siiçin cl ve gö- 'Tarsus Sarıulak Zev-
ğin g(>ı.ı$i~hlmesi "i~ nül birliğjiçim:jcçal.ış- rini ve TarsusSarıulak
knlkındınlması, San- malarım $urqUrd()kj.;-· Zeytin YaSı için ""1;'
ulak zeytininin mm rıu1 IfadE,!~'ttLTM· ı<ıfii~atet alınması ve
diiJır~Y~ tanıÜlrM.!;\ sus'ımdün)'ıı çapında- Tarsus'ta markııdeğer
için hk'riı.i:.rlüdot\'stegc kizeytiiıi Qlj,lllSarı- yaratıması içiü çalış-
hi1Lır·çıicukliıı:'iı;'i,Of- ulak :u!yt'inini tüm malarırruza hız
gani~;zeytın alımı ~o. dünyaya ta~'ı1l1D, hak v:eretiiğiı."
nusunda da Ticar ~ oifügikQnumııkilYıIŞ- ••.....;---0---.-· .-
Borsası ile bir!ikt~her rnasıruaeğlayacaklan-



da bır toplantı. yapu.

ars sllaZeytineaten
Hazır 'ıgıevam Ediy 't

- VEI\'İ DOGUŞ * Tarsus Ttcareı

BOrsası ve Tarsus TSO zeytinleilgili ortak
ya'\.l1nı bazırladı.

Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus Ti-
caret ve Sanayi Odası ortak yayını olarak
hazırlanan Ze.:ytin Vii! Zeytinyağıpazar .aras-
tırması konulu 44sayfilhk dergi Tarsus Sa-
nuiak Zeytınrnirı coğraf]. ısaretının alınması
tanıtımı ve markasınınyaratılması amacıyla
hazırlandı.

Tarsus Ticaret Borsası'nden yapıları
yazılı açıklamaya göre DergiiÇ(:riği 2 bölüm
hatind~olup. 1, bölümde Sanulak Zeytini-
nin Qzelliklerı V~ Y«tişfirllmc Koşullar), Saı'ı
Ulak Zeytin'ü. Sorunları Ve .Klonlarna Rö-
portejı, Tarsus'taki Zeytin ve Ze~.ıUnyağı

--llpô n:
ueıuır
T[I.iri12

Üreticileri hakkında bilgiler sunmahta,2.
bölümdeiso Türkiva'de utyUn v?zeytiiıYZığı
konusuişlendi. ~;



Tar$.\IS.' Kaymakam! 6ekir Atmaca
Başk.arılıgınua, Tarsus Gida .Tanm ve
!-tayvarıctlik NGdOrlüğü, Tarsus Ticaret ve
Sarı'll'i OdaSı ile Tarsus Ticaret 8or·sil51
önt:üfilğürıde "Tarsus Zeytin· Platformu"
LO ı .LL ij tur \l ı d u .
Kaymakam Atmat<ı, Tersusta yı~~ıı"eson

i,

deı eee kiJliteU olduğu bilinen ~Sarıuıa.r.<'
zeytın i ıçin "CoğriJf1 işaret" alınması
yönünde Tilrk Patent enstitiis(,j'f\e
l,)a~Y4ri.ı4a buhınacaklanru .ve ooylecc;
rUrk Pat1!lit f:nstrtüsO:niln vereco'!ği
Iwriırl<ı, Taı:sus'aö~gü San,;!Q\:. :ııwtlnlt~
i;:f1\ırafi işar"t' veritarek, bU' wytinlhın
ia.5u5'<;ı (j:tgu oldu§uıw t~s~iUern[ş
10.1 a c a ğı II i .s Ö y i .2 .ı i .
LI Gıda. Ta rı pt Vf:. Hayvancılık
t-1ildilrlOğlini,jn gelişme raporu nezdinde
iıçe Tarim Mü(!QrlÜğü koOrdines.iyle
~ıeytin PlatfO! mı!" oluşturulmasının

. ı.i:1f~rı~ştırddığı toplantıda, Kaymakam
Atı:11ilCol, "Iarırn Bakaniığırniıın :lifetic!ye çok
ciddi katkılan ve destekler! Iıı.ılunmaktaclır. au
destek ve teşviklerden zeytin (irtilticilerjmlzin
de en iyi şekildr: l'ariJtlanmasi g~",lÇyor. Y"<ığ
vıır, şeker var; un Vilr, helvayı da -bırlik ve
berilberlik içiiide. yapmamız gerekir" diye
konuştıl. .

Tı,-iiret ve Sanayi Oda.sı Başkanı Ruhi KQÇak,
rıçard ve Simay;Odası olar.ık bölgEnıi~dı;ı
<eıiineUığin gei~ştirllJ11 ••'Si ve lialkll'ldırılması,
Sarıl/la k zeytininin tüm dtiny~ya t.lnıhlnıası
içinhertilrlil'Q~e haırrQ!ı1utjQtım, (.'fganik
zeytin a}HI1Il<Qıı\Jstinda da Tjaı~t l30rsasi ile
birlikte ller tUrlil öi:w!"!,.! göstereeC"l!;:r'o!
!l\iıırt;~ek,Tar!ius.Z,eytili Pliılfo(ri1u'nıını~~"f1
ve ze'Ytinya§1qn~ticılerim) her türlü de-5t~j
vr. r· il çek f e r i rı i ı.. iiy d e tt ı.
T~r5\lôllcaret Borsası 6a$ktınl Murat Kay.a
ise birlik.. ve lıerilbedik içimI.! Iıar~ ederek,
Tarsus'un h<ıY<ıtıfl her alanlOaa ~ıılkıntp,
gelişmesi ve halkın refahdilzeyinin gellŞllli$i
için ılı vegöniii birliğiiçinde ç~lışmillarıııi
sü r dü r d ü k l e r t n l lUıde etti.
Tafsus'uıt dünya çapırıd<ıki ı.e~'tirıi.oları. Siırıulak
z~Y.lifıint tüm dünyaya. tanınp, hak. ettiği
kor'\Jll1il!<;.ı.vu.şm<ısınl saglayaçak.li!nnı
'Jurguıa'l<;lo f-.'turat Kaya, hBirii~ ve lJ.erabı:ııllk
iı;ind..'! her türlü engen 8Ş'lblfi:.';:ekleMi söyledi.

Tıaı~tveSanayi Odası'ııdayapılantoplantıda,
Zeytın ])Qstu Derneği'nin dü~enled'iğl 9'ow
ulus a 1 ·Natural Sızma zeytinYağı kalite
yanşi-ı;a~lldil biıi"r\d OlM (!OLtaç zeyUııyoglil/mın
S<"ıhlbi Scdık Bolt<ı.t; ve oğlun" J(ayırı<ılq:\rn 8ekir
A!ir.acil, TIc.oiı:ıtyı;; S<ııi<-ıyiOda~ıııa ~(qını Rı.ıhi
KO!;a~; ve 'kiıret Borsası Başlı."" Mu!~t i".ilY3,
il ıa k tl t . v ii! r iP, k u t i ,~d i .

Yapııan toplantıdD 'rersos Zeytin?tatfClfll1U
Kııym.oıl<am Ô\ıi:Jr Atmaaı, Tanrn Mi.id-tirü Hayli
t;;rdoğan, Tk:aret ve SiınaylCdasl 5aşkıını
Rühi KoÇilk, Ticdfı;t Borsası 8aşk,lnl NUrat
Kil)'tl, İl Gıda raom ve Hııywno!ık. Mudürlüğü,
İlçe Giıliil Fanrnve H<ıyvanr;ı!ık Mil,düril,
Beledıye ~kill1 yardimcısı Hü.e'lli"ı Bom,
Ziraat Mühendlslerf OdO$1 6aşkliln.t f<lu,tal,l
Kemal Karaoğlu, ve ôı<i! ;ektör t<ımsıkil"rl ikı
zeytin üretir;ıleıindel1 oluşan 16 ki~mkheyetten
oluşturuldu

l'ttr.i.US ·Uı .I-t.'\\y!ü ve ç'h)~t_h:,:'~V(~i\f.':li.); ·",\4~:'.ll:.·'::ı"ı: ~ı.lik
~gl.~U!!kW"~Iun\1ii7.i!iılt.'1u.n.=;f Jm~~ı.'"tll::h:;tlu~~~

ptt-'1!<'nÜ1·IHO((\k"vl(J; ~n~7.:ı.b.mJj,

Tarsus'ta çiftçilere yönelik mesleki ve teknik eğitim kIJ~~Ja~1prötokolü imzalandı
..•. . .•.....

Ha:r-"Yil.t.l4.:ıl,ık ;\,iUdlt{htııd ilı; l~KPR"Jiiı.nl~l .ı~rkc:ri
~1tJMjHj~tl,if~ln;kt. lli};l nının vc: h.~;-...:.ot~\lıı:at:ınıt\J.ft
ç.(,lq.ı.lf.ı.lıua·rÖi~lU;..rlW!>lı;'hi t.'1ıithnlltfü~1 dUl.Ç,\ien~i

H;'l~,-"\'*..•eıİıı..
/>1ii4lltii,ll.oyri
(-:r••t.Q;:W· f):;~~ı11:1-
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• t-:lf, ~cb'ı var, 1Hi \,\1, hd\,ıyi rb biı lik \l' lx:ia:hcrlik
j,;iildt' "aprımınız };('I ekli" di\'~' koliu}!!!.

Tic;1l<>I \'(' ,"'lll;l\l ( ktb) i\;.,.,bw Rı Ilıi 1-\' I(;,k :!I(<ınt ve'

""~._~llı{ıt1(}d~ISt (_d;~r;~kh(,.ıg{·.I1'liJ{k~l('\'ll!H'Hi~~itıg<:IJi~t,ir~
~'ihıı('~i\1·ı•••lkıııdınhıl..!'l. .•••ii ıı ıl;ı!, /C'\w!iııin ıiın1 ..
'thinya,;ı {.\luilhn;ı"ı KHI IH'I :ıııh'ııh.'~!ı'~',<'!;;!..'!!" nkhıf.·
Lqıı.tLLiıV ..',H).~~:h ·\t\ll,fi!!!p·I.·,ııHhiu}.:t~!b ı t, i'l

l~)rS;N ı1c!oirltki(' ilcr ti ıiiii ,,(vem '! ~I'·;kn.:'u':kkrini
I.'x.'lirtcrek Taısı», Zc}',in PbJli)ml\I'~\nn Iq1in ve

ztjtitıyagı fui'licikril1<' her t{i.deı
(k~leğj n1t:n:kldi:ıi k~ı\,ietti
Tarsus '1tı ~[t'etIkıı;,..l<'lBa~L~lli

Mur,tıKıpı ise hirlit w' bCJ'aıx-dik.
.içinde h;ıwkc{ı'(krck. T;ırsH>;'!İi1

h,l}<ıun her Rta; ııııd,t kalku i ıp,
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Tarsus iş dünyası
ünlü Sarmlak
zeytinini
lİl(lI!<:a!<ı~wmak
için harekete geçti.
İlçede STK'ların
katılımıyla
oluşturulacak
Tarsus Zeytin
Platformu'nun
önceliklihedefi
Sanufak zeytinı ve
zeytinyağınacoğrafi
işaret almak olacak.

tarsus
ünlü
il m
M:.ı;i:.sinTarım İl Mildürlüttü, ilgemii-
dürıüi:,iI .•Tarsus Ticaret Borsası, Tsr-
sus Ticar.et ve Sanay:i Odası, 'l'n,ı'SU$
Beledi;resi ve Tarsus Zirtı.atOdasr iş-
birliği ile "IarsusZeytinPlatformu'
oluşturulacak, 'Tarsus Ticaret. Borsası
Başlc..anıMurat Kasa, UBu platform ile
Tarsus Sarıulak zeY".illi ve zeytinyağı-
nacoğrafi işaret alınması ve Tarsus'ta
m:ı-.rkadegery-.ırabJmasllçin çalışma-
lanı:ıuzah12vereceğiz~dedL

Türkiye'nm jsahtp old~.l zengin
ekolç'jik Y~PlSl~rla.dünvadaorganikta-
rımsal ÜTetiıneen u,vgun ülkelerden
birisi olduğunu ifade eden !,1tlrnt~;

~ml'ürkiye organik ı;eytin üreten ül-
keler arasında İtalya, İspanya, Yuna-
nistan.Portekız ve Tunus'tanaorua 6_
sırada yeı- ahyor,'1'arsus'ta ise 40 bin
dönümde 1milyen 628 bin ağaçtayak-
laş* QObin ton zeytin ü!'etimi gerçek·
leştirilivor; Uretimin yaklaşık yarrsı

_._--,----- --- -~-------- --,---_ ..

Ll0
bındönüm

6 C)0------
milyonton
Tarsus'ta )'lELl{
z~ytb1üretimi

yere sahip. olan Tarsus &artulahlil'ydn}
ise.ulusal ve uluslararası piyasalnrda
en çok ~~ğbe1.edilenzeytin çeşidi" di-
xekQmıştu,

Çiftçiler tlrganiktarım
lç'in teşvfk edilmeli
Ancaktamtım.ve marka tamnırhğı-
nın yapılapıauıasıned,eniyle Sarmlak
zeytinin sahipsiz kı:ıldı~.nı.vurg-ulıwan
Kava, "Sonuç olarak Tarım İl.ve İlçe-MUdürlü,t'ti.nıüz, Belediyemiz, Borsa-
mız, Ticaret Ve Sanayi Odanıız, Zira-
atOdanuzileborsamızdafaahyerlert-
ni )iir'J:ten sektör temsilcilediniz ara-
sında ı;;ağladıgı.riu,zişbi!'li~ ile "Tarsus
Zeytinl'lartbmm" oluşrurıılmas. ıp-
nusunda ortak karara vardık, Bundan
sonı:aki.sÜrcçte.h'Urdıı~umuzpı"tform
ile en dinamik şekilde çalışarak orga-
cik zeytin, zeytinyağılwı üretim ve pa-
zarlamu aşamalarmda-yeni yaklaşl11ı-
lar kamı:unak V€Qtı konularda egitim,
yayım tekniklerini geliştirerek Trı.1~1.1$

ımilyon
628 bin

Tarsus\a Ztı:yHn
ag·~1tt ;':fZi.}'ısı

.~!).••.: ",:-.'

.ti
",:~<t(':

rıu
ç~ıılşacıı~lz"şekhnda konuştu,

·Ze~>tjl1ciliksektöründe gelişmele-
re paralelolarak birliktelikleatılacak
adımlarla organik'tarıma 01a11 l1giyi
arttarmak gerel-dğini aktaran Kaya,
konvansiyonel üretim yapan çiftçile-
rin organik tarunageçnıelerlnin teş-
vik edilmesi gerektigini anlattı.Halen
ıOO'de.n fazlazeytin üreueısuıın bu-
luadıığu bölgede [ıSüreticinlü 'sertifi-
kasa.ıubi olduğıımı dile getiren ~J~
bütünüreticilerin sernfikaholmasını
bedefledikl •..•rini kaydetti_ ~a, doğal
kaynakların ve çevrenin corunrnası,
(',kolejili dengenin ve sürdürülebilir-
Iiğ;üısağlanması, üreticiye güvenilir.
kaliteli ürünlerın sunulması için in-
Salı sa~lğın2, çevreye zararvermeyen.
üretimqe. k::!,ın~'lIsa1girdi kullamlma-
dan" üretimdmı tüketilnE! her aşaması
kontrollü ve sertiffkah olarali yapılan
organik zeytuı ve ze}'tin,ralı1 üretimi,
ürün işlenmf,'si,paketlenmesi vepa-
zarlama aşamajannda pınl yakiaşun-
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SARIULAK
Orijin: Tarsus-Mersin
Yöre: Akdeniz Bölgesi
Kullanım Şekli: Sofralık

çEşİT ÖZELLİKLERİ
Önemli Akdeniz bölgesi çeşitlerimizden birisidir. Çeliklerinin kôklenme
oranı orta seviyededir. (%31). Meyve ağırlığı iri olan çeşit yeşil ve siyah
sofralık olarak değerlendirilmeye uygundur. Verticilium solgunluğuna çok
duyarlıdır. (Erten ve Yıldız, 2011).



Ağaç
Kuvvet kuvvetli
Habitus yayvan
Yoğunluk sık TARSUS

TiCARET BORSASı
Çiçek Somağı
Uzunluk kısa
Çiçek Sayısı az

Yaprak
Şekli uzun eliptik
Uzunluk orta
Genişlik orta
Yaprak Ayasının düz
Boyuna Bükümü

Meyve
Ağırlık iri
Şekil uzun
Simetri asimetrik
En Geniş Noktasının ortada
Bulunduğu Yer
Meyve Ucu sivri
SapKısmı kesik
Meme Oluşumu yok
Lentisellerin az
Mevcudiyeti

Çekirdek
Ağırlık çok iri
Şekil uzun
Simetri hafif asimetrik
En Geniş Noktasının ortada
Bulunduğu Yer
Çekirdek Ucu sivri
SapKısmı yuvarlak
Yüzey pürüzlü
Damarların Sayısı orta
Uç Kısmı iğnesiz

MORFOLOJiK KARAKTERLER

TEKNOLOJiK ÖZELLiKLER
Kg 'daki meyve sayısı 203
% Et oranı 72
% Çekirdek oranı 28
% Yağ oranı Orta (% 18-22)



-- TARSUS

ZEYTIN
LA"TFORlVIU
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Saygılarımızia,
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

işlemlerin doğruluğunu teyit ederim. Dekont içeriğinı aldım.
Müşteri imzası


