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Q02 coğrafi İşan!tBaşwru NoksanTamamlama Fonnu

1. Noksan Tamamlanacak CoğJ'afi İşarete İlişkin Bilgiler

Başvuru Numarası C2017/030

Coğrafi İşaretin Adı ·TARSUS SARIULAK ZEYTİN İ

Bülten Tarihi ve Numarası

2. Başvuru Yapana İlişkin Bilgiler

DÜretici Grubu
[El. Kamu Kurumu i Kamu Kurumu Niteligindeki Meslek Kuruluşu (Ürün veya ürünün

. Başvuru Yapan · kaynaklandığı yöre ile i/gili o/ma/ıdır)

·DDernek i Vakıf i Kooperatif (Ürün veya ürünün kaynaklandığı yöre ile ilgili olmalıdır)

·D Ürünün Tek Üreticisi (Gerçek veya tüzel kişinin ürünün tek üreticisioıması halinde, bu hususa
· ispatlayan bilgi ve·belgelerbaşvuru torrmme eklenmelidir.)

Adı Soyadı / Unvanı T.C. TARSUS TİCARET BORSASı

T.C. Kimlik i Vergi Numarası 825003600 iTÜRKPATENT Müşteri No i
~. Vekil Bitgiteri

Vekil [gl Yok DVar (Önceden Atanan) i DVar (Yeni Atanan) .ı Vekil Sidl No;

AdıSoyadı

Firma Unvanı

D Ektedir
Vekaıetname · (Vekil ile yürütülen işlemler bakımındim vekilbilgisinin tormds belirlilmesi yeterli olup; vekafetname

sunma zorunlUluğu bulunmamaktadır. Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme için vazgeçme
yetkisini açıkça içeren vekaletname sunulması zorunluduF.)

4~Noksan Tamamlamaya irIşkin Bilgiler

DCoğrafi İşaretin Adı
.D Ürün Grubu
D Coğrafi işaret Logo/Etiket,lHologram vb, Örneği
D Coğrafi İşaretin Türü
D Başvurunun menşef

Noksan tamamlanmas, istenen ~ Kullanım Biçimi
bölümlerı işaretıeylniz. D Coğrafi Sınır

cg] Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
DÜretim Metodu
DCoğrafi İşaretln Türü Mahreç Işareti ise Belirtilen Coğrafi Sınırda
Gerçekleşmesl Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler
ı:gı. Denetleme
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Coğrafi işaretin Adı

Ürün Grubu

D Peynirler

D Peynlrler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri

D Tereyağı dahil katı ve sıvı yağlar

D Dondurmalar ve yenilebilir buzlar

D Alkolsüz içecekler

DÇikolata, şekerleme ve türevi ürünler

D Fırıncıllk ve pastacıılk rnarnullerl, hamur işleri, tatlılar
D Yiyecekler için çeşnr/lezzet verlciler, soslar ve tuz

D İşlenmiş ve işlenmemiş et ürünleri

D Sal

D İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar

D Yemekler ve çorbalar

D Biralar ve diğer alkollü içkileroTütün

D Halllar ve kilimler

D Dokumalar

DHahlar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri

D Diğer ürünler (açıklayımz) .

Coğrafi işaret
Logo/Etiket/Hologram vb. Örneği
(zorunlu değildir)

(Tesdli talep edilen coğrafi işaretin standart karakterlerde yaztlmış bir kelime unsurundan
ibaret olmamasl;(i) kelime unsurunun yam sıra şekli unsur da içermesi ya da, (ii) etiket,
logo, halagram vb. kullamlması hallerinde, 6ineğinin 7x7 an boyutlannda hazırlanması
gerekmektedir.}

Coğrafi İşaretin Türü

.k8J. Menşe Adı
-Üronün üretimi; i}fenmesi ve diğer işremretinin tamamı sınırlan
belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumda
bulunan coğrafi işaretlere "menşe adı- denir. (Örnek: Malatya KayıslS!)

Başvurunun menşei

D Mahreç İşaretl

-Ürünün üretimt işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birisımrlem
belirlenmişcoğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise yahut ürünle yöre
arasındaki bağ sadece ürünün yöre ile özdeşleşmesi veya ürünün ünü
ise bu durumdakicoğrafi işaret/ere de "mahreç işareti".denir. (Ömek:
Gaziantep Bak/avas!)

D Yabancı Başvuru

Latin Alfabesi dışındaki
harflerden oluşuyorsa,
Latin Alfabesindeki
karşılığı:
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Kullanım Biçimi
(Ürünün mtelikleri göz önünde bulunduru/arak, .coğrafi işaretin ürün üzerinde nasıffwUamlacağl ve varsa etiket/eme ve ambalajfamaya ilişkin
usulleri açıklayan bilgiıer belirtilmeli ve bu hususa ait açıklamalara gerekiyorsa form ekinde aynca yer verilmelidir. Etiket/eme ve
ambalajlamayla ilgili olarak; ürünün üzerinde veya ambalajmda (varsa) bulunması gerekli görülen bilgiler ile eğer bu bilgilerin ürün üzennde
özel bir şekilde yer alması gerekiyorsa mahiyeti belirtilmelidir.
C!!nek 1:Coğrafi işaret ibaresi ürün üzerinde marka ile birlikte ve marka ibaresinden küçük olmamak üzere ambalajda yer alacaktır.
Ornek 2: Coğrafi işaret ibaresini taşıyan ve örneği ekte yer alan etiket ürün ambalajmda yer alacaktır.)

Abalajlama;
Kimyasal Özellikler
Halka arz edilen ürünler Sofralık Zeytin Kodeksi Tebliğine uygun olmalıdır.
Kimyasal Asgari Azami
Sofralık Tuz (NaCl) 5% 10%
Tarsus içme SUYU

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. ( EK A da Tarsus Sarıulak Zeytini Coğrafi işaret
ibaresini taşıyan ve örneği ekte yer alan etiket ürün ambalajında yer alır.)
Muayeneler
Ambalaj Muayenesi: Bakılarak, ölçülerek, tartılarak yapılır. Coğrafi işaretle ilgili şartları ihtiva edip etmediği
kontrol edilir.
Duyu ile Muayene: Zeytin ve salarnuraya bakılarak, tadılarak, koklanarak, sayılarak, tartılarak, gerekli
görüldüğünde laboratuar testleri ile yapılır.
Fiziki Muayene; Zeytinlerin rengi, 1 kg içindeki tane adedi, meyve ve çekirdek özelliklerine bakılarak yapılır. 1
kg'daki Meyve Sayısı: 228-281 Adettir.
Tarsus Sarıulak Zeytin iCoğrafi Işaretikullanmak isteyenler, Tarsus Ticaret Borsasına başvuru
yapmalrdırlar.Coğrafl işareti kullanmakisteyenlerin işareti kullanaişareti kullanacağı ürünleri Tarsus Sarıulak
Zeytini üretim yeri; Mersin ilinin Tarsus ilçesi ve Tarsus'a bağlı beldelerinden toplamalan ve (Çiftçi Kayıt
Sistemi) ÇKSkayıtlan ile belgelendirmeleri veya Tarsus ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık MOdürlüğünden
a1acakları Tarsus Sarıu1ak Zeytin Çeşidi yetiştiricisi belgesi i1ebaşvurularını tamam1amalıdırlar.

Coğrafi Sınır
(Menşe adlan için ürünün "tüm veyaesas nitelik veya özellikleri'yle belirlenen bu ''coğrafi smır"a özgü doğa ve beşeri unsurlardan
kaynaklanması ve ürüniln üretimi işlenmesi ve dığer Işlemlerinin tümüyle bu ''coğrafi suur" içinde yaptıması gerekmektedir. Mahreç Işaretleri
için ürünün ''belirgin bir niteliği ünü veya diğer özelliklerritibanyla belirlenen bu "coğrafi sımr" Ile özdeşfeşmiş olması ve/veya ürünün
üretimi işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin bu ''coğrafi smır" içinde yapılması gerekmektedir; Coğrafi sımr aynnblı olarak
belirti/mel? gerekiyorsa harita ile desteklenmelidir. Örnek: "Malatya ili Hekimhan ilçesi" gibi. Menşe adlan için harita ile coğrafi smmn
gösterilmesi özellikle önemlidir. Menşe adlarmda coğrafi suıu: ürüne tümözelliklerini veren ilgili iL, ilçe veya köyleri içerebilir. Mahreç işaretinde
ise eğer yörede ger~ekleşmesi gereken asgari üretim aşamalan varsa ilgili iL, ilçe, köy veya yöre belirtilmelidir, ama eğer ürün ile yöre
arasındaki bağ sadece ünden ibaretse ürünün özdeşleştiği iL, ilçe, köyveya yörenin isminin yeralması yeterlidir;)

Mersin ili Tarsus ilçesi (EK-B- Tarsus İlçesi Haritasında Üretim Alanları Görselolarak sunulmuştur.
EK-C Coğrafi İşarete konu kapama bahçe tesislerinin sadece Tarsus'ta olduğuna dair resmi yazı. )
Tarsus Sarıufak Zeytini Fiimferi https:/Iwww.youtube.com/watch?v=5v3b03MOVTw
https:/Iwww.youtube.com/watch?v=Sz9hF2pegEA
Kapama Bahçe Tesis edilen kövler

En çok üretim yapılan köyler

iı iıÇE KÖY
1 Mersin Tarsus Küçük Kösebalcı
2 Mersin Tarsus Ereze
3 Mersin Tarsus Karadlrlik

ÇavdarJıMersin Tarsus4
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Ürünün Tanımı ve Ayırt EdiciÖzellikleri
(Ürünün fiziksel- kimyasal- mikrobiyolojik, duyusal ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler bulunmalıdtr. Tescile konu olan ünJnün
niteliğinin, ününün veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlanasım kamtlayan bilgiler, ürünün söz konusu coğrafi alandaki
tarihsel geçmişine ilişkin bilgifer, ürünü diğer yörelerde üretilen benzer ürünlerden ayıran özellikler; üretim alanma ait iklim, toprak ve beşeri
faktör özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri tüm ayrmtılanyla bu kısma yazılmalıdtr. Bu amaçla daha önce ürünle ilgili yaptımış
bilimsel ça!tşmali!!m eklenmesi veya böyle birça!tşma yoksa uzman kuruluşlar ile yapılacak bir ça!tşmayla başvurunun şekillendirilmesi
gerekmektedir. Urünün menşe adı veya mahreç işareti olmasmm gerekçe/eri ve bun/an ispat/ayan bilgi ve be/ge/er bu bölümde sunu/ma/ıdtr.)

AYIRTEDİcİ ÖZELLİGİ: Tarsus SarıUlak Zeytini Sarı Ulak Çeşidi Zeytinlerden Oluşmaktadır;Orijini
Mersin ilinin Tarsus ilçesidir.Diğer 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 ifi 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 (Çeşit
çok geç siyahlaşmaktadır ve siyah zeytin olarak değerlendirilmiyor. Türkiyede yeşil sofralık
zeytinde bir Pazar açığı bulunmaktadır. Bu nedenle çeşidin yeşil sofralık yönü ön plana
çıkarılmalıdır.) 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. Yağı diğer zeytin çeşitlerinden elde
edilen zeytinyağıarına göre gıda bileşenleri açısından daha üst seviyededir.
Ürünün Coğrafi Dağılımı;
Sinonim: Tarsus,
yetiştiği Bölqeler: Mersin il'i Tarsus ilçesi
Urünün Ağaç Ozellikleri;
Akdeniz bölgesi ağaç varlığının %6 sını teşkil eder. Ağaç taç yapısı oldukça kuvvetli olup, yayvan bir
taç oluşturur. Ağacı kuvvetlidir. Düşük sıcaktan zarar görür. Bu çeşidin dikim 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 casididir. (Tarsus ilçe Gıda Tarım ve Havvancılık Müdürlüğü verileri. EK-D)

TARSUS SARIULAK ZEYTiN SARIULAKZEYTiNi

Gelişme Kuvveti Kuweti gelişir Kuweti gelişir

Verimi Orta düzeyde Orta düzeyde

Periyodisite Durumu Periyodisite gösterir Periyodisite gösterir

Çiçeklenme Dönemi 15 Nisan -14 Mayıs 15 Mayıs -14 Haziran

Bilinmemekde Bu konuda bilimsel
Döllenme Durumu çalışma yapılmamıştır. Bilinmemekde

Meyve Bağlama Dönemi 20 Mayıs 20 Haziran 20 Mayıs 20 Haziran

YeşilOlum Dönemi Ekim ayı Ekim ayı

Siyah Olum Dönemi Aralık ayı Kasım ayının ikinci yarısı

Aşı ve yeşil dal çelikleri ile üretilebilir
Çelikle köklenme kabiliyeti düşük. Aşı ve yeşil dal çelikleri ile

Üretilme Şekli Aşı ile çoğaıtılır. üretilebilir

Isının kritik seviyeye düşmesi
halinde sürgün,ince dal ve

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

Etmenlere Karşı Duyarlılığı oranlarda kurumalara rastlanmaktadır. rastlanmaktadır.

ClOZ 181Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle-Ankara
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Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma istasyonu Müdürlüğü'nün 11/07/2017 tarih ve 35814111-/1900 sayılı
"Sarı Ulak Zeytin Çeşidi" konulu yazısı NOT bölümü " NOT: Zeytin çeşitleri farklı lokasyonlarda farklı verim ve
mewe özellikleri gösterebilmektedir. Aneak çeşidin fizyolojik, morfolojik, yaprak, çiçek vb. özellikleri (ana
karakteristik özellikler) aynı yada benzer olmaktadır. Bununla beraber Sarı Ulak çeşidi Tarsus orijinli olduğundan
dolayı verim ve mewe özellikleri açısından yukarıdaki çalışmalarımızda da görüldüğü gibi diğer bölgelere göre
daha üstün özellikler göstermektedir."
( Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma istasyonu Müdürlüğü'nün 11/07/2017 tarih ve 35814111-/1900
sayılı "Sarı Ulak Zeytin Çeşidi" konulu yazısı EK - E )

MORFOLOIK ÖZELLIKLERI

AGAÇ

Kuvveti Oldukça kuvvetli

Habitusu Büyük yayvan dağınık bir taç oluşturur.

Taç yoğunluğu Dallanma sık ve yaprak yoğunluğu oldukça fazladır.

Çok yıllık dallar sütlü kahverenginde, genç dallar ise bej-yeşil
Dalların Rengi 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
Gövde Yüzeyinin Durumu pürüzlü görülür

Urünün Yaprak Ozellikleri

Şekli Orta,uzun, geniş,eliptik.

Üst Yüzey Rengi Puslu,000858(leek green) ve 0960(spinach 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
Ucu iğne ile son bulur.

Sap rengi Bej-Yeşil

Ortalama Boy 53.38 mm

Ortalama En 13.38 mm

Boy/En Oranı 3.98 mm

Sap Uzunluğu 3.10 mm

Sap kalınlığı 1.00mm

C102 ı:8lHipodrom Cad. No: 11506330 Yenimahalle-Ankara
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Ürünün Çiçek Ozellikleri;

Somak uzunlukları 16-27 mm arasında değişir.

Ortalama somak uzunluğu 22.00 mm.

Somakdaki çiçek sayıları 1-28 arasında değişir.

Ortalama çiçek sayısı 17

Urünün Meyve
Özellikleri TARSUS SARIULAK ZEYTiN SARIUlAK ZEYTiNi

Büyüklüğü Orta Orta

Şekli Uzun silindirik Uzun silindirik

Boyuna Simetri Simetrik Simetrik

Enine Simetri Simetrik Simetrik

En Geniş Nokta Ortaya yakın kısımda bulunur Ortaya yakın kısımda bulunur

Omurga Oluşumu Yok Yok

Ucu Yuvarlak, memesiz. Yuvarlak, memesiz.

Orta büyüklük ve derinlikde olup Orta büyüklük ve derinlikde olup
genellikle yuvarlak, bazılarında mekik genellikle yuvarlak, bazılarında mekik

SapCebi şeklinde şeklinde

Yeşilimsi-sarı renkte olup diğer çeşitler Yeşilimsi-sarı renkte olup diğer çeşitler
Yeşil Meyve Rengi arasında bu tipik rengi ile ayırtedilebilir. arasında bu tipik rengi ile ayırt edilebilir.

Yeşil meyvede
Lantiseller Küçük noktacıklar halinde görülür. Küçük noktacıklar halinde görülür.

Olgun Meyve Rengi Koyu Vişne-siyah Koyu Vişne-siyah

Olgun Meyvede
Larrtlseller Çok küçük noktacıklar halinde görülür. Çok küçük noktacıklar halinde görülür.

Koyu mor renkteki meyve eti çekirdek Koyu mor renkteki meyve eti çekirdek
Olgun Meyvede Et Rengi evine doğru açılır. evine doğru açılır.

Olgun Meyvede Eti
Sertliği Orta Sertlikte Orta Sertlikte

Olgun Meyvede Et
Çekirdek bağlantısı Oldukça Kuwetli Oldukça Kuwetli

Ağırlığl(100meyve) 335 gr. i 438 gr arası 376.52 gr

1 kg'daki Meyve Sayısı 228/ 281 arası 266

Boyu 26 24.23mm

Eni 19,06 14,97
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Boy/En Oranı 1,27 1,61

%Et Oranı 78,20 i 80,70 71,85

%Yağ Oranı 18,72/19,56 18,84

%Nem Oranı 52,86 52,86

ÇEKiRDEK TARSUS SARIULAK ZEYTiN SARIULAK ZEYTiNi

Büyüklüğü Orta irilikte Çok iri çekirdekli.

Şekli Silindirik Silindirik

Boyuna Simetri Simetrik iki yanı omurgalı Simetrik iki yanı omurgah

Enine Simetri simetrik simetrik

En Geniş Nokta Ortaya yakın kısımda bulunur Ortaya yakın kısımda bulunur

Ucu Sivri fakat iğnesiz Sivri fakat iğnesiz

Sap kısmının şekli Geniş yuvarlak Geniş yuvarlak

Sap kısmına doğru derin oluklu ve
Yüzeyi Sap krsmına doğru derin oluklu ve pürüzlüdür. pürüzlüdür.

Yüzey Rengi Açık kahve rengi Açık kahve rengi

Ağırlığı (100
çekirdek) 78/85 105,99

Meyvedeki
%çekirdek 19,30/21,80 28,15

TARSUS SARI ULAK ZEYTiN çEşioiNE AiT BiLGiLER
ÖRNEK VERiLERiN AUNOIGI ORT 100 MEYVE 100 MEYVE O YAŞ
NO iı uçs KÖY KGOAKi MEYVE ET ÇEKiROE EKi ÖRNEKT

MEYVE AGIRLI ORANI K ÇEKiROE EKjVAG
SAYISI* GI* (%) * AGIRLlGI K ORANI ORANI'"

(gram) * (%)* (%)
1 Mersin Tarsus Küçük 228 438 80,7 85 19,3 19,56

Kösebaleı
2 Mersin Tarsus Ereze 244 408 80,2 81 19,8 18,34
3 Mersin Tarsus Karadirlik 281 355 78,2 78 21,8 18,72
4 Mersin Tarsus Çavdarlı 242 412 80,0 82 20,0 18,48

* 4 vllJık verilerin ortalamasıdır.

Belirtilen değerlere göre;
Kilogramdaki meyve sayısı Tarsus'ta yetiştirilen köylere ve lokasyana göre farklı özellik
göstermektedir.
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Ürünün Et Oranı ise:

Sarı Ulak cesidi, yetistiriciliğinin yapıldığı diğer bölgelerde daha iri çekirdek yapısına sahipken
Tarsus'ta daha küçük cekirdek yapısına ve daha yüksek meyve et oranına sahip olmaktadır. Bunun
nedeni olarak cesidin Tarsus orijinli olması değerlendirilmistir. Yesil sofralık olarak tüketilen bu
çeşidin en önemli özelliği pazar kalitesinin yüksek olması ve aranılan ürün olarak tüketici
tarafından talep görmesidir.

Bu cesidin aöac savısı 400 bin civarında olun Tarsus llcı
Zeytin ağaç varlığının %25 'sını teskil eder. Ülkemiz zeytir
ANAVATANı olmakla beraber son vıIIarda vanlıs ce
secimlerinden dolavı Ülkemizin ve Adana - Mer!
coürafvasmm neredeyse tamamına yakınında Gemlik
Avvalık Cesidi dikimi vamlmıstır. Tarsus Sarı Ulak Ces
diüer bölaelerde tek aöac olarak bahce icerisinde vetistiril
bir cesit olmasına raörnen sadece Tarsus'ta KAPAI\
BAHCE tesis edilerek vasatılmaktadır. Bu vanılacak calısr
MiLLi GENETiK varlıörmızı korumak acısından hayati öner

ÖNEMi sahiptir.

Kendi ekolojisinde aile ihtiyacını karşılamak üzere, yağlık ve yeşil
ÜRÜNÜN OEGERlENOiRilMESi sofralık olarak değerlendirilir.

C102 ~ Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle-Ankara
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Üretim Metodu
(Ürün türüne alt genel üretim metotlarmdan ziyade, teselle konu ürünün varsa yöreye özgü özellikler taşıyan üretım metodu, üretimde
kullamlan özel araç/ar ve özellikleri tüm detaylanyla açıklanmalıa'tr.)

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 5x5 den 1Ox1O mesafe
aralıklarında dikimler yapılır. ideal dikim mesafesi 7X7 metredir. 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. Bölgemiz şartlarında yılın 12 ayı dikim yapılabilmekle beraber, ilkbahar ve
sonbahar aylarında dikim yapılması tavsiye edilmektedir. 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 50x50 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 ile temasını önlemek için sulandırılır. Fidanların dengeli ve sıhhatli büyümeleri için fidan
dikimi ile birlikte dikim temel çukurlarına temelgübreleme ( 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 temizlenmelidir. Çanaklarda kaymak
tabakası oluştuğunda, çapa yapılmalıdır. Özellik olarak, lIçemize 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
Samilak Zeytin bahçesi tesis edilmiştir. ( EK-F Tarsus ilçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü'nün 13/10/2015tarih ve 9897 sayıh 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.
Zeytininişlenmesi: Zeytinler, meyve kabuğu renk skalasına göre kabuk rengi koyu yeşilimsi
- sarı veya koyu yeşilolduğu 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 yağ1anmıştır. 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 kırılıp veya doğal hali ile tatlandırma işlemi yapılır.
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Hızlı TÜKETiM;
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. Bu şekilde sofralık tüketim yapılabilmesi için sadece Tarsus
iklimi ve ekolojisinde yetişen Tarsus Sarı Ulak Zeytin Çeşidi 'dir. Başka bir çeşit zeytin
çeşidinde veya diğer yetişme alanlarındaki sarı ulak zeytinlerinde hızlı tüketim amacıyla
böyle bir uygulama başarısız olarak sonuçlamr.Hızll tüketime uygun değildir.

Bunun dışında daha ileri bir tarihte tüketilecek ise içme suyuile 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 etlirilmez.
Bu şekilde muhafazası oldukça uzun olup, yaklaşık 10-12 ay süre ile muhafazası sağlanır.
Soğuk bir yerde muhafaza edilmesi durumunda bu süre daha fazla olur.
Tarsus Sarıulak Zeytini çeşidi belirtildiği üzere Tarsus Ilçesi Orjinli bir çeşit olup, tanımlanmış
özellikleri yukarıda belirtilmiştir.Bilindiği gibi çeşit özellikleri genetik olarak standartlır.
( Hatırlatma - EK - E)

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 Yenişehir,Toroslar, Erdemli, Gülnar, Tarsus ve Adana ilinin Seyhan,
Kozan ve Yumurtalık ilçelerinde yetiştirilen bir çeşit olsa da, Sarıulak Zeytin i KAPAMA BAHÇE
TESiSi bulunmadığı resmileşmiştir. ( Hatırlatma EK-C) Bakanlığımız tarafından sunulan
katalokta bahsedildiği gibi Akdeniz Bölgesinde ağaç sayısının 500 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 yazılarda ileri sürüldüğü gibi, herhangi bir şekilde sözkonusu il ve ilçelerinde
Sarıulak zeytin çeşidi veya çeşide ait kapama bahçe tesisi edilmediği veya yetiştiriciliğinin
yapılmadığının bilgisi resmi olarak alınmıştır.Sadece Mersin ilinin Merkez ilçelerinden Akdeniz
ilçesi 2008 yılında çıkan Büyük Şehir Belediye yasası nedeniyle Tarsus ilçesine ait olan
Nacarlı, lhsantye, 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 ıncı sayfasında
ORJiNi Tarsus olarak kayıtlara( EK-G Katalog Sayfaları) alınmıştır.Tarsus Sarı ulak
çeşidinin farklılığı C2017/030 başvurulu talebirnizde açıklanmaya çalışılmıştır. Ekonomik
olarak yetiştiriciliği ve kapama bahçe tesisi olarak Sarıulak zeytin çeşidi sadece Mersin ili
Tarsus iı esinde bulunmakta ve eti tirilmektedir.

C102 ~ Hipodrom Cad. No:llS 06330 Yenimahalle-Ankara

Temmuz 2017
trc +90-312) 3031000 Fax (+90-312) 3031220 10

Bu formları bilqisayarda doldurunuz ve çıktısını kullanınız.



Coğrafi işaretin Türü Mahreç işareti ise Belirtilen Coğrafi Sınırda Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve
Diğer İşlemler
(Mahreç işareti söz konusu ise, ürünün "üretim, işleme ve diğer işlemler'7nden en az birinin belirtilen coğrafi alanda gerçekleştirilmesi
kaydıyla, ürünün diğer yerlerde de üretilmesi mümkündür. Ürünün hangi özellik veya özellik/erinin yukanda belirtilen coğrafi smır içinde
gerçekleştirilmesi gerektiği açıkça ifade edilmelidir. Eğer ürün ile yöre arasmdaki bağ sadece ün ise bu durum bilgi ve belgelerle ortaya
konmalıdır.)

Denetleme
Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan/ ürünün üretim~ işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkmda yeterliğe sahip, yasal kuruluş
biçimine bakilmaksızın herhangi bir demek, birlik veya benzeri örgütten oluşan, kamu veya özel kişiliğe sahip tarafsız bir denetim mercii
belirlemekle yükümlüdür.
Denetim merdi,·
a. Alanmda uzman kuruluşlar tara17ndan oluşturulmal"
b. Denetim merciinde bulunacak kuruluşlann (kişi adı belirtilmeksizin) taahhütnameleri bulunmalı,
c. Denetimin nasıl yapılacağı ve ürünün hangi özellik/erinin kontrol edi/eceği i/e denetim zamanlannm (üretim, pazarlama, sak/ama,
ambalajlama aşamalan gibi) ve denetleme kriterlerinin neler olacağı konusunda açıklayıcı bilgilerin başvuru formunda yer alması
gerekmektedir.
Denetim merai: görevini tam olarak yerine getirmek için yeterli personei, ekipman ve diğer olanaklara sahip olmalıdır. Denetim merci~ üretim
aşamalarmm yam sıra şikayet halinde de denetim yapabilmelidir.

Denetim Komisyonu: Tarsus Sarıulak Zeytini üretiminin uygunluk kontrolleri Mersin Alata
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 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 itçe Müdürlüğü'nden bir uzman, Mersin
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 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 Enstitüsü Müdürlüğü'nün Laboratuvar ve
ekipmanlarını kullanacak ve bundan doğan ücretler Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret ve
Sanayi Odası, tarafından karşılanacaktır.

Komisyon Toplanma ve Denetleme Şartlara: 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 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 yapılır. Toplantı yeri bu çağrı yazısında bildirilir.
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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-H - Tarsus Sanulak Zeytini Basın Haberleri ve Gazete Küpürleri)
(EK-I TAAHHÜTLER)

Önemli Notlar:
i-Başvuru formunun çıktismm almarak Türk Patent ve Marka Kurumuna posta yoluyla ya da elden gönderilmesi gerekmektedir.
2-Daha önceden almmış coğrafi işaret tescil/erine ilişkin bilgilere www.turkpatent.gov.tr adresindeki ilgili bölümden erişebilirsiniz.
3- Tescile esas teşkil edecek metin başvuru formundaki bilgiler olduğundan, ürünün tüm tammlaylCl bilgilerinin bu formda yer alması
önemlidir.

Adı Soyadı Tarih İmza

Murat KAYA ~~yTarsus Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Baskanı .•. !.
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85 138 86' 125 186 49 63 75 SIL FKE
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G'(}L!''-fAR KA-'(Mi\K/\I\lUÖl
İlçe Gıda Tartın ve Hayvanernk Müdürlüğü

Sayı: 70557185/2053
Konu : Sarıulak Zcyıini

11110/2013

(Ilçe Gıda.Tarim ve Hayvancılık Müdürlüğü)
~Il~1<B1§.

lig: tarih ve sayılı yazıyla istemiş olduğunuz. İlçemiz
Zeytin Bahçelerinde Sarutlak Zeytin çeşidi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim. ..

sınırları içerisindeki Kapama
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llııi tarih ve savılı vazımza istinaden İıcemiz sınırları irerisinde yapılan incelemeler
- .." . J' , .•.

neticesinde sarmlak zeytin çeşidinin 'Y~liştiriiJi~d zeytin b~~hççs~:bulunmarruştır.

Gereğini arz ederim.
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2016 YILI TARSUS ILçeSI'NIN ZEYTINelLIK ÇiZELGESI --

TOPLUALAN DAGINIK ALAN
TOPLAM

ÜRETiM

ZEYTiN MEYVE
TOPLAM

YAGMEYVE,
MEYVE VERMEYEN ' MEYVE MEYVE AC3AÇ ZEYTiN rÜKETilEN

çEşiTLERi TOPLAM VEREN ALAN VE AGAÇ ÜRETiMiiçiN
ALAN VE AGAÇ SAYıSı VEREN VERMEYEN VEREN

BAŞıNA ÜRETiMi SOFRAL,IK ÜRETiltN
ZEYTiN SAYıSı • AGAÇ SAYısı ZEYTIN 1WRILAN

ZEYTiN VACI
ALANI ORT.(kğ) (TON) ZEYTiN

(DEKAR),
(TON)

(ToN}
(TON)

AGAÇSAYISI DEKAR AGAÇ SAYıSı DEKAR AGAÇ SA 'VISI AGAÇ SAYıSı

YAGLIK 31.855 710.868 25,078 213.109 6.777 410.735 24.970 1.121.603 35 39.266 9.421 29.835 8524ZEYTiN ,

GEMliK 29.595 683.453 23.718 186.139 5.877 209.583 7.678 893.036 35 31.266 '7.502 23.755 6787(YAGUK)

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 i
(YAGLlK)

SOFRAlıK 7.380 135.392 5.523 66.664 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 1.41.2 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
i

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 YAGUK ZEYTIN ALANI 39.235ın-:vl\c

j'

i
i

NOT: 2016 yılı verim yılı olmasına rağmen (ağaç başı 55 kğ) hava şartlanndan dolayı
az vermiştir ağaç başı 35 kğ olmuştur.



T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCıLıK BAKANLIGI
Bahçe Küıtürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Alata i MERSİN
G.~_~ :-A~::"'.·.,,~:1'!:~/\.A~C'~';K

~()"~L'G-;

Sayı' : }58-14l1 ı-/ , cı:)O

K<)HU : Sarı Ulak Zeytin Çeşidi

11!(}7J2017

TARSUS TicARET BORSASINA

İlgi : 11.07.2017 tarihli yazınız.

San mak Zeytin çeşidine ait meyve ve yağ özellikleri yazırmz ekinde rapor halinde

gönderilmi ştir.

Bilgilerinize arz ederim.

EK : Rapor ( 1 adet)

Alata Banıe Kültürler, AroıtırmaEnstitüsü MüdürıÜğü 331411&demli-MERSiN
T 0324 518 00 52-54 (Sonırall518 00 57·6J (Müdüriyet) F 0324 518 aa 80

:j+' c : ':'ı:::i:--(';S:>- ~"'~ ::~L·:,"f"'[;;r. ~:-.<IC,'"r;:ı
,,! ...,,,';"-.~".•-"r- -"-'~. :.....



SA~I UlAK ZEYTiN çEşiDiNE AiT allGil,.ER

ÖRNEK VERilE~iN AlINOIGI ORT 100 MEYVE ET 100 MHVEDEKi YAŞ iNO iı iLÇE KÖY KGPAKİ MEYVE ORANI ÇEKiRDEK ÇEKiRDEK ÖRNEKTEKi
MEYVE AGIRLlGI* (%) * AGIRlIGI ORANI (%)* YAG ORANI*
SAYfSI'" . i- (gram) * (%) i

1 Mersin Tarsus KüçükKösebale 228 438 80,7 85 19,3 19,56
ı Mersin Tarsus Ereze 244 408 80,2 81 19,8 18,34
3 Mersin Tarsus Karadirlik 2.81 355 78,2 78 21,8 18,72
4 Mersin Tarsus Çavdarlı 242 412 80,0 82 20,0 18,48

* 4 yıllık verilerin ortalamasıdır.

SARI UlAK çeşiDi ZEYTiNYAGINA AiT ailGilER

ÖRNEKNO iL
..

iıÇE MAHALLE-KÖY OLEic Acio* . PAlMirOLl;ic STERAii:> AciD*
(%) Acio* (%) (%)

ı Mersin Tarsus Meşelik 65,3 1,7 2,1
2 Mersin Erdemli Alata 59,8 1,4 1,8

* 2016 yılına ait verilerdir.

NOT: Zeytin çeşitleri farklı lokasvonlarda farklı verim ve meyve özellikleri gösterebilmektedlr. Ançak çeşidin fizyolojik, morfolojik, yaprak, çiçek vb. özellikleri
(ana karakteristik özellikler) avnı yada benzer olmaktadır. Bununla beraber SarıUlak çeşidi Tarsus orijinli olduğunda n dolayı verim ve meyve özellikleri açısından
yukarıdaki çahşmalanmızda da görüldüğü gibi diğer bölgelere göre daha üstün özellikler göstermektedir.

HAZıRLAYAN
Cengiz.TÜRKAY
Ziraat Yüksek Mühendisi

._. \l:ıJ..atcı Bahçe Kült' rleri Araştırma Enstitüsü
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T.C.
TARSUS

TicARET Ye SANAYİ ODASı

iT ARSUS TicARET BORSAsı i
YÖNETııVlKURULU BAŞKANLIGI'NA Tarihi Sayısı Servisi

20,10.20,16· f.3:U70J EV-PER

L TARSUS

~==============~=

İLGİ :12/1012016 tarihli yazınız,

Orjini Tarsus ilçesine ait olan Sarmlak Zeytin çeşidine ait Türk Patent ve Marka Kurumu'na
sunulacak Tarsus Sarmlak Zeytini Coğrafi İsaret başvurusu kapsamında;

"Tarsus Sanulak Zeytini" ibareli coğrafi işareti n tescil belgesinde belirtilen özelliklere uygun
üretiminin yapılınası için oluşturulan denetim komisyonunda, Kurumunıuzu temsilen görevlendirilen
uzman kişinin Kurumumuz adına yapacağı denetiın görevini, 555 Sayılı KHK hükümlerine uygun olarak
yedn~Jgetirile.çeğini. taahhüt.ederiz, .

. ''''';/"'1 ~
.'. "'" ~

co •• '\ti: .tr \ ,)\o; i J • i .
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TARSUS TıCARET BORSAsı

GElFN EVR,4K
OOSYANO 100..Q III
SAYı t? [,,9
TARİH J ~(. rP~( ZO/:-:t

-'.="TERE iŞLENDi- ..- _. ' ..-". ---

Şebitkerim Mh. 3416 sk. No.39!201 P.K.13l Tarsus lMERSiN Tel: (03U) 613 SS SO (4 Hat) Fax: (0324) 613 SS s4 .E-m:ıiJ.: tarsustso@larsustso.org.trWeb: \\lvw;tarsuslso.org,tr
F01-ro123.02.2IJ15
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GıDA iARIM VE HAYVANQU~
BAKANllGI

T.c.
TARSUS KA YMAKAMLIGI

İlçe Gıda, Yanın ve Hayvancılık Müdürlüğü

TAAHHÜTNAME

Orjini Tarsus İlçesine ait olan Sarmlak Zeytin çeşidine ait Türk Patent ve Marka
Kurumu'na sunulacak Tarsus Sarmlak Zeytini Coğrafi İşaret başvurusu kapsamında;

"Tarsus Sanulak Zeytini" ibareli coğrafi işaretin tescil belgesinde belirtilen özelliklere
uygun üretiminin yapılması için oluşturulan denetim komisyonunda, Kurumumuzu temsilen
görevlendirilen uzman kişinin Kurumumuz adına yapacağı denetim görevini, 555 Sayılı KHK
hükümlerine uygun olarak yerine getirileceğini taahhüt ederiz.20/1 0120ı6

/
Hayri~ .GAN

hÇf~rü

\ i\)

KızılmuratMah.AlatürkCd. 2701 SK. No:1.33400 TARSUS Telefon: 0324 624 15 28 Faks:
03246133S64Ağ:mersin.tarim.gov.tr/tarsus Ayrınt'" bilgi Için; Mustafa ATEŞ



T.C.
GIDA,. TARIM VE H.AYVA...~CILIK BAKANLIGI
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Alata i MERSİN/"'--$.~"1:~;~,tl.~,~... _.«r
O

'?'CA ---:..~:',';'''"'= -:AY·I":,,ı...;C;~';':
2AK.ı;.~~:G

Sayı :3S8141'11-/ ıq3\
Konıı ~Taahütname

11107/20t7

TAAJJHÜTNAME

"Tarsus Sarı Ufak Zeytinin ibareli coğraf işaretiri tescil belgesinde belirtilen özelliklere

uygun üretiminin yapılması için oluşturulan denetim komisyonunda, Kurumumuzu temsilen

görevlendirilen uzman kişinin Kurumumuz adına yapacağı denetim görevini, 555 Sayılı KHK
hükümlerine uygun olarak yerine getirileceğini taahhüt ederiz.

---'-r:(~-
CARSUSTiCARET..:c:.=U;.;.RS=.A_S_I ---1

~------~-~G~RAK
DOSYA NO -- 10.."10/ Oc;

Alafa B'\!WJ Kül!ürleri ArılF!f'!l0 tmliıüsü Müdür\ıjğü 33i''ffi Erdemli--MERSiH
T 0324 J18 aa 52-54 (5'antralj 5T~UU51-6T (Müduriyerf f 0324 518 00 80
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