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Bu talimat Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşareti Tescil Metninde yazılı şartlar dikkate alınarak 

oluşturulmuş ve Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 02.03.2021 Tarih ve 165 Sayılı Kararı ile 

yürürlüğe girmiştir.  

Önemli: Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşareti kullanmak isteyenler, coğrafi işaret başvuru formunda ve bu 

talimatta yazılı şartlara eksiksiz uyacağını beyan ve kabul eder.  

I. COĞRAFİ İŞARETİN TANIMI  

Coğrafi İşaretin tanımı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu MADDE 34’de aşağıdaki şekilde 

tanımlanmıştır.  

1. Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, 

alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, aşağıda belirtilen 

özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir:  

a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, 

tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, 

işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri 

tanımlayan adlar menşe adıdır.  

b) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, 

ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve 

diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri 

tanımlayan adlar mahreç işaretidir.  

 

2. Coğrafi bir yer adı içermese dahi birinci fıkrada yer alan şartları taşıyan bir ürünü belirtmek için 

geleneksel olarak kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı içermeyen adlar da menşe 

adı veya mahreç işareti olabilir.  

 

3. Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için 

geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az 

birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:  

a) Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.  

b) Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.  

 

II. COĞRAFİ İŞARET KULLANIMI – HAKEDİŞİ  

Coğrafi işaretin kullanımı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu MADDE 46’da aşağıdaki gibi tarif 

edilmiştir.  

1. Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin 

üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılır. Bu kişiler, tescil ettirene, 

coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına yönelik üretim ve pazarlama faaliyeti gösterdiklerine 

dair bildirimde bulunur.  

2. Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkına sahip olan kişiler, 

söz konusu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını, amblem ile birlikte ürün veya ambalajı 

üzerinde kullanır. Coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunludur.  
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3. Ürünün niteliği gereği, amblem ile birlikte coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının ürünün 

kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda, amblem ile tescilli işaret veya ad, 

kullanım hakkına sahip olanlar tarafından işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur.  

4. Geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı bu Kanun hükümlerine tabi değildir.  

5. Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı ile amblem ve amblemin kullanımına 

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaretinin kullanımı için aşağıda yazılı süreç izlenir. 

A. Coğrafi İşaret Kullanımı Başvurusu  

Başvuru  

Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşareti kullanmak isteyen işletmeler, Burhaniye Ticaret Odası 

www.burhaniyeto.org.tr adresinde yer alan 

https://docs.google.com/forms/d/1VXUGcYvNQPjMDMpUnHbL5KMR3q1ISQrhFLUnO_evJP

0/edit?usp=sharing  linkinden başvuru formunu doldurmalıdır. Elektronik ortamda başvuru 

yapmayan işletmeler Burhaniye Ticaret Odası’nın Mahkeme Mahallesi, Hürriyet Caddesi No:58/2 

Burhaniye-Balıkesir adresine gelerek yüz yüze başvuru yapabilirler.  

 

Başvuruda İstenenler  

Başvuru yapacakların;  

a. Hammadde (Zeytin) Menşeinin Kanıtlanması: Zeytinyağı için sıkılan zeytinlerin Burhaniye 

ve Gömeç bölgesinden tedarik ettiğini Müstahsil, ÇKS vb. belgeleri ile kanıtlayabiliyor olması 

gereklidir.  

 

b. Zeytin Sıkım Yeri: Zeytinyağının Burhaniye Ticaret Odası Üyesi veya Burhaniye ve Gömeç 

İlçelerinde faaliyet gösteren bir işletmede üretildiğini belgelemesi gereklidir.  

Not1: Bu şart Burhaniye Ticaret Odası üyeleri için aranmaz.  

Not2: Coğrafi olarak komşu ilçelere yakın olan bölge ve köylerde hasat edilen ürünler, komşu 

ilçelerdeki zeytin sıkım tesislerinde sıktırılabilir. Bu durumda “zeytin sıkım belgesi” 

başvurularda sunulur.  

 

c. Numune Teslim Şekli ve Doğrulanması: Zeytinyağı numuneleri (Üç adet, 500 ml.) cam şişede 

(tercihen siyah), hava almayacak şekilde, mümkün ise işletmenin kullandığı marka, işaret ve iz 

olmadan, uygun koşullarda üretilmiş ve muhafaza edilmiş olarak Burhaniye Ticaret Odası’na 

teslim edilir.  

Not1: Coğrafi işaret başvurusu yapanların numuneleri ile ilgili ek numune alma ve doğrulama 

analizleri yapma takdiri Burhaniye Ticaret Odası’nındır.  

Not2: Coğrafi işaret kullanma hakkının elde edilmesi için Zeytinyağı numuneleri duyusal ve 

kimyasal analiz sonucunda onay alır. Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaret Başvuru Metninde 

yer alan kriterlere uyanlara coğrafi işaret kullanma hakkı verilir.  

 

d. Kullanıcı Taahhüdü: Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaretinin kullanılacağı Zeytinyağı miktarı 

işletme tarafından Burhaniye Ticaret Odası’na “… kg ve … tip ambalajlar için … ambalaj adeti, 

miktarları” ile “Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaret Kullanımı Başvuru Formu” ile beyan edilir.  

http://www.burhaniyeto.org.tr/
https://docs.google.com/forms/d/1VXUGcYvNQPjMDMpUnHbL5KMR3q1ISQrhFLUnO_evJP0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1VXUGcYvNQPjMDMpUnHbL5KMR3q1ISQrhFLUnO_evJP0/edit?usp=sharing
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Not: Burhaniye Ticaret Odası, coğrafi işaret kullanıcısının beyanının doğrulanması için işyeri 

denetim hakkını saklı tutar.  

Buna ek olarak; Burhaniye Ticaret Odası’nın yasal yükümlülüğü olan “coğrafi işaret 

denetimlerini” ve bu denetimlerde numune almasını (işletmeden ya da satış noktalarından) kabul 

ve taahhüt eder. İşletmeler “Burhaniye Zeytinyağı” ibaresini kullandıkları ürünleri coğrafi işaret 

tescil başvurusunda yazılı kriterlerde olan ürünler için kullanır, kriterleri farklı ürünlerde 

“Burhaniye Zeytinyağı” ibaresi veya Coğrafi İşaret Logoları kullanmayacağını beyan eder. 

Beyan ve Taahhütler duyusal ve kimyasal analiz sonuçlarının olumlu çıkması halinde 

Başvuruda bulunan işletme yetkilisi ile Burhaniye Ticaret Odası yetkilileri arasında imzalanır.  

e. Zeytinyağı numuneleri, duyusal ve kimyasal analiz sonucunda onay alan işletmeler, beyan 

ettikleri ürün miktarı kadar Burhaniye Zeytinyağı Logosu bulunan özel basılı hologramı 

Burhaniye Ticaret Odası’ndan talep eder. Burhaniye Zeytinyağı hologramı sadece Burhaniye 

Ticaret Odası ve/veya Yetkilendirdiği Kuruluş tarafından sağlanır.  

Not: Coğrafi işaret kullanıcısı, beyan ve taahhüt ettiği ürün miktarı ve ambalaj tipine göre 

belirlenen sayıda hologram alabilir.  

 

B. Sıkımda Bölge Zeytininin Kullanıldığının Kanıtlanması  

Burhaniye Zeytinyağı coğrafi işareti kullanacak işletmelerin, hammaddeyi (Ayvalık/Ada Zeytini) 

coğrafi işaret sınırları Burhaniye ve Gömeç İlçelerinden temin etmiş olduğunu müstahsil 

makbuzları, çiftçi kayıt sistemi belgesi ile belgelemekle sorumludur. Bunun kanıtlanamaması 

durumunda coğrafi işaret kullanım hakkı alınamaz.  

 

Coğrafi işareti haksız olarak kullanan işletmeler için Burhaniye Ticaret Odası 6769 Sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanunun’dan kaynaklanan haklarını saklı tutar.  

 

C. Zeytinyağı Numune Kabulü Onayı  

Zeytinyağı numunesinin, Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaret kriterlerine uygunluk onayı 

duyusal ve kimyasal analiz yapan tercihen akredite laboratuvar ve paneller tarafından yapılır. 

Coğrafi işaret kullanımı talep edenlerin uygun şartlarda (kızışmamış, ışık almamış, cam 

ambalajda ağzı kapalı) getirdiği numuneler Burhaniye Ticaret Odası yetkilisi tarafından alınır ve 

numune şartlara uygun ise Numune Kabul Defterine “numune kabul kodu oluşturularak” 

kaydedilir. Numune şartlara uygun değil ise “RET” gerekçesi Analiz Başvuru ve Numune Kabul 

Formunda yer alan RET gerekçesi kısmına açıklama yazılarak reddedilir. Numunenin 

reddedilmesi halinde Analiz Başvuru ve Numune Kabul Formunun fotokopisi alınarak, kopya 

nüsha numuneyi getirene teslim edilir.   

 

Duyusal analiz için sağlanan numuneler Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından 

yetkilendirilen oda personeli tarafından teslim alınır ve ortam şartlarından olumsuz etkilenmemesi 

için soğuk ortamda, ışık ile temas etmeyecek ve koku olmayan ortamda tutulur. Bu numuneler 

panel ile ilişkili kişiler tarafından görülemez, teslim alınamaz ya da kaydı tutulamaz. Numuneyi 

kabul eden Burhaniye Ticaret Odası personeli, numune ambalajlarının üzerinde numunenin kime 

ait olduğuna ilişkin herhangi bir ibare bulunmayacak şekilde gerekli olduğunda numune 

ambalajlarını temizler. Numune ambalajına “numune kabul kodu” yazar ve mümkün ise aynı gün 

laboratuvara teslim eder.  



 

Doküman No: BTO-TL-12 

İlk Yayın Tarihi: 02.03.2021 

Revizyon Tarihi: 04.08.2021 

Revizyon No: 01 

Sayfa 4 / 10 

BURHANİYE ZEYTİNYAĞI COĞRAFİ İŞARET YÖNETİMİ TALİMATI 

 

Hazırlayan:  Onaylayan:  

Genel Sekreter Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

Laboratuvar sorumlusu Burhaniye Ticaret Odası yetkilisi tarafından teslim edilen numuneyi 

Laboratuvar Numune Kabul Defterine oda yetkilisi tarafından verilen numune kod numarası ile 

kaydederek teslim alır.  

 

D. Zeytinyağı Numune Kabulü Onayı  

Coğrafi işaret kullanacaklar ve kullananların denetlenmesi sonrası alınan numuneler laboratuvar 

tarafından kimyasal ve duyusal analize tabi tutulur.  

 

Numuneler duyusal analize alınmadan önce öncelikle kimyasal analizi yapılır. Kimyasal analizler 

sonrası; serbest yağ asitliği, peroksit sayısı ve özgül absorbans değerlerinin normal (Türk Gıda 

Kodeksine uygun) olması halinde numuneler duyusal analize alınır.  

 

Duyusal analiz süresi en fazla 15 gün olabilir. 15 gün sonunda numune sahibi duyusal ve kimyasal 

analiz sonuçlarını Burhaniye Ticaret Odası’ndan alabilir. Duyusal ve kimyasal analiz sonuçlarının 

uygun olması halinde coğrafi işaret kullanıcısı, coğrafi işaret kullanımı için alması gereken 

hologramları en fazla bir ay içinde temin etmelidir.  

 

Kimyasal ve duyusal analiz sonucu; numuneye ilişkin rapor laboratuvar sorumlusu tarafından 

hazırlanır ve Burhaniye Ticaret Odası’na teslim edilir. Numune sahibi numuneye ilişkin raporu 

Burhaniye Ticaret Odası’ndan teslim alır.  

 

Analiz sonuçlarının uygun olması halinde, coğrafi işaret talep eden Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi 

İşaretini kullanma hakkını elde etmiş olur.   

 

E. İtiraz Hakkı  

Numune sahibi, kimyasal ve duyusal analiz sonuçları konusunda itirazda bulunma hakkına 

sahiptir. İtiraz eden hangi numune ve sonuçlarına itiraz ettiğini yazılı olarak Burhaniye Ticaret 

Odası Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim kurulu gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra yasal 

gereklilikler ve standart gereklilikleri uygulanmak üzere Laboratuvar Sorumlusunu bilgilendirilir. 

Bu kapsamda, laboratuvar muhafaza ettiği “şahit numuneyi” dış laboratuvarlara gönderir ve dış 

laboratuvarlardan gelen sonuçlar BTO Laboratuvarı sonuçları ile karşılaştırılır. Karşılaştırma 

sonrası numune sahibine iletilmek üzere dış laboratuvar analiz raporları Burhaniye Ticaret 

Odası’na teslim edilir.  

 

F. Hologram Kullanımı  

Hologram kullanımı Burhaniye Zeytinyağı coğrafi işaretini kullanan işletmelerin ürünlerinin 

duyusal ve kimyasal analizlerinin yapılarak onay aldığını gösteren bir uygulamadır. Duyusal ve 

kimyasal analiz onayı alan ürünler için hologram kullanılır. Hologram sadece Burhaniye Ticaret 

Odası’ndan ve/veya yetkilendirdiği kuruluşlardan temin edilir.  
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III. BURHANİYE ZEYTİNYAĞI COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNDE YER ALAN ÖNEMLİ 

KRİTERLER 

Coğrafi İşaret / Logo Kullanımı 

Burhaniye Zeytinyağı coğrafi işareti (bu başvuruda bulunan logo); coğrafi işareti kullananın tescilli 

ticari markası ve menşe işareti ile birlikte ürünlerin ambalajı üzerinde kullanılır.  

 

Ambalajlama 

Burhaniye Zeytinyağının ambalajlanmasında tercihen cam ve Türk Gıda Kodeksine uygun teneke 

ambalajlar kullanılır. Üreticiler ambalajlanan ürünün dış etkilerden tamamen korunması, niteliklerinin 

bozulmaması ve gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumludurlar.  

 

Logo Kullanımı 

Burhaniye Zeytinyağı coğrafi işaretini kullanma hakkını elde eden işletmeler “Menşe Coğrafi İşaret” 

logosunu yasal olarak kullanmakla mükelleftir.  

 
Resim 1 

 

Burhaniye Zeytinyağı coğrafi işaretini kullanma hakkını elde eden işletmeler “Burhaniye Zeytinyağı 

Coğrafi İşaret” logosunu kullanmakla mükelleftir. Hologram kullanımı, bu şartı karşılar.  

 
Resim 2 

 

Coğrafi İşaret kullanma hakkını elde eden işletmeler, “Menşe Coğrafi İşareti” (Resim 1) ile ve 

“Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşareti” (Resim 2) logolarını; Burhaniye Zeytinyağı coğrafi işaret 

kriterlerine uygun ürünlerin tüm ambalajlarına uygular. Hologramların “Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi 

İşareti” ile yapılmış olması halinde, “Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi İşaretinin” ambalajda kullanımı, 

coğrafi işaret kullanan işletmenin tercihine bırakılır.  
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Ambalajın büyüklüğü ve şekline bağlı olarak, logoların en küçük kullanım ebadı 15x15 mm olmalıdır, 

büyüklüğü ise kullanıldığı ambalajın büyüklüğüne göre muhtelif ebatlarda üreticinin isteğine bağlı 

olarak deştirilebilir. Coğrafi işaret, üreticinin tescilli markası ile birlikte kullanılır, üreticinin tescilli 

markası olmadan coğrafi işaret kullanılamaz. Tescilli markası olmayan çiftçiler için toptan satış 

taahhüdü olması koşulu ile bu şart aranmaz. Ancak, ticari işlemlerde kullanılan belgelerde coğrafi 

işaretli ürün vurgusu yapılır ve ambalajlarda (tank vb.) “Menşe İşareti / Burhaniye Zeytinyağı Coğrafi 

İşareti” logoları kullanılır.  

 

Coğrafi İşaret, ambalaj üzerinde görünür yere uygulanır.  

 

Bunların dışında coğrafi işareti kullanan üreticiler ambalajlarının üzerinde; üretim ve son kullanma 

tarihi (tavsiye edilen tüketim tarihi), üreticinin tescilli markası, üreticinin iletişim bilgileri, ürünün 

içinde bulunan karışımlar, üretim izni belge numarası bulunması vb. yükümlülükler üreticinin “Ürün 

Etiket Yönetmeliği” kapsamında yasal yükümlülüğündedir.  

 

Coğrafi işaret logolarını ve/veya Burhaniye Zeytinyağı ibaresini yasalara ve bu talimata aykırı ve 

Burhaniye Ticaret Odası’nın izni olmadan kullanılması halinde Burhaniye Ticaret Odası yürürlükteki 

yasalardan doğan haklarını kullanma yetkisine sahiptir.  

 

ÜRETİM 

Burhaniye Zeytinyağının yapılışı aşağıda tarif edildiği şekildedir.  

Burhaniye Zeytinyağı için sıkılacak Ayvalık / Ada Çeşidi Zeytin Ağaçlarından hasat edilen zeytinler, toprak 

ile temas etmeden toplanır. Zeytinler toplandıktan sonra plastik kasalar ile sıkım tesisine getirilir ve aynı 

gün için de sıkılır. Sıkım aşamasında zeytinyağının oksijen ile teması en az seviyede olacak şekilde, zeytin 

hamuru sıcaklığı en fazla 27 ℃’yi geçmeyecek şekilde sıkılır. Sıkım işlemi sonrası, bekletilmeden 

paslanmaz çelik kaplarda ışık, ısı ve hava almayan ortamda, ortalama 14-18 ℃ ısıda depoda ağzı kapalı 

olarak muhafaza edilir.  

 

Yeni dönemde, üretim şekli klasik üretim metotlarından farklılaşsa bile halen Ayvalık / Ada Zeytinlerinden 

elde edilen Burhaniye Zeytinyağı hammadde olarak kullanılan zeytininin yetiştiği coğrafyadan ve çeşitten 

aldığı özellikler nedeni ile yüzyıllardır aynı tadım özellikleri, aynı kimyasal ve fiziksel özeliklerini üretim 

sistemlerinde yapılan çağdaş uygulamalar geliştirilerek korumuştur.  

 

Birinci aşamada; Burhaniye Zeytinyağı yapımında kullanılacak zeytinler, Balıkesir’in Burhaniye ve 

Gömeç ilçelerinde yetiştirilen Ayvalık / Ada Zeytin ağaçlarından hasat edilen zeytinlerden olmalıdır. 

Ayvalık / Ada Zeytini, meyve ve çekirdeğinin şekil yapısına bakılarak ayırt edilmelidir.  

 

İkinci aşamada; Zeytinyağı yapımına uygun olan zeytinler (öz niteliklerine uygun, fiziksel yapısı 

bozulmamış) temiz su ile yıkanarak yabancı maddelerden arındırılır.  

 

Üçüncü aşamada; Temizlenen zeytinler gıda yapımına uygun makinelerde kırılır. Kırma işleminde 

zeytinler parçalanarak hamur kıvamına getirilir.  
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Dördüncü aşamada; Kırıcıda parçalanan zeytinler, dışında su dolaşan paslanmaz çelik teknelerin içinde 

hamur haline getirilir. Zeytinler bu aşamada yağ hücrelerinin yoğrulma yolu ile yağ damlacıklarının daha 

büyük damlacıklar haline gelmesi sağlanarak yağ-su emülsiyonu kırılarak serbest yağ yüzdesi artırılır 

(malaksasyon).  

 

Beşinci aşamada; Zeytin hamuru dekantörde, (yatay santrifüj) zeytinyağı ve pirina fazlarına ayrılır. 

  

Altıncı aşamada; Pirinası ayrılan zeytinyağı içindeki mikro parçacıklarından saflaştırılması için ikinci defa 

santrifüj edilir, yoğunluğu suya göre düşük olan zeytinyağı özsuyundan tamamen ayrıştırılır.  

 

Yedinci aşama; Elde edilen zeytinyağı, gıdaya uygun paslanmaz çelik ya da plastik tanklarda direkt güneş 

ışığı almayacak 14-18℃ ısı olan ortamda ve depolama sahasında ürüne koku sinebilecek yoğun kokulu 

maddelerin olmadığı ortamlarda depolanır.  

 

Sekizinci aşamada; Zeytinyağı tortularından uygun filtreleme veya çökeltme yöntemi ile arındırılır.  

 

Dokuzuncu aşamada; Filtreden geçirilmiş zeytinyağı pazara arz etmek için ambalajlara alınır. Pazara 

hemen arz edilmeyecek ise gıdaya uygun paslanmaz çelik tanklarda direkt güneş ışığı almayacak 14-18 ℃ 

ısıda ve depolama sahasında ürüne koku sinebilecek yoğun kokulu ortamlardan uzakta depolanır 

 

Onuncu aşamada; Zeytinyağı istenirse kağıt filtreleme yöntemi ile tortulardan yeniden arındırılır.  

 

Onbirinci aşamada; Ambalaj dolumu yapılan zeytinyağları tartılarak ağırlıkları kontrol edilir ve 

ambalajların kapakları sızdırmaz şekilde kapatılır.  

 

Onikinci aşamada; Ambalajların üzerine ürünün özelliklerini gösteren etiket ve coğrafi işaret uygulanır.  

 

Onüçüncü aşamada; Ambalajlar paket ve/veya paletlere alınarak sevkiyata uygun hale getirilir.  

 

COĞRAFİ İŞARET DENETİMLERİ 

Yasal Dayanak  

Coğrafi işaret kullanımına ilişkin denetim, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nu MADDE 49’da aşağıdaki 

şekilde tarif edilmiştir.  

1. Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımının denetimi; tescilli coğrafi işaretleri ve 

geleneksel ürün adlarını taşıyan ürünlerin üretimi, piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında veya ürün 

piyasada iken kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimine ilişkin her türlü 

faaliyeti kapsar.  

2. Denetim, başvuruda belirtilen ve Kurum (Türk Patent ve Marka Kurumu) tarafından yeterliliği 

onaylanan denetim mercii tarafından yerine getirilir. Sicilde yer alan denetim merciinde değişiklik, 

Kurumun onayı ile yapılabilir.  

3. Denetim raporları, tescilin Bültende yayımlandığı tarihten itibaren yılda bir Kuruma sunulur. Ancak 

şikâyet olması hâlinde, Kurum denetim raporlarının süresinden önce sunulmasını talep edebilir.  
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4. Denetim raporlarının incelenmesi sonucunda eksiklik varsa tescil ettirene bildirilerek altı ay içinde 

eksikliğin giderilmesi istenir. Eksikliğin süresi içinde giderilmemesi veya denetim faaliyetinin usulüne 

uygun olarak yerine getirilmediğinin tespit edilmesi hâlinde 43 üncü madde hükmü uygulanır.  

5. Tescil ettiren, denetime ilişkin masrafları denetlenenlerden talep edebilir.  

6. Denetime ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.  

7. Bu Kitapta belirtilen denetim, başvuru yapan tarafından oluşturulan denetim merciinin yaptığı 

denetimleri kapsamakta olup, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 

ve Yem Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının 

denetimine ilişkin hükümler saklıdır. 

 

Denetim Mercii 

Burhaniye Zeytinyağı’nın uygunluk kontrolleri yılda en az bir defa Burhaniye Ticaret Odası 

koordinasyonunda zeytinyağı konusunda davet edilen ve uzman göndermek için taahhütte bulunan uzman 

kuruluşlardan gelen uzman kişilerden oluşan mercii tarafından yapılır.  

 

Denetim Mercii coğrafi işaret denetimleri için; 

Burhaniye Ticaret Odası’ndan Bir,  

Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Bir,  

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Bir,  

Gömeç Zeytinciler Derneği’nden Bir,  

Burhaniye Zeytin Üreticileri Derneği’nden Bir,  

Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nden Bir kişi olmak üzere toplam Altı kişiden oluşturulmuştur. 

Denetimin yapılabilmesi için en az İki teknik uzman, Burhaniye Ticaret Odası temsilcisi ve bir gözlemci 

olmak üzere Dört kişinin toplanması yeterlidir.   

 

Burhaniye Zeytinyağı’nın duyusal analizleri için uzman (eğitimli) tadımcılardan oluşturulmuş ve tercihen 

akredite edilmiş tadım panelleri, fiziksel ve kimyasal analizleri için yine tercihen akredite edilmiş 

laboratuvarlar kullanılır. Duyusal ve kimyasal analizlerde denetleme mercii tarafından uygun şartlarda 

alınan numuneler kullanılır.  

 

Denetim Mercii; Burhaniye Ticaret Odası’nın denetleme merciinde bulunan kurumlara yazılı çağrı yapması 

ile denetimleri yılda en az bir defa yapar. Bunun dışında şikayet olması veya olağanüstü durumlarda 

denetim mercii Burhaniye Ticaret Odası tarafından gerekli görüldüğü zamanlarda göreve çağrılır. Denetim 

Mercii, planlı coğrafi işaret denetimlerini göreve çağrılması halinde ihtiyaç duyduğu zamanlarda ve/veya 

şikayet halinde ise belli bir zaman dilimine bakılmaksızın yapar.  

 

Tadım analizleri, fiziksel ve kimyasal analizler, Burhaniye Ticaret Odası tarafından tadım paneli 

oluşturulana ve laboratuvar kurulana kadar dış panel ve laboratuvarlarda yaptırılabilir.  

 

Denetimlerden doğan ücretler numune sahibine rücu edilmek koşulu ile Burhaniye Ticaret Odası tarafından 

karşılanır. 
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Numune Alma ve Analiz Merciine Teslim Etme 

Denetimlerde tadım analizleri, fiziksel ve kimyasal analizler için denetleme merciinde görev alan uzmanlar 

numuneleri uygun şartlarda ve numune alınan firma tanımlanarak alır. Denetimi yapılan işletmelerden 

alınan numuneler Numune Alma Formu’na kaydedilerek hem numune alınan işletme yetkilisi hem de 

denetim uzmanları tarafından imzalanır. Formun bir nüshası işletmede bırakılır.  

Not: Coğrafi işaret kullanıcıları, denetim merciine sunulmak üzere en az 500 ml. şahit numuneyi cam şişede 

ve uygun koşullarda raf ömrü (iki yıl) tutmakla sorumludur.  

 

Denetime katılan uzmanlar topladıkları numuneleri, numune ambalajında işletmeye ilişkin bilgi var ise 

ambalajı işletmeyi çağrıştıracak herhangi bir işaret ve ibare bulunmayacak şekilde şekillendirir ya da yeni 

ambalaja aktarır. Numuneler, Burhaniye Ticaret Odası tarafından oluşturulan Coğrafi İşaret Numune Kayıt 

Defterine numune sahibi işletme ile numuneye verilen kod numarası eşleştirilerek kaydedilir. Duyusal ve 

kimyasal analize gönderilen numune ambalajlarında kesinlikle numune sahibi işletmeyi çağrıştıracak bir 

işaret ya da ibare “Objektiflik” ilkesi gereği bulundurulmaz.   

 

Denetim Mercii Toplanma ve Denetleme Şartları  

Denetim Mercii, yılda bir defa (Mayıs – Haziran aylarında) planlı olarak toplanır ve üreticilerden bilimsel 

yöntemler ile numune toplayarak analiz ve gözlemlerini rapor haline getirir. Denetim heyetinin toplanması 

için Burhaniye Ticaret Odası Denetim Mercii’ne uzman vermeyi taahhüt eden kuruluşlara en az bir hafta 

önceden resmi yazı ile çağrı yapar.  

 

Denetim Mercii’nin Acil Toplanması: “Burhaniye Zeytinyağı” coğrafi işaret kriterlerine uymayan 

ürünlerde “Burhaniye Zeytinyağı” ibaresi olması ve bunun şikayet ile ilgili kurumlara bildirilmesi halinde 

Burhaniye Ticaret Odası, denetleme merciine uzman vermeyi taahhüt eden kuruluşlara “Acil” başlıklı resmi 

yazı göndererek denetleme merciinin acil olarak toplanması sağlanır. Denetleme sonuçları denetçiler 

tarafından rapor haline getirilerek Burhaniye Ticaret Odası’na bildirilir. Sonraki işlemler Burhaniye Ticaret 

Odası tarafından yürütülür. Burhaniye Ticaret Odası her yıl yapılan denetim raporlarını Türk Patent ve 

Marka Kurumu’na teslim etmek ile yükümlüdür.  

 

Denetim Kriterleri  

Başvurumuzda belirtilen “Burhaniye Zeytinyağı”nın duyusal, kimyasal ve fiziksel özelliklerdir. Denetim 

kriterleri denetim mercii tarafından başvuruda yazılı kriterlerin tamamından ya da bu kriterler arasından 

önemli olanlar seçilerek belirlenir. 

 

Denetimlerde, ürünün duyusal, fiziksel ve kimyasal şartlara uymaması, üretim ve depolama şartlarının, 

ekipmanların uygun olmaması, uygulanan yöntemlerin bu başvuru formunda yazılı şartlara uygun 

olmaması, coğrafi işaret kullanımının uygun olmaması üreticinin coğrafi işareti kullanma hakkının 

kısıtlanması veya yasaklanması yaptırımına neden olacaktır.  

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR 

1. Coğrafi İşaret Kullanıcı Taahhütnamesi 

2. Analiz Başvuru ve Numune Kabul Formu 
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3. Numune Alma Formu (Denetimlerde)  

4. BTO Coğrafi İşaret Numune Kayıt Defteri 

5. BTO Laboratuvarı Numune Kayıt Defteri 

6. Duyusal Analiz Raporu  

7. Kimyasal Analiz Raporu   


