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DUYURU 
 

10.01.2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrası “Kurum, 

coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurularını 33 ilâ 37 nci ve 39 uncu maddelere 

göre inceler.” ve beşinci fıkrası “Bu madde kapsamında incelenerek uygun bulunan 

başvurular Bültende yayımlanır.” hükmüne amirdir. 
 

Ayrıca 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici Madde 1 inde “Bu Kanunun 

yayımı tarihinden önce Enstitüye yapılmış olan ulusal ve uluslararası marka ve tasarım 

başvuruları ile coğrafi işaret başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat 

hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu Kanunun yayımı tarihinden önce Enstitüye 

yapılmış olup yayımlanmamış coğrafi işaret başvuruları, itiraz süresi bakımından 

mülga 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak şartıyla 

Bültende yayımlanır.” hükmüne amirdir. 

 

Bu sebeple 10.01.2017 tarihinden önce yapılan coğrafi işaret başvuruları 555 

sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu 

ve 11 inci maddeleri gereğince incelenmekte ve ilan edilmekte olup ilgili kişiler altı ay 

içerisinde bu ilanlara karşı yapacakları itirazları Türk Patent ve Marka Kurumuna 

usulüne uygun olarak bildirir. 

 

10.01.2017 tarihinden sonra yapılan coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı 

başvuruları için, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince 

yayımlanmakta olup ilgili kişiler üç ay içerisinde bu yayımlara karşı yapacakları 

itirazları Türk Patent ve Marka Kurumuna usulüne uygun olarak bildirir. 
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2. Bölüm 

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni 38. Sayıda Yayımlanan Başvuruların Sıralı 

Listesi 

 

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Gereğince İncelenen Coğrafi İşaret Başvurularının Listesi 

 

Coğrafi İşaretler 

Yayım 

Numarası 

Başvuru 

Numarası 

Başvuru 

Adı 

Sayfa 

1. C2013/024 Tunceli Sarımsağı 8 
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6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Gereğince İncelenen Coğrafi İşaret ve Geleneksel 

Ürün adı Başvurularının Listesi 

 

Coğrafi İşaretler 

Yayım 

Numarası 

Başvuru 

Numarası 

Başvuru 

Adı 

Sayfa 

1. C2018/038 Gölbaşı Sevgi Çiçeği 13 

 

Geleneksel Ürün Adları 

Yayım 

Numarası 

Başvuru 

Numarası 

Başvuru 

Adı 

Sayfa 

Bu Bültende yayımlanacak geleneksel ürün adı başvurusu bulunmamaktadır. 
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6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 42 nci Maddesi Uyarınca Değişiklik Taleplerinin 

Listesi 

 

Coğrafi İşaretler 

Yayım 

Numarası 

Tescil 

Numarası 

Coğrafi İşaretin Adı Sayfa 

1. 47 Kangal Koyunu 16 

2. 110 Develi Cıvıklısı 17 

3. 138 Yamula Patlıcanı 18 

 

Geleneksel Ürün Adları 

Yayım 

Numarası 

Tescil 

Numarası 

Geleneksel Ürün Adı Sayfa 

Bu Bültende yayımlanacak geleneksel ürün adı değişiklik talebi bulunmamaktadır. 
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6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 42 nci Maddesi Uyarınca Değişikliğe Uğramış 

Tescillerin Listesi 

 

Coğrafi İşaretler 

Yayım 

Numarası 

Tescil 

Numarası 

Coğrafi İşaretin Adı Sayfa 

1. 151 Denizli Traverteni 19 

 

Geleneksel Ürün Adları 

Yayım 

Numarası 

Tescil 

Numarası 

Geleneksel Ürün Adı Sayfa 

Bu Bültende yayımlanacak değişikliğe uğramış geleneksel ürün adı tescili bulunmamaktadır. 
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3. Bölüm 

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Gereğince İncelenen Coğrafi İşaret Başvurularının Yayımı   

 
 

Aşağıdaki coğrafi işaret başvuruları 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 11 inci maddesi gereğince ilan edilmiş olup ilgili kişiler altı ay içerisinde bu ilanlara karşı yapacakları 

itirazları Türk Patent ve Marka Kurumuna usulüne uygun olarak bildirebilirler. 

1. Tunceli Sarımsağı 

Başvuru No : C2013/024 

Başvuru Tarihi : 18.03.2013 

Coğrafi İşaretin Adı : Tunceli Sarımsağı 

Ürünün Adı : Sarımsak 

Coğrafi İşaretin Türü : Menşe adı 

Başvuru Yapan : Tunceli İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 

Başvuru Yapanın Adresi : Atatürk Mah. Muhlis Akarsu Cad. No:33 TUNCELİ 

Coğrafi Sınır : Tunceli ili sınırları 

Kullanım Biçimi : Coğrafi işaret ibaresi, markayla birlikte ürün etiketi ve/veya ambalajı 

üzerinde yer alacaktır. 
 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 

Tunceli Sarımsağı Allium tuncelianum adlı sarımsak çeşidinin Tunceli il sınırları içerisinde tarla koşullarında 

yetiştirilmesi ile elde edilir. 

Doğada doğal ortamında kendiliğinden yetişen Allium tuncelianum endemik bir çeşit olup IUCN tehdit 

kriterlerine göre VU (zarar görebilir) kategorisinde yer alır. Bu kapsamda doğada doğal ortamında kendiliğinden 

yetişen Allium tuncelianum’un korunup üretiminin de artırılması suretiyle bölgenin ekonomisine katkı sağlamak 

amacıyla tarla koşullarında gerçekleştirilmekte olan üretim coğrafi işaret tesciline konu edilmektedir.   

Tunceli Sarımsağı tek dişli, üzerindeki kabukların arasında küçük diş benzeri oluşumlar bulunan, 

diğerlerinden farklı olarak çiçeklenip tohum verebilen bir bitkidir. Tunceli Sarımsağı tohumla çoğaltılabilir. Çiçek 

açıp tohum bağlar. 

Tek dişli olması, kabuk sayısının kültür sarımsağından az (1-2 adet) olması ve başlarının 18-20oC’de uzun 

süre saklanabilmesi gibi özellikleri nedeniyle tüketim amacıyla olduğu gibi endüstride de kullanılabilir.  

Üçüncü veya daha sonraki yıllardan itibaren çiçeklenir. Bu özelliği ile de kültür sarımsağından önemli ölçüde 

ayrılır. Zira kültür sarımsağı nadir olarak çiçeklenir ve çiçek açsa bile kısırlıktan dolayı çok zor tohum bağlar.  

Tunceli Sarımsağı bitkisi kök, gövde, yaprak, çiçek ve tohumdan oluşur. Üretimi tohum, kıska, diş, soğancık 

(dişçik) ile yapılır. Bitkiden tohum elde etmek için en kolay ve hızlı yöntem, Tunceli Sarımsağının diş dikimi ile 

elde edilir. 

Az kokulu ve kuru madde oranı %37,94 tür. Diğer sarımsaklara nazaran daha tatlı ve az kokuludur. Tunceli 

Sarımsağında bulunan etkin maddeler (Allisin 0,08 µg, Alliin 0,36 µg) diğer sarımsak çeşitleri ile benzerdir. Ürünün 

mineral maddeler açısından değerleri Tablo 2’de verilmektedir. Baş kabuk rengi beyaz, tek dişli, üzerinde 

soğancıklar vardır (2-3 kabuklu). Dişin kabuk rengi beyaz, diş eti rengi kirli beyazdır. Baş kabuğunda antosiyan şerit 

varlığı yoktur. Soğancık kabuğunda antosiyan şerit varlığı yoktur. Gövdenin dip kısmında antosiyan varlığı azdır. 

Tunceli Sarımsağı kuru, kayalık, çakıl akıntılı ve erozyonlu topraklarda 1000-2500 m yüksekliklerde 

yetişebilir. 

Yüksekliği baş iriliğine göre değişmekle birlikte 2,7-3,5 cm, çapı 2,8-3,4 cm arasında değişen tek bir dişten 

ibarettir. Baş üzerinde kuruduğunda sarı renk alan kalın ve sert özellikte koruyucu kabuk, bu kabuğun üzerinde ise 

1-2 adet beyaz renkte ince yapılı kabuk bulunur. Bu ince kabuklar arasında sayıları 1-4 arasında değişen soğancıklar 

vardır. Başın iriliği yetişme şartlarına bağlı olarak 80 grama ulaşabilir. Ortalama irilik 10-30 gramdır. Baştan 

kabuğun ayrılışı kolaydır. Yetişme dönemi uzundur. Başın boyuna ve enine kesit içerisinde tek bir sürgün gövdesi 

bulunur. Başın enine kesiti oval-yuvarlak, boyuna kesiti geniş eliptiktir.  



2018/38 Sayılı Resmi  Türk Patent ve Marka Kurumu  Yayım Tarihi: 01.10.2018 
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni    

9 
 

Tunceli Sarımsağında bitki “yeşil aksam duruşu” şeklindeki gibi dik bir yapıdadır.  

                         

Tunceli Sarımsağı çiçek sapı oluşturarak sapa kalkar. Çiçek sapı 80-135 cm uzunluğundadır. Çiçek durumu 

sapı, çiçek tomurcuk haldeyken yay gibi kıvrılır. (Şekil 2) 

Daha sonra hafif kavisli şekil alır. Çiçek açmadan önce çiçek durumu sapı dik hale gelir. Çiçek sapları ince, 

beyaz ya da açık mor veya açık pembe renktedir.  

Tunceli Sarımsağında başlar belli bir iriliğe ulaştıktan sonra yani 5-6 yapraklı dönemde çiçek sapı oluşur. 

Çiçek sapı gelişimi sırasında yapraklar hızla yaşlanmaya başlar. Çiçek sapının hemen üstünde genç çiçek durumunu 

saran külah şeklinde 7-16 cm boyunda, beyaz, açık mor veya mor renkte kapçık (spata=külah) bulunur. Çiçek 

durumu geliştikçe kapçık içinden çıkar ve daha sonra kapçık yırtılır ve daha sonra kapçık kuruyarak düşer. Çiçek 

durumu küresel veya yarı küresel, 6-8 cm çapında ve sık çiçeklidir. Yuvarlak şekilli olan çiçek durumunda beyazımsı 

pembe renkli veya saydam olan sayıları 300-500 arasında değişen çiçek bulunur. İlk olarak durumun (çiçek topunun) 

üst kesimindeki çiçekler açmaya başlar ve alt kısma doğru devam eder. Bitki temmuz ağustos aylarında 

çiçeklenmeye başlar ve yaklaşık bir ay çiçekli kalır.  

Çiçekler kısa çan şeklindedir. İç içe üçlü olarak 6 adet tepal (taç yaprak) bulunur. Tepaller açık pembe, kirli 

mavimsi, leylak pembemsi veya nadiren beyaz renkli, 2,5-3,5 mm boyunda, düz, oblong (oval), tepesi obtus küttür. 

Ercikler (erkek organlar) 6 tanedir. Sapları tüysüzdür. Dişi organ bir adettir. Yumurtalık üç gözlü ve her gözde ikişer 

tohum taslağı bulunur. İçteki ercik saplarının verimsiz uzantıları taç yapraklarında uzun, ercik başları (anter) 

morumsu pembedir. Tunceli Sarımsağında yabancı tozlanma görülür. 

Meyve kapsül tipinde 2,5-3,3 mm çapında, üç gözlüdür, şekli küreseldir. Bir meyvede 3-6 adet arasında 

tohum oluşabilir. (Şekil 3) 

                                      

Gövde tüysüzdür. Açık yeşil renkte, çoğunlukla yeşil renktedir. Alt kısımları bazen açık mor renktedir. Çiçek 

açmadan önceki uzunluğu 25-60 cm, sapının çapı ortalama 1,1 cm’dir.(Şekil 4) 

Tunceli Sarımsağında kültür sarımsağından farklı olarak baş üzerinde küçük soğancık benzeri yapılar 

bulunur. Başı örten kabuklar arasında oluşan soğancıkların beslenmesine yardımcı olur. Soğancıklar tekli, ikili 

yapıda bir arada ya da ayrı olarak başın orta ya da dip kısmına yakın bölgelerde oluşabilir. (Şekil 5) Bu dişler Tunceli 

Sarımsağının çoğalma organlarından biridir.  
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Tohumlar soğan tohumlarına benzer şekilde siyah üzerleri buruşuk, üç köşelidir. Tohumların 1000 dane 

ağırlığı 3-3,4 gram, çapı 1-2 mm’dir. Tohumlar ağustos ayının sonlarına doğru olgunlaşır.  

Tunceli Sarımsağı saçak kök yapısına sahiptir. Doğal yaşam alanı taşlı çakıllı olduğu halde kök gelişimi 

oldukça iyi olması nedeniyle bitki gelişimini rahatça sürdürebilir. Tunceli Sarımsağı bitkisi 4-8 adet oldukça uzun 

yapraklar oluşturur. Yapraklar yeşil renktedir. Yapraklar yassı şerit şeklindedir. Genişliği 1,5-3 cm yaprak uzunluğu 

ortalama 30-45 cm’dir. Enine kesit şekli yarı konkavdır. Yapraklar tüysüzdür ve sarmal dizilişledir. Meyve zamanı 

yapraklar kurur.  

Tablo 1: Tunceli Sarımsağının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Analiz Değer 

Enerji 124 kcal/100 g 

Nem 63.14 g/100 g 

Kül 0.91 g/100 g 

Protein 2.38 g/100 g 

Karbonhidrat 28.10 g/100 g 

Diyet Lif 5.24 g/100 g 

Yağ 0.23 g/100 g 

E vitamini (alfa tokeferol) 0.54 g/100 g 

B1 vitamini (tiamin) 0.083 mg/100 g 

B2 vitamini (riboflavin) 0.05 mg/100 g 

B6 vitamini (piridoksin, piridoksal, 

Piridoksamin) 
0.18 mg/100 g 

Folik asit 66.70 µg/100 g 

Niasin (nikotinamid, nikotinik asit) 1.03 mg/100 g 

B12 vitamini (siyanokobalamin) 0.132 µg/100 g 

K1 vitamini (fillokinon) 12.44 µg/100 g 

C vitamini (L+D aksorbik asit) 7.22 mg/100 g 

Kuru madde, suda çözünür (Briks) %37.94 

Kolesterol TED 

pH 6.56 

Toplam şeker 25.0 g/100 g 

Palmik asit 24.87 % 

Palmitoleik Asit 0.78 % 

Stearik Asit 5.31 % 

Oleik Asit 13.07 % 

Linolenik Asit 13.07 % 

g-Linolenik Asit 5.43 % 

Kaproik Asit 0.59 % 

Kaprilik Asit 0.80 % 

Kaprik Asit 0.90 % 

Laurik asit 1.24 % 

Miristik Asit 5.14 % 
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Tablo 2: Tunceli Sarımsağının Fosfor (P), Potasyum (K), Sodyum (Na), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), 

Kükürt (S), Çinko (Zn), Demir (Fe), Mangan (Mn) ve Selenyum (Se) Konsantrasyonları 

Analiz Değer 

Cu (Bakır) 0.011 mg/100 g 

Zn (Çinko) 5.55 mg/100 g 

Fe (Demir) 7.98 mg/100 g 

P (Fosfor) 19.58 mg/100 g 

Ca (Kalsiyum) 42.23 mg/100 g 

Mg (Magnezyum) 21.73 mg/100 g 

Mn (Mangan) 0.18 mg/100 g 

K (Potasyum) 208.6 mg/100 g 

Na (Sodyum) 13.12 mg/100 g 

Se (Selenyum) 0.0013 mg/100 g 

Üretim Metodu:  

Sarımsak bitkisi üretim materyali olarak tohum, kıska, soğancık, tohum elde etmek için başlarda yapılır. 

Tunceli Sarımsağının ekimi ve dikimi ekim, kasım aylarında yapılır. 

Sarımsak ekilecek veya dikilecek arazi sonbaharda bir veya iki kez derin ve bir kez de yüzlek işlenir. Bu 

dönemde toprağa dekar başına 2 ton yanmış hayvan gübresi verilir. Tunceli Sarımsağı hayvan gübresine çok iyi 

sonuç verir. Ekim ve dikim öncesi kültivatör, diskaro veya kürüm çekilerek toprak tesviye edildikten sonra elime ve 

dikime hazırlanmış olur. Tunceli Sarımsağı diğer sarımsaklardan farklı olarak tohumla ekimi daha avantajlıdır. 

Diğer sarımsaklarda çiçeklenme olayı nadirdir. Tunceli Sarımsağının ise çiçeklenmesi sıkça görülen bir durumdur. 

Tohumdan tohumluk için üretim yapılıyorsa 4 yıllık veya daha uzun süreli bir bitkidir.  

Ticari amaçlı soğancık dikimi sıra üzeri 10-12 cm ve sıra arası 30 cm olmalıdır. Üretimde kullanılacak 

tohumluk başları üretici tarafından sonbaharda üretimi yapılmış olan sarımsaklar arasından ayıklanır ve dikim 

zamanına kadar filelerde veya bez torbalarda saklanır. Dikimden önce soğancıkların elle dikimi yapılır. Dekara 200 

kg baş soğan dikimi yapılıp dikim sıklığına soğan iriliğine bağlı olarak kıska dikiminde dekara verim 650-950 kg’dır. 

Tohum için üretim yapıldığında dekara 50-100 kg verim alınır. 1 kg tohumdan da %80 çimlenme randımanıyla 

300.000 adet kıska elde edilir. 

Tarla koşullarında üretilen Tunceli Sarımsağının hasadı ağustos ayında soğan söküm makineleri ile yapılır. 

Hasat sonrası sökümü yapılan soğancıklar uygun havadar gölge bir yerde 8-12 gün kurutulur, kurutulma işleminden 

sonra tüketime sunulur. 

Denetleme:  

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur 

Üniversitesi, Tunceli Ziraat Odası, Tunceli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tunceli İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünden en az birer üyenin katılımıyla oluşacak denetim mercii tarafından denetim işlemleri yürütülür. 

Denetimler her yıl hasat dönemi olan ağustos ayında başlayıp kasım ayına kadar her ay bir defa olmak üzere 

toplam dört defa yapılır. Şikâyet ve ihbar üzerine veya gerekli görülen hallerde denetim yapılarak hukuki süreç 

başlatılır.  

  Denetim mercii, Tunceli Sarımsağını üreten ve Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 

olan üreticileri Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri teknik personeli ile koordinasyonlu 

olacak şekilde üretim materyalini, ekim yapılan tarlayı ve ürün hasadını yerinde kontrol eder. Elde edilen ürünlerin 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi sistemine kayıtlı olarak satışını yapan işletmelere denetçi ekibi 

göndererek ürünün “ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri” ile “üretim metodu” kısmında belirtilen özelliklere 

uygunluğunu ve üretimi gerçekleştiren çiftinin Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinden 

almış olduğu hasat belgesine sahip olup olmadığını denetler. 

Denetim mercii, Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri ile koordinasyonlu olarak 

tohumlukların tarla şartlarında elde edilip edilmediğini, ticari üretim için sağlanan tohumluk miktarının üretilen 
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tohumluk miktarından fazla olup olmadığını denetler.  Bu denetim ile üretici hasat belgesine sahip olmayarak satış 

gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere karşı hukuki süreçleri yürütür.  

Denetim mercii, Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri teknik personeli ile 

koordinasyonlu olacak şekilde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerin en az 250 m2’lik anaç çiçek soğanı parseli 

oluşturmalarını ve tohumdan üretim materyali üretmeleri noktasında en az üç yıllık sürede bu alanı korumalarını 

denetler. Ayrıca Tunceli Sarımsağının üretiminin geliştirilmesi ile birlikte ortaya çıkacak olan ihracat potansiyelinin 

karşılanması noktasında Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne gerekli başvuruları 

yaparak ihracat kotasının belirlenmesini sağlar ve bu kotaya uyulmasını denetler.    

Denetim mercii, kamu kuruluşlarından veya özel kuruluşlardan veya bunlarda görevli uzman gerçek veya 

tüzel kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi sırasında faydalanabilir veya hizmet satın alabilir. Denetim mercii 

hakların korunmasında hukuki süreçleri yürütür. 
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4.Bölüm 

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Gereğince İncelenen Başvuruların Yayımı 

 
 

Aşağıdaki coğrafi işaret başvuruları 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince 

yayımlanmış olup ilgili kişiler üç ay içerisinde bu yayımlara karşı yapacakları itirazları Türk Patent ve Marka 

Kurumuna usulüne uygun olarak bildirebilirler. 

1. Gölbaşı Sevgi Çiçeği 

Başvuru No : C2018/038 

Başvuru Tarihi : 09.02.2018 

Coğrafi İşaretin Adı : Gölbaşı Sevgi Çiçeği 

Ürün / Ürün Grubu : Süs Bitkisi / Diğer 

Coğrafi İşaretin Türü : Menşe adı 

Başvuru Yapan : Gölbaşı Belediyesi 

Başvuru Yapanın Adresi : Gaziosmanpaşa Mah. Sahil Cad. No:3 Gölbaşı / ANKARA 

Coğrafi Sınır : Ankara ili Gölbaşı ilçesi 

Kullanım Biçimi : Satış ve tanıtım için kullanılacak bütün ürünlerin üzerinde coğrafi işaret 

ibaresi yer alacaktır. Tanıtımı için yapılacak sergi ve festivallerde Gölbaşı 

Sevgi Çiçeği ibaresi yer alacaktır. 
 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 

Sevgi Çiçeği (Centaurea tchihatcheffii) Plantea aleminin Magnoliophyta (Kapalı Tohumlular) bölümünün 

Magnoliopsida (İki Çenekliler) sınıfından Asterales takımı Asteraceae familyasında yer almaktadır. Dünya Doğa ve 

Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından yayınlanan tehlike kategorileri Critically Endangered - Çok tehlikede 

kategorisinde yer alan ve yayılış alanı gittikçe daralan Sevgi Çiçeğinin çoğaltılması için türün doğal yetişme alanında 

korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Coğrafi işarete konu olan Gölbaşı Sevgi Çiçeğinin üretimi, Gölbaşı ilçesi Eymir Mahallesi imarının 770 ve 

773 adaları arasında bulunan 1.750 m²’lik alanda, açık alanda veya sera ortamında olmak üzere iki şekilde 

yapılabilir. 

Gölbaşı Sevgi Çiçeğine, halk arasında; peygamber çiçeği ve çiçeğinin yansıma açısına göre kırmızının farklı 

tonlarını yansıttığı için yanardöner çiçeği de denmektedir. Gölbaşı Sevgi Çiçeği tek yıllık bir bitkidir. Kök 4 - 21 

cm uzunluğunda, kazık kök yapısındadır. İnce uzun yan dallara sahiptir. Gövde 4 - 50 cm boyunda, çoğunlukla 

tabanda morumsu, üst kısımları yeşilimsi, tümüyle çizgili, tabanda dallanan, alt kısımları flokkoz - tomentoz, üst 

kısımları piloz tüylü, yatık veya dik büyüyen, 5 - 50 kapitilumludur. Yaprak çok değişken morfolojide, sapsız, 

çoğunda yaprak tabanı özellikle gövde yapraklarında daralarak sap şekline dönüşmüş, taban yapraklarında bu 

daralma daha belirgin 2 - 5 cm uzunluğunda sap gibidir. Taban yaprak morfolojisi ovattan lirata kadar değişen, 

lamina 2 - 2,5 x 2,5 - 11 cm, kenarları dentattan pinnatisekte kadar değişen yapıdadır. Orta gövde yaprakları oblong, 

lirattan lobata kadar değişen yapıda, uçta yuvarlağımsı akut, geniş loplu, 7,5 - 11 cm, bazı yapraklar pinnatisekt 

parçalı, uç lop büyük ve tam kenarlıdır. Üst yapraklar daha küçük, dar şeritsiden lirata kadar değişen, 0,4 - 3,5 cm x 

2 - 7,5 cm, tam kenarlı, dentat veya lobat şeklindedir. Yaprakların genelde üst yüzleri daha az tüylü, lamina yüzeyi 

buruşuk, sadece orta damar belirgin, sarı renkli, lamina kenarları kalınlaşmış, bu nedenle lamina etlimsi 

görünüştedir. Yapraklar tüm gövdeye dağılmış, kapitullumun tam altına kadar yaygın, 8 - 16 adettedir. Çiçek durumu 

12 - 18 x 7 - 20 mm, geniş kampanulat, pedonkül iyice genişlemiş, içi boştur. Brakteler 5 - 8 sıralı, 7 damarlı, tırnak 

(apendaj) kahverengi 12 - 20 mm, kenarları beyaz silli, sillerin sayısı 9 - 11 arasındadır. Kenardaki çiçekler açık 

veya koyu kırmızı, pembe, morumsu, beyazımsı, tabana yakın yerde halka şeklinde benekli, benekler açık mor 

renklilerde, koyu mor, kırmızı renklilerde siyahımsı veya ince beyaz şerit şeklinde, benekler bazen çiçek ucunda dar 

bir şerit şeklinde, 12 - 22 mm uzunluğunda, hunimsi, bir kapitulumda 7 - 12 adet, uçta düzgün veya düzgün olmayan 

şekilde oymalı, üstten görünüşleri boyuna çizgili yelpaze gibi, çoğunlukla açılmış yelpaze, bazen de kapanmış 

yelpaze şeklinde, eşey yönünden nötrdür. Ortadaki çiçekler küçük, kırmızı - pembe, sayıları 25 - 55 arasında, eşey 

bakımından hefmafrodit, anter tüpleri düzdür. Tohumlar (aken) 2 - 4 mm, kahverengi, üzeri yine kahverengi uzun 

plumoz tüylüdür. Tohumların hilumu tabanda yanda, parlak, sarımsı ve tüysüzdür. Kapitulumdaki tohum sayısı 7 - 

37 arasında, tohumun ucunda ki tüyler (pappus) barbellat, 0,2 - 3,5 mm, iki sıralı, iç sıradakiler daha uzundur. 
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Gölbaşı Sevgi Çiçeğinin çiçeklenme dönemi, Nisan ayının son haftasından başlayıp, Temmuz ayının ilk 

haftasına kadar devam etmektedir. Mayıs sonu veya Haziran başı ise bitkinin en olgun dönemini oluşturmaktadır. 

Bu tarihten sonra kapitulumlar kuruyup içini boşaltmaktadır. O yılın iklim değerlerine göre, sıcaklığın ve yağışın 

uygun olması durumunda, bu tarihleri 1 - 2 hafta öne çekmek, uygun olmaması durumunda da 1 - 2 hafta geriye 

atmak olasıdır. Normalde Mayıs ayı ortalarına doğru bitki çiçeklenmeye başlamakta ve bitkinin sadece tek bir 

kapitulumu gelişmektedir. Haziran başlarında ise bireydeki çiçek sayısı artarak daha zengin bir görünüme 

kavuşmaktadır. Bu arada hem dallanma artmakta hem de boyca gelişmektedir.  

Gölbaşı Sevgi Çiçeğinin çiçeklenme dönemi, Nisan - Temmuz’un ilk haftalarına kadar devam etmekte; geriye 

kalan 9 aylık süre, tohum evresinde geçirilmektedir. 

Üretim Metodu:  

A. Gölbaşı Sevgi Çiçeğinin Açık Alanda Üretilmesi 

1) Yer Seçimi: 

Gölbaşı Sevgi Çiçeği üretiminde yer seçimi oldukça önemlidir. Bitkinin yetişmesi için ortamda rekabete 

girebileceği yabani otların olmaması gerekmektedir. Ekim yapılması düşünülen alan zirai ilaçlama (yabani ot ilacı)  

yapılan arazilerden uzak olmalıdır. 

2) Yabani Otların Topraktan Uzaklaştırılması: 

Gölbaşı Sevgi Çiçeğinin çimlenmesini ve gelişmesini engelleyecek yabani otlar tohum atılmadan önce 

alandan uzaklaştırılmalıdır.  

3) Toprağın Havalandırılıp, Tesviye Edilmesi: 

Gölbaşı Sevgi Çiçeği tohumlarını atmadan önce tohum atılması için belirlenen alan toprağı havalandırmak 

amacıyla çapalanır. Alanda bulunan büyük molozların alandan uzaklaştırılıp, tohum atmaya uygun düz bir alan için 

tesviye yapılmalıdır.   

4) Tohum Temini ve Tohum Ekilmesi: 

Gölbaşı Sevgi Çiçeği çiçekleri, Temmuz ayının ilk haftasına kadar açmaktadır. Temmuz ayında solan 

çiçeklerden toplanan tohumlar, kurutulup ayıklandıktan sonra +4 °C karanlık bir ortamda saklanmalıdır. Tohum 

saklanırken rutubetli bir ortam olmamasına dikkat edilmelidir. Temmuz ayının ilk haftasında toplanan ve uygun 

koşullarda 4 ay bekletilen tohumlar Ekim ayı içerisinde elle serpme yöntemiyle ekilmelidir. Ekilen tohumların üzeri 

yabani ot çıkmaması için ilaçlanmış, yanmış, elenmiş hayvan gübresi ile tohum üzerine 1 - 2 cm gelecek şekilde 

kapatılmalıdır. Gölbaşı Sevgi Çiçeği üretiminde devamlılığın sağlanması için bitki tohumları Gölbaşı Belediyesi 

tarafından sağlanacaktır.  

5) Bitki Dipleri Çapalama: 

Gölbaşı Sevgi Çiçeği Nisan ayının başlarında çimlenmeye başlar. Bitki çimlendikten sonra, büyüme 

aşamasında bitkinin gelişimini engelleyecek otların çıkmaması ve toprağı havalandırmak amacıyla bitki dipleri 

çapalanmalıdır. 

6) Bitkinin Saksıya Alınması 

Açık alanda yetiştirilen Gölbaşı Sevgi Çiçeklerinin dipleri çapalandıktan sonra saksıya alınarak ürün haline 

getirilir. Saksıya alınırken alanda ki bitkinin kökleri dağılmadan saksıya alınmasına dikkat edilmedir. Bitki topraktan 

kökleri dağılmayacak şekilde kürek yardımıyla çıkarılır ve 12 x 10 boyutlarında ki 0,79 litrelik plastik saksılara 

alınır.  

7) Tohum Toplanması: 

Gölbaşı Sevgi Çiçeği Temmuz ayının başlarına kadar çiçek açmaktadır. Çiçekleri solan bitkinin çiçek başları 

toplanmalıdır. Toplanan çiçek başları kurutularak, içerisindeki tohumlar ayıklanmalıdır. Yukarıda da belirtildiği 

üzere; tohumlar, saklama koşullarına uygun bir şekilde saklanmalıdır. 
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B. Gölbaşı Sevgi Çiçeğinin Sera Ortamında Üretilmesi 

1) Tohum Kasalarının Ayarlanması: 

Tohum atılacak kasa 25 x 40 cm ebatlarında olmalıdır. Tohum kasasının derinliği minimum 8 cm olmalıdır. 

Tohum kasası plastik ya da ahşap olabilir. Tohum atılacak kasanın altında drenajı sağlamak amacıyla delikler 

bulunmalıdır. Tohum ekilmeden önce tohum kasaları hastalık ve zararlılara karşı dezenfekte edilmelidir. 

2) Toprak Hazırlığı: 

Gölbaşı Sevgi Çiçeği tohumlarının çimlenebilmesi için uygun toprak elenmiş torf + perlit (2:1) karıştırılarak 

hazırlanan harçtır.  

3) Tohum Ekilmesi: 

Tohum ekilecek kasaların 3 / 2 si torf ve perlit karıştırılarak hazırlanan harç ile doldurulmalıdır. Doldurulan 

harç üzeri tokmak yardımı ile düzeltilir. Buradaki amaç tohumların tohum kasasına eşit şekilde dağılmasını 

sağlamak ve oluşabilecek su birikimini ortadan kaldırmaktır. Düzeltilen tohum kasalarına uygun koşullarda 

bekletilen Gölbaşı Sevgi Çiçeği tohumları elle serpme yöntemiyle atılmalıdır. Tohumların üzeri tokmak yardımıyla, 

tohumların sulandığında yerinden oynamaması için bastırılmalıdır. Ekilen Gölbaşı Sevgi Çiçeği tohumları üzerine 

tohumların üzerini torf elenerek kapatılır. Tekrar torfun sabitlenmesi için bastırılır ve can suyu verilir. Can suyu 

tohumları oynatmamak için sisleme şeklinde verilir. Tohum kasasının üzeri kurumaya başladığında, hava sıcaklığına 

göre değişmekle beraber tohumlar günde 1 sefer sulanmalıdır.  

4) Çimlenen Tohumların Şaşırtılması: 

Tohum kasasında çimlenen ve 4 - 5 cm boylanıp 3 - 4 dal olan Gölbaşı Sevgi Çiçekleri daha iyi gelişim 

göstermeleri için son aşamada en az 12 x 10 boyutlarında ki 0,79 litrelik plastik saksılara alınır.  

Denetleme:  

Denetim mercii Gölbaşı Belediyesi koordinatörlüğünde; Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ankara 

Gölbaşı Ziraat Odası ve Gölbaşı İlçe Tarım Müdürlüğü’nden 1’er uzman kişiden oluşur. Bu denetim mercii 

tarafından yılda bir kere rutin olarak denetim yapılır.  

Denetim merciinde bulunan uzman kişiler tarafından, aşağıda belirtilen hususlar denetlenir: 

 Gölbaşı Sevgi Çiçeği tohumlarının yukarıda belirtildiği şekilde saklanma koşullarının uygunluğu,  

 Gölbaşı Sevgi Çiçeği üretim ve rezerv alanlarının güvenliğinin sağlanması, 

 Gölbaşı Sevgi Çiçeği ekim koşullarının sağlanması, 

 Gölbaşı Sevgi Çiçeği yetiştirme koşullarının uygunluğu, 

 Piyasaya arzını karşılayacak şekilde tohumun üretilip, üretilmediği, 

Denetim mercii gerekli görüldüğünde ve şikâyet halinde ayrıca denetim yapabilir. 

Denetim mercii, kamu kuruluşlarından veya özel kuruluşlardan veya bunlarda görevli uzman gerçek veya 

tüzel kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi sırasında faydalanabilir veya hizmet satın alabilir. Denetim mercii 

hakların korunmasında hukuki süreçleri yürütür. 
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5. Bölüm 

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 42 nci Maddesi Uyarınca Değişiklik Talepleri 

 
Aşağıdaki coğrafi işaret değişiklik talepleri 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 42 nci maddesi 

kapsamında yayımlanmış olup ilgili kişiler üç ay içerisinde bu yayımlara karşı yapacakları itirazları Türk Patent ve 

Marka Kurumuna usulüne uygun olarak bildirebilirler. 

1. Kangal Koyunu 

47 sayı ile 03.08.2002 tarihinde tescil edilen Kangal Koyunu tescil metninde yer alan “Denetim” başlığının 

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Değişiklik talepleri” başlıklı 42 nci maddesi gereğince değiştirilmesine 

ilişkin ilan aşağıdaki gibi olup bu yayıma karşı, ilgili kişiler Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekçeli ve yazılı 

olarak üç ay içerisinde itiraz edebilir. 

Denetim:  Denetim mercii; Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden l (bir) kişi, Kangal İlçe 

Tarım Müdürlüğünden 2 (iki) veteriner hekim, Kangal Kaymakamlığından l (bir) kişi olmak üzere toplan 4 (dört) 

kişiden oluşur. Denetim mercii yılda en az bir defa düzenli olarak ayrıca şikâyet üzerine ve ihtiyaç duyulduğunda 

her zaman denetim yapabilir. Yapılan denetimler 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca raporlanarak Türk 

Patent ve Marka Kurumuna sunulur. 
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2. Develi Cıvıklısı 

110 sayı ile 26.03.2009 tarihinde tescil edilen Develi Cıvıklısı tescil metninde yer alan “Denetleme” 

başlığının 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Değişiklik talepleri” başlıklı 42 nci maddesi gereğince 

değiştirilmesine ilişkin ilan aşağıdaki gibi olup bu yayıma karşı, ilgili kişiler Türk Patent ve Marka Kurumuna 

gerekçeli ve yazılı olarak üç ay içerisinde itiraz edebilir. 

Denetleme:  

Develi Cıvıklısı Develi Belediyesi Koordinatörlüğünde Develi Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Kayseri Tarım İl 

Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Develi Meslek Eğitim Merkezi 

Müdürlüğünce oluşturulacak dört kişilik bir komisyon tarafından imalat ve kalite kontrolü yapılır. Komisyonda bir 

üyenin Gıda Mühendisi olması şartı aranır. 

Denetimler yılda bir kere rutin olarak veya ihtiyaç vukuunda, şikâyet ve şüphe üzerine her zaman yapılabilir.  

Kayseri ili Develi ilçesine has bir yiyecek olan Develi Cıvıklısının, markalama işleminin yanı sıra 

ambalajlanması durumunda ve servisi esnasında müşterilere sunulacak liste üzerinde, Erciyes Dağı ve dağın 

eteklerinde alevli bir ateş ile yanar haldeki fırın ve fırıncı küreği üzerinde pişmiş Develi Cıvıklısı logosu 

bulunacaktır. Coğrafi işarete konu olan ibare sadece Develi Cıvıklısında kullanılacaktır. Ayrıca ürün ambalajında 

veya servis esnasında üreten firma adı, üretim yeri ve ürün ile ilgili asgari bilgilerin yanı sıra ürünün fiziksel ve 

kimyasal özellikleri, servis esnasında müşteriye sunulacaktır. Ürünün paket servisinde ise karton ambalaj tercih 

edilmesi istenmektedir.
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3. Yamula Patlıcanı 

138 sayı ile 25.05.2010 tarihinde tescil edilen Yamula Patlıcanı tescil metninde yer alan “Denetleme” 

başlığının 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Değişiklik talepleri” başlıklı 42 nci maddesi gereğince 

değiştirilmesine ilişkin ilan aşağıdaki gibi olup bu yayıma karşı, ilgili kişiler Türk Patent ve Marka Kurumuna 

gerekçeli ve yazılı olarak üç ay içerisinde itiraz edebilir. 

Denetleme:  Ürünün üretim ve pazarlanmasında denetimi mekanizması; Tarım İl Müdürlüğü, Erciyes 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yemliha Belediye Başkanlığı ve Kayseri Kocasinan İlçesi Ziraat Odası Başkanlığından 

oluşturulacaktır. Denetim Komisyonunda belirtilen kurumların görevlendireceği uzman kişilerce ürünün üretim 

metoduna uygunluğu, ekim, gübre uygulaması, sulama, zirai ilaç uygulamaları dönemleri ve bitki ve meyve 

özelliklerine uygunluğu için hasat ve pazarlamanın yoğun olarak yapıldığı Ağustos ayının son haftası içerisinde 

denetim yapılacaktır.  
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6. Bölüm 

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 42 nci Maddesi Uyarınca Değişikliğe Uğramış 

Tesciller 

 
Aşağıdaki coğrafi işaret tescillerine ilişkin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 42(2) nci maddesi 

kapsamında yayımlanan değişiklikler kesinleşmiştir. İlgili değişikliklere Kurum nezdinde itiraz imkânı 

bulunmamaktadır. 

1. Denizli Traverteni 

151 sayı ile tescilli “Denizli Traverteni” ibareli coğrafi işarete ilişkin olarak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanununun 42(2) nci maddesi kapsamında yapılan aşağıdaki değişiklikler kesinleşmiştir. Şerhle ilan olunur. 

Denetleme: 

Ürünün üretimi, pazarlanması, tescilli menşe adı ve işaretlerin kullanım biçimi, markalanması, ürün üzerinde 

belirtilmesi ve işaretleme şekillerini denetleme üzere, Denizli Ticaret Odası Koordinatörlüğünde; Denizli 

Madenciler ve Mermerciler Derneği ile Maden Mühendisleri Odası tarafından bir denetleme komisyonu 

oluşturulmuştur. Bu komisyon yeterli personel, donanım ve diğer olanaklara sahip olacak ve söz konusu ürünün 

üretim durumlarını sürekli kontrol etme kapasitesine sahip bir denetim mekanizması kuracaktır. Denetim 

mekanizmasının bu şekilde tarafsız ve objektif özelliklere sahip olması sağlanacaktır. En az 3 kişilik denetim 

komisyonu tarafından yılda en az bir defa düzenli olarak ayrıca şikâyet üzerine ve ihtiyaç duyulduğunda her zaman 

gerçekleştirilecektir. 

 


