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Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Talebimiz ve Taahhüdümüzdür.  

 

Burhaniye ve Gömeç ilçe sınırları içerisinde üreticisi olduğum …………………………………………………….. 

firmasına/kişisine ait toplam ……….………………. kg Ayvalık/Ada Çeşidi Zeytinden elde edilen toplam 

………….………………. kg Burhaniye Zeytinyağının, tüm üretim proseslerinin (Zeytinin Toplanması – Sıkımı –  

Dolumu ve Ambalajlanması) Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaret Yönetimi Talimatına uygun olarak yapıldığını, 

sıkımı yapılan zeytinlerin Burhaniye ve Gömeç İlçelerinden toplandığını taahhüt eder, ürünümüz için ‘Burhaniye 

Zeytinyağı Coğrafi İşaretini kullanmak için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ederim.  

 

Bundan sonraki süreçlerde de Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaret Yönetimi Talimatına uygun işlem yapacağıma, 

Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaret başvuru metninde yazılı kriterleri karşılayacağımı, aksi söz konusu 

olduğunda yasalar ve oda tarafından verilecek disiplin uygulamalarına uyacağımı, cezaları kabul edeceğimi, 

beyan ve taahhüt ederim.  

 

Talep ettiğiniz zeytinyağı numuneleri, bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt ederim.  

 

Başvuru sahibi olarak aşağıda belirtilen on beş maddeyi okuduğumu ve kabul ettiğimi taahhüt eder, coğrafi işaret 

kullanım hakkını alabilmemiz için gerekli işlemlerin tamamlanarak, sonucun tarafımıza bildirilmesini rica ederim.  

1. Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaret Hologramını Burhaniye Natürel Sızma Zeytinyağı dışında başkaca hiçbir 

üründe kullanmamayı,  

2. Zeytinyağının Burhaniye Ticaret Odası Üyesi veya Burhaniye ve Gömeç İlçelerinde faaliyet gösteren 

bir işletmede üretildiğini, komşu ilçelere yakın olan bölge ve köylerde hasat edilen ürünlerin bu 

ilçelerdeki zeytin sıkım tesislerinde sıkıldığına ve/veya fason dolum yapıldığına ilişkin delilleri 

(zeytin sıkım belgesi, fason dolum sözleşmesi vb.) Burhaniye Ticaret Odası’na sunacağımı, 

3. Burhaniye Natürel Sızma Zeytinyağı ürününde Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaret Hologramını kullanırken, 

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından zorunlu tutulan Coğrafi İşaret Menşe Adı Amblemini de beraberinde 

kullanmayı,  

4. Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaret Hologramı yapıştırılan ürünün (0,5 lt, 1,0 lt, 2,0 lt ve Beş litre olarak Dört 

farklı etiket);  

Parti numaraları : ………… ………… ………… ………… ………… …………

    …………  ………… ………… ………… ………… ………… 

Ambalaj çeşidi : ………… Cam, ………… Teneke 

Litre / kg / Ambalaj Adedi 

0,5 litre  : ……………… kg  ……… Adet  

1,0 litre  : ……………… kg ……… Adet  

2,0 litre  : ……………… kg ……… Adet  

5,0 litre  : ……………… kg  ……… Adet kullanacağımı 

Fason dolum yapılması durumunda, “Hologram Kullanımı Bildirim Formu” ile dolumu yapılan marka için 

kullanılan hologramların seri numaralarını detaylı olarak Burhaniye Ticaret Odası’na ve coğrafi işaret 

denetimlerinde denetim merciine beyan edeceğimi, 

5. Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaretini taşımayan, satışını yaptığım yağlarda “Burhaniye Zeytinyağı” ibaresini 

kullanmamayı, 

6. Doğrudan anılan ibareyi (Burhaniye Coğrafi İşaret Hologramı) kullanmadığı takdirde satışa çıkardığı ürüne 

veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına “Burhaniye Zeytinyağı” coğrafi işaretini çağrıştıracak 

(Örneğin; “Burhaniye yöresi zeytinlerinden elde edilen zeytinyağı”, “Burhaniye Yöresi Zeytinyağı” vb.) 

şekilde tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanmamayı, 
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7. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na aykırı davranmam halinde Burhaniye Ticaret Odası’nın Menşe Adı hak 

sahipliğinden doğan her türlü talep ve dava hakları ile diğer yasal hakların varlığını ve bu durumlarda 

Burhaniye Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri Limited Şirketi belge ve kayıtlarının birinci derecede delil 

olduğunu peşinen kabul etmeyi,  

8. Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaretin kullanım biçimi, markalanması, ürün üzerinde belirtilmesi, işaretleme 

veya etiketleme şekilleri vb. işlerin 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca Burhaniye Zeytinyağı 

Coğrafi İşaretine uygunluğunun Coğrafi İşaret Denetim Mercii tarafından her zaman denetleneceğini peşinen 

kabul etmeyi, 

9. Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaretini alan ürününün sunum yerlerini her zaman hiçbir koşul ileri 

sürmeksizin Coğrafi İşaret Denetim Mercii denetçilerinin denetimine açık tutmayı,  

10. Coğrafi işaret kullanma hakkı ve/veya denetim mercii tarafından yapılan planlı ya da plansız denetlemelerde 

alınan numunelerin en az 500ml olacak şekilde şahit numunelerini raf ömrü süresince (iki yıl) uygun 

koşullarda (ısı, ışık ve kokulu ortamdan uzak tutarak)  muhafaza edeceğimi,  

11. Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaretini taşıyan ürünün satış yerlerinden Coğrafi İşaret Denetim Mercii 

tarafından denetim amacı ile yılda en az bir kere (en az bir litre) zeytinyağı numunesi alınmasına, başvurusu 

yapılan numune ile aynı olup olmadığının kontrol edilmesine izin vermeyi,  

12. Coğrafi işaret kullanımı hakkı kazanan ürünün toptan satışının yapılması halinde bu ürünü hangi 

kuruluşa/firmaya sevk ettiğimi Coğrafi İşaret Denetim Mercii’ ne sorulması halinde bildireceğimi, bunun 

yanında toptan satış yapılan müşterimizi Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşareti kullanımı için Burhaniye 

Ticaret Odası’ndan ya da yetkilendirdiği bir kuruluştan hologram temin etmesi gerektiği konusunda 

uyaracağımı,  

13. Coğrafi işaret kullanımı için ve denetimlerde alınan numunelerin analizleri için Burhaniye Ticaret Odası 

tarafından test yapan laboratuvara ödenecek ve tarafıma rücu edilecek ücreti peşin ödemeyi, peşin ödeme 

yapmadığım durumda denetim test ücretlerini tarafıma rücu edilmesi halinde sonradan Burhaniye Ticaret 

Odası’na ve/veya Burhaniye Ticaret Odası’nın adres gösterdiği kuruluşa ödeyeceğimi,   

14. Burhaniye Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yapılan testlerin sonuçlarına var 

ise itirazımı gerekçeleri ile Burhaniye Ticaret Odası’na yazılı olarak vermeyi, bu durumda dış laboratuvar 

doğrulama analizleri için tarafıma rücu edilen analiz ücretlerini Burhaniye Ticaret Odası’na ödeyeceğimi,  

15. Coğrafi işaretin kullanımını yasa, tescil metni ve talimata uygun yapacağımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

Saygılarımla 

Yetkili İmza, Firma Kaşesi 

 

 

 

EKLER; 

 En az üç adet 500ml Cam Şişede  Zeytinyağı Numunesi. 

 Üreticinin Tarım ve Orman Bakanlığı Burhaniye İlçe Müdürlüğünden ÇKS Belgesi,  

 Tasiriye (Zeytin Sıkım Belgesi) Faturası (başka bir firmada sıkım yapılması halinde) 

 Fason Dolum Sözleşmesi (başka bir firmada dolum yapılması halinde) 

 Müstahsil Makbuzu 

 Dolumu yapan firmanın İşletme Kayıt Belgesi (Dolum yapılması halinde) 

 Marka Tescil Belgesi 

 


