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4 YÜciTA

TÜRKIYE COĞRAFI 
IŞARETLER ENSTITÜSÜ 
MUTLAKA KURULMALI

Önsöz

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu1

YÜciDER-Gİ okurlarına merhaba. Birinci sayımızın 
sizlerle buluşmasından bu yana yaklaşık bir yıl geride 

kaldı. Bu süre yine pandeminin zor koşulları altında 
YÜciTA’nın yoğun güncel faaliyetleri, saha araştırmaları 
ve elinizdeki ikinci sayının çok zor şartlar altında yayına 
hazırlanması ile geçti. İkinci sayı demişken belki de birinci 
sayımızdan biraz bahsetmekte yarar var.

Basımı YÜciTA’nın temel paydaşı Metro Toptancı 
Market’in nazik desteği ile gerçekleşen YÜciDER-Gİ, 
kamuoyunda beklenilenden daha büyük ilgi ve beğeni 
topladı. Öyle ki yurtiçinden, başta kamu ve özel kuruluşlar 
olmak üzere çok sayıda sivil toplum örgütü, akademik 
çevre, araştırmacı, basın mensubu ve gazeteci ile konuya 
ilgi duyan okurlardan çok olumlu tepkiler alırken yurt 
dışından da başta AB Komisyonu olmak üzere, FAO, 
OriGIn gibi uluslararası kuruluşlar ve paydaşlarımızdan 
bizleri onurlandıran geri dönüşler aldık. Dergimizin 
dopdolu, heyecan verici, esinlendirici, yurt sevgisiyle 
dolu, ansiklopedik bir kaynak eser olduğunu vurgulayan 

okurlarımız YÜciDer-Gi’nin herhangi bir dergi olmaktan 
çok, coğrafi işaretlerin ayrıntılı tanıtımını ve özellikle son 
çeyrek yüzyılda ülkemizde coğrafi işaretler girişiminin 
gelişim sürecini okuyup anlamalarını sağlayan, kapsamlı 
ve ayrıntılı yazılar da içeren çok değerli bir bilgi kaynağı 
olduğunu (Zafer Z. Başak), kırsal ve yöresel kalkınma ile 
yakın bağıntısı nedeniyle hem akademisyenler, hem de 
bu işin mutfağındaki üreticiler, çiftçiler, üretici örgütleri 
ve ekonomik kalkınmadan sorumlu kamu kuruluşları için 
çok değerli bir yol haritası sunduğunu (Fulya Sarvan), 
sektörün tüm paydaşlarına ilham verecek içeriklerle 
dolu harika bir başucu eser niteliği taşıdığını (İrfan 
Donat), coğrafi işaretlerin dünya ve Türkiye’deki seyrini, 
ürün ve yöre bazında anlatan bir ders kitabı, kuşe kağıda 
basılmış yöresel lezzetlerin tanıtıldığı görsel bir sunum 
ve albüm olduğunu (Haluk Kasnakoğlu)  ve nihayet 
YÜciDER-Gİ’nin  YÜciTA tutkularının yüceliğinde eşsiz 
bir çalışma  oluşturduğunu (Claude Vermot-Desroches) 
vurgulamışlardır.
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Dergimiz üzerindeki okur görüşlerini bu sayının. “Birinci 
Sayımız Hakkında Görüşler” bölümünde görebilirsiniz.

Değerli okurlarımız, bildiğiniz gibi YÜciTA, üyelerinin 
aidatlarıyla ayakta kalan gönüllü bir araştırma ağı olup,  
kasasında para değil Türkiye sevgisi vardır. Nitekim 
uluslararası kuruluşların bile takdirini kazanmış, 
alanında halen Türkiye’nin en önemli sivil aktörü olan 
YÜciTA, her şeyin parayla ölçüldüğü günümüzde ülke 
sevgi ve tutkusuyla nelerin yapılabileceğini kanıtlayan en 
iyi örnektir.

Araştırma ağımızın büyük emek ve zaman harcayarak 
gerçekleştirdiği Türkiye’nin tek coğrafi işaretler dergisi 
olan YÜciDER-Gİ’nin ilk sayısı coğrafi işaretlere özel 
bir önem veren Metro Toptancı Market destekleriyle 
çıkarılabilmiştir. Ancak bu sayımızın basımını üstlenecek 
bir kurumun bulunamaması, üstelik yaşanan döviz 
krizi nedeniyle maliyetlerin katlanması, finansman 
sorununu karşımıza çıkarmıştır.  Sorunun büyüklüğüne 
rağmen, verilen emeklerin zayi olmaması ve sorumluluk 
anlayışımızın bir gereği olarak ülkemize ikinci sayının 
kazandırılması düşüncesi, mücadele gücümüzü artırmış 
ve zor da olsa görevi yerine getirmemizi sağlamıştır. 

Sözlerle ifade edilemeyecek, yer yer hayal kırıklığına 
uğradığımız, yer yer ümitlendiğimiz bu süreçte bizi 
yalnız bırakmayan başta YÜciTA gönüllüleri olmak üzere, 
Antalya ve Gemlik Ticaret Borsalarına, Bolu, Edirne ve 
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odalarına, İzmir Büyükşehir 
Belediyesine, BEE’O Propolis’e,  Antalya Reçelcisi‘ne, 
Rize Kavurmasının ünlü temsilcisi Pınarbaşına ve 
dostlarımız sevgili Faysal Sun ile Tarık Duru’ya ve son 
olarak uyguladığı özel fiyat nedeniyle Filmon Ofset’e 
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

En büyük teşekkürümüz  ise şüphesiz  bu zorlu süreçte  
büyük emek ve çaba harcayarak   etkileyici tasarımı,  şık 
ve estetik mizanpajı ile  Türkiye’ye muhteşem bir eser 
kazandıran   sevgili Erdem Tekiner içindir. 
 
Sevgili okurlar YÜciDER-Gİ’nin bu sayısında uluslararası 
kuruluşlardan çok önemli isimler yer alıyor. Avrupa 
Birliği’nden coğrafi işaretlerle ilgili Birim (B3)  başkan 
yardımcısı Branka Tome ve “Uluslararası Coğrafi İşaretler 
Ağı Organizasyonu” (OriGIn) Yürütme Kurulu Başkanı 
Massimo Vittori, yoğun iş yüklerine rağmen dergimize 
yazmayı kabul ettiler. Bizi çok mutlandıran bu jestleri 
için kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. YÜciTA’ya 
ilgilerinin bir ifadesi olan bu davranışlarından büyük onur 
duyduk.

Bir yabancı konuğumuz da Fatima Amehri, “Fas Argan 
Yağı Coğrafi İşaret Derneği” ve bir dönem OriGIn Başkanı 
(2015-2017) olan Sayın Amehri, Fas’ta kırsal kadının 
özgürleşme sembolü ve halen Ida Oumtate kadın 
kooperatifleri başkanı.

Değerli okurlarımız, bundan böyle derginizin her sayısında 
bir ürüne ayrılmış özel bir bölüm bulacaksınız. Bu sayının 
özel bölüm konuğu BAL. Bu ürüne verilen önceliğin 
temel nedeni Türkiye’nin arıcılık ve balda dünyada sahip 
olduğu olağanüstü konum. Bu tercihimizden kısa bir 
süre sonra başta Marmaris olmak üzere özellikle bal 
üretim bölgelerinde içimizi yakan orman yangınları bu 
yeni bölüme başlamamızı daha da anlamlı kıldı. İçimizi 
burkan bir tesadüfte bu bölümde yer almasını istediğimiz 
Marmaris Çam Balı için başta Marmaris Ticaret Odası 
olmak üzere gerçekleştirdiğimiz temaslardan hemen 
sonra yangının başlaması oldu. 

Özel bölüm bal olunca burada Macahel balı, Kafkas 
arısı ve Tema’nın Macahel Beldesi ile ilgili o müthiş 
kırsal kalkınma projesi** ve bu projenin sponsorluğu ve 
yöneticiliğini üstlenen müstesna insan Ali Nihat Gökyiğit’e 
yer vermemek olmazdı. Onu 2009 yılında fakültemize 
davet etmiş ve bize verdiği “Doğal Varlıkların Başı 
Dertte mi”? konulu muhteşem konferansla tanımıştık.  
Kızı aracılığı ile kendisiyle telefonda buluşmamız çok 
heyecan verici oldu.  Ona bizi kırmadığı için YÜciTA adına 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor sizlerden kendisinin 
özgeçmişini okumanızı diliyoruz. 

Sevgili okurlar, Türkiye coğrafi işaretlerle ilgili yaklaşımını 
sürdürmekte devam ediyor. Nitekim bütün çalışmalar 
tescillerde yoğunlaşmış durumda. Diğer konularda 
bir gelişme söz konusu değil. Örneğin Ankara Ticaret 
Odasınca 19-21 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen 
“2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” 
açılış konuşmalarında Avrupa Birliği temsilcisi John  
A. Clarke Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 35 ürünün 
karşılıklı tanınması konusundaki müzakerelerin yakında 
başlayacağı müjdesini vermişti. Ancak geçen iki yıldan 
fazla süreye rağmen kamuoyu bu konudaki gelişmelerden 
habersiz. 

Bir önemli konu da “Lizbon Sistemi” ile ilgili. Bilindiği gibi 
1958 yılında imzalanan “Lizbon Sözleşmesi”ne Türkiye 
muhtemelen mahreç işaretlerini (PGI) kapsamadığı için 
taraf olmamıştı. Anlaşmanın revizyonu için sürdürülen 
çalışmalar ise uzun zaman almış revizyon çalışmaları 
21 Mayıs 2015 tarihinde İsviçre’de imzalanan “Lizbon 
Anlaşması Cenevre Metni” (Acte de Genève) ile başarıyla 
sonuçlanmıştı. “Cenevre Metni” “Köken Adlandırmaları 
Uluslararası Koruma ve Kayıt Sistemi”nin WİPO 
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Önsöz

çerçevesinde genişletilmesini, anlaşma kapsamına 
köken adları korumasının (PDO) yanı sıra coğrafi 
işaret koruması’nın da (PGI) alınmasını ve anlaşmaya 
Avrupa Birliği ve Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü (OAPI) gibi 
hükümetler arası kurumların da katılımını öngörmektedir. 
Bu bağlamda Avrupa Birliği de 29 Kasım 2019 tarihinde 
“Cenevre Metni”ne katılmış ve Lizbon Cenevre Metni 
26 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Lizbon 
Anlaşması ve Anlaşmanın Cenevre Metni, birlikte “Lizbon 
Sistemi”ni oluşturmaktadır. Lizbon sistemi şu anda  
36 ülke ve 1012 köken adlandırmalı ürünü kapsamaktadır. 

YÜciTA, Türkiye’nin vakit geçirmeden Lizbon Sistemi’ne 
katılması gerektiğine inanmaktadır. Coğrafi işaretlerimiz 
ihracatımızın önemli bir kesimini oluşturmaktadır.  Lizbon 
Sistemi Coğrafi işaretlerimizin dış pazarlarda tanınması 
ve korunmasına ve ticaretin gelişmesine büyük ölçüde 
katkı sağlayacaktır. 

Sözü edilen konulardaki kamu suskunluğuna rağmen 
coğrafi işaretler Türkiye gündeminden hiç düşmüyor. 
Nitekim hemen her gün bir kamu kurumu yetkilisi, ya da 
bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi coğrafi işaretlerden 
söz ediyor. Büyük kesimi suya sabuna dokunmayan 
ve giderek çoğalan bu coğrafi işaretler söylemlerini 
farkındalık yaratma adına düzenlenen ve pandemi dönemi 
webinara da taşan değişik başlıklarda ve inanılmaz 
sayıdaki toplantılar izliyor. Bu kuyruğa gayet tabii alınan 
tesciller sonrası düzenlenen görkemli sertifika törenleri 
de katılıyor. Bütün bu gelişmeler Türk Kamuoyundaki 
coğrafi işaretlerin popülizme kurban edildiği yolundaki 
endişeyi güçlendiriyor. Konu ile ilgili çeyrek asırlık 
uygulamaya rağmen coğrafi işaret yönetişimi ve 
denetimi gibi sistemin ana unsurlarının yetkililerce 
henüz yeterince anlaşılamamış olması, bu konularda hiç 
mesafe alınamaması ve sadece katma değer yaratmayan 
tescillerle oyalanılması bu endişenin temel nedenlerini 
oluşturuyor.

Bu arada verilen tescillerdeki inanılmaz artışlar devam 
ediyor. Nitekim TÜRKPATENT verilerine göre Türkiye’nin 
1 Ocak 2021’de 631 olan tescil sayısı 353 yeni tescille 1 
Ocak 2022’de 984’e ulaşmış bulunuyor. Bu sayı İtalya (313), 
Fransa (257), İspanya (200) ve Portekiz’in (140) birlikte 
sahip oldukları tescil sayıları toplamını (910) bile aşıyor. 
Bu süre içinde 27 ülkeli Avrupa Birliği’nde verilen tescil 
sayısı toplamı ise sadece 33, yani bizimkisinin otuzda biri. 
Ülkemizde yetkililer nedense tescil sayılarını arttırmayı 
bir marifet sayıyorlar ve tabiri caizse ülkemiz bir tescil 
çılgınlığı yaşıyor. Türkiye bu alanda tartışmasız Guinness 
rekorlar kitabına girebilir. Oysa çok tescil coğrafi işaretleri 
öldürür. Ayrıca verilen tescillerde de ürün gruplarına dayalı 
yıllardır süregelen çok önemli hata, yanlış ve karmaşalar 

söz konusu. Bu konu YÜciTA ve Antalya Ticaret Borsası’nın 
21 Ekim 2021 tarihinde Antalya’da birlikte düzenledikleri 
“Coğrafi İşaretler YÖREX Buluşması” seminerinde geniş 
ölçüde tartışıldı, Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu tarafından 
yapılan ve dergimizin “Antalya Çalıştayı” bölümünde 
yer alan sunum daha sonra faydalanılması dileği ile 
Türkpatent’e gönderildi.   

Verilen tescillerin tescil sahiplerine göre dağılımındaki 
gelişmeler de üreticiler açısından çok olumsuz bir tablo 
sergiliyor. Nitekim 2021 yılı başında ikisi birlikte tescillerin 
%4,3’ünü oluşturan kooperatifler ve üretici birliklerinin 
payı %3,9’a gerilemiş durumda. Yasamız başvurularda 
üretici örgütlerine öncelik tanımasına rağmen işin 
başında ve merkezinde olmaları gereken üreticilerimiz ne 
yazık ki süreçte yok gibiler. Onları sisteme entegre edecek 
formüller de henüz yaşama geçirilebilmiş değil.

Tescillerdeki en büyük paya sahip olan TOBB’un sözü 
edilen sürede payı %41,7 den %39,9’a gerilerken, 
belediyelerin payı ise %26’dan %33’e yükselmiş bulunuyor. 
Bu gelişme mahalli idarelerin yerel değerlerine olan 
ilgilerinin giderek arttığını kanıtlıyor. Ancak belirtilmelidir 
ki tüm bu kuruluşlar üretici olmayıp kaymakamlık, 
vilayet gibi kuruluşlarla birlikte verilen tescillerin %81ini 
oluşturuyor.  Türkiye coğrafi işaretler sisteminin önemli 
bir zaafı olan bu duruma hiçbir ülkede rastlanmıyor. Zira 
üreticilerin tescillenme sürecinin başında ve merkezinde 
olmaları gerekiyor, çünkü örgütlenmeleri, üretim 
şartnamesi dahil projelerini hazırlamaları onların işi, 
ayrıca ürünlerinin fikri mülkiyet hakkının korunmasından 
kaynaklanan katma değerden faydalanmaları gerekenler 
de üreticiler. 
       
Bilindiği gibi coğrafi işaretlerle ilgili son derecede 
önemli bir gelişme 21 Kasım 2019 tarihinde sonuçlanan 
“III. Tarım Orman Şûrası” ile yaşanmıştır. “Ortak Akıl 
Buluşması” temasıyla 15 yıl aradan sonra düzenlenen 
Şûra’da oluşturulan 21 çalışma grubu ile tarım 
sektörüne uygulanacak kısa, orta ve uzun vadeli 
stratejiler belirlenmiş ve Şura’ya 50 binin üzerinde 
görüş iletilmiştir. Günümüze dek gerçekleştirilen 
en geniş katılımlı Şûra olarak kayıtlara geçen  
“3. Tarım Orman Şûrası Sonuç Bildirgesi” 21 Kasım 2019 
tarihinde bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanmıştır. 60 maddeden oluşan Bildirgenin  
38. Maddesi 24 yıldır dostlar alışverişte görsün mantığı 
ile yürütülen coğrafi işaret uygulamalarına radikal bir 
çözüm getirmektedir. Nitekim adı geçen madde “coğrafi 
işaretlerin yönetişim ve denetleme süreçlerinin gözden 
geçirilerek mevzuatın tamamlanması”nı öngörmektedir. 
Bu madde devrim niteliğindedir. Çünkü yönetişim ve 
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denetim düzenlemeleri olmadan gerçekleştirilen bir 
coğrafi işaret uygulaması, yolları yapmadan araba 
üretmeye benzer. Madde iki yönüyle önem taşımaktadır.  
Öncelikle kamu idaresi coğrafi işaretlerle ilgili yasal 
düzenlemede boşluk olduğunu kabullenmekte, daha 
sonrada bunun giderileceğini belirtmekte, yani söz 
vermekte ve yükümlülük altına girmektedir.

Bu bağlamda “Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanlığı” tarafından hazırlanan denetimle 
ilgili bir yönetmelik taslağı bir ay içinde görüşleri alınmak 
üzere 17 Şubat 2021 tarihinde ilgili bakanlık ve kurumlara 
sunulmuştur. Bu inisiyatifi ve iyi niyeti için Tarım Bakanlığını 
kutlarız.  YÜciTA, başlığı; “Tarım ve Gıda ile İlgili Coğrafi 
İşaret ve Geleneksel Ürün Adlarının Kullanımının Tescilde 
Belirtilen Özelliklere Uygunluğunun Denetlenmesine 
İlişkin Yönetmelik Taslağı” olan metin üzerinde titiz bir 
inceleme gerçekleştirerek detaylı görüş, düşünce ve 
önerilerini diğer kurumlar gibi Bakanlığın ilgili birimine 
ulaştırmıştır. Ancak Yönetmelik yaklaşık bir yıl geçmesine 
rağmen henüz çıkarılamamıştır.

Öbür taraftan Şura’da öngörülen Coğrafi İşaret yönetişimi 
ile ilgili yasal düzenleme konusunda da aradan geçen 
iki yıla rağmen hiçbir gelişme söz konusu değildir.  
Sistemin bloke olmasına neden olan bu sorun tescil 
sahiplerinin sorumlulukları ile ilgili olup kaynağını 
yasamızdaki boşluktan almaktadır. Çünkü yasada 
tescil sahibinin tescilden doğan hakları belirtildiği 
halde sorumluluklarına ilişkin herhangi bir düzenleme 
mevcut değildir. Oysa bunlar yasanın hazırlanılmasında 
yararlanılan AB tüzüklerinde, ayrıca Fransa “Köken 
Adlandırmaları ve Kalite Ulusal Enstitüsü” INAO’nun WEB 
sayfasında ayrıntılı bir biçimde yer almaktadır. 

Bu yasal boşluk nedeniyle tescil sahibi kurumlarımız 
tescilden sonra ne yapacaklarını bilmemekte ve tescil 
belgeleri duvarlara asılmakta, bu yasal boşluk nedeniyle 
hem de AB tescilinden sonra Malatya Kayısısının fiyatı 
düşmekte, bu yasal boşluk nedeniyle piyasalarımız coğrafi 
işaret tecavüzleri ve haksız rekabetle dolup taşmakta 
ve bu yasal boşluk nedeniyle tüketicilerimiz yoğun bilgi 
asimetrisi yaşamaktadır.
Sonuç olarak çeyrek asırlık uygulamaya rağmen coğrafi 
işaretlerde gelinen aşamanın hiç te parlak olmadığı 
söylenebilir. İlgisizlik, bilgi yetersizliği ve popülizm ne yazık 
ki bu tablonun temel aktörleri olmuşlar ve Türkiye dünyanın 
hiçbir ülkesinde rastlanmayan tabiri caizse sui-generis bir 
coğrafi işaretler sistemini yaratmayı başarmıştır. Yıllardır 
çalan tehlike çanları artık bu uygulamalara acilen son 
verilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Oysa çözüm son derecede basittir. Eşanlı olarak; 
-Tescil sahibinin tescilden kaynaklanan sorumluluklarını 
belirten bir madde yasaya ivedilikle ilave edilmelidir 
(coğrafi işaret yönetişimi)

-Ürünlerin ayırt edici özelliklerine uygunlukları yönünden 
denetimlerini yapacak AB standartlarına göre akredite 
olmuş bağımsız, tarafsız ve donanımlı özel denetim 
kuruluşları ivedilikle yaşama geçirilmelidir (coğrafi işaret 
denetimi)

Kısaca, coğrafi işaretlerle ilgili “Tarım Orman Şurası” 
kararları kesinlikle uygulanmalıdır, çünkü önemli 
olan alınmış kararların yaşama geçirilmesidir. Aksi 
halde doğmadan öldürdüğümüz coğrafi işaretlerimiz 
itibarsızlaştırılmaya devam edecektir. 

Bütün bunlar başarılırsa 2023 vizyonu çerçevesinde 
“Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü” mutlaka 
kurulmalıdır. 

* Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı
** Macahel, “Saklı Cennet” belgeseli: https://www.youtube.com/
watch?v=RpOk9cRyd-k 
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Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma 
Ağı’nın süreli yayını olan YÜciDER-Gİ’nin ikinci sayısını 

sizlere ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. İkinci sayımızın 
zengin içeriği ile sizleri selamlıyor ve yeni sayımızı zevkle 
okuyarak faydalanacağınızı umuyoruz.

YÜciDER-Gİ Türkiye’de spesifik olarak coğrafi işaretler 
üzerine odaklanan ilk ve tek dergidir. Bu özelliğiyle 
dergimizin, bir yandan konuyla ilgili farkındalık yaratma 
çabalarına katkı sağlayacağına, diğer yandan da coğrafi 
işaretlerin birçok bilim alanının ortak araştırma konusu 
olması sebebiyle bu alanlarda ilgi uyandıracağına ve 
okuyucu bulacağına inanıyoruz.

Dergimiz coğrafi işaretlere odaklanmış tüm ulusal 
ve uluslararası çalışmalara, yabancı dilde yazılmış 
makalelere -çevirileriyle birlikte verilmek kaydıyla- 
açıktır. YÜciDER-Gİ hakemli bir dergi olmamakla birlikte, 
dergimize basılmak üzere gönderilen tüm çalışmalar 
yayın kurulumuzun onayına tabidir. Son olarak dergimiz, 
coğrafi işaretlerle ilgili bir bilgi platformu oluşturma 
hedefiyle paralel olarak bilimsel araştırmalara dayalı veya 
bilgilendirici her yazıya ve yazım türüne kapı açmaktadır. 

YÜciDER-Gİ’nin ikinci sayısının içeriği hakkında bilgi 
vermeden, yeni okuyucularımızı ve coğrafi işaretler 
kavramına yabancı olan okuyucularımızı dergimizin birinci 

YÖRESEL ÜRÜNLER 
VE COĞRAFI 
IŞARETLER 

Editörden

Prof. Dr. Selim Çağatay1
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sayısında Prof. Yavuz Tekelioğlu tarafından kaleme alınan 
“Coğrafi İşaretlerin A, B, C’si” makalesine yönlendirmek 
isteriz.

Yeni sayımızın kapağı için Aydın incirini uygun gördük. 
Aydın inciri ününe, kalitesine yaraşır bir şekilde Avrupa 
Birliği’nden de tescil almıştır. Aydın inciri ile ilgili 
olarak, Prof. Tekelioğlu’nun geçtiğimiz yaz aylarında 
gerçekleştirdiği saha çalışmasından ilginç bulgu ve 
saptamalarını dergimizin ilerleyen bölümlerinde görecek, 
zevkle okuyacaksınız. Bununla birlikte, Antep fıstığı ve yine 
AB’de tescilli olan Malatya kayısısı ile ilgili yine hocamızın 
yaz boyunca gerçekleştirdiği saha çalışmalarından 
edindiği izlenimleri, saptadığı problemleri ilerleyen 
sayfalarda okuyacaksınız. 

Yeni sayımız on kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar 
“YÜciTA’nın Kökenleri”, “Uluslararası Yaklaşımlar”, 
“Yöreler”, “Ürünler”, “360 Derece Coğrafi İşaretler” ve 
“Ekler”dir. Birinci sayı içeriğine ek olarak bu sayıda bir 
özel konu da işlenmiştir ve bundan sonra her sayımızda bir 
özel konunun işlenmesine karar verilmiştir. İkinci sayının 
özel konusu “Bal”dır. Bu sayımızda, birinci sayıdan bu ana 
kadar geçen sürede gerçekleşen “YÜciTA Faaliyetleri” de 
ayrı bir kısım olarak yer almaktadır. Yine yeni bir kısım 
“Birinci Sayımız Hakkında Görüşler?” kısmıdır. Birinci 
sayının ulusal ve uluslararası düzeyde dağıtımından 
sonra aldığımız çok olumlu ve bize onur veren geri 
dönüşler sonrasında böyle bir kısım katmayı planladık. 
Son olarak, ikinci sayımıza katkı veren tüm yazarların kısa 
özgeçmişlerini ayrı bir kısım olarak vermeye ve bunu her 
sayımızda devam ettirmeye karar verdik.

Birinci kısımda YÜciTA’nın kökenleri anlatılmaktadır. 
Bu görevi, YÜciTA’yı ve YÜciTA’nın temellerini oluşturan 
birikimi en yakından bilen, başından beri bizimle birlikte 
çalışan Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü emekli 
öğretim üyesi Prof. Selma Tozanlı üstlenmiştir. 

İkinci kısım coğrafi işaretler konusuna uluslararası 
yaklaşımları ele almaktadır. Bu kısımdaki ilk iki makale 
Avrupa Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Branka Tome ve Uluslararası Coğrafi 
İşaretler Ağı Organizasyonu (OriGIn) Genel Müdürü Sayın 
Massimo Vittori tarafından kaleme alınmıştır. Her iki 
makaleyi de Prof. Selim Çağatay dilimize çevirmiştir. Bu 
kısmın son makalesi Dr. Pınar Nacak tarafından Dünya’da 
ve Avrupa Birliği’nde coğrafi işaretler üzerine yazılmıştır.

Üçüncü kısım bazı yörelerimizde coğrafi işaretlerin 
tanıtımına ayrılmıştır. Bu yörelerimiz YÜciTA’nın yıllar 
içinde aktivitelerini gerçekleştirdiği, tescillenmiş coğrafi 
işaretler bakımından veya coğrafi işaret potansiyeli 

açısından zengin olan illerimiz arasından belirlenmiştir. 
Bu kısımda Sayın Berrin Bal Onur ve Sayın Neşe Biber 
Balıkesir coğrafi işaretlerini tanıtırken, Sayın Çimen 
Çamoğlu Aydın ilimizin ve Sayın İ. Halil Peltek Şanlıurfa’nın 
coğrafi işaretlerini anlatmaktadır. 

Dördüncü kısım seçilmiş coğrafi işaretlerin tanıtımına 
ayrılmıştır. Yazılar bir yandan ürünlerin yörelerine 
odaklanırken diğer yandan ürünlere coğrafi işaret 
tescili kazandıran özellikleri ve üretim yöntemlerini 
anlatmaktadır. İlk mahreç işareti olarak Fas Argan 
Yağı alınmış, makale Sayın Fatima Amehri tarafından 
Fransızca olarak kaleme alınmıştır. Bu makalenin çevirisi 
ise Prof. Selma Tozanlı tarafından yapılmıştır. Diğer bir 
mahreç işareti Antalya Bergamot Kabuğu Reçelidir ve bu 
makale Doç. Mehmet Zanbak tarafından yazılmıştır. Son 
olarak Prof. Seval Sevgi Kırdar bir mahreç işareti olan 
Burdur Şiş Köftesini tanıtmaktadır. Menşe işareti olarak 
ilk tanıtımı Prof. Yavuz Tekelioğlu, Bresse Kümes Hayvanı 
üzerine yapmaktadır. Daha sonra Dr. Fikret Tüfekçi, Sayın 
Yusuf Bilgin Giresun Tombul Fındığını tanıtırken Dr. Birgül 
Ertan, Sayın Duygu Birol ve Sayın Halit Ahmet Akdemir 
Aydın İncirini anlatmaktadır. Bu kısım içinde Kavacık 
Üzümünü Sayın Birol Uluşan yazarken, kaleme alınan 
son menşe ürün Sayın İlkay Yazıcı Kavalcı tarafından Rize 
Çayı üzerinedir.

Burada iki mahreç işaretimiz daha tanıtılıyor olacaktı; 
Antep Kutnu Kumaşı ve Rize Kavurması. Bu iki ürünümüzü 
burada anlatmaktansa ilerleyen bölümlerde YÜciTA 
Faaliyetleri kısmında sırasıyla Gaziantep Farm Network 
ve Gastro Rize 2021 yazılarının ardından vermeyi tercih 
ettik. Bu illerin yöresel ürünler ve coğrafi işaretler 
potansiyelleri tanıtılırken, bu iki ürünümüz burada 
vermenin daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz.

Dergimizin beşinci kısmı bu sayının özel konusu Bal 
üzerine yazılan makaleleri içermektedir. Önce Prof. İrfan 
Kandemir ve Dr. Öğr. Üyesi Ayça Özkan Koca Türkiye 
Balarısı Biyoçeşitliliğini anlatırken, Doç. Ömür Gençay 
Çelemli Türkiye’nin Bal Zenginliğini tanıtmaktadır. İki 
özel bal olarak Marmaris Çam Balını Dr. Aslı Elif Tanuğur 
Samancı kaleme alırken, Macahel Balı ise Sayın Ali Nihat 
Gökyiğit tarafından yazılmıştır. Sayın Ziya Şahin’in Türkiye 
Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’ni tanıtan makalesinden 
sonra bu kısım “Yangının Arıcılık Sektörüne ve Çam 
Balı Üretimine Etkileri ve Yapılması Gerekenler” üzerine 
yazılan bir sonuç bildirgesi ile tamamlanmaktadır. 

Coğrafi işaretlerin çeşitli rolleri altıncı kısımda yer 
almaktadır. İlk makalede Sayın İrfan Önal bir fikri mülkiyet 
hakkı olarak coğrafi işaretler ve turizm arasındaki ilişkiye 
odaklanmıştır. Prof. Selim Çağatay coğrafi işaretlerle 
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sürdürülebilir tarım arasındaki ilişkiyi incelerken, Prof. 
Bülent Gülçubuk coğrafi işaretler ve kırsal kalkınma 
üzerine bir makale kaleme almıştır. Dr. Aslıhan Koruyan 
Sabancı’nın makalesi sürdürülebilir gastronomi 
üzerinedir; benzer konuda bir makale de Doç. İlkay Kanık 
tarafından coğrafi işaretlerle gastronomi ilişkisi üzerine 
kaleme alınmıştır. Dr. Sabancı’nın makalesinin orijinali 
İngilizce olduğu için makale İngilizce ve Türkçe olarak 
yayınlanmış, Türkçeye çeviriyi Aslıhan hanım kendisi 
yapmıştır. Sayın Mehmet Yalçın Kalecik Karası üzüm ve 
şaraplarının serüvenini yazmış, Sayın Celal Bülbül coğrafi 
işaretler ve mikro-biyoçeşitlilik ilişkisine odaklanmıştır. 
Sayın Cumhur Akbulut’un kırsal kalkınma-coğrafi 
işaretler ilişkisi üzerine yazısı bu kısımda Türkiye’den 
son yazıdır. Bu kısmın son yazısı ise Sayın Peri Banu 
Nemutlu Ertike’ye aittir. Yazar makalesinde, Almanya 
marketlerinde Türk coğrafi işaretleri incelemesinden 
elde ettiği bulguları vermektedir. 

YÜciTA’nın son altı aydaki faaliyetleri dergimizin yedinci 
kısmında anlatılmaktadır. Bu kısmı YÜciTA’nın 9. doğum 
günü pastası ile başlatmayı uygun gördük. Burada da 
oldukça zengin bir içerik sizleri beklemektedir. İlk başta, 
21 Ekim 2021 tarihinde YÖREX-Yöresel Ürünler Fuarının 
ikinci gününde “YüciTA’nın Antalya Ticaret Borsası ile 
birlikte gerçekleştirdiği seminerin” bir değerlendirmesini 
bulabilirsiniz. Ardından, 2021 yaz aylarında Prof. Tekelioğlu 
tarafından gerçekleştirilen “üç saha çalışmasına” 
ilişkin bulguları okuyabilirsiniz. Bu saha çalışmaları 
Aydın inciri, Malatya kayısısı ve Antep fıstığı üzerine 
olup, oldukça ilginç tecrübelerin aktarılmasına vesile 
olmuştur. Takiben, YÜciTA’nın kurucu olarak yer aldığı 
“Yeşilyayla Köyü Okul Kütüphanesi Projesine” ilişkin 
bilgiler ve görseller; YÜciTA’nın düzenlemiş olduğu iki 
farklı çevrimiçi seminerden -sırasıyla “Coğrafi İşaretler 
ve Gastronomi” ve “Coğrafi İşaretler ve Turizm”- ilişkileri 
üzerine özet bildirimleri yine bu kısımda görebileceksiniz. 
Bu yazıları, “Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep Öğretmen 
Eğitimi”, “Gaziantep Farm Network ” ve “Gastro Rize”’ye 
ilişkin bilgilendirmeler takip etmektedir. YÖREX 2021 
yazısı ile bu fuarın kısa zamanda elde ettiği başarı 
anlatılmakta ve 2021 senesinde “YÜciTA YÖREX’te” 
görselleri yer almaktadır. YÜciTA’nın ilki çevrimiçi diğeri 
yüz yüze organize ettiği iki seminere –sırasıyla OSTİM 
Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü ve Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ile- ilişkin açıklama ve görseller de burada 
görülebilir. OriGIn’in kendi bültenlerinden “2021 BM İklim 
Değişikliği Konferansından sonra, konuyla ilgili coğrafi 
işaretlere düşen rol” konusunda yapılan aktarımlar ve 
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’na Antalya-Kaleiçi Rotary Klüp 
tarafından verilen hizmet ödülü yazısı bölümün son 
yazıları olarak yer almaktadır. 

Her sene olduğu gibi bu sene de YÜciTA Yerli Malı Haftası 
kutlama etkinliklerinde yer almıştır. Kutlamalar Antalya 
Muratpaşa Belediyesi işbirliği ve öğrencilerle birlikte 
yapılmış, Prof. Tekelioğlu Muratpaşa Belediyesi, Abdullah 
Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi konferans 
salonunda bir konferans vermiştir. Buna ilişkin görselleri 
de bu bölümde göreceksiniz.

Dergimizin son bölümleri “Birinci Sayımız Hakkında 
Görüşler”, “İkinci Sayımıza Katkı Verenler” ve ülkemizde 
ve Avrupa Birliği’nde coğrafi işaretlere ilişkin çeşitli 
istatistik bilgilerden oluşmaktadır. 

Sizleri dergimizle başbaşa bırakmadan evvel bu sayıyı 
çıkarırken yaşanan zorluklardan bahsetmemek problemi 
küçümsemek olacaktır. İlk sayımızı okuyanlar o sayınının 
basım maliyetini Metro Toptancı Market’in karşıladığını 
hatırlayacaklardır. Burada kendilerine bir kez daha 
teşekkür ediyorum. İkinci sayımızda hedefimiz dergimizi 
tamamen kendi kaynaklarımızdan, derneğimize yapılan 
bağışlardan finanse etmekti. Böyle de yaptık. Fakat 
içinde yaşadığımız yüksek enflasyon ve artan korkunç 
basım maliyetleri, bununla ilgili olarak kurumların da 
bütçelerini daha dikkatli oluşturma gayretleri bizlere çok 
ciddi finansman zorluğu yaşatmıştır. İlk başta yılda iki 
kez çıkarmayı düşündüğümüz dergimizi belki yılda bire 
indirmek ve belki de sadece elektronik olarak basmak/
yayınlamak durumunda kalabileceğimizi sizlere üzülerek 
bildirmek isterim. 

Sizleri dergimizle başbaşa bırakırken; dergimizin 
çıkarılması ve sizlere ulaştırılması için başından beri 
büyük emek sarf eden YÜciTA’nın kurucusu ve YÜciDER-
Gİ’nin fikir babası Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’na, yurt 
içinden ve dışından dergiye katkı veren tüm yazarlara, 
yazıları değerlendiren Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu 
üyelerine, dergimize reklam vererek bizi güçlendiren tüm 
kurumlarımıza, dergimizin tasarımını gerçekleştirebilmek 
için titizlikle çalışan Sayın Erdem Tekiner’e ve dergimizin 
basımında bize destek olan Filmon Ofset’e içten 
teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu sayıda adı geçen 
tüm yazarların afiliasyonları kendi yazılarının altında 
bulunmaktadır, konularıyla ilgili sorularınız için onlara 
e-posta adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

Dergimizi zevkle ve öğrenerek okuyacağınızdan eminim, 
YÜciDER-Gİ’yi sizlerle buluşturmak bizim için büyük bir 
onur ve mutluluktur.

1.  Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY 
        YÜciTA Başkan Yardımcısı
        Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü 

Editörden
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DERSİMİZ: COĞRAFİ İŞARET

ANTEP BAKLAVASI
*Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından 

kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir.
 (*Sınai Mülkiyet Kanunu Md. 34)

 

Gelecek nesiller de öğrenebilsin diye Coğrafi İşaret, 
Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız iş birliğiyle,  

artık Mesleki ve Teknik Okullar müfredatında yer alıyor.
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İKİ KENTİN HİKAYESİ: AKDENİZ HAVZASI'NDA  
COĞRAFİ İŞARETLER VE YÖRESEL ÜRÜNLERİN 
TANINMASINDA ANTALYA- MONTPELLIER 
BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ

Prof. Dr. Selma Tozanlı

YÜCITA'NIN KÖKENLERI
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Milletlerarası Akdeniz Yüksek Ziraî Etüdleri Merkezi 
(MAYZEM-CHIEAM) 21 Mayıs 1962 tarihinde, İktisadi 

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Avrupa Konseyi’nin 
ortak girişimi ile yedi Kuzey Akdeniz ülkesi, Portekiz, İspanya, 
Fransa, İtalya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye tarafından 
kurulmuştur. 1985’te Tunus, 1986’da Mısır ve Cezayir, 1989’da 
Malta, 1991’de Fas, 1992’de Arnavutluk ve 1994’de Lübnan, 

MAYZEM topluluğuna yasal olarak katılmışlardır. MAYZEM’in 
kuruluş amacı; tarım alanında faaliyet gösteren insanlar 
arasında işbirliği ruhunu geliştirmek amacıyla ekonomik 
ve teknik konularda bütünleyici bir eğitim sağlamak, tarım, 
gıda ve kırsal kalkınma alanlarında araştırma projeleri ve 
bölgesel işbirliğini geliştirmek ve gerçekleştirmek ve böylece, 
Akdeniz Havzası’nın kalkınmasına katkı sağlamaktadır.  

IKI KENTIN 
HIKAYESI: AKDENIZ 
HAVZASI'NDA COĞRAFI 
IŞARETLER VE 
YÖRESEL ÜRÜNLERIN 
TANINMASINDA 
ANTALYA-
MONTPELLIER 
BILIMSEL IŞBIRLIĞI

YÜciTA’nin Kökenleri

Prof. Dr. Selma Tozanlı1
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Bu işlevleri, bünyesindeki dört Akdeniz Ziraî Enstitüsü 
aracılığı ile gerçekleştirmektedir. 1962’de İtalya’nın Bari 
kentinde ve Fransa’nın güney kenti Montpellier’de ilk iki 
enstitü kapılarını açtı. Sonra sırasıyla, 1969’da İspanya’da 
Saragossa Enstitüsü ve 1981’de Yunanistan’ın Girit Adası’nın 
önemli kenti Hanya’da MAYZEM’in dördüncü enstitüsü 
kuruldu.

Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü (IAMM), özellikle 1974 
yılında müdürlüğe atanan Prof. Louis Malassis’in bilimsel 
yönlendirmesiyle tarımsal ve kırsal kalkınma, tarım-gıda 
zincirleri çalışmalarına ağırlık verdi. 1986-1997 yılları 
arasında müdürlük yapan Prof. Roland Pérez ve 1997-2005 
yılları arasında bu görevi üstlenen Prof. Gérard Ghersi, bu 
konuların daha da geliştirilmesi ve stratejik pazarlama 
konularının da tarımsal ve kırsal kalkınma sorunsallarına 
eklenmesinde önemli sorumluluklar üstlendi. Ayrıca, bu 
değerli bilim insanları ve üst düzey yöneticiler, Montpellier 
Enstitüsü ve Türkiye arasındaki bilimsel ve kurumsal 
bağların geliştirilmesi ve sıklaştırılmasına çok önemli 
katkılarda bulundular.

Prof. Yavuz Tekelioğlu, tarımsal kalkınma konusunda 
doktorasını yaptığı 1970’li yıllarda tanıştı IAMM’le. Ben 
de 1975-1976 yılında stajyer olarak katıldım IAMM 
dünyasına. Bu katılım, sonradan doktoramı gıda tüketimi 
üzerine hazırlayıp sunmam ve akabinde gene Montpellier 
Enstitüsü’nde, önce sözleşmeli ve 1989 yılından itibaren de 
kadrolu araştırmacı olarak çalışmalarıma devam etmeme 
önayak oldu.

O yıllarda tarımsal ve kırsal kalkınma sorunsalları, 
nitelikten çok nicelik üzerinde kurgulanıyordu. Örneğin, 

Prof. Dr. Tekelioğlu 1987’de IAMM’de konuk profesör 
olarak ağırlandığında Türkiye tarımı üzerine çok kapsamlı 
ve bu konuda tanınmış araştırmacı ve bilim insanlarının 
çalışmalarını içeren bir yapıt ortaya çıkardı. Ancak bu kitabın 
içindeki makaleler, tarımın teknik gelişmesi, kırsal kalkınma 
ve dış satımlar gibi tarımın nicelik gelişiminin çözümlemeleri 
idi. Ancak, ülkesine yardımcı olmak isteyen her araştırmacı 
gibi bizler de ürün kalitesinin kalkınmada ne kadar önemli 
olduğunu bilerek geliştiriyorduk çalışmalarımızı.

Tarımsal ve gıda ürünlerinde kalitenin tanınması ve 
kurumsallaştırılması, en çok Fransa ve İtalya’nın 
öncülüğünde gerçekleşmişti. Şaraplarının ve peynirlerinin 
uluslararası pazarlarda tanınmasını ve korunmasını 
önceleyen Fransa daha 1930’lu yıllarda kurduğu INAO 
enstitüsüyle bu konudaki önderliğini tanımlamıştı. 
Montpellier kentinde gelişmiş olan tarımsal araştırma 
topluluğu da bu konularda çalışmalar yapıyordu. Ancak 
Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinde hem kamusal hem 
de özel çevrelerde finansman bulan çalışmalar genellikle 
tarımın modernleşmesi ve hacim üretimin arttırılmasına 
odaklanıyordu.

Türkiye’de de Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, 1993’te kurucu 
dekanı olduğu Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nde hem Montpellier Enstitüsü ile 
süregelen bağları pekiştiriyor, hem de tarımsal üretimde 
nitelik konularının ağırlık kazanmasına yoğunlaşıyordu. 
Bu bağların kurumsal niteliğini güçlendirmek ve akışını 
kolaylaştırmak açısından da 1997 yılında İİBF bünyesinde, 
araştırma ekibiyle Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi’ni oluşturmuştu. 



16 YÜciTA

Ancak, yöresel ürünlerin önemi ve coğrafi işaretlerle 
korunma altına alınması konuların kurumsal bir tanınmışlık 
kazanması, 2005 yılında AB Femise2  programı kapsamında 
Antalya kentinde yapılan Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler 
Semineri aracılığı ile olmuştur. Bu seminerde Yavuz Hoca 
ile ilk bilimsel ortak çalışmamız olan “Türkiye’de kaliteli ve 
özgün ürünlerin ortaya çıkış koşulları: Tarihsel ve sosyo-
kurumsal çerçeve” konusunda hazırladığımız sunumu 
yaptık, sonra bu çalışmayı bilimsel makale haline getirdik.

2005 Femise semineri, yöresel ürünler ve coğrafi işaretler 
konusunda geliştirilen önemli ve uluslararası etkinliklerin 
başlangıcı oldu. Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Femise 
seminerinin öncesinde de Heritage II (Miras II) AB projesi 
kapsamında yöresel ürünler konusunda kapsamlı saha 
çalışmaları gerçekleştirmiş ve 5 coğrafi işaret üzerine derin 
araştırmalar geliştirilmişti. Kültürel mirasımızın tanıtılması 
ve geliştirilmesini amaçlayan bu projede gıda ürünleri 
olarak Ege Sultani üzümü, Aydın inciri ve Divle obruk peyniri 
yer alıyordu.

Fas, Cezayir, Tunus ve Türkiye’yi kapsayan ve 2004-2006 
döneminde gerçekleştirilen Femise projesi Güney ve Doğu 
Akdeniz ülkelerinin özgün kalitedeki yöresel ürünlerini ve 
bu ürünlerin değer zincirlerindeki aktif aktörleri ve yaratılan 
hizmetleri belirlemeyi amaçlamaktaydı. Bir yandan bu 
özgün ürünlerin korunma altına alınmasına yönelik 
coğrafi işaretlerin kullanımı, ürünlerin pazara erişimi ve 
standardizasyon stratejilerini irdelerken diğer yandan da 
küresel ticaret kuralları düzeyinde uluslararası politika 
seçeneklerini araştırmak üzere çalışmalar yapıldı.

Bundan sonraki adım, 24-26 Nisan 2008 tarihinde 
“Türkiye’de ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Yöresel Ürünler, 
Coğrafi İşaretler ve Sürdürülebilir Yerel Kalkınma” başlığı 
altında gerçekleştirilen I.Uluslararası Antalya Coğrafi 
İşaretler Semineri olmuştur. Açılışını Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Akaydın, IAMM’in müdürü Vincent Dollé ve 
IIBF Dekanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun gerçekleştirdiği 
bu uluslararası seminer, İspanya, Potekiz, Fransa, İtalya, 
Cezayir, Fas, Tunus ve Lübnan’dan Cİ ve yöresel ürünler 
üzerine çalışan akademisyenler, kurum üst yetkilileri ve/
veya işletmecilerin yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü, Dünya 
Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve AB Komisyonu yöneticilerin 
katılımı ile ilginç ve yararlı fikir ve bilgi alışverişine yol 
açmış ve Antalya Deklarasyonu ile sonuçlandırılmıştır. 
Antalya Deklarasyonu, yöresel ürünler ve coğrafi işaretlerin 
korunması ve geliştirilmesi için gerekli görülen ortak bir 
Akdeniz markası ve logosunun kullanımını öneren önemli 
bir bildirge olarak kayıtlara geçmiştir.

II. Uluslararası Antalya Semineri “Türkiye ve Diğer Akdeniz 
Ülkelerinde Coğrafi İşaretler, Sosyo-Ekonomik Hareketlilik 
Ve Biyo-Kültürel Özvarlık” başlığı altında 16-18 Aralık 2010 
tarihinde gerçekleştirildi. Bu seminerin amacı, Coğrafi 
İşaretler, insanlar arasındaki ekonomik, ve kültürel değiş-
tokuş ve ekolojik ve sosyal biyoçeşitliliğin kaybına yol 
açacak tehlikelerle ilişkili düşünceleri ve araştırmaları 
derinleştirmek, tüketici davranışlarını, coğrafi işaretlerin 
kurumsal ve yasal çerçevesini ve gıda sistemi kapsamında 
aktör stratejilerini gündeme getirmekti. Aynı zamanda, 
yöresel ürünler ve coğrafi işaretlerin biyolojik çeşitliliğin 
korunması ve biyo-kültürel özvarlığın devam ettirilmesi de 
tartışıldı. İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Lübnan, Fas, 

YÜciTA’nin Kökenleri
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Tunus, Cezayir’den akademisyen, araştırmacı, kurumsal 
yönetici ve işletmecilerin yanı sıra BM Gıda ve Tarım Örgütü, 
Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü, AB 
Komisyonu. UNESCO ve oriGIn’den üst düzey sorumlular 
da katılımcılar arasında yer aldı. Seminerin en önemli 
finansörü olarak Türk Patent Enstitüsü’den de katılımcılar 
Türkiye’deki Cİ konusundaki son gelişmeleri aktardılar. 

I. ve II. Uluslararası Antalya Seminerleri’nin bildirileri 
düzenlenerek, gerektiğinde Fransızca’ya çevrilerek MAYZEM 
Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü tarafından yayınlandı.
Bu seminerlerin hazırlanması ve programların 
sonuçlandırılması yanında mali desteklerin de bulunması 
çok zaman aldığından ve tüm bu etkinliklerin az sayıda 
kişiler tarafından gerçekleştirildiğinden, seminerler arası 
ikişer yıl olarak tespit edildi.
 
Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi ve 
MAYZEM-Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü’nün 
ortaklaşa hazırladığı III. Uluslararası Antalya Semineri 
10-14 Ekim 2012’de “Türkiye ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde 
Coğrafi İşaretler ve Yerel Gıda Değer Zincirlerinin 
Yönetişimi” başlığı altında ve Türk Patent Enstitüsü ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile gerçekleşti. 
Seminerde, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Fikri Mülkiyet 
Teşkilatı, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü ve oriGIn-Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı üst 
yöneticileri uluslararası düzeyde gerçekleştirilen politika, 
denetim mekanizmaları ve Akdeniz Havzası açısından 
yapılması öngörülen girişimleri açıkladılar. Ulusal düzeyde, 
ABD, Brezilya, Hindistan, Fransa, Türkiye, İspanya, İtalya, 
Portekiz, Yunanistan ve Tunus’ta coğrafi işaretlerle koruma 
altına alınmış yöresel ürünlerin değer zincirleri, yönetişim 
biçimleri ele alındı ve tartışmaya açıldı. Seminerin ilginç ve 
zengin bildirileri Türkçe ve Fransızca olarak yayınlandı.
 
2012 yılından sonra dördüncü seminerin hazırlanmasındaki 
ara dönem uzadı. IV. Uluslararası Antalya Semineri  
27-28 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı (YÜciTA), MAYZEM -Montpellier Akdeniz 
Tarım Enstitüsü ve Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı (oriGIn) 
tarafından düzenlendi. Seminerin konusu «Türkiye ve Diğer 
Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretler: Gelişme Eğilimleri, 
Sorunlar ve Beklentiler» olarak tanımlandı. Seminerde, 
Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, 
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve 
oriGIn-Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı üst yöneticileri 
yanısıra, İspanya, İtalya, Fransa, Fas, Yunanistan, Türkiye 
ve Cezayir’den coğrafi işaret tescili almış yöresel ürünlerin 
değer zincirlerinde girişimci, işletmeci, yönetici olarak 

faaliyet gösteren aktörler katılımcı olarak deneyimlerini 
anlattılar ve değer zincirlerinin sorunlarından söz ederek 
gelecekteki beklentilerini irdelediler. 

Michigan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jim Bingen ile Muğla 
Üniversitesi’nden YÜCİTA üyesi Prof. Dr. Ummuhan Gökovalı 
ortaklaşa ilk üç uluslararası seminerin bildirilerinin 
bir sentezini hazırlayarak “A Synthesis of the Antalya 
International Geographical Indications Seminars” adı altında 
uluslararası bir yayına imza attılar.

III.Uluslararası Antalya Semineri’nin nihai amacı, 
geleneksel üretim tekniklerini tarih ve inovasyon ile 
birleştiren, biyoçeşitliliğin korunmasına önem veren, çevre 
dostu üretim modellerini ortaya koyarak, gıda çeşitliliğini 
korumayı teşvik etmek ve bu değer zincirlerini daha iyi bir 
şekilde organize etmek amacıyla, Akdeniz Ülkeleri’nde Yerel 
Gıda Zincirleri ve Coğrafi İşaretler adı altında uluslararası 
bir ağ oluşturmaktı.

Sonuç olarak, III. Uluslararası Antalya Semineri Akdeniz 
Havzası’nda bir araştırma ağının kurulmasını önerdiyse 
de bunun gerçekleşmesi zaman alacak gibi görünüyor. 
Uluslararası boyutta olmadı belki, ama YÜciTA - Yöresel 
Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı’nın 
temeli bu seminer sonucu atıldı ve o zamandan beri de hayli 
yol kat etti. Umarım bu güzel ve başarılı Türkiye örneği, 
diğer Akdeniz ülkelerinin kurumsal, akademik ve girişimci 
kadrolarının bir araya gelerek sivil toplum kuruluşu olarak 
örgütlenmelerine öncülük eder.

2017’den günümüze MAYZEM-Montpellier Akdeniz Tarım 
Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi olarak yeni bir ortaklaşa 
çalışma gerçekleştiremedik. Artık yapılacak çalışmalar 
YÜciTA ile gerçekleşecek gibi görünüyor. Montpellier’in 
yeni kadrolarının YÜciTA ile gerçekleştirilmesi olası bu 
çalışmaları daha ileri götürmesi dileğiyle…

1.  Prof. Dr. Selma TOZANLI 
 (emekli öğretim üyesi) 
 Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü 
 tozanli@iamm.fr
2.  FEMISE, Marsilya’da faaliyet gösteren Akdeniz Ekonomi  
 Kurumları Forumu uluslararası projelere finansal destek  
 veren bir kuruluştur.
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GEOGRAPHICAL INDICATIONS: RICHNESS OF OUR 
REGIONS AND PRODUCTS WITH A FUTURE
Branka Tome

COĞRAFİ İŞARETLER: GELECEĞİ OLAN ÜRÜNLER VE 
BÖLGELERİMİZİN ZENGİNLİĞİ

Branka Tome
Çeviren: Selim Çağatay

GEOGRAPHICAL INDICATIONS (GIs) CONTRIBUTION TO 
BUILDING A MORE SUSTAINABLE FUTURE
Massimo Vittori

COĞRAFI
İŞARETLERİN (Cİ) DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
GELECEĞİN İNŞASINA KATKISI

Massimo Vittori
Çeviren: Selim Çağatay

DÜNYADA VE AVRUPA BİRLIĞİ’NDE COĞRAFİ  
İŞARET UYGULAMALARI, DENEYİMLER VE 
ÇIKARILACAK DERSLER

Dr. Pınar Nacak

ULUSLARARASI
YAKLAŞIMLAR
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Geographical indications are the richness of our 
regions

Geographical indications let you know where the food 
comes from. They guarantee authenticity: product of 
known origin produced according to prescribed rules 
written down in the specifications of the product.

Geographical indications stand for quality food and food 
that it special special because of its origin. A product 
name can only be protected as a geographical indication 
if you show that the food or wine or spirit drink is special 
due to the place where it is made.

To increase visibility and means of promotion of 
geographical indications, the European Union logo is 
indicated on the labelling of agricultural products and 

foodstuffs. The European Union is dedicating considerable 
budget to promoting our geographical indications in the 
internal market and abroad. For example, funds from 
rural development fund are available for producers of 
geographical indications to participate at the fairs where 
they present their products, and for other promotion 
activities organised by the producer group. On the other 
hand, promotion funds are available for organisations 
to co-finance their marketing strategies both within the 
European Union and abroad.  

Geographical indications reward producers for their 
value added
Geographical indications do not only speak to consumers 
but also to producers: they protect farmer’s rights. They 
are intellectual property developed through the decades 
and centuries in rural areas. They present our food culture 

GEOGRAPHICAL 
INDICATIONS: 
RICHNESS OF OUR 
REGIONS AND 
PRODUCTS WITH A 
FUTURE

Uluslararası Yaklaşımlar
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and gastronomic patrimony, and promote our tourism and 
cultural events.

Geographical indications protect farmers’ rights from 
other producers who would freeride of the reputation 
of their product, trying to gain undue profit, by being 
protected against misuse, imitation and evocation. They 
ensure a level playing field: one product specification to 
which all producers adhere. In this way, they incentivize 
cooperation: producers in a local area are working together, 
organising themselves in a group of producers, put them 
in the driving seat, and make them act with one voice 
when it comes to protection of their assets. Geographical 
indications provide a price premium; not only for the 
final product but also for the raw material used for their 
production – this in turn benefits wider rural community.

Geographical indications contribute to sustainable 
development of rural areas
This brings us to the issue of rural sustainability. 
Geographical indications can have broader impacts on 
rural areas, for example on tourism and food-processing 
industry in the region. Consumers today are looking 
for stories that are built around the themes; speciality 
foods and drinks – which geographical indications are – 
constitute a “file rouge” in a region that wants to attract 
visitors and new actors. Geographical indications can help 
a region to show its special character. This is how they can 
find a central place in local and regional development. 

Many geographical indications are produced in rural 
areas, often poor and often threatened by de-population. 
Protection means that a product name can only be used as 
long as the product is made in a specific place. It has been 
shown that this can ensure that the jobs stay where they 
are, and the production does not move to another place. 

Geographical indications have their place in the global 
market
In a globalised world, it is great to have food and drink 
which is different because of its origin. GI are opposite 
from a hamburger tasting the same all over the world, 
made on a standard recipe. 

Geographical indications are not a European phenomenon. 
Similar to the European farmers and processors who were 
able to recognise and protect specific features of their 
products as geographical indications, so are producers 
in other countries interested to protect theirs in their 
territories. Moreover, when they export them to the 
European Union, they might be interested in getting them 
protected also in the importing countries. The European 
Union provides means for such protection. Turkey has 
already registered seven geographical indications in the 

European Union, showing the great interest from Turkey 
in the European system.

Geographical indications have the future
To keep geographical indications successful also in the 
future, the European Commission has been preparing 
improvements of the system of geographical indications, 
which will include:
 • better protection and enforcement of farmers’ and  
  producers’ rights in the European Union and across 
  the world, 
 • tackling internet fraud and counterfeiting so the  
  system of geographical indications is fit for the  
  digital age, 
 • vesting representative producer groups with more 
  power and responsibility to defend and promote  
  their collective asset and contribute to the fight  
  against unfair trading practices, 
 • promoting sustainable production and consumption  
  of geographical indications, and 
 • streamlining rules including establishing a unified  
  registration system that preserves the specificities of  
  the wine, spirits and other key sectors.

European Commission President Ms Von der Leyen  
said, “the system of geographical indications is a key  
part of maintaining high food quality and standards  
and ensuring that our cultural, gastronomic and local  
heritage is preserved and certified as authentic across  
the world.”

Geographical indications have the future. They are part of 
our history, cultural heritage and food culture, which allows 
for their transmission from generation to generation, 
while keeping up with innovation and modernisation.

1.  Branka TOME
 European Commision, Deputy Head of Unit
 Directorate-General for Agriculture and Rural Development 
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Çeviren: Prof. Dr. Selim Çağatay2

Uluslararası Yaklaşımlar

Coğrafi işaretler bölgelerimizin zenginliğidir
Coğrafi işaretler, yiyeceklerin nereden geldiğini 

bilmenizi sağlar. Özgünlüğü; kökeni bilinen ürünün teknik 
özelliklerinde yazılı olarak belirtilen kurallara göre üretilmiş 
olması ile garanti eder.

Coğrafi işaretler, kaliteli gıdayı ve kökeni nedeniyle özel 
gıdayı temsil ederler. Bir ürün adının coğrafi işaret olarak 
korunabilmesi için yalnızca o yiyecek veya şarabın veya 
alkollü içeceğin yapıldığı yer nedeniyle özel olduğunun 
gösterilmesiyle olabilir. 

Coğrafi işaretlerin görünürlüğünü ve tanıtım araçlarını 
artırmak için tarım ürünleri ve gıda maddelerinin 
etiketlerinde Avrupa Birliği logosu yer almaktadır. Avrupa 
Birliği, coğrafi işaretlerimizin iç pazarda ve yurtdışında 

tanıtılması için önemli bir bütçe ayırmaktadır. Örneğin, 
coğrafi işaret üreticilerinin ürünlerini sergiledikleri 
fuarlara katılmaları ve üretici grubu tarafından düzenlenen 
diğer tanıtım faaliyetleri için kırsal kalkınma fonundan 
fon sağlanmaktadır. Öte yandan, kuruluşların pazarlama 
stratejilerini hem Avrupa Birliği içinde hem de yurtdışında 
ortak finanse etmeleri için promosyon fonları mevcuttur.

Coğrafi işaretler, üreticileri yarattıkları katma değerden 
dolayı ödüllendirmektedir
Coğrafi işaretler sadece tüketicilere değil, üreticilere de 
hitap eder; çiftçi haklarını korur. Cİ’ler kırsal alanlarda on 
yıllar ve yüzyıllar boyunca geliştirilen fikri mülkiyetlerdir. 
Yemek kültürümüzü ve gastronomik mirasımızı temsil 
ederler, turizm ve kültürel etkinliklerimizi tanıtıp, geliştirirler.

COĞRAFI IŞARETLER: 
GELECEĞI OLAN 
ÜRÜNLER VE 
BÖLGELERIMIZIN 
ZENGINLIĞI
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Coğrafi işaretler, bu ürünlerin ününden istifade etmeye 
çalışan, yanlış kullanan, taklitlerle haksız kazanç sağlamaya 
çalışan ve ürününün itibarını zedeleyen diğer üreticilere 
karşı çiftçi haklarını korumaktadır. Tüm üreticilerin tek 
ürün spesifikasyonuna bağlı olduğu herkesin eşit olduğu 
bir alan yaratır. Bu şekilde, yerel bir bölgedeki üreticilerin 
birlikte çalışmasını, kendilerini bir üretici grubu olarak 
örgütlemelerini, işlerin onların kontrolünde ilerlemesini ve 
onların bu varlıklarının korunması söz konusu olduğunda 
tek ses olarak hareket etmelerini sağlayacak işbirliği 
ortamını yaratır. Coğrafi işaretler sadece nihai ürün için 
değil, aynı zamanda üretimleri için kullanılan hammaddeler 
için de bir prim yaratarak daha geniş kırsal topluluklara 
fayda sağlanmasına yol açar.

Coğrafi işaretler kırsal alanların sürdürülebilir 
kalkınmasına katkıda bulunur
Bu da bizi kırsal sürdürülebilirlik konusuna getirmektedir. 
Coğrafi işaretlerin kırsal alanlar üzerinde, örneğin 
bölgedeki turizm ve gıda işleme endüstrisi üzerinde daha 
geniş etkileri olabilir. Günümüzde tüketiciler, temalar 
etrafında oluşturulmuş bir talebe sahiptir. Coğrafi işaret 
olan özel yiyecek ve içecekler, ziyaretçi ve yeni piyasa 
aktörleri çekmek isteyen bir bölgeyi cazibe merkezi haline 
getirmektedir. Coğrafi işaretler, bir bölgenin özel karakterini 
göstermesine yardımcı olabilir. Böylece yerel ve bölgesel 
kalkınmada odak noktası, ana özene haline gelebilirler. 

Çoğu coğrafi işaret kırsal alanlarda üretilir ve sıklıkla nüfus 
azalması tehdidi altındadır. Koruma, bir ürün adının yalnızca 
ürün belirli bir yerde yapıldığı sürece kullanılabileceği 
anlamına gelir. Bunun, işlerin olduğu yerde kalmasını 
ve üretimin başka bir yere taşınmamasını sağlayabildiği 
görülmüştür.

Coğrafi işaretler küresel pazarda bir yere sahiptir
Küreselleşen dünyada kökeni sebebiyle farklılaşan yiyecek 
ve içeceklere sahip olmak güzel bir şeydir. Cİ, standart bir 
tarifle yapılan ve dünyanın her yerinde aynı tada sahip olan 
bir hamburgerin tam tersi bir durumu gösterir. 

Coğrafi işaretler bir Avrupa olgusu değildir. Ürünlerinin 
belirli özelliklerini coğrafi işaret olarak tanıyabilen ve 
koruyabilen Avrupalı çiftçiler ve işleyiciler gibi, diğer 
ülkelerdeki üreticiler de kendi topraklarında kendi ürünlerini 
korumakla ilgilenmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği'ne ihraç 
ettiklerinde, ithalatçı ülkelerde de korunmalarını sağlamak 
isteyebilirler. Avrupa Birliği bu tür bir koruma için araçlar 
sağlar. Türkiye halihazırda Avrupa Birliği'nde yedi coğrafi 
işaret kaydetti ve bu da Türkiye'nin Avrupa sistemine büyük 
ilgi gösterdiğini gösteriyor.

Coğrafi işaretler gelecekte de var olacaktır
Coğrafi işaretleri gelecekte de başarılı tutmak için, Avrupa 
Komisyonu coğrafi işaretler sisteminde aşağıdakileri 
içerecek iyileştirmeler hazırlamaktadır:
 • Avrupa Birliği'nde ve tüm dünyada çiftçi ve üretici  
  haklarının daha iyi korunması ve uygulanması,
 • coğrafi işaret sisteminin dijital çağa uygun olması  
  için internet dolandırıcılığı ve sahtekarlığıyla mücadele  
  edilmesi,
 • temsili üretici gruplarına kolektif varlıklarını  
  savunmak ve geliştirmek ve haksız ticaret  
  uygulamalarına karşı mücadeleye katkıda bulunmak  
  için daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi,
 • coğrafi işaretlerin sürdürülebilir üretim ve tüketimini  
  teşvik edilmesi ve
 • şarap, alkollü içkiler ve diğer kilit sektörlerin  
  özelliklerini koruyan birleşik bir kayıt sisteminin  
  kurulması da dahil olmak üzere kuralların  
  düzenlenmesi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Bayan Von der Leyen, “coğrafi 
işaretler sistemi, yüksek gıda kalitesi ve standartlarını 
korumanın ve kültürel, gastronomik ve yerel mirasımızın 
korunmasını ve dünya çapında otantik olarak onaylanmasını 
sağlamanın önemli bir parçasıdır” demiştir.  

Coğrafi işaretler gelecekte de var olacaktır. Cİ’ler bir yandan 
yenilik ve modernleşmeye ayak uydururken, tarihimizin, 
kültürel mirasımızın ve yemek kültürümüzün bir parçası 
olarak nesilden nesile aktarılacaktır.

1. Branka TOME
 Avrupa Komisyonu,
 Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü
 Genel Müdür Yardımcısı
2.  Çeviren: Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY 
 YÜciTA Başkan Yardımcısı
 Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü
 selimcagatay@yahoo.com
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Geographical Indications (GIs) are a type of intellectual 
property rights (IPRs) which offers a powerful 
differentiation tool to products deeply rooted in defined 
geographical areas. The natural features, as well as the 
tradition and culture, peculiar to certain geographical 
environments, confer unique features to GI products. 
Through GIs, the quality and tradition of such goods are 
protected and preserved, creating value for millions of 
producers, processors and distributors around the world.

Currently, there are at least some 8.700 GIs around the 
world2. oriGIn is the global alliance of GIs, representing 
today some 580 groups worldwide. Since its creation in 
2003, oriGIn has been working to strengthen the legal 
protection of GIs at the national, regional and international 
level, as well as to allow its members to benefit from a 
global platform for the exchange of best practices. In the 
framework of the later, over the last few years, the interest 
concerning sustainability has been growing tremendously 
within our network3. The COVID-19 pandemic has in 
fact accelerated the need for value chains in all sectors 

to rethink business models to be able to continue to 
generate value, and to provide for the needs of a growing 
world population, taking into account as well social and 
environmental objectives, so that the ability of future 
generations to meet their own needs is not compromised4. 

Working towards sustainability is not just a “moral” 
obligation, commercial considerations start to play an 
important role in the debate. The generational shifts 
represented by “millennials” becoming a major driver of 
change in consumer behaviour, brought the attention of 
big companies and retailers on local, original and small 
products that can be trusted. Boston Consulting Group 
estimates that between 2011 and 2016, large US consumer 
groups lost $22 billion in sales to smaller brands. 
Sustainability is becoming a major factor influencing 
consumer behaviour.

The United Nations Sustainable Development Goals 
(SDGs)5  are the blueprint to achieve a more sustainable 
future. They address the major global challenges that 

GEOGRAPHICAL 
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we face. With respect to several SDGs, such as the ones 
related to poverty, hunger, health, gender equality, 
decent work, climate and environmental degradation, 
GIs are called upon to provide answers. 

Historically, long before the civil society started to 
question companies and brands concerning their impact 
on the environment and the social welfare of their 
employees and communities, GIs have been sensitive to 
issues such as gender equality, decent work, climate 
and environmental degradation. First of all, with respect 
to environmental issues, GIs cannot switch production 
elsewhere, as “delocalisation" is not compatible with the 
GI scheme itself. Resources and natural capital in a given 
geographical area must be conserved for GIs to continue 
to exist and thrive in the long term. This is why several GIs, 
while adapting to consumer tastes, have been in existence 
for centuries. Moreover, from a social and economic 
perspective, GIs are an integral part of their communities. 
Their ability to generate and fairly distribute value for 
all relevant stakeholders along the chain is a key factor 
in their success. This is achieved through a “local value 
chain governance” which allows relevant stakeholders 
to be represented within structures such as “consejo 
reguladores”, “associations interprofessionnelles”, 
“consorzi”, etc. 

From a more general point of view, in this context, it 
is worth mentioning that independent controls are 
fundamental in the implementation of any rigorous 
sustainability policy. Also in this area, GIs fit the new 
mindset that sustainability requires. Economic actors in 
GIs value chains - farmers, producers, processors and 
distributors - are in fact used to independent audits. Such 
controls are required, before products are commercialised, 
to make sure that the qualities announced in products’ 
specifications are delivered to consumers. Therefore, 
adapting to sustainability audits might prove to be easier 
for GIs. 

For all these reasons, GIs are in a strategic position to 
respond to the sustainability challenges of our time, 
and even represent a model for other economic sectors 
embarking on such a process. This does not mean that 
GIs are sustainable by nature. Evaluating “objectively” 
sustainability performances is also crucial in terms of 
credibility. 

Against these premises, oriGIn and the Food and   
Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) 
have developed a “Sustainability Strategy for Geographical 
Indications (SSGI)” to encourage GI associations around 
the world to look at their potential in this field and engage 
with local stakeholders to give full visibility and/or improve 

their sustainability performance6. Likewise, testing 
tools for GIs groups for assessing current sustainability 
performances (economic, social, environmental and 
governance) and improving them have been recently 
developed, together with a solid sustainability indicators 
database. This tool, which is expected to become available 
to origin members in 2022, connects possible sustainability 
priorities to 372 indicators that not only can measure 
the GI performance in each area of interest (economic, 
social, environmental and governance), but also to other 
sustainability frameworks, such as the UN´s Sustainable 
Development Goals (SDGs) or the Global Reporting 
Initiative (GRI). In addition, the sustainability indicator 
database classifies each indicator characteristics in terms 
of usability, type, definition and requirements, among 
several attributes. 

In the year to come, we expect the interest of our members 
and oriGIn activities related to sustainability to grow even 
further.

1.  Massimo VITTORI
 Managing Director of oriGIn
2.  See oriGIn Worldwide GIs Compilation, available at  
 https://www.origin-gi.com/worldwide-gi-compilation/. 
3.  https://www.origin-gi.com/web_articles/sustainability/. 
4.  United Nation, Report of the World Commission on  
 Environment and Development (Brundtland Report), 1987.  
	 Sustainable	development	is	defined	as	the	development	that	 
 meets the needs of the present without compromising the  
 ability of future generations to meet their own needs.
5.  The complete list of SDGs web is available at https:// 
 sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300. 
6.  Find more information on the FAO/oriGIn SSGI at  
 https://www.origin-gi.com/web_articles/22-02-2018-origin- 
 gis-sustainability-strategy-implemented-with-the-support-of- 
 fao/.
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Coğrafi İşaretler (Cİ), tanımlanmış coğrafi alanlarda 
kökene dayalı ürünlere güçlü bir farklılaştırma aracı 

sunan bir tür fikri mülkiyet hakkıdır. Belirli coğrafi ortamlara 
özgü gelenek ve kültürün yanı sıra doğal özellikler de Cİ 
ürünlerine benzersiz özellikler kazandırır. Cİ'ler aracılığıyla, 
bu tür ürünlerin kalitesi ve geleneği korunurken, dünya 
çapında milyonlarca üretici, işleyici ve dağıtıcı için değer 
yaratılır.

Şu anda, dünya çapında en az 8.700 Cİ bulunmaktadır3. 
oriGIn, bugün dünya çapında yaklaşık 580 grubu temsil 
eden Cİ'lerin küresel ittifakıdır. 2003 yılında kuruluşundan 
bu yana, oriGIn ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 
Cİ'lerin yasal korumasını güçlendirmenin yanı sıra 
üyelerinin en iyi Cİ uygulamaları hakkında bilgi aldıkları 
küresel bir platformdan yararlanmalarını sağlamak için 
çalışmaktadır.4 Son birkaç yıldır bu platform çerçevesinde, 
ağımız içinde sürdürülebilirliğe olan ilgi muazzam bir 
şekilde büyümektedir. COVID-19 salgını aslında, gelecek 

nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün 
verilmemesi için tüm sektörlerde değer üretmeye devam 
edilebilecek ve sosyal ve çevresel amaçları da dikkate 
alarak artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
iş modellerinin yeniden düşünüldüğü değer zincirlerine 
olan ihtiyacı hızlandırmıştır5.  
 
Sürdürülebilirlik için çalışmak sadece “ahlaki” bir zorunluluk 
değil, ticari kaygılar da tartışmada önemli bir rol oynamaya 
başlamıştır. Tüketici davranışındaki değişimin önemli bir 
itici gücü haline gelen “Y kuşağı” tarafından temsil edilen 
kuşak değişimleri, büyük şirketlerin ve perakendecilerin 
dikkatini yerel, orijinal ve güvenilir olabilecek küçük ürünlere 
yöneltmiştir.  Boston Consulting Group’un tahminleri, 2011 
ve 2016 yılları arasında ABD'deki büyük tüketici gruplarının 
daha küçük markalara yaptığı satışlarda 22 milyar dolar 
kaybettiğini göstermektedir. Sürdürülebilirlik, tüketici 
davranışını etkileyen önemli bir faktör haline gelmiştir. 

COĞRAFI 
IŞARETLERIN (CI) DAHA 
SÜRDÜRÜLEBILIR BIR 
GELECEĞIN INŞASINA 
KATKISI
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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(SDG'ler)6, daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için 
bir plandır. Bu hedefler karşılaştığımız büyük küresel 
zorlukları ele almaktadır. Cİ'lerin bu hedeflerle ilgili olarak 
yoksulluk, açlık, sağlık, cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş, 
iklim ve çevresel bozulmayla ilgili olanlara yanıt üretmesi 
istenmektedir.

Tarihsel olarak, sivil toplumun şirketleri ve markaları 
çevre ve çalışanların, toplumun sosyal refahı üzerindeki 
etkilerine ilişkin sorgulamalarından çok önce, Cİ'ler cinsiyet 
eşitliği, insana yakışır iş, iklim ve çevresel bozulma gibi 
konulara duyarlılık gösteriyordu. Her şeyden önce, çevresel 
konularla ilgili olarak, “yersizleştirme” Cİ kavramının 
kendisiyle uyumlu olmadığı için, Cİ ürünlerinin üretim 
yeri değiştirilemez. Belirli bir coğrafyadaki kaynaklar ve 
doğal sermaye, coğrafi bölgelerin uzun vadede var olmaya 
ve gelişmeye devam etmesi için korunmalıdır. Bu nedenle, 
Cİ’ler tüketici zevklerine uyum sağlarken yüzyıllardır 
varlığını sürdürmektedir. Ayrıca, sosyal ve ekonomik bir 
perspektiften, Cİ'ler topluluklarının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Zincir boyunca tüm ilgili paydaşlar için değer üretme ve 
adil bir şekilde dağıtma yetenekleri, başarılarında önemli 
bir faktördür. Bu, ilgili paydaşların "consejo reguladores", 
"associations interprofessionnelles", "consorzi" vb. yapılar 
içinde olduğu gibi temsil edilmesine olanak tanıyan bir 
"yerel değer zinciri yönetişimi" ile sağlanır.
 
Daha genel bir bakış açısından, bu bağlamda, herhangi 
bir sıkı sürdürülebilirlik politikasının uygulanmasında 
bağımsız kontrollerin temel olduğunu belirtmekte fayda 
var. Bu alanda da Cİ’ler sürdürülebilirliğin gerektirdiği 
yeni zihniyete uygundur. Cİ değer zincirlerindeki ekonomik 
aktörler -çiftçiler, üreticiler, işleyiciler ve distribütörler- 
aslında bağımsız denetimleri zaten kullanmaktadır. Bu 
tür kontroller, ürünler ticarileştirilmeden önce, ürünlerin 
spesifikasyonlarında belirtilen niteliklerin tüketicilere 
ulaştırılmasının sağlanması için gereklidir. Bu nedenle, 
Cİ’lerin sürdürülebilirlik denetimlerine uyum sağlaması 
daha kolay olacaktır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, Cİ'ler, zamanımızın 
sürdürülebilirlik sorunlarına yanıt verecek stratejik bir 
konumdadır ve hatta böyle bir sürece girişen diğer ekonomik 
sektörler için bir model teşkil etmektedir. Bu, Cİ'lerin 
doğası gereği sürdürülebilir olduğu anlamına gelmez. 
Sürdürülebilirlik performanslarının “nesnel” olarak 
değerlendirilmesi de güvenilirlik açısından çok önemlidir.
 
Tüm bunlar dikkate alındığında, oriGIn ve Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyanın dört bir yanındaki Cİ 
derneklerini bu alandaki potansiyellerine bakmaya ve yerel 
kuruluşlarla ilişki kurmaya teşvik etmek, paydaşlarına 

tam görünürlük sağlamaları ve/veya sürdürülebilirlik 
performanslarını iyileştirmeleri için “Coğrafi İşaretler 
için Sürdürülebilirlik Stratejisi (SSGI)”ni geliştirmiştir7. 
Benzer şekilde, mevcut sürdürülebilirlik performanslarını 
(ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişim) değerlendirmek 
ve bunları iyileştirmek için Cİ grupları için test araçları, 
sağlam bir sürdürülebilirlik göstergeleri veri tabanı ile 
birlikte yakın zamanda geliştirilmiştir. 

2022'de oriGIn üyelerinin kullanımına sunulması beklenen 
bu araç, olası sürdürülebilirlik önceliklerini yalnızca her 
bir ilgi alanındaki (ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişim) 
CI performansını ölçebilen 372 göstergeye değil, aynı 
zamanda BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(SDG'ler) veya Küresel Raporlama Girişimi (GRI) gibi diğer 
sürdürülebilirlikle ilgili çerçevelere de bağlamaktadır. 
Ek olarak, sürdürülebilirlik göstergesi veritabanı, her bir 
gösterge özelliğini çeşitli nitelikler arasından kullanılabilirlik, 
tür, tanım ve gereksinimlere göre sınıflandırmaktadır.

Önümüzdeki yıl üyelerimizin ilgisinin ve sürdürülebilirlik ile 
ilgili oriGIn faaliyetlerimizin daha da artmasını bekliyoruz.
 

1.  Massimo VITTORI
 oriGIn Genel Müdürü
2.  YÜciTA Başkan Yardımcısı 
 Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü /  
 selimcagatay@yahoo.com
3.  See oriGIn Worldwide GIs Compilation, available at https:// 
 www.origin-gi.com/worldwide-gi-compilation/.  
4.  United Nation, Report of the World Commission on  
 Environment and Development (Brundtland Report), 1987.  
 Sustainable development is defined as the development that  
 meets the needs of the present without compromising the  
 ability of future generations to meet their own needs.  
5.  United Nation, Report of the World Commission on  
 Environment and Development (Brundtland Report), 1987.  
 Sustainable development is defined as the development that  
 meets the needs of the present without compromising the  
 ability of future generations to meet their own needs. 
6.  The complete list of SDGs web is available at https:// 
 sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300. 
7.  Find more information on the FAO/oriGIn SSGI at  
 https://www.origin-gi.com/web_articles/22-02-2018-origin- 
 gis-sustainability-strategy-implemented-with-the-support-of- 

 fao/. 
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Coğrafi işaretlerin başlangıcı olarak, Fransa’da 1883 
yılında Paris Sözleşmesinde yapılan bazı yasal 

düzenlemeleri kabul edebiliriz. Ancak, 1958 yılında, Lizbon 
Anlaşması ile coğrafi işaretler, kapsam ve işlev açısından 
daha belirli hala gelmiştir. Bu antlaşma ile menşe adına 
ve tanımına yer verilmiş, ancak mahreç işaretler bu 
sözleşmenin konusu olmamıştır. Aslında, uzun dönem 
coğrafi işaret uygulamalarında ana eksen sınaî mülkiyetin 
korunması olmuştur. Her ne kadar, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra dünyanın ekonomik ve politik sistemindeki değişimler 

ile küreselleşme süreci farklı bir boyut kazansa da 
yerelleşmenin/yerel ürünlerin ekonomik, etik, ekolojik ve 
sosyo-kültürel anlamda değeri henüz öne çıkmamıştı.

Globalizasyon-Yeni Dünya Düzenine geçiş ile birlikte, 
1995 tarihinde yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü 
Anlaşması’nın ekinde yer alan Ticaretle Bağlantılı 
Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs) coğrafi işaret 
kavramının ilk kullanıldığı anlaşma olarak zuhur etmiştir. 
Anlaşmanın 22. maddesinde coğrafi işaretler; “bir ülkenin 

DÜNYADA VE AVRUPA 
BIRLIĞI’NDE
COĞRAFI IŞARET 
UYGULAMALARI, 
DENEYIMLER VE 
ÇIKARILACAK 
DERSLER
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toprağından veya bu toprak üzerinde yer alan bir bölge veya 
yöreden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü(itibarı) veya 
diğer özellikleri itibarıyla esas olarak bu coğrafi menşeye 
atfedilen ürünleri tanımlamak için kullanılan işaretlerdir” 
şeklinde tanımlanmıştır. 

Mal ve hizmetlerin hiçbir sınır tanımadan kolaylıkla akışını 
sağlayan küreselleşmenin, yerel değerler üzerinde yarattığı 
tehdit ve yerel pazarların bu süreçte kolaylıkla açık pazar 
haline gelme riski, yerel değerlere daha fazla sahip çıkma 
reflekslerini de geliştirmiştir. ”Global düşün, yerel davran, 
yereli koru” yaklaşımları ön plana çıkmış, tüm dünyada 
coğrafi işaretler, sınai mülkiyet hakkı konusu dışında 
daha çok yerel değerlere sahip çıkma meselesi ve kırsal 
kalkınma aracı olarak da önem kazanmıştır.  Ve hızla 
birçok ürün daha fazla Coğrafi İşaret tescili korumasından 
faydalanmaya başlamıştır. 

Dünyada, bu gün, 10.000 kadar coğrafi işaret tescilli ürün 
mevcuttur. Avrupa Birliği’nde Ekim 2021 tarihi itibarıyla 3439, 
Türkiye’de ise 921 coğrafi işaret tescilli ürün mevcuttur. 
Ekim 2020 tarihinde Avrupa Birliği’nde 3358, Türkiye’de 
ise 526 ürün tescili olduğunu göz önüne alırsak, son 1 yılda 
AB’inde 27 ülkede toplam 81 ürün tescil edilirken, Türkiye’de 
395 ürün tescili söz konusu olması dikkat çekmektedir. 

Avrupa Birliği’nde Coğrafi Işaretler
Avrupa Birliği’nde coğrafi işaretlere ilişkin sistem, 
2081/1992 sayılı Konsey Tüzüğü ve geleneksel özellikli ürün 
adına ilişkin 2082/1992 sayılı Konsey Tüzüğü ile kurulmuştur.
2006 yılında, Tarım Ürünleri ve Gıda Maddelerinde Mahreç 
ve Menşe Adlarının Korunması Hakkında 510/2006 (AT) 
sayılı ve 20 Mart 2006 tarihli Konsey Tüzüğü, Geleneksel 
Özellikli Ürün Adı Niteliğindeki Tarım Ürünleri ve Gıda 
Maddeleri Hakkında ise 509/2006(AT) sayılı 20 Mart 2006 
tarihli Konsey Tüzüğü ile Dünya Ticaret Örgütü kararına ve 
TRIPS kurallarına uyum için  yeni düzenlemeler gidilmiştir. 

21 Kasım 2012 tarih ve 1151/2012 sayılı Tarım Ürünleri ve 
Gıda Maddeleri Hakkında Kalite Tasarısı tüzüğü ile ise hem 
tarım ve gıda ürünlerinde kaliteyi yükseltmek ve korumayı 
sağlamak hem de Cİ’de uygulanan mevcut düzenlemeyi 
daha da güçlendirmek amaçlanmıştır. Geleneksel Ürün 
Adı ya da Geleneksel Tariflerin korunmasını düzenleyen 
hükümler de bu tüzükte yer almaktadır.  Tescil süreçleri 
hızlandırılmış, denetim kurallarına açıklık getirilmiş,  
AB kaynaklı ürünler için PDO ve PGI logolarının kullanımı  
4 Ocak 2016’dan itibaren zorunlu olmuştur. Ayrıca, Üçüncü 
ülkelerin ikili anlaşmalarla korunan Cİ’nin, AB kayıtlarına 
sokulabilmesi için yasal bir temel oluşturulmuştur.

Avrupa Birliği’nin bu yeni tüzüğüne göre üçlü koruma 
sistemi:

 1- “Köken Adı Koruması (PDO)” 
  Menşe işaretinde, ürünün coğrafi kökenini  
  göstermesi, mutlaka bir coğrafi ad olması ve  
  ürünün tüm veya esas nitelik ve özelliklerinin o  
  bölgeden kaynaklanması gerekmektedir.
 2- “Coğrafi İşaret Koruması (PGI)”
  Mahreç işaretinde ise üretim aşamalarının en az  
  birinin belirlenen alanda gerçekleşmesi yeterlidir.
 3- “Geleneksel Özellik Garantisi (TSG)” 
  Geleneksel Özelliği Garanti Edilmiş Ürünler 
  olarak düzenlenmiştir.

Avrupa Birliğinde sistem, 3 temel amacı gerçekleştirmeye 
yöneliktir:
 1- Tarımsal ve kırsal politika amacı: Tarımsal üretimde  
  çeşitliliği özendirmek, arz ve talep arasında daha 
  iyi bir denge sağlamak ve az gelişmiş bölge  
  ürünlerinin değerini bulmasını sağlayarak kırsal  
  gelirin artmasına ve nüfusun yerinde tutulmasına  
  çalışmak.
 2- Rekabet politikası amacı: Köken adlandırmasından  
  yararlanan ürün üreticileri arasında eşit rekabet  
  sağlamak.
 3- Tüketici politikası amacı: Tüketiciye en iyi tercihi  
  yapabilmesi için ürünün kökeni ile ilgili açık ve tam  
  bilgi vermek (şeffaf bilgi, inandırıcılık, garantörlük)  
  ve bu ürünlerin tüketici gözündeki yerini  
  güçlendirmek.

Avrupa Birliğinde en fazla tescil sahibi ülkeler sırası ile 
İtalya (314 Cİ), Fransa (261 Cİ), İspanya (207 Cİ), Portekiz 
(139 Cİ) ve Yunanistan (113 Cİ)’dır. AB’nde coğrafi işaretler, 
toptan satış değerinin, %65’ini Şarap ve Sert İçkiler %35’ini 
Tarım ve Gıda Ürünleri Oluşturmaktadır. Avrupa Birliği 
komisyon rakamına göre, AB’de tescilli ürünler tescilli 
olmayan benzerlerine göre ortalama 2,1 kat daha yüksek 
fiyattan satılmaktadır.

Fransa, coğrafi işaretleri en etkin kullanan ülkelerden 
birisidir. Fransa’da coğrafi işaretlerin yerel ürünleri 
koruma ve kırsal kalkınma aracı olması ve katma değer 
yaratan bir sisteme dönüşmesindeki en büyük pay, 1935 
yılında kurulan Ulusal Coğrafi İşaretler Enstitüsü’dür 
(INAO). Devlet Yönetiminde, kamu Temsilcilerinden ve 
Sektör Profosyonellerinden oluşan bir yapıdır ancak Karar 
Alıcı Organlarının büyük bölümünde profosyoneller yer 
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almaktadır. Tarım, Ekonomi, Finans ve Adalet Bakanlıkları ile 
organize biçimde çalışır. Bütçesinin %70’ini devlet, %30’unu 
özel sektör sağlamaktadır. Coğrafi İşaretleri tanıma ve takip 
edilmesi etkin denetim sistemlerinin işlemesi, bağımsız 
denetim kuruluşların denetimi, coğrafi işaretlerin ülke 
içinde ve yurt dışında korunması, tarım alanlarının ve ürün 
özelliklerinin korunması, tanıtımı ve yaygınlaştırılması, 
politikaların şekillendirmesi gibi görevleri üstlenmektedir.

Fransa’da peynir cirosunun yüzde 20’sinden fazlası tescilli 
peynirlerdir. Üretilen peynirlerin yüzde 15’i coğrafi işaretleri 
peynirlerdir. Süt ürünleri sektöründe, 345 Mandıra, 1250 
Çiftçi ve 17843 hayvan yetiştiricisi coğrafi işaret sisteminin 
içindedir.

Coğrafi işaretli peynirlerin ortalama satış fiyatı 14,92 kg/€, 
diğer peynirlerin ortalama satış fiyatı ise 9,02 kg/€’dir. 
Üretimden-pazara ideal bir değer zinciri yaratılmıştır.

Dünya ve AB’nde Iyi Uygulamalar 
Dünyanın her tarafında, coğrafi işaret tescili ile ulusal 
mirasa sahip çıkılması, ürünlerin yurt içi ve yurt dışında 
kolayca tanıtılması, işareti kullanan üretici ve/veya firmalara 
daha fazla gelir elde etme olanağı sağlanmaktadır. Coğrafi 
işaretlerin bir kalkınma aracı olduğu, ekonomik ve sosyal 
katma değer yarattığı birkaç iyi uygulamayı inceleyerek 
ufkumuzu açabiliriz;

Kitmani Coffee Coğrafi Işareti;
Endonezya’dan çiftlikte teslim fiyatlarının %100 artmasına, 
kalite artışına,  talep artışına piyasalarda ünü artmış, 
gençlerin köye dönmesine, kadınların kahve üretimine dahil 
olmalarına, turistik kahve köyleri oluşmasına yol açmıştır. 

Penja Pepper Coğrafi Işareti;
Sahralatı Afrika’nın ilk Cİ’li ürünüdür. Coğrafi işaret 
kullanımı ile birlikte, üretim 328 oranında artmış, üretici 
sayısı 10 üreticiden 200 üreticiye çıkmış, fiyat ise  %129 
oranında aratmıştır.

Boseong Coğrafi Işareti;
Boseong Green Tea coğrafi işareti ile 2 kat üretim, %90 fiyat 
artışı, Boseong yöresinde turist sayısında 3 kat fiyat artışı 
sağlanmıştır.
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Gronoble Cevizi;
Fransa’da üç yöreyi kapsayan alanda, 262 beldede, 3 varyete 
olarak, 7000 hektarlık alanda, sadece 150 -800 metre 
yükseklikte yetiştirilen Gronoble cevizi için 1938 yılında ilk 
kez orijin korumasına alınmış, 1996 yılında ise Menşe(PDO) 
işareti almıştır.

Fidanlıklarda, geleneklere ve doğaya saygı duyarak en 
modern yöntemler birleştirilerek, geleneksel lezzet, kalite 
ve özellikler korunarak sağlıklı ve doğal bir meyve üretimi 
devam ediyor.

Süreci, ceviz üreticileri, toplayıcılar, tacirler, ceviz ağacını 
işleyen İşletmeler, mobilyacılar, Ceviz Araştırma Merkezi 
olmak üzere Mesleklerarası Bir Organizasyon/konsorsiyum 
yürütmektedir. Tarladan sofraya, üretim-paketleme-satış 
kuralları belirlenmiştir. 

Coğrafi İşaretli Gronoble cevizi tüm dünyada tanınmaktadır. 
Gronoble cevizinin kilosu 4,3 EUR/Kg iken Coğrafi İşaretli 
olmayan cevizlerin kilosu  3,7 EUR/kg dır. İthal cevizler ise 
2,9 EUR/kg’dan pazarlanmaktadır.

Üreticilere sağladığı katma değer ise 3 EUR/kg’dır. Cİ 
taşımayan cevizler için ise üreticinin sağladığı katma değer 
2,3 EUR/kg’dır.

13142 ton ceviz üretiminin %70’i coğrafi işaretlidir. 1000 
Üretici, 14 tüccar, 2 kooperatif, 65 üretici ve taşıyıcı bu 
sistemde yer almaktadır. Söz konusu bölgede, doğa ve çevre 
korunmuş, bölgede turizm gelişmiş, ceviz bölgeleri turistik 
gezi alanı olmuş, bölgede tadım günleri organize edilmiştir. 

Neden Başardılar?
İyi uygulamaları ve sistemleri incelediğimiz zaman Coğrafi 
İşaretlerin;
1. Arşiv ve tescil mekanizması olmadığını,
2. Etkin bir denetim sistemi oluşturulduğunu, bağımsız  
    denetim yapılarının olduğunu,
3. Etkin bir yönetişim sistemi olduğunu,
4. Üreticilerin sisteminde aktif rollere ve söz hakkına sahip      
    olduklarını,
5. Üretimden-tüketime kolektif çalışma modelleri  
    oluşturulduğunu,  

6. Tedarik zinciri/değer zinciri yönetiminin iyi  
    kurgulandığını,
8. Cİ, gastronomi-turizm bağlantısının iyi kurulduğunu,
9. Tüketici algısı yönetimine önem verildiği,
    görülmektedir.

Son Söz
Dünya ve AB uygulamalarını baz alarak, coğrafi İşaretlerin, 
doğal kaynaklarımızın, geleneksel üretim yöntemlerimizin 
ve kültürel mirasımızın korunmasını, doğal kaynakların 
gelecek nesillere devredilmesini, optimum ekonomik ve 
sosyal katma değer yaratılmasını sağlayabilecek en önemli 
ve en öncelikli araçlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. 
Halihazırda ülkemizin, mikroklimalardan kaynaklanan 
zengin biyolojik çeşitliliği, verimli tarımsal toprakları 
sayesinde, çok sayıda tarımsal ürün çeşitliliğine, farklı 
medeniyetlerden gelen mutfak kültürü ve otantik üretim 
biçimleri ile coğrafi işaret potansiyeli oldukça çok yüksektir.
Bu potansiyeli iyi kullanmak, coğrafi İşaretli ürünlere tedarik 
zincirindeki tüm aktörler ve doğa ve çevreye saygı duyan 
insanlar olarak sahip çıkalım ki; Ülke ekonomisi kazansın, 
üretimin sürdürülebilirliği sağlansın, yerel değerlerimiz 
kaybolmasın, katma değer artsın, gen kaynaklarımız, 
kültürel mirasımız, kadim bilgilerimiz yarınlara taşınsın.

1.  İzmir Ticaret Borsası
 Genel Sekreter Yardımcısı, YÜciTA
 pinarnacak@itb.org.tr
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COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZE 
SAHİP ÇIKIYORUZ

İNEGÖL KÖFTE

İNEGÖL PIRASASI
İnegöl Pırasası, yurt içinde bu isimle bilinen ve 
marketlerde kapalı ambalajlarda satılan ve diğer 
pırasa türlerine göre tüketiciler tarafından daha 
fazla tercih edilen bir üründür. Odamız İnegöl 
Pırasası’nın coğrafi işaret tescili için çalışmalarını 
başlatmış ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na 
mümüracaat etmiştir. İnegöl Pırasası’nın tescil süreci 
halen devam etmektedir.

İNEGÖL AYÇEKİRDEĞİ
İnegöl Ayçekirdeği çerezlik bir türdür. Ülke 
genelinde bu isimle anılan ve lezzet bakımından 
kendine has özellikleriyle tercih edilen bir 
üründür. İnegöl, çerezlik ayçekirdeğinin 
yyaygınlaştığı yıllardan beri bu topraklarda yetiştirdiği 
kaliteli ürün ile yurt genelinde çerezlik ayçekirdeğinin 
piyasasını belirler konum gelmiştir. Odamız İnegöl 
Ayçekirdeği’nin coğrafi işaret tescili için çalışmalarını 
başlatmış ve süreç devam etmektedir.

1893 yılından günümüze kadar geçen süreçte 
İnegöl ile özdeşleşen İnegöl Köfte'nin ünü 
bölgesel ve ulusal alanda yayılmış olup nihai 
müşteri ile bütünleşmiştir. İlçemizde üretimini 
yapan işletme sayısı yaklaşık olarak 200 
cicivarındadır. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 4 Mart 
2006'da Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 
İnegöl Köftesi Coğrafi işaret tescilini almıştır.
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KUTSAL MEYVE İNCİRİN ANAVATANI: AYDIN 

Çimen Çamoğlu

COĞRAFİ İŞARETLERDE TÜRKİYE VE 
BALIKESİR’İN ZEYTİN-ZEYTİNYAĞLARI VE 
DÜNYADAN ÖRNEKLER 
 Neşe Aksoy Biber, Berrin Bal Onur

TARİHİ VE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIYLA 
ÖNCÜ ŞEHİR ŞANLIURFA VE 
COĞRAFİ İŞARETLERİ

İbrahim Halil Peltek

YÖRELER

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZE 
SAHİP ÇIKIYORUZ

İNEGÖL KÖFTE

İNEGÖL PIRASASI
İnegöl Pırasası, yurt içinde bu isimle bilinen ve 
marketlerde kapalı ambalajlarda satılan ve diğer 
pırasa türlerine göre tüketiciler tarafından daha 
fazla tercih edilen bir üründür. Odamız İnegöl 
Pırasası’nın coğrafi işaret tescili için çalışmalarını 
başlatmış ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na 
mümüracaat etmiştir. İnegöl Pırasası’nın tescil süreci 
halen devam etmektedir.

İNEGÖL AYÇEKİRDEĞİ
İnegöl Ayçekirdeği çerezlik bir türdür. Ülke 
genelinde bu isimle anılan ve lezzet bakımından 
kendine has özellikleriyle tercih edilen bir 
üründür. İnegöl, çerezlik ayçekirdeğinin 
yyaygınlaştığı yıllardan beri bu topraklarda yetiştirdiği 
kaliteli ürün ile yurt genelinde çerezlik ayçekirdeğinin 
piyasasını belirler konum gelmiştir. Odamız İnegöl 
Ayçekirdeği’nin coğrafi işaret tescili için çalışmalarını 
başlatmış ve süreç devam etmektedir.

1893 yılından günümüze kadar geçen süreçte 
İnegöl ile özdeşleşen İnegöl Köfte'nin ünü 
bölgesel ve ulusal alanda yayılmış olup nihai 
müşteri ile bütünleşmiştir. İlçemizde üretimini 
yapan işletme sayısı yaklaşık olarak 200 
cicivarındadır. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 4 Mart 
2006'da Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 
İnegöl Köftesi Coğrafi işaret tescilini almıştır.
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KUTSAL MEYVE 
İNCİRİN ANAVATANI: 
AYDIN

O,Adem’le Havva’dan günümüze gelen, Antik Yunan 
ve Mısır’da verimliliğin, Güney Doğu Asya’da 

ölümsüzlüğün sembolü olan, hem pagan dinlerinde, hem 
de semavi dinlerde kutsal sayılan incirin,  bütün ağaçların 
ilki, Akdeniz Uygarlığının sembolü olarak kabul edilen 
zeytin’in diyarı…

O, “Efeler Diyarı” olarak tanınıyor. Milli mücadelede işgalci 
Yunan güçlerine kök söktüren Yörük Ali  ve   Demirci 
Mehmet Efelerin diyarı… Tarihi süreç içerisinde çesitli 
uygarlıklara beşiklik etmiş, zengin arkeolojik ve jeolojik 
buluntuları ile Türkiye’nin açık hava müzesi ve doğal ve 
kültürel zenginlikleri ile bir turizm cenneti…

O AYDIN… Coğrafi İşaretlerde de  eşsiz bir   kentimiz. 
Halen alınmış 22 adet tescili var. 

Aydın’ın sahip olduğu eşsiz zenginlikleri korumak ve 
gelecek nesillere bozulmadan aktarmak amacıyla coğrafi 
işaret korumasının önemini bilen sivil toplum kurum ve 
kuruluşları işbirliği içerisinde çalışmaktadır. 2021 yılı 
Ekim sonu itibariyle 15 mahreç işaret 7 menşe adı olmak 
üzere toplam 22 adet tescilli ürünü ve 1 adet Geleneksel 
Ürün adı bulunmaktadır. Aydın’ın halen  başvuruları 
yapılmış ve TÜRKPATENT’te tescillerini bekleyen  4 adet  
Coğrafi İşareti daha bulunuyor. Avrupa Birliği’nden alınmış 
7 tescilimizden  ikisi de    Aydın’a ait.  AB komisyonu 
18 Şubat 2016 tarihinde “Aydın İnciri”ni, 24 Eylül 2020 
tarihinde de “Aydın Kestanesi”ni  AB koruması altına aldı.

Yöreler / Aydın

Çimen Çamoğlu1
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AYDIN ILI TESCILLI COĞRAFI IŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI

Coğrafi Işaretin Adı Tescil Tarihi Türü Ürün grubu Başvuru Yapan

Kaynak: TÜRKPATENT Coğrafi İşaretler Veri Tabanı

Aydın İnciri 20.08.2007 Menşe Adı İşlen. ve işlenmemiş meyve, seb. Aydın Ticaret Odası

Aydın Kestanesi 30.12.2013 Menşe Adı İşlen. ve işlenmemiş  meyve, seb. Aydın Ticaret Borsası

Dalama Tandırı 01.11.2017 Mahreç İşareti Yemekler ve çorbalar Efeler Belediyesi

Söke Körüklü Çizmesi 10.04.2018 Mahreç İşareti Halı, kilim dışında kalan el sanatı ürün. Söke Belediyesi

Nazilli Kar Helvası 31.05.2018 Mahreç İşareti Dondurmalar ve yenilebilir buzlar Nazilli Ticaret Odası

Çine Köftesi 29.11.2018 Mahreç İşareti Yemekler ve çorbalar Çine Belediyesi

Aydın Memecik Zeytinyağı 17.09.2020 Menşe Adı Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar Aydın Ticaret Borsası

Karacasu Pidesi 17.09.2020 Mahreç İşareti Yemekler ve çorbalar Karacasu Es. ve Sanatkârlar Odası

Nazilli Pidesi 18.11.2020 Mahreç İşareti Yemekler ve çorbalar Nazilli Ticaret Odası

Germencik Ekşili Tavuk 23.11.2020 Mahreç İşareti Yemekler ve çorbalar Germencik Belediyesi

Karacasu Çömleği 23.11.2020 Mahreç İşareti Halı, kilim dışında kalan el sanatı ürün. Nazilli Ticaret Odası, Karacasu  

    Esnaf. ve Sanatkârlar Odası

Ortaklar Çöp Şiş 23.11.2020 Mahreç İşareti Yemekler ve çorbalar Germencik Belediyesi

Bozdoğan Cevizli Sucuğu 30.11.2020 Mahreç İşareti Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler Nazilli Ticaret Odası

Sultanhisar Çileği 30.11.2020 Mahreç İşareti İşlen. ve işlenmemiş meyve, sebzeler Sultanhisar Ziraat Odası

Dikmen Çiçek Balı /  21.12.2020 Menşe Adı Bal S. S. Yeniköy-Dikmen Balkoop 

Dikmen  Kekik Balı    Tarım, KalKop

Dedebağ Keşkeği /  9.03.2021 Mahreç İşareti Yemekler ve çorbalar Nazilli Ticaret Odası

Karacasu Keşkeği

İncirliova Deve Sucuğu 29.03.2021 Mahreç İşareti İşlenmiş İşlenmemiş Et Ürünleri İncirliova Belediyesi

Aydın Yamalak Sarısı Zey. 21.04.2021 Menşe Adı İşlen. ve işlenmemiş meyve, sebzeler Aydın Ticaret Borsası

Aydın Memecik Zeytini 7.05.2021 Menşe Adı İşlen. ve işlenmemiş meyve, sebzeler Aydın Ticaret Borsası

Aydın Çam Fıstığı 16.07.2021 Menşe Adı İşlen. ve işlenmemiş meyve, sebzeler Aydın Ticaret Borsası

Söke Tatlı Maya Ekmeği 9.08.2021 Mahreç İşareti Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, Söke Ticaret Odası

Aydın Kabak Tatlısı 17.08.2021 Mahreç İşareti Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi
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TESCILLI COĞRAFI IŞARETLER

Aydın Kabak Tatlısı
Aydın Kabak Tatlısı, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 
tescil ettirilmiş olup, halk arasında öküz kabağı olarak 
bilinen bol lifli Cucurbitamoschata türü bal kabağından 
üretilir. Bal kabağı dilimleri 2 veya 4 mm kalınlığında, 
saydam görünümlü ve çatal batırıldığı zaman kırılmadan diri 
bir şekilde duran bir tatlı çeşitidir.

Aydın Kestanesi.................................................................
Aydın Kestanesi, Aydın Ticaret Borsası tarafından hem 
ülke içinde hem de AB nezdinde tescil ettirilmiştir. Meyve 
iriliği, tohum zarının, tohum içine çok az oranda girmesi ve 
tohum kabuğunun kolay soyulabilirliği ürününün ayırt edici 
özellikleridir.

Meyveleri sofralık olarak değerlendirilebildiği gibi, 
değişik şekillerde işlenerek sanayiye dönük olarak 
da bir hammaddedir. En başta gelen değerlendirme 
şekli taze tüketim dışında, kestane şekerciliğidir. 

Aydın Memecik Zeytini........................................................ 
Aydın Memecik Zeytini, Aydın Ticaret Borsası tarafından 
tescil ettirilmiştir. Aydın Memecik Zeytini , İlin iklim 
özellikleri, toprak yapısı ve pH seviyesinin uygunluğu ile 
birlikte bu yörenin etrafını saran dağların zengin bitki 
örtüsü, Aydın Memecik Zeytininin kendine has özelliklere 
sahip olmasını sağlar.

Aydın ilinde Menderes nehrinin suladığı toprakların ve 
ilin kuzeyi ile güneyini çevreleyen dağlık arazilerdeki 
toprakların, fosfor ve mikro element içerikleri yönünden 
yeterli olması; ayrıca genellikle sabah saatlerinde doğu 
yönünde esen poyraz, öğleden sonra ise batıdan esen 
imbat rüzgârları üründe fenolik maddelerde artış sağlar. 
Zeytininin fenolik bileşenlerinden olan luteolin-7-glikozit, 
rutin, trans-sinnamik asit, siyanidin-3-glikozit ve siyanidin-
3-rutinosit miktarları Aydın Memecik Zeytininde yüksektir. 

Aydın Memecik Zeytinyağı................................................... 
Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Ticaret Borsası tarafından 
tescil ettirilmiştir. Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın ilinde 
geleneksel olarak yetiştirilen Memecik zeytin çeşidi 
kullanılarak üretilir. Luteolin bakımından zengindir, serbest 
asitlik ve peroksit derecesi düşüktür. Aydın Memecik 
zeytinyağı yüksek meyvemsi aromatik özelliğe sahiptir.

Aydın Yamalak Sarısı Zeytini.............................................. 
Aydın Yamalak Sarısı Zeytini, Aydın Ticaret Borsası tarafından 
tescil edilmiştir. Aydın ilinin Kuyucak ilçesine bağlı Yamalak 
beldesi orijinli Yamalak Sarısı zeytin çeşidinin Aydın ilinde 
yetiştirilmesi ve işlenmesi ile elde edilen sofralık yeşil 
zeytindir.

Aydın Kabak Tatlısı

Aydın Memecik Zeytini

Aydın Memecik Zeytinyağı

Aydın Kestanesi
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Aydın Yamalak Sarısı Zeytini
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Aydın Çam Fıstığı................................................................. 
Aydın Çam Fıstığı, Aydın Ticaret Borsası tarafından tescil 
edilmiştir. Aydın ilinin iklim özellikleri, toprak yapısı, 
yörenin etrafını saran dağlar Aydın Çam Fıstığının kendine 
has özelliklere sahip olmasını sağlamıştır. Ayrıca ilin 
doğusundan esen poyraz, batısından esen imbat rüzgârları 
fıstık çamı ağaçlarında verimi arttırmaktadır.

Aydın Inciri.......................................................................... 
Aydın İnciri, Aydın Ticaret Odası tarafından hem ülke içinde 
hem de AB nezdinde tescil ettirilmiştir. Aydın İnciri, Ficus 
carica (Anadolu inciri) Sarılop çeşidi, kurutmalık olarak 
değerlendirilen düzgün yapılı ve iri boyutlu, içi yoğun 
ballı ve kıvamlı bir görüntüde, ağızda kendine has yoğun 
bir aroma bırakan ve tatlı kokulu incirdir. Aydın İncirinin 
ayırt edici özelliklerini etkileyen önemli faktörlerden 
birisi de olgunlaşma ve kurutma döneminde esen hakim 
rüzgarlardır. Binlerce yıldır coğrafi sınırda yetiştirilmekte 
olan Aydın İncirinin hasadı ve kurutulması, asırlardır 
geleneksel yöntemlerle yapılır.

Bozdoğan Cevizli Sucuğu..................................................... 
Bozdoğan Cevizli Sucuğu, Nazilli Ticaret Odası tarafından 
tescil edilmiştir. Bozdoğan Cevizli Sucuğu; buğday nişastası, 
içme suyu, beyaz toz şeker ve ceviz içi ile yapılan şekerli bir 
üründür. Yaklaşık 15 cm uzunluğunda ve görünüm olarak 
ortası kalın her iki uç kısmı ise orta kısmından daha ince 
bir şekildedir. 

Ürünün sucuk olarak adlandırılmasının nedeni; bu tatlının 
soğuduktan sonra aldığı şeklin sucuğa benzetilmesindendir. 
Ürünün ustalık becerisi ile geleneksel yöntemler ile 
hazırlanması, ürüne verilen şekil, ürünün karakteristik renk 
ve tadı ürünün ayırt edici özellikleri olarak ön plana çıkar.
 

Dalama Tandırı.................................................................... 
Dalama Tandırı, Efeler Belediyesi tarafından tescil 
ettirilmiştir. Süt kuzu ve oğlak etinden yapılan kendine 
özgü pişirme usulü bulunan kebap çeşididir. Dalama Tandırı 
yapımında kullanılan süt kuzu ve oğlaklar, doğal ortamda 
yetişen kekik, meşe, palamut ve pinar gibi bitkileri yiyerek 
beslenirler. Bu bitkiler süt kuzu ve oğlak etine koku ve lezzet 
katarak etin kalitesini yükseltmektedir. Kullanılan süt kuzu 
ve oğlak ağırlığı 13-20 kg arasında olmalıdır. Dalama Tandırı, 
Madran çayı taşlarından örülen 90-100 cm yüksekliğinde ve 
bir metre genişliğinde özel yapılmış kuyularda pişirilmelidir.

 
Dedebağ Keşkeği / Karacasu Keşkeği................................. 
Dedebağ Keşkeği/ Karacasu Keşkeği, Nazilli Ticaret 
Odası tarafından tescil ettirilmiştir. Yüzyıllardır Dedebağ 
Yaylasında, yaylaya ismini veren tarihsel bir kişiliğe 
addedilerek yapılan bölgeye özgü bir yemektir. Üretimde genç 
erkek keçilerden (erkeç) elde edilen karkas eti kullanılır. 
Genellikle 20 kg ağırlığına ulaşmış erkeçler tercih edilir. 
Dedebağ Keşkeği / Karacasu Keşkeğinde kesinlikle başka et 
kullanılmaz. Kullanılan buğday aşurelik veya yarma buğday 
olabilir. Dedebağ Keşkeği / Karacasu Keşkeği uzun süre ve 
ustalık gerektiren bir usulle dövülerek yapılır. 

Keşkeğin piştiğinde macun kıvamında ve sakız gibi uzaması 
istenir. Et ve buğday homojen bir şekilde, sulu olmayacak 

Aydın Çam Fıstığı

Aydın İnciri

Bozdoğan Cevizli Sucuğu

Dalama Tandırı



40 YÜciTA

Yöreler / Aydın

şekilde özdeşleşir. Erkeç eti keşkeğin kendine özgü lezzetini 
sağlar. Genel olarak odun ateşinde ve bakır kazanlarda 
yapılması nedeniyle tütsülü kendine has bir lezzeti bulunur. 
Dedebağ Keşkeği / Karacasu Keşkeği; yedi asır önceki aynı 
usulle ve aynı bileşenler kullanılarak yapılır, mekanik veya 
elektrikli bir alet kullanılmaz.

Dikmen Çiçek Balı / Dikmen Kekik Balı.............................. 
Dikmen Çiçek Balı/Dikmen Kekik Balı, S.S. Yeniköy-Dikmen 
Balkoop Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından tescil 
ettirilmiştir. Dikmen Çiçek Balının / Dikmen Kekik Balının, 
duyusal olarak karakteristik özelliği, bölgedeki farklı 
kekik türleri sayesinde oluşan kendine has kekik tadı ve 
aromasıdır. koyu sarı-kahverengi arasında değişebilen 
renkte,  tatlı, kıvamlı ve akışkan yapıda olan bir baldır.

Germencik Ekşili Tavuk....................................................... 
Germencik Ekşili Tavuk, Germencik Belediyesi tarafından 
tescil ettirilmiştir. Germencik Ekşili Tavuk; tavuğun haşlanıp 
kızartılarak ve daha sonra olgunlaşmamış üzüm suyu 
kullanılarak hazırlanan yöresel et yemeğidir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında bölgeyi ziyareti 
sırasında Hıdırbeyli Mahallesinde kendisine Germencik 
Ekşili Tavuk yemeği ikram edilmiştir. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bu yemeği beğenmesi ve bölgede görev yapan 
askerlerin de samimiyetle karşılanmaları üzerine, Hıdırbeyli 
Mahallesi Ege 2. Ordu Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Bu 
madalya ve beratı, Germencik Belediyesinde muhafaza 
edilmekte olup bu tarihi olay vesilesiyle Germencik Ekşili 
Tavuk yemeği ile coğrafi sınır arasında ün bağı oluşmuştur.

Karacasu Pidesi.................................................................. 
Karacasu Pidesi, Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
tarafından tescil ettirilmiştir. Karacasu Pidesi, içeriğinde 
kullanılan malzemelerin kalitesi, üretim tekniği ve pide 
ustalarının mahareti ile günümüze kadar ulaşmış ve 
Karacasu ilçesinin sembolü hâline gelmiştir.

Karacasu Pidesi; açık kıymalı pide, kaşar peynirli pide, 
kuşbaşılı pide, beyaz peynirli yumurtalı pide, yuvarlak 
kıymalı pide ve tahinli pide olmak üzere altı çeşitte yapılır. 
Üretiminde kullanılan et, Karacasu ilçesi ve komşu 
ilçelerindeki meralarda otlatılarak yetiştirilen danalardan 
elde edilmelidir.

 
Karacasu Çömleği............................................................... 
Karacasu Çömleği, Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve 
Nazilli Ticaret Odası tarafından tescil ettirilmiştir. Geçmişi 
antik Aphrodisias kentine kadar dayanan Karacasu Çömleği; 
Aydın ili Karacasu ilçesinde doğal ortamda bulunan kırmızı 
toprak kullanılarak el ustalığı ve geleneksel üretim 
metoduyla üretilir. Karacasu ilçesinde çömlekçilik babadan 
oğula aktarılarak varlığını devam ettiren el sanatıdır. 

Dedebağ Keşkeği / Karacasu Keşkeği

Dikmen Çiçek Balı/Dikmen Kekik Balı

Karacasu Pidesi

Karacasu Çömleği
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Nazilli Kar Helvası............................................................... 
Nazilli Kar Helvası, Nazilli Ticaret Odası tarafından tescil 
ettirilmiştir. Nazilli Kar Helvası Aydın İline bağlı Nazilli 
merkez ile Nazilli’yi çevreleyen altı ilçe (Kuyucak, Karacasu, 
Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Buharkent) sınırları içinde 
özellikle yaz mevsiminde tüketilen, serinletici bir içecektir. 
Doğal kar ve vişne şurubu ürünün iki temel bileşenidir. 

Nazilli Kar Helvasının yapımında Nazilli’ye bağlı yüksek 
dağ köyleri ve yaylalarından elde edilen doğal kar ve vişne 
şurubu kullanılmaktadır.
 
Nazilli Pidesi....................................................................... 
Nazilli Pidesi, Nazilli Ticaret Odası tarafından tescil 
ettirilmiştir. Nazilli Pidesinin nefasetini ve kendine has 
kokusunu veren unsurlardan birisi pişirildiği fırındır. Fırınlar 
taş tabanlı odunlu fırındır. Pide hamurunun hazırlanmasından 
pişirilmiş pidenin servis tabağına konmasına kadar geçen 
tüm süreç usta tarafından, el hüneri ile yapılır. Nazilli Pidesi 
hamuru beyaz renkli buğday unundan yapılır. 

Başka herhangi bir un kullanılmaz. Pide hamuru un, su, tuz 
ve maya karıştırılarak yapılır ve kıvamına gelinciye kadar 
elle yoğrulur. r. Nazilli Pidesi, kıymalı, yumurtalı peynirli, 
yuvarlak kıymalı (Nazilli Gülü olarak da bilinir) ve tahinli 
olarak 4 ayrı çeşitte yapılır.

Ortaklar Çöp Şiş.................................................................. 
Ortaklar Çöp Şiş, Germencik Belediyesi tarafından tescil 
ettirilmiştir. Ortaklar Çöp Şiş; yaklaşık 15 cm boyunda ve 
0,5 cm enindeki uçları bıçakla yontularak sivri hale getirilen 
kamışın/kargının uçlarında koyun kuyruk yağı ile kesim 
yaşını almış süt dananın but kısmından elde edilen küçük 
dana et parçalarının mangal kömüründe pişirilmesiyle 
üretilir.

Sultanhisar Çileği................................................................ 
Sultanhisar Çileği, Sultanhisar Ziraat Odası tarafından tescil 
ettirilmiştir. Sultanhisar Çileği, Rosales takımının Rosaceae 
familyasına giren Fragaria x ananassa Duch. melezleri 
içerisinde yer alan çeşitlerin, coğrafi sınırda yetiştirilmesi 
ile elde edilen hoş kokulu, lezzetli ve kırmızı renklidir. 

Sultanhisar Çileği yetiştiriciliğinin geçmişi, 1973 yılına 
dayanır. Sultanhisar Çileği coğrafi sınırda; uygun toprak 
yapısı; uzun yıllardır yapılan çilek yetiştiriciliği ile çiftçilerin 
bilgi birikimi ve tecrübesinin artması; iklimin mikroklima 
özelliği göstermesi gibi sebeplerle çilekte kalitenin yüksek 
olması ile ünlenmiştir.

Söke Körüklü Çizmesi......................................................... 
Söke Körüklü Çizmesi, Söke Ticaret Odası tarafından tescil 
ettirilmiştir. Söke Körüklü Çizmesi, sayası ve taban astarı 
dana derisinden, astarı keçi derisinden, tabanı ve ökçesi 
ise köseleden üretilen; “Baklava (Akordeon) körük” ve “Düz 
körük” çeşitleri olan geleneksel üretim yöntemlerine sadık 
kalınarak tamamen elde üretilen sağlıklı bir ayak giyimidir. 
Orijinal deri renkleri siyah, kahverengi ve bordodur. Her biri 
3-4 cm olan körük kıvrımları ile şekillendirilen konçların 
yüksekliği yaklaşık 46-47 cm, körük aralığı ise 3-4 cm’dir.

Nazilli Pidesi

Sultanhisar Çileği

Söke Körüklü ÇizmesiOrtaklar Çöp Şiş
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Yöreler / Aydın

Söke Tatlı Maya Ekmeği........................................................ 
Söke Tatlı Maya Ekmeği, Söke Ticaret Odası tarafından tescil 
ettirilmiştir. Söke Tatlı Maya Ekmeği; Canıtez 87, Işık 05, 
Yaşa 05, Azkan ve Akça gibi nohut çeşitleri kullanılarak elde 
Kara fırında pişirilir. Özellikle tatlı mayanın elde edilmesi 
ustalık becerisi gerektirir. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile 
ün bağı bulunduğundan üretimin tüm aşamaları, belirtilen 
coğrafi sınırda gerçekleşmelidir.

Çine Köftesi......................................................................... 
Çine Köftesi, Çine Belediyesi tarafından tescil ettirilmiştir. 
Çine ilçesinde üretilen Çine Köftesinin üretiminde kullanılan 
et, Çine’deki meralarda beslenen ve beslenmesinde silaj 
ve şeker pancarı küspesi kullanılmayan, 1-1,5 yaşındaki 
Alaca, Esmer ve Simental ırkı erkek sığırlardan elde 
edilir. İçeriğinde kıyma, hayvan iç yağı, soğan, kimyon ve 
tuz bulunur. Eni 3-3,5 cm, boyu 5-5,5 cm olacak şekilde 
hazırlanan köfteler, önceden yakılmış ve köz olmuş mangal 
kömürü üzerinde 2-2,5 dakika süre ile pişirilir.

Incirliova Deve Sucuğu........................................................ 
İncirliova Deve Sucuğu, İncirliova Belediyesi tarafından tescil 
ettirilmiştir. İncirliova Deve Sucuğu, deve karkas etinden 
üretilir. Deve karkas etinin; çeşitli işlem süreçlerinden 
geçirilip tuz, sarımsak, baharat vb. katkı maddeleri ile 
karıştırılarak olgunlaşma işlemine tabi tutulmasından 
sonra doğal sığır veya dana bağırsağından üretilmiş kılıflara 
doldurulması şeklinde üretilir. Kendine özgü mayhoş 
(ekşimsi) bir tada sahip olan İncirliova Deve Sucuğunun 
rengi dış bakıda kırmızımsı kahverengi, kesitinde yağlar 
mozaik görünümde homojen dağılmış haldedir. 

Söke Tatlı Maya Ekmeği

Çine Köftesi İncirliova Deve Sucuğu
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Tescil Süreci Devam Eden Coğrafi Işaretler
 • Söke Kulak Tatlısı 
 • Olukbaşı Oğlak Çevirme Kebabı| 
 • Madran Suyu 
 • Aydın Yuvarlaması

Tescilli Geleneksel Ürün Adları
 • Şevketi Bostan/Şevket-i Bostan

Şevketi Bostan/Şevket-i Bostan Söke Ticaret Odası tarafından 
tescil ettirilmiştir.  Şevketi Bostan / Şevket-i Bostan; 
kuşbaşı et, şevketi bostan bitkisi, zeytinyağı ile pişirilip 
terbiye edilerek servisi yapılan ve Türkiye genelinde bilinen 
bir geleneksel yemektir. Şevketi Bostan / Şevket-i Bostan 
yemeğinin üretiminde kullanılan şevketi bostan bitkisi;  
19 yy’da Girit Adasından Batı Anadolu’ya göç eden Müslüman 
Türk topluluğu beraberinde getirilen bitkilerdendir. 
 

Tescilli Coğrafi Işaretlerin Aydın Ili ve Ege Bölgesi’ndeki 
Diğer Kentler Arası Dağılımı
Ege Bölgesinde yer alan 8 ilde toplam tescilli coğrafi işaret 
sayısı 141 iken, Aydın İli’nin tescilli coğrafi işaret sayısı 
22’dir.  Aydın ili tescillerin %15 i’ne sahip olup, İzmir ve 
Afyonkarahisar’dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 
 

Kaynak: TPMK, Coğrafi işaretler Portalı’ndan elde edilen veriler ışığında hazırlanmıştır.

1.  Çimen Çamoğlu 
 Çimenrengi Yöresel ve Sağlıklı Ürünler Mağaza  
 İşletmecisi,  
 cimenmtlu@gmail.com
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COĞRAFİ İŞARETLERDE 
TÜRKİYE VE 
BALIKESİR’İN 
ZEYTİN-ZEYTİNYAĞLARI 
VE DÜNYADAN 
ÖRNEKLER

3

Antik dünyanın en değerli ticari ürünlerinden biri olan 
zeytinyağı için Cicero’nun söylediği bu söz coğrafi 

işaretin belki de ilk uygulamalarından birini gösteriyor. 

Fransa Köken Adlandırmaları ve Kalite Ulusal Enstitüsü’ne 

(Institut National de l’Origine et de la Qualité – INAO) göre 

“yöre (terroir), içinde bir tarımsal üretim ve fiziki ortam 

ile beşeri faktörler kümesinin bulunduğu ve bunların 

arasında karmaşık etkileşimlerin yer aldığı bir sistem”dir. 
Üretildikleri yöre ile güçlü bağları olan coğrafi işaretler, 
özgün bir ekosistemde yaşayan insanın tarihten gelen 
bilgi ve becerisini yansıttığı özel, kaliteli, karakteristik 
ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Bilinirliliği yüksek bu 
ürünler dünyanın pek çok ülkesinde kanunlarla koruma 
altına alınıp “Coğrafi İşaret Tescili” ile korunuyorlar. 

“... Biz ki, Alpler’in ötesindeki halkların zeytin ve 
üzüm yetiştirmelerine izin vermeyiz ki böylece kendi 
zeytinliklerimiz ve üzüm bağlarımız daha da değer 
kazansın!”  
                                                              Cicero 

Yöreler / Balıkesir

Neşe Aksoy Biber1, Berrin Bal Onur2
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Coğrafi işaretler 1995 yılında kurulan Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ) ile küresel bir olgu haline gelmiş durumda. 
Verilere göre dünyada korunan 10 binin üzerindeki coğrafi 
işaretin üçte biri Avrupa Birliği’ne ait. Türkiye ise Milas 
Zeytinyağı’nın da aralarında olduğu 7 AB tesciline sahip. 
Küresel ticarette kalite güvenceleriyle yer bulan yüksek  
Cİ tescilli ürün arasında ülkemiz ürünlerinin hak ettiği 
yeri bulması coğrafi işaretler konusunda ülke içinde 
yapılacak etkin çalışmalara bağlı görülüyor. 

Köklü zeytin üreticisi ülkelerin tümünde coğrafi güvence 
sistemleri mevcut. Ancak ürünün AB’de tescil alması, 
dünya ticareti için kabul edilebilir bir kriter ve oldukça 
önemli avantaj sağlıyor. 

AB sisteminde Türkiye’de de geçerli olan 3 güvence 
işareti kullanılıyor. Bunlardan birincisi, bütün özelliklerini 
üretildiği coğrafi alandan alan “Menşe adı işareti”  
(PDO – Protected Designation of Origin). İkincisi, üretimi, 
işlemesi ve diğer işlemlerinden en az birini belirlenmiş 
coğrafi alan içinde gerçekleştirilen “Mahreç işareti”  
(PGI – Protected Geographical Indication). Diğeri ise 
menşe ya da mahreç kapsamına girmeyen, geleneksel 
bir üretim metodu veya geleneksel bir malzemeden 
üretilmiş ürünleri tanımlayan “Geleneksel ürün adı”dır  
(TSG – Traditional Speciality Guaranteed). 

Diğer yöresel ürünlerde olduğu gibi zeytinyağında da değer/
kalite kavramlarını öne çıkarmayı sağlayan coğrafi işaret, 
üreticiler için adil ticaret ve fiyat garantisi, tüketiciler için 
açık bilgi aktarımı ile alım güvencesi sağlıyor. Sistemin 
doğru yönetilmesi ile yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı 
desteklemek, geleneksel bilgi ve kültürü korumak, 
turizme katkı, ürün taklitçiliği ile mücadele gibi temel 
amaçları olan coğrafi işaret ülkeye katkı sağlarken küresel 

ticaretin de anahtarı oluyor. Coğrafi işaretlerde ulusal ve 
gönüllü bir araştırma ağı olan YÜCİTA (Yöresel Ürünler 
ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı) Başkanı Prof. 
Dr. Yavuz Tekelioğlu Hocamızın dediği gibi, “Cİ sistemi bir 
sacayağına benzemektedir. Ayaklardan ilki tescil, ikincisi 
yönetişim, üçüncüsü ise denetimdir. Sistemin başarısı 
bu ayakların uyumlu ve başarılı çalışmasına bağlıdır.” 
Bir Akdeniz ülkesi olarak zeytin ve zeytinyağında yüksek 
coğrafi işaret potansiyeline sahip Türkiye ve Balıkesir’in 
yönetişim ve denetim sistemlerini en doğru şekilde 
oturtarak ulusal ve uluslararası pazarlarda yol alması en 
büyük dileğimiz. 

Bu kapsamda, Balıkesir’in coğrafi işaretli ürünleri yanında 
kalite konusunda Edremit Körfezi ile birlikte adları anılan 
Toscana (İtalya) ve Girit (Yunanistan) coğrafi işaretleri 
hakkında kısa bilgilere de yer verdik. Metinde örnek 
uygulama konusunda fikir vereceğini düşündüğümüz 
Chianti Classico DOP Sızma Zeytinyağı detaylarını da 
aktardık. 

Türkiye’nin coğrafı işaret tescilli zeytin ve zeytinyağları 
Türkiye’de Ekim 2021 itibariyle coğrafi işaret sınırları 
belirli, kendine has hazırlama ve işleme yöntemlerine 
sahip 9 zeytin, 12 zeytinyağımız “Coğrafi İşaret” tescili 
almış bulunuyor. Balıkesir, tescilli ürün listesinde, 
Edremit Körfezi Yeşik Çizik Zeytini, Ayvalık, Burhaniye ve 
Edremit Zeytinyağları ile öne çıkıyor. 23 Aralık 2020’de AB 
Komisyonu tarafından tescil altına alınan Milas Zeytinyağı 
şu an Türkiye’nin AB tarafından tescillenen tek zeytinyağı. 
Balıkesir’in Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini ve Ayvalık 
Zeytinyağı’nın AB tescil çalışmaları da sürüyor.

Yöreler / Balıkesir
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TABLO 1. TÜRKIYE’NIN TESCILLI ZEYTINYAĞLARI

TABLO 2. TÜRKIYE’NIN TESCILLI ZEYTINLERI

Coğrafi Işaretin Adı Tescil Tarihi Türü Başvuru yapan/tescil ettiren

Coğrafi Işaretin Adı     Tescil Tarihi          Türü Başvuru yapan/tescil ettiren

Güney Ege Zeytinyağları 27.04.2006 Menşe Adı S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Ayvalık Zeytinyağı 11.06.2007 Menşe Adı Ayvalık Ticaret Odası

Nizip Zeytinyağı 5.06.2012 Mahreç İşareti Nizip Ticaret Odası

Milas Zeytinyağı 6.12.2016 Menşe Adı Milas Ticaret ve Sanayi Odası

Edremit Zeytinyağı 13.12.2017 Menşe Adı Edremit Ticaret Odası

Mut Zeytinyağı 17.07.2018 Menşe Adı Mut Ticaret ve Sanayi Odası

Kuzey Ege Zeytinyağları 14.11.2018 Mahreç İşareti S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Burhaniye Zeytinyağı 11.08.2020 Menşe Adı Burhaniye Ticaret Odası

Aydın Memecik Zeytinyağı 17.09.2020 Menşe Adı Aydın Ticaret Borsası

Ödemiş Çekişte Zeytinyağı 26.10.2020 Menşe Adı Ödemiş Ticaret Odası

Geyikli Zeytinyağı 1.03.2021 Menşe Adı S.S. Geyikli Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Tarsus Sarıulak Zeytinyağı 25.05.2021 Menşe Adı Tarsus Ticaret Borsası

Gemlik Zeytini  03.10.2005 Menşe Adı  Gemlik Ticaret Borsası

Akhisar Domat Zeytini 13.12.2012 Menşe Adı  Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası

Akhisar Uslu Zeytini 13.12.2012 Menşe Adı Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası

Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini 31.07.2015 Menşe Adı Edremit Ticaret Odası

Tarsus Sarıulak Zeytini 16.04.2018 Menşe Adı Tarsus Ticaret Borsası

Milas Yağlı Zeytini 28.08.2019 Menşe Adı Milas Ticaret ve Sanayi Odası

Antalya Tavşan Yüreği Zeytini 06.09.2019 Menşe Adı Antalya Ticaret Borsası

Aydın Yamalak Sarısı Zeytini 21.04.2021 Menşe Adı Aydın Ticaret Borsası

Aydın Memecik Zeytini  07.05.2021 Menşe Adı Aydın Ticaret Borsası

Kaynak: TÜRKPATENT Coğrafi İşaretler Veri Tabanı

Kaynak: TÜRKPATENT Coğrafi İşaretler Veri Tabanı
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Balıkesir’in coğrafi işaretli zeytin ve zeytinyağları
Coğrafi işaret tescilli zeytin ve zeytinyağları bilgileri tescil 
belgelerinden  3 temel başlık esas alınarak aktarılmıştır. 

Ayvalık zeytinyağı 
28.03.2004 tarihinden itibaren korunmak üzere 19.03.2005 
ve 10.06.2006 tarihlerinde Ayvalık Ticaret Odası tarafından 
Türk Patent ve Marka Kurumu’na “Menşe” adı ile tescil 
ettirilmiştir. Hologramlı etiket kullanımı Ayvalık Ticaret 
Odası tarafından yürütülmektedir. 

Coğrafi Sınırları: Ayvalık Bölgesi; doğusunda Madra 
Dağları, batısında Ege Denizi, güneyinde İzmir il hududu 
olan Madra Çayı, kuzeyinde Gömeç ilçesi ile çevrili alan. 

Ürünün Tanımı: Altın sarısı renkte, hoş kokulu, yüksek 
aromalı, kimyasal ve duyusal özellikleri çok iyi olan ve 
Ayvalık/Edremit yağlık zeytinlerinden üretilen zeytinyağı.
 
Ürünün Ayırt Edici Özellikleri: Bölge ürününü farklı 
kılan etmen toprağın mineral yapısının klorofil ile 
buluşan elverişli fotosentezi, Madra ve Kaz dağları ile 
yaratılan hava akımları ve 10 Aralık-5 Ocak tarihlerindeki 
olgunlaşma devresi sırasında kıvam yoğunluğunu 
mümkün kılan 5-6 derece ısı ile don ve kırağıyı önlemesi. 
Bölge faktörü nedeniyle ortalama 1 yıl olan dayanıklılık 
süresinin genelde 19- 24 aya çıkarması, yağ asidi 
konusundaki kıvamının duyusal algılama yöntemiyle 
tadım yapılabilmesidir. 

Burhaniye zeytinyağı 
25.01.2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 11.08.2020 
tarihinde Burhaniye Ticaret Odası tarafından Türk Patent 
ve Marka Kurumu’na “Menşe” adı ile tescil ettirilmiştir. 
Burhaniye Ticaret Odası zeytinyağı laboratuvarı kurulması 
için proje yaparak, 2021 yılında üreticilere coğrafi işaret 
tescilli hologram kullanımı başlatmayı hedeflemektedir. 

Coğrafi Sınır: Balıkesir ili Burhaniye ve Gömeç ilçelerinin 
doğuda Madra Dağları, batıda Ege Denizi, güneyde 
Mayatepe’den Keremköy’e uzanan yay ile kuzeyde Dutluca 
köyünden Çoruk köyüne kadar olan yay içinde kalan alan. 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: Burhaniye’de 
bulunan Adramytteion Antik Kenti’nde yapılan kazı 
çalışmalarından elde edilen bulgulara göre, yörede 
zeytinciliğin 2.000 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 

Burhaniye Zeytinyağı, Ayvalık çeşidi zeytinlerin sıkımı 
ile elde edilen naturel sızma zeytinyağıdır. Ayvalık çeşidi 
zeytinlerin ortalama tane ağırlığı 3,6 gramdır. Meyveleri 
orta büyüklükte olup şekli yuvarlağa yakın, silindiriktir. 
Yağ oranı %18-24 arasında değişir. Hem yağlık hem 
sofralık olarak değerlendirilir. Yöre zeytinlerinden elde 
edilen Burhaniye Zeytinyağları asitliği 0,3-0,8 civarındadır 
ve kendine özgü hoş bir aromaya sahiptir. 

Burhaniye denizi, dağları, tepeleri, ova ve vadileri 
ile coğrafi bir ünite oluşturur. Bu bölgesel özellikler 

Yöreler / Balıkesir
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Burhaniye Zeytinyağı’nın kendine has kalite kriterleri ve 
özelliklerinin ortaya çıkmasında etkilidir. Ekolojik şartların 
zeytin yetiştiriciliği için elverişli olması yörede ağaç başına 
tane zeytin veriminin yüksek olmasını sağlamıştır. 

Edremit körfezi yeşil çizik zeytini 
18.07.2014 tarihinden itibaren korunmak üzere 31.12.2014 
tarihinde Edremit Ticaret Odası tarafından Türk Patent 
ve Marka Kurumu’na “Menşe” adı ile tescil ettirilmiştir. 
Hologram kullanımı Edremit Ticaret Odası tarafından 
yürütülmekte olup 2020 yılında 30 marka tarafından 
coğrafi işaret tescil hologram etiketi kullanılmaktadır. 

Coğrafi Sınır: Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Edremit 
Körfezi’nde yer alan Havran, Burhaniye, Ayvalık ile 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçe sınırları içerisindeki 
Bababurnu’ndan başlayıp Küçükkuyu beldesini de 
kapsayan bölgede yetişir. 

Coğrafi İşaretin Kaynaklandığı Alan: Edremit Körfezi.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: Zeytingiller 
familyasına (Olea europea) ait Edremit Zeytini’nden 
üretilen Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Edremit 
Körfezi’nde rakımı 50-250 metre arasında, eğimi %5-6 
civarında zeytinliklerde yetiştirilmiş olan aşılı bitkilerden 
elde edilen meyvelerdir. Tamamen doğal tatlandırıcılar 
kullanılarak üretilen Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini 
kendine has hazırlama ve işleme yöntemine sahiptir. 

Edremit zeytinyağı 
22.05.21017 tarihinden itibaren korunmak üzere 
13.12.2017 tarihinde Edremit Ticaret Odası tarafından 
Türk Patent ve Marka Kurumu’na “Menşe” adı ile tescil 
ettirilmiştir. 2021 yılında üreticilerin hologramlı etiket 
kullanımına geçiş için çalışmalar planlanmaktadır. 

Coğrafi Sınır: Kuzeyde Kaz Dağı, batıda Çanakkale Ayvacık 
ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Edremit ilçesi 
sınırında akan Çanakkale-Balıkesir il sınırı kesişme 
noktasını da teşkil eden Mıhlı Çayı, doğuda Havran ilçesi 
ile yine Balıkesir iline bağlı olan Burhaniye ilçesi sınırları 
ile çevrelenen yaklaşık 224.580 dekar alandır. 

Edremit Körfezi, Yeşil Çizik Zeytini
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Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: Edremit  
Zeytinyağı orijinin Edremit olduğu bilinen Ed- remit 
(Ayvalık) yağlık zeytin çeşidinden elde edilen naturel 
sızma zeytinyağıdır. Edremit zeytin çeşidi coğrafi olarak 
Edremit ilçe sınırları içerisinde ve aynı zamanda ilçe 
sınırlarını da oluşturan kuzeyde Kaz Dağı, batıda Mıhlı 
Çayı, doğuda Havran ilçesi ve Burhaniye ilçe sınırlarını 
kapsayan bölgede yetiştirilen yaygın bir çeşittir. 

Yörenin zeytin tarımında zararlı olabilecek hâkim 
rüzgârlardan bölge zeytinliklerini koruyan Kaz ve Madra 
gibi dağlarla çevrilmesi, Edremit Körfezi’nden esen 
nemli imbat rüzgârlarının dağlardaki yüksek ve zengin 
bitki örtüsünün oluşturduğu oksijenle harmanlanıp 
zeytin ağaçlarının üzerini adeta bir buğu ile kaplaması en 
kurak yıllarda dahi zeytinlerin zarar görmesini engeller. 
Bu durum Edremit Zeytin- yağı’nın kalitesinde üstünlük 
sağlayan ve ürüne ayırt edici özelliklerini kazandıran 
unsurların başında gelmektedir. 

Kuzey Ege zeytinyağları 
16.12.2016 tarihinden itibaren korunmak üzere 
14.11.2018, tarihinde TARİŞ Tarım Satış Kooperatifi 
tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na “Mahreç” adı 
ile tescil ettirilmiştir. Hologramlı etiket kullanımı TARİŞ 
tarafından yürütülmektedir. 

Coğrafi Sınırı: Kaz ve Madra dağlarıyla çevrelenen; Ezine, 
Ayvacık (Küçükkuyu); Edremit (Altıno- luk), Havran, 
Burhaniye, Gömeç, Ayvalık (Altınova), Dikili, Bergama 
(Zeytindağ) ve Aliağa-Şakran’ı kapsayan bölgedir. 

Ürün Tanımı: Orijinin Edremit olduğu bilinen Ayvalık 
(Edremit yağlık) zeytin çeşidinden elde edilen naturel 
sızma zeytinyağıdır. 

Ayırt Edici Özellikleri: Tanımı yapılan yörede yetişen, 
orijinin Edremit olduğu bilinen Ayvalık (Edremit yağlık) 
zeytin çeşidinden elde edilir. 

Duyusal Özellikleri: Badem, elma, çiçekler, çimen, yeşil, 
yeşilimsi meyvemsi, zeytin yaprağı, olgun meyvemsi, 
yumuşak meyvemsi ve domates olarak tanımlanan 
meyvemsilik özelliklerinden en az birini düşük veya orta 
şiddette içeren dilde hoşa giden tatlımsı his bırakır. Düşük 
ve orta şiddette acılık ve yakıcılık içerir. Hafif akıcı ve genel 
olarak su gibi diye tanımlanan karakteristik hisse sahiptir. 

Coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin denetim yapısı 
Denetimler tescil sahibi olan Ayvalık, Burhaniye ve 
Edremit Ticaret odaları ve TARİŞ’in koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilmektedir. Her kurum kendi belirlediği 
kriterlerden hareket ederken genel olarak denetim 
başlıklarında belirledikleri kurum ve kuruluşlardan 
uzmanların katılımıyla (İlçe Tarım ve Orman 
müdürlüklerinden, üniversite, Ziraat Odası, Zeytincilik 
Derneği, Zeytin Üreticileri Derneği, TARİŞ ve Bornova 
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü) denetimlerini 
gerçekleştiriyor. Denetimler her odanın kendi belirlediği 
sıklıkta genel olarak yılda 1-4 arasında yapılarak sonuçları 
Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunuluyor. Gerekli 
görüldüğünde veya şikâyet üzerine denetimler tekrar 
ediliyor. Tescilli zeytinyağın duyusal analizi için eğitimli 
panel üyelerinden oluşan (Uluslararası Zeytin Konseyi 
tarafından tanınmış veya akredite) bir panel tarafından 
gerçekleştiriliyor. Duyusal analizlerde tarafsızlık ilkesinin 
korunarak firma bilgisi verilmiyor. 

Coğrafi işareti ve önemini yine Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu 
Hocamızın sözleriyle vurgulayalım: “Dünyada belki de 
hiçbir ülkenin sahip olmadığı Cİ potansiyeli Türkiye için 
büyük bir şans, büyük bir fırsat olup, iyi değerlendirilmesi 
halinde ülke için çok önemli ekonomik ve sosyal açılımlar 
sağlayabilecektir. Bunun da yolu etkin bir Cİ sisteminin 
kurulmasından geçmektedir.” 

Dünyadan Coğrafi Işaret Modelleri 

Zeytinyağlarının coğrafi kökenleri
AB ülkelerinde Cİ koruma sistemi tescil+yönetim+deneti-
min uyumla yürütülmesi ile sürdürülüyor. Dünyada pek 
çok ülkenin örnek aldığı Fransa’da tescili takip eden 
süreçte, ürünün yönetişimi ulusal ve ürün düzeyinde 
olmak üzere iki ayrı sistemle yürütülüyor. 

Ulusal yönetişim, AB ülkelerinin büyük kesiminde Tarım 
Bakanlığı’na bağlı bu amaçla kurulmuş kamu kurumları 
tarafından gerçekleştiriliyor. Örneğin, Fransa’da 1947 
yılında kurulmuş olan “Köken Adlandırmaları ve Kalite 
Ulusal Enstitüsü” bu görevi üstlenirken, merkezi Paris’te 
bulunan enstitünün 8 bölgede 24 şubesi, 250 çalışanı 
bulunuyor.
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Ürün düzeyinde yönetişim ise tescil sahibi kurum 
tarafından gerçekleştirilen yönetişimi anlatıyor. 
Tescili alan kurumun temel görevi “üretim zincirinin 
rasyonel çalışması ve ürünün korunmasına yönelik tüm 
faaliyetleri gerçekleştirmek”. AB ülke modellerinde 
bazı ürün yönetişimlerinin 80-100 kişinin çalıştığı ürün 
konfederasyonları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. 

Denetim ise, üreticinin kendisini denetlediği “öz denetim”, 
tescil alan kurum tarafından yapılan “iç denetim”, AB 
normlarına göre akredite olmuş donanımlı, bağımsız ve 
tarafsız özel kuruluşlarca yapılan “dış denetim” olmak 
üzere 3 şekilde yapılmaktadır. Kalitede sürdürülebilirliğin 
teminatı olan denetim sistemi, AB’de katı kurallarla 
işletiliyor. Bu kapsamda coğrafi işaret tescili alan bir 
zeytinyağı yıl içinde mevzuatlarda yer alan farklı kriterler 
açısında 30’dan fazla denetim geçiriyor. 

AB ve Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından belirlenen 
sızma zeytinyağı kriterleri hemen hemen bütün dünyada 
kabul görmüş durumda. Bu nedenle, dünyanın farklı 
yerlerinde AB kalite sistemleri büyük ölçüde uygulanıyor. 
California Olive Oil Council ise kalite sistemleri konusunda 
etkin, yüksek standartlı çalışmalar yürütüyor. 

Italya 
İtalya coğrafi işaret sisteminde zeytinyağı önemli bir yer 
tutuyor. “Menşe adı işareti”, ülkede DOP (Denominazione 
di Origine Protetta) sertifikası ile tanımlanıyor. Bir yağın 
DOP sertifikası ile satılabilmesi için mevzuatta belirtilen 
30’dan fazla kimyasal analizden ve uzman tadımcı 
değerlendirmesinden geçmesi zorunlu. Kurallar belli 
bir bölgedeki her zeytin ağacının DOP yetkililerince 
kaydedilmiş olmasını, ağaçların dikim sıklığı, tür, hasat 
mevsimi, işleme sırasında aşılmaması gereken zaman 
gibi kesin detaylı ayrıntıları içeriyor. 

İtalyan Coğrafi İşaretler Konsorsiyumları Birliği 
(Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche 
AICIG) Başkanı Nicola Cesare Baldrighi’nin 2017 yılında 

Türk ve İtalyan coğrafi işaretlerinin aktarıldığı yayındaki 
coğrafi işaret sistemlerinin konsorsiyumlar tarafından 
yürütüldüğünü vurgular. İtalya’da geçtiğimiz yılın başından 
bu yana geleneksel ürünleri belli bir disiplin çerçevesinde 
marka haline getirmeyi amaçlayan bu konsorsiyumlar 
İtalya Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tanınıyor. Coğrafi 
işaretlerle ilgili koruma, tanıtım, iyileştirme, tüketicilerin 
bilgilendirilmesi ve ürün yönetilmesi işlevlerini yürüterek 
uygunluk denetiminin nasıl yapılacağını da belirliyorlar. 
Denetim faaliyetleri İtalya Tarım Bakanlığı’nın “Tarım-
Gıda Ürünlerinin Kalite Koruma ve Dolandırıcılık Önleme 
Merkezi Denetim Dairesi Başkanlığı” ile işbirliği halinde 
gerçekleştiriliyor. Yıllık denetim planları ile çok geniş 
kapsamlı uluslararası düzeyde izleme ve yasal koruma 
faaliyetleri de konsorsiyum bünyesinde çalışan denetim 
profesyonellerince gerçekleştiriliyor. Marka ve etiket 
kullanımı faaliyetlerini üstlenen konsorsiyumların 
masrafları üretici ve kullanıcılar tarafından (konsorsiyum 
üyesi olup olmamasından bağımsız olarak) üstleniliyor. 

Karakteristik özelliklerini üretildikleri toprakların 
çevresel ve beşeri faktörlerinden alan coğrafi işaretli 
ürünler korunması ve tanıtılması gereken kolektif bir 
mirası temsil eder. Zeytinyağı Akdeniz ülkelerinde, yerel 
ve ulusal kimliğin önemli bir ifadesi olarak çok kıymetlidir. 
İtalya üretimi teşvik ederek tescilli zeytinyağlarını genel 
bir kusursuzluk düzeyinde üreterek, yüksek kalitede 
harman yağlar elde etme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu 
nedenle, İtalyan zeytinyağları dünya pazarında en pahalı 
zeytinyağlarıdır. Koruma altındaki üretim bölgelerinde, katı 
uygulamalarla üretilen tescilli İtalyan zeytinyağlarında 
oluşan kalite imajı bugün pek çok standart İtalyan 
zeytinyağının pazarlanmasına da yardımcı olur. 

İtalya’nın 15. yüzyıldan bu yana devlet tarafından destek 
gören kalite anlayışı eğitimini İtalya’da alan Türkiye’nin 
ilk profesyonel zeytinyağı oleoğu sevgili Selin ERTÜR’ün, 
“Türkiye zeytinyağında nasıl yol alır?” sorumuza verdiği 
cevabı hatırlatıyoruz: “Çiftçi desteklenecek, üretim kalitesi 
artacak, sonra üretici farklı nefasetlerde yağ yapmayı 
öğrenecek, tüketici de bilinçli seviyeye ulaşıp bunu tercih 
edecek.” 

Coğrafi işaret, kaliteli üretimle oluşan iyi uygulama 
modellerinin oluşmasına imkân tanıyor. Ününü üretim 
miktarından değil kalitesinden alan Toscana zeytinyağı 
bunun en güzel örneklerinden biri. 

Buradaki DOP bölgelerinde üretilen belli miktarda yağlar 
üstün kaliteli ve yüksek fiyatla alıcı buluyor. Toscana 
coğrafi alanında bulunan ekonomik değeri yüksek 
tescillerinden biri Chianti Classico DOP Sızma Zeytinyağı 
(L’olio extravergine di oliva Chianti Classico DOP).
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Italya Toscana Efsanesi 
Ülkemizde, “Toscana’dan sonra en güzel zeytinyağları 
bizim buranındır” şeklindeki iddialı cümleyi birçok 
kişiden duyarsınız... Bu iddiayı söyleyen neden ilk 
sıraya kendini koymaz? Mütevazı olduğu için mi acaba? 
Dünyanın her yerinde dünyanın en güzel zeytinyağlarına 
sahip olabilirsiniz, yeter ki doğru bahçe bakımı, doğru 
hasat, doğru zamanda fabrikaya getirme ve doğru 
işleme ile saklamayı yapın. 

İşte o zaman her yörenin zeytinyağı en güzeldir. 
Toscona’yı ziyarete gittiğimde hayal kırıklığına  
uğradım. Her yer zeytinlik sanıyordum ama değilmiş. 
Alp Dağları’ndan gelen biyoçeşitlilik rüzgârları o 
bölgeye farklı bir iklim ve coğrafya sunmuş ama bu 
söylendiği kadar abartılı değildir. Ülkemizde Amanos 
Dağları, Menteşe Dağları, Kaz Dağları ve Madra 
Dağları’nın eteklerinde çok güzel zeytinyağları 
üretebiliriz. 

Nasıl mı?
Biyoçeşitliliği koruyarak! Yabancı otları biçerek, 
araziyi sürmeyerek, pestisit kullanmayarak, doğal ve 
kendi yaptığınız gübreleri kullanarak, arazinize gelen 
yaban hayvanlarını avlamayarak, kuşları besleyerek, 
solucanı koruyarak bunu yapabiliriz. Eğer siz bunları 
yapamazsanız, havanızı, suyunuzu, toprağınızı 
kirleterek hepimize zarar veriyorsunuz. Unutmayın 
yukarıda saydığım dağlar biyoçeşitlilik yönünden 
zengindir, ona yakınsanız kazanırsınız. Ondan  
uzaksanız kendi biyoçeşitliliğinizi yapmak 
zorundasınızdır. 

Öğr. Gör. Dr. Mücahit KIVRAK
Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu 

Toscana’dan coğrafi işaret tescilli bir zeytinyağı

Chianti Classico DOP Sızma Zeytinyağı (L’olio extravergine 
di oliva Chianti Classico DOP) 

Tescil Tarihi: 07.11.2000
Üretici Sayısı: 250
Üretim (2017): 350.000 kg 
Yıllık Ciro: 4.200.000 Euro 

Üretici Organizasyonları: Chianti Classico Sızma 
Zeytinyağı DOP Konsorsiyumu 

Üretim Bölgesi: Dönüşüm ve paketleme yeri Toscana 
bölgesinde bulunan Siena ve Floransa illerine bağlı çeşitli 
belediyeleri kapsamaktadır. 

Tarihçe: Chianti Classico Sızma Zeytinyağı’nın üretim 
bölgesindeki zeytincilik faaliyetlerinin binlerce yıllık 
geçmişi MÖ 7. yüzyıl ortalarından itibaren tarihi kayıtlarla 
desteklenmektedir. Ortaçağ başta Floransa ve Siena 
olmak üzere tüm Toscana bölgesinde meyveciliğin 
gelişmesine bağlı olarak zeytin yetiştiriciliğinin de oldukça 
yaygınlaştığı dönem olmuştur. 

1716’da Toscana Grandükalığı tarafından yayınlanan 
bir ferman ile Chianti Classico’nun üretildiği bölgenin 
zeytincilikle ilgili nitelikleri resmi olarak kabul edilmiştir. 

Zeytin Türleri: Leccino, Frantoio, Correggiolo ve Moraiolo 
zeytinlerinin biri veya birkaçının karı- şımından oluşan 
zeytinliklerden elde edilir. Üretim miktarının en az 
%80’inin bu zeytin türlerinden oluşması şartı aranırken, 
%20’ye kadar olan kısım için yine düzenlemelerde 
öngörülen zeytin türlerinden kullanılabilir. 

Üretim Şekli: Zeytinlerin hasadı her yıl 31 Aralık’a kadar 
yapılır. Zeytinler, ağaçlardan ağ veya benzeri aletler 
yardımıyla toplanır. Kullanılacak olan zeytinler, kenarları 
delikli kasalarda bekletilir ve toplam işleminden itibaren 
3 gün içinde yağ üretim tesisine taşınır. Yağ tesisindeki 
işlemler nakliyenin gerçekleşmesinden 24 saat içinde 
başlar. İlk yapılan işlem oda sıcaklığında suyla yıkama 
işlemidir. Ardından sıkma işlemi 27 dereceyi geçmeyecek 
şekilde gerçekleşir. 

Yöreler / Balıkesir
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Görünüş ve Tat: Yoğun yeşil ile üzerinde dore esintileri 
olan yeşil arasında değişen bir renk ska- lasına sahiptir. 
Kokusu orta yoğunlukta meyveli ve net zeytin aromalıdır. 
Belirgin derecede keskin tadı, ağızda enginar ve 
devedikeninin acılığından hafif izler bırakır. 

Detaylar: Sızma zeytinyağı oldukça kolay bozulan bir gıda 
ürünü olduğundan, organoleptik özelliklerini muhafaza 
etmek açısından saklama koşullarına dikkat etmek 
önemlidir. Bu anlamda serin ve ışıktan korunaklı yerlerde 
14-18 derece sıcaklıkta saklanması ve tat özelliklerinin 
en üst seviyede olduğu 4 ila 6 ay içinde tüketilmesi tavsiye 
edilir. 

Serbest asitlik oranı 100 gram yağ için maksimum 0,5 
gram, toplam fenolik antioksidan madde miktarı minimum 
150 ppm’dir. 

Toscana, IGP (Toscanan Indicazione Geografica Protette) 
adlı bir kalite damgasından da yararlanıyor. IGP Toscana 
damgası taşıyan bütün zeytinyağlarının Toscana’da 
yetişen zeytinlerden üretilmiş olması şarttır ve üretici 
bunu kanıtlayabilmek zorundadır. Bir şişe zeytinyağının 
üstünde sadece “İtalya’da üretilmiştir” ya da “Toscana 
dağlarının yamaçlarından sızma zeytinyağı” yazıyorsa 
bu zeytinin kökenini değil yalnızca nerede preslendiğini 
gösterir. Sadece IGP (ya da DOP) damgası zeytinyağının 
kaynak olarak gösterilen yerde yetiştirilen zeytinlerden 
üretildiğinin kanıtıdır. 

Girit 
Gezilerimizde pek çok köklü üreticiden dünyanın 
3 önemli zeytin bölgesinin Edremit Körfezi (bazen Ayvalık), 
Toscana ve Girit olduğu konusunda açıklamalar duyduk. 
Yunanistan’a bağlı Giritliler MÖ 3500’lerden bu yana 
zeytin ağacı yetiştiriyor ve günümüzde de kaliteye çok 
önem veriyorlar. Zeytinyağı Girit ekonomisinin temelini 
oluştururken dünyada kişi başına düşen en çok yağ 
tüketimi de bu küçük adada gerçekleşiyor. Ekilebilir 
topraklarının üçte ikisinde zeytin tarımı yapılıyor, toplam 
30 milyon zeytin ağacından yıllara göre değişmekle birlikte 
ortalama 150.000 ton zeytinyağı üretiliyor. Yunanistan’ın 
PDO Menşe koruması altında olan 17 zeytinyağından 9 
tanesi Girit’ten. Tescil ürünlerinin çoğu adanın en yaygın 
zeytin türü olan “Koroneiki” türü zeytinlerden yapılıyor. 
Giritli çiftçiler zeytinlerin sağlıklı olması, doğru zamanda 
toplanması ve her gün toplanan zeytinlerin günün sonunda 
sıkılması gibi PDO için konulan kesin kurallara uyuyor. Bu 
adanın üretimleri dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar 
yüksek oranda (%95) naturel sızma zeytinyağına dönüyor. 
Küçük üretici ağırlığı olan bölgede 95 bin ailenin her 
birinin yaklaşık 200 adetten az ağacı bulunuyor, üretim 
ve pazarlamada kooperatifler etkin rol üstleniyor. Belli 
başlı kooperatifler: Sitia’da bulunan Union of Agriculturel 

Cooperatives, Heraklion bölgesinde bulunan Peza Union 
ve Chania bölgesinde bulunan Kolymvari. Buralarda 
üretilen yağlar uluslararası yarışmalarda kabul görüyor. 
Geçmiş yıllarda yağlarını %95 oranında dökme olarak 
İtalya’ya ihraç eden Girit son yıllarda bu miktarı oldukça 
düşürmüş durumda. Coğrafi işaret tescili, kalite odaklı 
üretim, köklü geleneksel zeytin bilgisi ve diyetlerini öne 
çıkararak artık marka odaklı ihracat yapıyorlar. Bunun 
sonucu olarak da Yunanistan’ın dünyadaki zeytinyağı 
rekabetini yukarı taşıyorlar. 

Ülkemizde yarıdan fazla küçük aile üreticisinin bulunduğu 
zeytincilik sektöründe, zeytinyağı üretiminde yüksek 
üretim miktarı, genel olarak kaliteden önde tutuluyor. 
Tarihte Edremit Körfezi ile birlikte adı sık anılan Toscana ve 
Girit gibi noktalarda kalite odaklı üretim anlayışı bu küçük 
coğrafi alanların sürdürülebilir yapılarının en önemli 
unsuru. Üretici, devlet, tüketici nezdinde gösterilen ortak 
irade, değerin büyümesini, ürünün küreselleşmesini 
sağlıyor. Kalite odaklı uzmanlığı ve sahtecilikle mücadele 
konusundaki kararlılığı temsil eden coğrafi işaret 
sisteminin geliştirilmesi ülkemiz için her geçen gün daha 
büyük önem kazanıyor. Türkiye’nin stratejik ürünlerinden 
biri olan zeytin ve zeytinyağının bölge özellikleri dikkate 
alınarak yapılandırılacak tescil, yönetişim, denetim 
sisteminin tamamlandığı bir coğrafi işaret anlayışının 
tüm sektörü kalkındıracağına inanıyoruz.

1.  Neşe Aksoy Biber
 Antre Gourme, YÜciTA
2.  Berrin Bal Onur
 Antre Gourme, YÜciTA
3.  Zeytin Ülkesi Balıkesir kitabından alıntılanmıştır,  
 Ağustos 2021

Toscana
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TARİHİ VE KÜLTÜREL 
FARKLILIKLARIYLA 
ÖNCÜ ŞEHİR 
ŞANLIURFA VE 
COĞRAFİ İŞARETLERİ 

Şanlıurfa, TRC2 Bölgesinde yer alan, Ortadoğu ülkeleri 
ile coğrafi ve ticari sınır ilişkilerine sahip olan ve bu 

yönüyle ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan stratejik 
önemi yüksek olan bir İlimizdir. Tarihi, turistik ve kültürel 
zenginliklerini tanınırlık, farkındalık, markalaşma ve 
üretim yönünde; coğrafi işaret uygulamasıyla geliştirmeyi 
hedefleyen ve İl’in önemli ekonomik aktörlerinden 
biri olan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, bu amaçla 
2006 yılı itibariyle Coğrafi İşaret Tescil işlemlerine 
başlamış ve 26 (yirmi altı) adet ürünün tescil işlemlerini 
tamamlamıştır. Böylece; Şanlıurfa’nın belirgin bir niteliği, 
ünü veya özellikleri ile yöresel olarak özdeşleşmiş 
ürün niteliğindeki 34 (otuz dört) tescilli ürünün büyük 
bir bölümünün tescil işlemini gerçekleştiren Odamız, 
özellikle tanınırlığın artırılarak turizm sektörünün 
gelişmesi vesilesiyle İl’in ekonomik kalkınmasının 
sağlanmasında önemli katkılar sağlamıştır. Şanlıurfa 
Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte; Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi, Birecik Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret Borsası, 
Karaköprü Belediyesi, Halfeti Belediyesi, Suruç Belediyesi 
ve Haliliye Belediyesi tarafından yapılan girişimler ile 
hayata geçirilen Şanlıurfa İli coğrafi işaretlerinin ilin yerel 

aktörleri ile işbirliği içerisindeki görünümü de önemli bir 
diğer vurgu konusudur.  
   
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı tanımlamaya 
göre; tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik 
özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri 
ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti 
eden kalite işareti olarak ifade edilen coğrafi işaret 
tescili ile; kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen 
hammaddesiyle yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne 
kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır. Böylece ürün bir 
yandan taşıdığı özellikleriyle korunurken, diğer yandan 
ürünün yöre, Bölge ve ulusal kalkınma sürecindeki yeri 
de korunmuş ve ortaya çıkardığı katma değer arttırılmış 
olur. Bu bağlamda coğrafi işaret, aynı zamanda coğrafi 
işarete konu oluşturan ürünün bulunduğu coğrafyanın 
kalkınmasında da önemli bir paya sahiptir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 34 üncü maddesine 
göre; coğrafi işaretler, Kanunda belirtilen özelliklerine 
göre menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil 

Yöreler / Şanlıurfa

İbrahim Halil Peltek1
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edilir. Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya 

istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya 

esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşeri 

unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin 

tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen 

ürünleri tanımlayan adlar menşe adıdır. 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 ise 

mahreç işaretidir. Ürün “tanınırlığı ve görünürlüğünün” 

en az üretim süreci kadar önem kazandığı günümüz 

tedarik sürecinde, coğrafi işaretlerin çeşitli açılardan 

yerel ve ulusal boyutlu kazanımları ile birlikte, küresel 

tanınırlığın sağlanmasındaki rolü de oldukça büyüktür. 

Küresel tanınırlığın ülke ekonomisi ile birlikte, turizm, 

yatırım ortamlarının geliştirilmesi, kültürel çeşitliliğin 

sağlanması gibi başlıklarda da ortaya çıkardığı katma 

değer üzerinde durulması gereken çıktılardır.
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Yöreler / Şanlıurfa

TABLO 1: ŞANLIURFA TESCILLI COĞRAFI IŞARETLERI (30.09.2021 TARIHI ITIBARIYLE) 

Coğrafi Işaretin Adı Başvuru Tarihi Tescil Tarihi Türü Ürün grubu Başvuru Yapan 

Şanlıurfa Biberi 25.08.2000 26.02.2002 Menşe Adı  Tarımsal ürünler Şanlıurfa Bykş.  Bel. 

Şanlıurfa Çiğ Köfte 31.05.2006 18.03.2009 Mahreç İşt.   Yemekler ve çorb. Şanlıurfa TSO  

Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalı) 2.05.2013 8.12.2016 Mahreç İşt.  Alkolsüz içecekler Şanlıurfa TSO  

Urfa Eşkili 2.05.2013 9.06.2017 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb.  Şanlıurfa TSO  

Birecik Patlıcanı 21.02.2014 19.06.2017 Menşe Adı  Tarımsal ürünler Birecik Belediyesi

Urfa Şıllık Tatlısı   5.07.2017 20.11.2017 Mahreç İşt.  Fırıncılık ve  past. mamulleri,   Şanlıurfa TSO  

Urfa (Şanlıurfa) Üzlemeli Pilavı 24.08.2017 28.11.2017 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb. Şanlıurfa TSO  

Urfa (Şanlıurfa) Frenk Çömleği 22.08.2017 1.12.2017 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb. Şanlıurfa TSO  

Urfa (Şanlıurfa) İsot Çömleği 22.08.2017 1.12.2017 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb. Şanlıurfa TSO  

Urfa Haşhaş Kebabı     9.07.2012 13.12.2017 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb. Şanlıurfa TSO  

Şanlıurfa Açık Ekmeği   16.08.2017 20.12.2017 Mahreç İşt.  Fırıncılık ve  past. mamulleri  Şanlıurfa TSO  

Urfa (Şanlıurfa) Külünçesi 22.08.2017 27.12.2017 Mahreç İşt.   Fırıncılık ve  past. Mamulleri Şanlıurfa TSO  

Urfa Zerdesi (Şanlıurfa Zerdesi) 16.08.2017 27.12.2017 Mahreç İşt.   Fırıncılık ve past. Mamulleri Şanlıurfa TSO  

Urfa   Pencer Boranisi 16.08.2017 29.12.2017 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb.  Şanlıurfa TSO  

Urfa Lebenisi 21.07.2014 29.12.2017 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb.  Şanlıurfa TSO  

Urfa Yumurtalı Köfte 10.06.2014 29.12.2017 Mahreç İşt. Yemekler ve çorb.  Şanlıurfa TSO  

Urfa Ciğer Kebabı 9.07.2012 12.01.2018 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb.  Şanlıurfa TSO  

Urfa (Şanlıurfa) Su Kabağı Yemeği 16.08.2017 21.02.2018 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb.  Şanlıurfa TSO  

Şanlıurfa Tırnaklı Ekmeği 13.04.2016 20.03.2018 Mahreç İşt.   Fırıncılık ve past. Mamulleri Şanlıurfa TSO  

Urfa (Şanlıurfa) Patlıcanlı Kebabı 2.05.2013 21.05.2018 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb..  Şanlıurfa TSO  

Urfa   Lahmacunu   2.05.2013 29.05.2018 Mahreç İşt.   Fırıncılık ve past. Mamulleri Şanlıurfa TSO  

Şanlıurfa Sadeyağı (Urfa Yağı) 3.03.2015 6.07.2018 Menşe Adı Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar Şanlıurfa Ticaret Borsası

Urfa Tiriti (Şanlıurfa Tiriti) 24.08.2017 3.09.2018 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb.  Şanlıurfa TSO  

Urfa İçli Köftesi 24.08.2017 3.09.2018 Mahreç İşt.   Yemekler ve çorb.  Şanlıurfa TSO  

Urfa Kazan Kebabı /   2.05.2013 26.12.2018 Mahreç İşT.  Yemekler ve çorb.  Şanlıurfa TSO 
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Coğrafi Işaretin Adı Başvuru Tarihi Tescil Tarihi Türü Ürün grubu Başvuru Yapan 

Kaynak: TÜRK PATENT, Coğrafi İşaretler Veri Tabanı 

Urfa Soğan Kebabı   2.05.2013 27.12.2018 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb . Şanlıurfa TSO  

Urfa Kıymalı Söğürme /   10.06.2014 29.01.2019 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorb.  Şanlıurfa TSO  

Karaköprü Narı 8.01.2018 22.08.2019 Menşe Adı  Tarımsal Ürünler Karaköprü Belediyesi

Urfa Keme Boranısı Yemeği  10.06.2014 4.09.2019 Mahreç İşt. Yemekler ve çorb.  Şanlıurfa TSO  

Urfa Sac Kavurması    10.06.2014 24.07.2020 Mahreç İşt.  Yemekler ve çorbalar Şanlıurfa TSO  

Halfeti Karagül / Halfeti Siyah Gül 18.09.2019 1.03.2021 Menşe Adı Diğer ürünler Halfeti Belediyesi

Suruç Narı 17.07.2020 27.07.2021 Menşe Adı Tarımsal Ürünler  Suruç Belediyesi

Urfa Peyniri / Şanlıurfa Peyniri 1.10.2018 27.07.2021 Mahreç İşt.  Peynirler Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Culha Dokuması 16.11.2020 9.08.2021 Mahreç İşt.  Dokumalar Haliliye Belediyesi

Tablo 1’de Şanlıurfa iline ait coğrafi işaret tescilli ürünlerin 
listesi yer almaktadır. Buna göre; Şanlıurfa’nın toplam 
34 (otuz dört) adet coğrafi işarete sahip ürünü vardır. 
Bu ürünlerden 32 (otuz iki) adedi (19 adedi yemekler ve 
çorbalar grubu, 4 adedi tarımsal ürünler grubu, 6 adedi 
fırıncılık ve pasta mamülleri grubu, 1 adet peynir grubu, 
1 adet Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar grubu, 1 adet 
alkolsüz içecek grubu olmak üzere) Şanlıurfa yöresel 
lezzetlerinden oluşmaktadır. Diğer iki üründen biri, birçok 
alanda yararlanılan ve bir çiçek türü olan diğer ürünler 
grubundaki Halfeti Karagülü, diğeri ise Şanlıurfa’nın 
geleneksel bir ürünü olan ve çok amaçlı kullanılan 
dokuma grubundaki Culha dokumasıdır. Şanlıurfa coğrafi 
işaret ürünlerinin tescil alan kurumlara göre dağılımına 
bakıldığında ise, ürünlerden 26 adedinin Şanlıurfa Ticaret 
ve Sanayi Odası tarafından tescil ettirildiği görülmektedir. 
Diğer coğrafi işarete sahip olan ürünler ise; Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi (Şanlıurfa Biberi), Birecik 
Belediyesi (Birecik Patlıcanı), Şanlıurfa Ticaret Borsası 
(Şanlıurfa Sadeyağı-Urfa Yağı), Karaköprü Belediyesi 
(Karaköprü Narı), Halfeti Belediyesi (Halfeti Karagül), 
Suruç Belediyesi (Suruç Narı), Şanlıurfa Ticaret Borsası 
(Urfa Peyniri) ve Haliliye Belediyesi (Şanlıurfa Culha 
Dokuması) tarafından tescil ettirilmiştir. Şanlıurfa’da 
coğrafi işaret tescili alan kurumlar değerlendirildiğinde; 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve Şanlıurfa Ticaret 
Borsası ile birlikte, yerel yönetim birimlerinin de coğrafi 
işaret konusundaki farkındalığı göze çarpmaktadır.  
Bu yönüyle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi yedi Bölge  
içerisinde en fazla tescil alan Bölge olma özelliği 
göstermektedir.

İlgili Kanunda da yer aldığı üzere yerel/coğrafi özelliklerle 
ortaya çıkan Şanlıurfa ili coğrafi işaretlerinin önemli bir 
bölümünün “Şanlıurfa Yöresel Yemekleri” üzerinden 
gerçekleşmesi; “geleneksellik ve yöresellik” açısından 
turizm sektörü odaklı gastronomi üzerinde önemli katma 
değerler yaratmaktadır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 
dışındaki diğer kurumlar tarafından Coğrafi işaret tescili 
yapılan ürünlerden “Birecik Patlıcanı (Birecik Belediyesi 
tarafından),  Karaköprü Narı (Karaköprü Belediyesi), 
Suruç Narı (Suruç Belediyesi), Şanlıurfa Biberi (Şanlıurfa 
Belediyesi), Şanlıurfa Sadeyağı-Urfa Yağı (Ticaret Borsası) 
ve Şanlıurfa Peyniri (Ticaret Borsası)”nın Menşe adı olarak 
tescil edilmiş olması bu durumun önemli bir göstergesidir. 
Nitekim Menşe adı olarak tescil edilmiş ürünlerin 
üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamının 
belirlenen coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşiyor 
olması, ürünün yöre ile bağlarının çok kuvvetli olduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir. Bu durum, özellikle 
ilgili yöreye (Şanlıurfa’ya) coğrafi işaret tescili yapılmış 
ürünlerin görülmesi/tüketilmesi ve edinilmesi anlamında 
turist çekerek, gastronomi turizmini ve beraberinde tüm 
sektörleri geliştirmektedir. 
 
Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Coğrafi İşaret Tescil 
işlemlerinin her biri kendi içinde büyük bir öneme sahip 
olan ve kendine göre hikayesi bulunan, ortaya çıkışı ve ünü 
eski çağlara sâri özel ürünlerdir. Bu çalışmada bunlardan 
14 ürünün tanıtımı verilmiştir. 
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Urfa (Şanlıurfa) Pencer (Pazı) Boranısı 
29 Aralık 2017 tarihinde coğrafi işaret tescil işlemi 
gerçekleşen “Urfa (Şanlıurfa) Pencer (Pazı) Boranısı” 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescil ettirilen 
ürünlerden birisini oluşturur. Et, bulgur köftesi, pazı 
sapları ile yapılan ve sarmısaklı yoğurtla birlikte sunularak 
yapımı büyük emek ve ustalık gerektiren bu yemek; yöresel 
bir ziyafet yemeği olmakla birlikte, yapımında yine coğrafi 
işaret tescilli ürünler olan Şanlıurfa biberi ve Şanlıurfa 
sade yağının da (Urfa yağı) kullanıldığı bir yemektir. Urfa 
ağzında “Boranı” olarak ifade edilen bu ismin; Farsça 
Bûrâni’den geldiği söylenmektedir. Nitekim; M.Ö. 825 
yılında, gösterişle savurganlığın simgesi olarak anılan 
Halife Me’mun ile Vezir el-Hasan b. Sehl es-Serahsî’nin 
kızı Bûrân’ın muhteşem düğününde pişirilen yemeğin 
Bûrân tarafından, çeyizi olarak getirdiği meşhur incili 
yeşil halıya benzetilmesinden dolayı yemeğe bu adın 
verildiği rivayet edilmektedir. M.Ö. 603 yılında Urfa’yı 
hâkimiyetine alan Pervîz’in (Sasani kralı II. Hüsrev, 590-
628) kızı ve Sasani İmparatorluğu’nda tahta çıkan iki 
kadından biri olan Bûrân (Purandokht)’ın adından dolayı 
yemeğe bu adın verilmiş olabileceği de bir diğer rivayeti 
oluşturmaktadır.

Şanlıurfa Sadeyağı (Urfa Yağı) 
Osmanlı'da “revgan-i sade” yani “saf yağ” şeklinde anılan 
Şanlıurfa Sadeyağı; Güneydoğu mutfağının lezzet ve aynı 
zamanda sağlık sırrı olarak bilinen bir ürünüdür. Şanlıurfa 
Sadeyağı’nı bu kadar özel kılan ve diğer yağlardan ayıran 
temel unsur, Şanlıurfa’nın endemik bitkileriyle beslenen 
ivesi cinsi koyunların sütünden üretiliyor olmasıdır. Baş 
bölgesi kahverengi vücutları beyaz olan ve Güneydoğu 
Anadolu iklimini seven bu koyun cinsi süt tipine uygun bir 
anatomik yapı gösterir. Türkiye florası kayıtlarına göre 32 
adet endemik bitkinin bulunduğu Şanlıurfa’da bu endemik 
bitkilerle beslenen ivesi cinsi koyunların sütünden elde 
edilen Şanlıurfa Sadeyağı; kendine has geleneksel üretim 
şekliyle hem diğer yağlara oranla daha sağlıklı hem 
de sahip olduğu tat, rayiha ve aroması ile ayırt edici bir 
unsura sahiptir. Şanlıurfa Sadeyağı, bu özellikleriyle başta 

baklava üreticileri olmak üzere tatlıcılık sektörünün de ilk 
tercihleri arasında yer almaktadır.

Şanlıurfa Çiğ Köftesi 
Urfa’da zalimliğiyle hüküm süren Nemrut, İbrahim 
Peygamberi ateşte yakmak için altı ay boyunca deve, at, 
eşek ile sürekli odun toplatır ve bu arada ateş yakmayı 
yasaklar. Bu sürede ceylan avından dönen bir Urfalı 
eşinden, getirdiği ceylan etinden yemek pişirmesini 
ister. Kocasının korkusundan ve ateş yakmayı yasaklayan 
Nemrut’ın zulmünden endişe eden kadın, ceylan etinin 
yağsız tarafından kestiği bir parça eti iki taş arasında 
ezerek yumuşattıktan sonra; içine bulgur, isot (acı biber), 
soğan, tuz koyarak bir leğen içinde yoğurur. Böylece farklı 
efsanelerle birlikte hikayesinin günümüze kadar ulaştığı 
“Çiğ Köfte”, günümüz Şanlıurfa’sının en vazgeçilmez 
damak tatlarından biri olarak varlığını aldığı coğrafi işaret 
ile sürdürmektedir.

Urfa (Şanlıurfa) Külünçesi
Şanlıurfa mutfağının önemli zenginliklerinden biri olarak 
günümüze kuşaklar boyunca aktarılarak ulaşan “Urfa 
(Şanlıurfa) Külünçesi” 297 tescil nolu coğrafi işarete sahip 
yörenin lezzetli ve doyurucu, bir o kadar da kullanılan 
külünçe (peksimet) nakışları ile görsel açıdan sunumu 
zengin olan bir ürünüdür. Tatlı ve tuzlu olarak iki çeşitte 
yapılan külünçenin hikayesine ilişkin; Urfa’nın M.S. 494-
507 yıllarını anlatan Mar-Yesua Vakayinamesi kitabında 
Amid (Diyarbakır) kuşatmalarında 40 bin askerin aylarca 
ekmek ve peksimet ihtiyacının Urfa’dan karşılandığı 
yazılıdır. Mahlep, rezene, susam, çörek otu gibi değerli 
ve aromatik baharatların bir arada kullanıldığı külünçe, 
Ramazan aylarında sahur vaktinde, bayramlarda, özel 
gün ve misafir ikramlarında sunulmaktadır.

Yöreler / Şanlıurfa

Urfa (Şanlıurfa) Pencer (Pazı) Boranısı Şanlıurfa Çiğ Köftesi 
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Urfa Şıllık Tatlısı (Şanlıurfa Şıllık Tatlısı)
Şanlıurfa’da yetişen ivesi koyun sütlerinden elde edilen 
sadeyağın kullanılarak ve Şanlıurfalı usta aşçıların bilgi 
birikimi ve el hüneri ile üretilen “Urfa (Şanlıurfa) Şıllık 
Tatlısı”; un, su ve tuzdan oluşan akıcı hamurun çırpılarak, 
kuyruk yağının sürüldüğü önceden ısıtılmış yapışmaz 
tavanın iç yüzeyini kaplayacak incelikte dökülmesiyle her 
iki yüzünün de pişirilmesi ile yapılan, hafif ve bir o kadar 
da lezzetli bir tatlıdır. Arasında genellikle ceviz ile yapılan 
şıllık tatlısı, Urfa fıstığı ile de son derece lezzetli olan ve 
kaynar durumda iken üzerine dökülen şerbet ile yemeğe 
hazır hale gelen sofraları süsleyen özel bir ürün olarak 
232 tescil no ile Şanlıurfa Şıllık Tatlısı coğrafi işaretini 
almaya hak kazanmıştır.
                                        
Urfa (Şanlıurfa) Üzlemeli Pilavı
“Urfa (Şanlıurfa) Üzlemeli Pilavı” Şanlıurfa’nın özel ve 
farklı lezzetlerinden bir diğerini oluşturmaktadır. Üzlemeli 
pilav için ilk adım çekirdeksiz üzümlerin yıkanarak, bir 
saat suda bekletilmesidir. Sonrasında kuşbaşı doğranmış 
etlerin bir tencerede pişirilerek, etler suyunu iyice 
çektikten sonra sadeyağın ilave edilerek kavrulduğu 
ikinci kısım tamamlanır. Haşlanarak kabukları soyulmuş 
ve bu nedenle ortadan ikiye bölünmüş “mukaşşer 
nohutlar”, çekirdeksiz üzüm ve üzüm pekmezinin bir 
araya eklenerek bir taşım kaynatılması ile “üzleme” 
hazırlanmış olur. Ayrı bir tencerede pişirilen pirinç 
pilavı bu karışım ile kaplanarak coğrafi işaretli üzlemeli 

pilav yemeği sunulmuş olur. Özellikle bayramların ve 
düğünlerde verilen yemeklerin genel adını oluşturan 
“Süpha”nın vazgeçilmez tatlarından biri olan “üzlemeli 
pilav” Şanlıurfa’nın en özellikli yöresel yemek çeşitleri 
arasında yer almaktadır.   

Urfa (Şanlıurfa) Külünçesi

Urfa (Şanlıurfa) Üzlemeli Pilavı
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Yün ipliği, pamuk ipliği ve floş’un kamçılı tezgahın tek 
ayakla çalışan çeşidi olan “cakarlı” ve 2-4 ayakla çalışan 
çeşidi olan “çekmeli” tezgahlarda dokunarak “Yamşah” 
ve “Puşu” gibi başörtüsü, “Ehram” ve “Fıta” gibi kadın boy 
örtüsü haline getirilmesi sanatına Urfa’da “Cülhecılıh” 
denilmektedir. “Çulhacılık” sanatı şehir surlarının kuzey 
dışındaki Kamberiye Mahallesi’nde 30-40 yıl öncesine 
kadar kamçılı tezgahlarda icra edilen “Yamşah” ve 
“Neçek” dokumacılığı ile devam ederken, son yıllarda  
tezgah sayısı büyük oranda düşmüştür. “Şanlıurfa Çulha 
Dokuması” olarak coğrafi işaret tesciline sahip olan söz 
konusu ürünlerin sahip olduğu bu tescil, aynı zamanda 
geleneksel/yöresel el sanatlarının korunması amacıyla 
da büyük öneme sahiptir.

Urfa Ciğer Kebabı
Şanlıurfa’nın coğrafi işaret tescilli ürünlerinden bir 
diğerini oluşturan “Urfa Ciğer Kebabı” kendine has üretim 
yöntemi, yapımının zahmetli olması ve bu yönüyle ustalık 
gerektirmesi ve hepsinden önemlisi lezzetiyle tanınan 
bir yöresel tattır. Şanlıurfa’nın önemli yöresel lezzetleri 
arasında yer alan Urfa Ciğer Kebabı, kahvaltının yanı sıra, 
öğlen, akşam ve sahur yemeklerinde sofraların en fazla 
tercih edilen yemeklerindendir. Hazırlanma ve pişirme 
tekniği ve Şanlıurfa Biberi kullanılarak yapılması Urfa 
Ciğer Kebabının en belirgin özelliklerindendir. Fındık 
büyüklüğünde kesilerek ve kuyruk yağı kullanılarak odun 
kömüründe pişirilen kuzu karaciğerinden yapılan bir 
kebap türü olarak Urfa Ciğer Kebabı;  Şanlıurfa’da gerek 
yerel halkın, gerekse turistlerin büyük ilgi gösterdiği 
vazgeçilmez lezzetlerden biridir.

Urfa (Şanlıurfa) Su Kabağı Yemeği
Şanlıurfa’da “Su Kabağı Yemeği”nde kullanılan su kabağı, 
Urfa’da asma kabağına verilen addır. Mayhoş bir lezzete 
sahip olan ve genellikle yaz aylarının bitimine doğru 
kendisini göstermeye başlayan su kabağı, kuşbaşı et ve 
haşlanmış nohut kullanılarak su eklenmeden sadece 
domatesin suyu ile pişirilen bir tür sulu yemek çeşidi 
olarak tüketilmektedir. 

Halfeti Kara Gül / Halfeti Siyah Gül
Halfeti Belediyesi tarafından tescil ettirilen “Halfeti Kara 
Gül / Siyah Gül” dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti 
ilçesinde yetişen değeri yüksek bir bitkidir. Kendine has 
kokusu ve görünümü olan karagül; reçel yapımından 
lokuma, sabun yapımından kreme kadar birçok üründe 
kullanılmaktadır. Doğası ve sahip olduğu güzellikleriyle 
Cittaslow Uluslar arası Koordinasyon Komitesince “Sakin 
Şehir” ağına dahil edilen Halfeti ilçesi, sahip olduğu doğa 
güzellikleriyle birlikte, Halfeti kara gülü ile de özellikli ve 
turistik beldeler arasındaki önemini korumaktadır.

Yöreler / Şanlıurfa

Şanlıurfa Çulha Dokuması

Urfa Ciğer Kebabı

Urfa (Şanlıurfa) Su Kabağı Yemeği
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Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalı)
Meyan bitkisine Urfa’da verilen addan üretilen “Biyanbalı 
(Urfa Meyan Şerbeti)” yörenin kuşaktan kuşağa aktarılmış 
en belirgin içecek lezzetlerinden birini oluşturmaktadır. 
Meyan kökü ve su (buz) kullanılarak yapılan şerbetin yapımı, 
toplanan meyan köklerinin temizlenip kurutulması ve 
sonrasında bir tokmakla ezilerek lif haline getirilmesi ile 
başlamaktadır. Bir kapta suyun içerisinde bekletilip süzme 
işleminin birkaç kez tekrarlandığı ve böylece süzülüp 
suyu alınan meyan kökünün temiz bir çuvala konularak 
üzerine yeni su çekilip üç-dört saat bekletilmesiyle elde 
edilen bir özün su ilave edilerek tüketildiği ve genellikle 
soğuk olarak tüketilen bir içecektir.    

Urfa Içli Köftesi / Şanlıurfa Içli Köftesi
Ülkemizde birçok şehrin yöresel lezzetleri arasında yer 
alan ve milli tatlarımızdan birini oluşturan İçli Köftenin 
Urfa usulü hazırlanan Şanlıurfa İçli Köftesini kendisine 
özgün kılan en önemli özelliklerinden birisi harcına ceviz 
eklenmesidir. Şanlıurfa’da (hem) kızartılarak, (hem de 
haşlanarak) tüketilebilen Şanlıurfa İçli Köftesi; çiğ köftelik 
bulgur, kuru soğan, dövülmüş kara et, pul biber (Urfa 
İsodu) ve karabiberin iyice yoğrulmasıyla yapılan köftelerin 
içine; yağsız kıyma et, ince kıyılmış soğan (isteğe bağlı 
sade yağın) kavrularak baharat ve ince kıyılmış cevizin 
eklenmesiyle elde edilen harcın konularak, avuç içinde 
yuvarlanarak kapatılması ve kızartılması ile yapılan lezzetli 
bir yemek türüdür. Şanlıurfa özel günlerinin vazgeçilmez 
lezzetlerinden biri olan İçli Köfte, genellikle bostanayla 
(ezme salata) ile yenilir. 

Urfa Kıymalı Söğürme / Şanlıurfa Kıymalı Söğürme
Patlıcanların ateşte közlenerek, kabuklarının soyulması 
ve başlarının kesilmesi ile yapılmaya başlanılan Söğürme 
yemeği, Şanlıurfa’nın en lezzetli ve hafif yemeklerinden 
birini oluşturur. Genişçe bir tepside macun kıvamına 
gelinceye kadar ezilerek, ayıklanmış ve tuzla ezilmiş 
sarımsakların karıştırıldığı patlıcanın üzerine kavrulmuş 
kıyma etin serilmesiyle ve kızdırılmış sade yağ 
gezdirilmesiyle hazır hale gelir. Yaz ve sonbahar başlarının 
yemeği olarak tercih edilen Söğürme yemeği kıyma etle 
yapıldığı gibi, kıymasız olarak da tüketilebilen bir yemektir. 
Şanlıurfa Söğürmesi lezzeti, hafifliği ve pratikliği ile yöre 
mutfağının sıkça ve beğenerek tükettiği lezzetlerinden 
biridir.

Urfa Lebenisi (Şanlıurfa Lebenisi)
Nohut, bir çeşit buğday olan dövme ve yoğurdun 
kullanılarak yapıldığı Urfa Lebenisi, sıcak yaz günlerinin 
serinleten lezzetlerinden biridir. Bir gece önceden ıslatılan 
nohut ve dövmenin düdüklü tencerede iyice haşlandıktan 

Halfeti Kara Gül / Halfeti Siyah Gül

Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalı)

Şanlıurfa Kıymalı Söğürme
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Yöreler / Şanlıurfa

Tablo 2: Tescil Başvurusu Yapılmış Şanlıurfa Coğrafi Işaretleri (30.09.2021 Tarihi Itibariyle)

Coğrafi Işaretin Adı Tescil Tarihi Türü Ürün grubu Başvuru Yapan

Kaynak: TÜRK PATENT Coğrafi İşaretler Veri Tabanı

Ağzı Yumıh / Şanlıurfa Ağzı Yumuk 9.09.2021 Mahreç İşt.   Fırıncılık ve past. mamulleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Hasenik Pekmezi 15.09.2021 Mahreç İşt.   Tarımsal ürünler Hilvan Yerel Eylem Grubu Derneği

Hasenik Pestili 15.09.2021 Mahreç  işt.  Tarımsal ürünler Hilvan Yerel Eylem Grubu Derneği

Karaköprü Tat Karpuzu 13.03.2020 Menşe Adı  Tarımsal ürünler Karaköprü Belediyesi

Urfa Ağzı Açık / Şanlıurfa Ağzı Açık 8.06.2021 Mahreç  işt.   Fırıncılık ve past. mamulleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Urfa Fıstığı / Şanlıurfa Fıstığı 31.12.2020 Menşe Adı  Tarımsal ürünler Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Urfa Sini Darahlığı/ Şanlıurfa Sini Taraklığı 19.08.2021 Mahreç  işt.  Yemekler ve çorbalar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Urfa Tepsi Kebabı (ŞanlıUrfa Tepsi Kebabı) 4.06.2021 Mahreç  işt.  Yemekler ve çorbalar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Akıtma 24.02.2021  Mahreç  işt. Halılar, kilimler ve dokumalar  Haliliye Belediyesi

   dışında kalan el sanatı ürünleri 

Şanlıurfa Frenkbağı 24.02.2021  Mahreç  işt. Halılar, kilimler ve dokumalar  Haliliye Belediyesi

   dışında kalan el sanatı ürünleri  

Şanlıurfa Siverek Tavası 13.08.2021  Mahreç  işt. Yemekler ve çorbalar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

sonra, yumurta ve tuz eklenerek çırpılmış yoğurdun 
eklendiği ve bu şekilde birkaç taşım kaynatıldıktan sonra 
hazır hale getirilen Lebeni, tercihe bağlı olarak sıcak 
olarak da tüketilebilen bir yemektir. Bununla birlikte, 
genellikle ana yemek öncesinde soğuk olarak servis edilir.  
Tablo 2’de tescil başvurusu yapılmış Şanlıurfa coğrafi 
işaretleri yer almaktadır. Tablodan da anlaşılacağı 
üzere, tescil başvurusu bekleyen 11 (on bir) ürünün 
olması, Şanlıurfa’nın coğrafi işaret konusundaki mevcut 
potansiyeli ile birlikte, bu konudaki çalışmalarının devam 
ettiğini göstermesi açısından önemlidir. 2019 yılında 
coğrafi işaret tescilli ürün sayısında Türkiye’de ilk sırayı 
alan Şanlıurfa; Tablo 2’de yer alan ürünlerinin coğrafi 
işaret tescil hazırlıkları ile ürün kalitesinin korunması, 
ulusal ve küresel tanıtımının sağlanması, yöresel, bölgesel 
ve ulusal perspektiften ekonomik büyüme ve kalkınmanın 
sağlanması ve üretici ve tüketici haklarının korunması 
açılarından önemli katkılar sağlayacak çalışmalarını 
devam ettirmektedir. Böylece, İl’de, Bölge’de, Ülke’de ve 
Dünya’da İl’in kültürel zenginliğini oluşturan değerlerine 
ilişkin geniş perspektifli farkındalığın sağlanması da 
mümkün olabilmektedir.  

Şanlıurfa’da  coğrafi tescile konu oluşturan ürünlere 
ilişkin isim ve logo kullanımı konusunda işletmelerle 
imzalanan taahhütnamelerle sağlanan denetimlerle; 
bir taraftan tescile esas ürünler usul ve esasa göre 
kullanılmakta, diğer yandan farkındalık oluşturularak bu 
ürünlerin hizmet ve sunum kalite potansiyeline önemli 
katkılar sağlanmaktadır. Ayrıca, yapılan denetimler 
sonunda Türk Patent ve Marka Kurumu’nun usul ve 
esaslarına uygunluk gösteren üretim tarzını benimseyen 
işletmelere verilen “üretim uygunluk sertifikalar”ının 
sosyal medya aracılığıyla paylaşılması tüm işletmeler için 
önemli bir emsal teşkil etmekte ve işletmeleri bu ürünleri 
tescil usul ve esaslarına uygun olarak kullanmaya teşvik 
etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca finanse edilen 
çeşitli projeler kapsamında yapılan bazı çalışmalar da bu 
amaca eşlik etmekte ve bu ürünlerin markalaşmasına 
önemli katkılar sağlamaktadır. Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
paydaşlarından biri olarak yer aldığı “Şanlıurfa’da Tarih 
Yeniden Canlanıyor” projesi bu projelerden birisini 
oluşturmuş ve coğrafi işaretli ürünlere ilişkin farkındalığın 
artırılmasında önemli işlevler üstlenmiştir. Bu kapsamda, 
“Urfa’nın Kalitesi” programına katılmak isteyen 
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işletmelerin; coğrafi işaretli ürünlerden belirli miktarda 
işletmesinde/restoranında sunması ön koşulu ile turizm 
tanıtım materyalleri ve dijital tanıtım platformlarında 
yer almalarının sağlanması işletmeler için bu ürünleri 
tanıması ve kullanması yönünde teşvik edici bir unsur 
olmuştur.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın aynı zamanda 
kurucusu ve ortağı olduğu “Şanlıurfa Turizmi Geliştirme 
Anonim Şirketi” coğrafi işaretli ürünlerin tanıtım ve 
markalaşmasında önemli katkılar sunmaktadır. Bu 
bağlamda, şirketin ortakları arasında yer alan Şanlıurfa 
Valiliği’nin de destekleriyle; coğrafi işaretli ürünlerin 
ulusal ve küresel pazarlarda tanıtım, markalaşma ve 
satışı amacıyla “Taste of Urfa” markası; kurumsal kimlik, 
paket tasarımları ve web sitesi içeriğinde oluşturulmuştur. 
Böylece Şanlıurfa A.Ş., başta “Şanlıurfa Biberi (İsot)” 
olmak üzere; ürünlere özel görsel tasarımlardan oluşan 
sunum alternatifleri ile tescil edilmiş ürünlerin tanıtım 
ve farkındalığının artırılarak ulusal ve küresel pazarlarda 
yer bulmasına önemli katkılar sağlamaktadır. 

1.  İbrahim Halil Peltek
 Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
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Ürünler / Bresse Kümes Hayvanı

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu1

BRESSE KÜMES 
HAYVANI: DÜNYADA 
KÖKEN ADI KORUNAN 
(PDO) TEK COĞRAFİ 
İŞARET2

Et, sahip olduğu yüksek besin değeri ile insan 
beslenmesinin önemli bir bileşeni olup, kişi başına 

tüketimi dinsel, sosyolojik, kültürel ve ekonomik 
nedenlerle bir ülkeden diğerine önemli ölçüde 
değişmektedir. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine 
göre dünyada saniyede 10.000 kg et tüketilmektedir 
(sayaç). 1957 yılında 67 milyon ton olan dünya toplam et 
tüketimi 60 yılda 5 kat artarak 2017 yılında 323 milyon 
tona ulaşmış bulunmaktadır. FAO bu tüketimin 2018-2028 
yılları arasında %15 artacağını ve 2050 yılında 470 milyon 
tona ulaşacağını tahmin etmektedir.  

FAO verilerine göre kişi başına dünya yıllık ortalama et 
tüketimi 42,9 kg olup, bu miktar endüstrileşmiş ülkelerde 
76, az gelişmiş ülkelerde ise 33,7 kg’dır. Halen en çok et 
tüketen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri 124 
kg ile ilk sırada yer alırken, dünyanın yaklaşık 20 ülkesinde 
tüketim 10 kg’nin altındadır. 

Yine FAO kaynaklarına göre 2023 yılına kadar kişi başına 
yıllık ortalama et tüketimi gelişmekte olan ülkelerde 
36,3 kg’ye yükselirken, endüstrileşmiş ülkelerde 69 kg’a 
düşecek, bunun %72’sini kümes hayvanları oluşturacaktır 
(Planetoscope, 2021).  



YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRA
Fİ

 İŞ
AR

ET
LE

R T
ÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI

67 

Fransa’da Et     
Fransa Cumhuriyeti, “Tarım ve Deniz Ürünleri Ulusal 
Kuruluşu” (FranceAgriMer) kaynaklarına göre, Fransa 
Avrupa’nın bir numaralı sığır ve kümes hayvanları 
üreticisidir. Bu ürünlerin önemli bir tüketicisi de olan 
ülkede 2019 yılı kişi başı  ortalama et tüketimi 85,3 kg 
olup, bunun sırasıyla 31,9 kg’ı domuz, 27,6 kg’ı kümes 
hayvanı, 23 kg’ı sığır ve geri kalanı da başta koyun ve keçi 
olmak üzere diğer etlerdir (FranceAgriMer, 2019).

Et tüketiminde Fransa’da da endüstrileşmiş ülkelerdekine 
paralel bir gelişme eğilimi gözlenmektedir. Nitekim 
FranceAgriMer’e göre 1970-2019 yılları arasında et 
tüketiminin yapısı beyaz et, özellikle de kümes hayvanları 
yararına gelişmiştir. Söz konusu dönemde toplam 
et tüketimi içinde sığır etinin payı %39,6 dan %27’ye 
gerilerken, kümes hayvanlarının payı da %16’dan %32,3 
yükselmiştir. (FranceAgriMer, 2019). 

Bu gelişmede sığır eti konusunda tüketicilerde oluşan 
sağlıkla ilgili çekincelerin yanı sıra, çevre konusundaki 
duyarlılık, kümes hayvanı et fiyatlarının diğer etlere göre 
daha ucuz olması ve bu sektördeki inovasyonun önemli 
yeri bulunmaktadır. 

Günümüzde bir Fransız tüketici yılda ortalama 27,6 Kg 
kümes hayvanı eti tüketmekte olup bunun 20,3 Kg’ı tavuk, 
4,4 Kg’ı hindi, 2,9 Kg’da ördek ve diğer kanatlı etleridir 
(FranceAgriMer, 2021). 

Yine aynı kaynaklarına göre 2014 yılında tüketici satın 
alımlarının %26’sını oluşturan bütün, yani parçalanmamış 
kümes hayvanları oranı 2019 yılında %21,7’ye gerilemiş, 
parçalanmış olarak satılan kümes hayvanları etinin payı 
%46,3’ten %47’2’ye, işlenmiş olarak satılanların payı ise 
%27,7’den %31’e yükselmiştir. Bu sonuncu grup fırında 
kızartılmış tavuk, tavuk pane, tavuk sosis, hindi jambonu 
ile aromatik ve baharatlı parça etlerden oluşmaktadır 
(FranceAgriMer, 2019).
 
İstatistik ve Ekonomik Etüdler Ulusal Enstitüsü (INSEE) 
kaynaklarına göre, kümes hayvanları et üretimi Fransa 
gıda endüstrisinde önemli bir yere sahiptir. 2019 yılında 
yaklaşık 1,8 milyon tonluk bir üretimin yapıldığı değer 
zincirinde 406 işletme faaliyette olup bunlarda 49.500 
kişi çalışmakta, gerçekleştirilen ciro ise 7 milyar avro’ya 
ulaşmaktadır (insee, 2021).
    
Her yıl üretimin ortalama 600 bin tonu ihraç edilmekte 
olup ihracatta tavuk eti başı çekmekte (%66), onu sırasıyla 
hindi (%19), ördek (12,5) ve diğerleri izlemektedir 
(FranceAgriMer, 2021).   

Tescilli Etler
Et sektörünü derinden etkileyen ve 1981 yılında 
İspanya’da kolza yağı felaketi ile başlayıp, 1996 yılında 
İngiltere’de deli dana krizi, 1999’da Belçika’da dioksin’li 
tavuklar ve 2003 yılında da Asya’da kuş gribi ile devam 
eden gıda kriz ve skandalları sağlık güvencesi arayışları 
içinde olan tüketicileri hayvanın kökeni ve yetiştirilme 
koşulları üzerinde bilgi edinmeye itmektedir. Tüketicilerin 
bu arayışlarını hem kökenlerinin belli olması hem de katı 
üretim ve denetim kuralları nedeniyle tescilli coğrafi 
işaretler büyük ölçüde karşılamaktadır.
    
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu eAmbrosia veri tabanına 
göre 27 üyeli Birlik’te halen tescilli 1.563 coğrafi işaret 
(Cİ) bulunmaktadır. Bunların 667’si “Köken Adı Koruması” 
(PDO-Menşe Adı), 896’sı da “Coğrafi İşaret Koruması” 
(PGI-Mahreç İşareti) altındadır. 
 
AB’de et ve türevleri ile ilgili koruma “Taze et ve sakatat” 
(Sınıf 1.1) ile “Et bazlı ürünler” (Sınıf 1.2) başlıkları altında 
gerçekleştirilmektedir. Dönüştürülmüş et ve sakatattan 
oluşan ve ikinci sınıfta yer alan ürünler daha çok şarküteri 
ürünleri olup pişmiş, kurutulmuş, tuzlu ya da füme 
ürünlerden oluşmaktadır. AB’de bu sınıfta Cİ koruması 
altında olan 186 ürün bulunmakta, Fransa sahip olduğu 
19 Cİ ile sıralamada İtalya (43) ve Portekiz’den (41) sonra 
yer almaktadır.

Birinci sınıfta yer alan “Taze et ve sakatat” grubunda ise 
AB korumasından yararlanan 168 Cİ bulunmaktadır. 
Fransa sahip olduğu 68 tescille bu grupta AB’nin bir 
numaralı üreticisi olup onu uzaktan Portekiz (31), İspanya 
(21), İtalya (6) ve Almanya (5) izlemektedir.

Fransa’da et sektöründe tescilli 68 Cİ’nin %52,9’u kümes 
hayvanlarına ait olup, bu grubu sırasıyla küçükbaş (29,4) 
ile büyükbaş hayvanlar (17,6) izlemektedir (Tablo 1).
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Tablo 1. Fransa’da Tescilli Etler

Et Türleri Toplam Menşe Adı (PDO) Mahreç İşareti (PGI)

Kaynak: AB eAmbrosia veri tabanına dayanılarak hazırlanmıştır.  

*Sınıf 1.1. Taze et ve (sakatat).  
** Her tescil birden fazla kümes hayvanını kapsamaktadır. Örn: Normandiya Kümes Hayvanları (çiftlik tavuğu, çiftlik hindisi, çiftlik horozu)   

BÜYÜKBAŞ* 12 4 8

Sığır 8 3 5

Düve 1 - 1

Dana 2 - 2

Boğa 1 1 -

   

KÜÇÜK BAŞ 20 3 17

Koyun 1 1 -

Kuzu 11 2 9

Süt kuzusu 1  1

Domuz 7 - 7

   

KÜMES HAYVANI 36 2 34

Tavuk 1 - 1

Kaz 1 - 1

Beç palazı 1 - 1

Hindi 1 1 -

Kümes hayvanları** 32 1 31

   

TOPLAM 68 9 59

Et tüketimindeki paylarını giderek arttıran kümes 
hayvanlarından sadece ikisi Menşe Adı (PDO) koruması 
altındadır. Aynı yöreye ait olan bu iki üründen “Bresse 
Kümes Hayvanı”, ünü Fransa sınırlarını aşmış bir Cİ olup 
dünyada köken adı korunan tek kümes hayvanıdır.  

Bu makalenin amacı da tarihi 1591 yılına kadar inen 
ve Bourg-en-Bresse’te değişik zamanlarda araştırma 
olanağını bulduğumuz bu sıra dışı ürünü Cİ kuralları 
çerçevesinde okuyucuya tanıtmaktır.

BRESSE KÜMES HAYVANI
Tarihçe
Bresse Kümes Hayvanı, kendine özgü bir ırk olup, bir 
yöre ve atalardan kalma bir bilgi ve maharetin tanıtılması 
için verilen uzun bir savaşın meyvesidir. Kümes hayvanı 
yetiştiriciliği Bresse’te çok eskilere dayanmaktadır. Orta 
çağdan itibaren senyörlere kira ve vergi olarak ödenen 
Bresse kümes hayvanlarının adına, üretim şartnamesinde 

de belirtildiği gibi ilk kez 12 Kasım 1591 tarihli Bourg-
en-Bresse kenti belediye kayıtlarında rastlanmaktadır. 
“Halk o gün düşman birliklerinin kenti terk etmesinden 
o kadar çok mutludur ki, Belediye Konseyi onları bozguna 
uğratan Treffort Markizi’ne şükranlarının ifadesi olarak 
kent sakinlerinin iki düzine yağlı horoz armağan etmesini 
kararlaştırmıştır” (CIVB BRESSE, 2021).

Bu, Bresse Kümes Hayvanı’nın rafine bir hediye, 
değerli bir armağan olduğunu ve daha o tarihlerde 
kısır horoz (Chapon) yetiştiriciliğinin çok iyi tanındığını 
göstermektedir.

Bresse tarımı XVII yüz yılın başında mısır kültürü ile 
tanışmış, bölgenin suda zengin ve killi toprak yapısına iyi 
uyum sağlayan mısır, bazı tarihçilerin de belirttiği gibi 
Bresse kümes hayvanlarının atılımında çok önemli bir 
rol oynamıştır. Bir söylenceye göre seyahati sırasında 
saltanat arabasının dingili kırılan Kral IV. Henri, Bresse’te 

Ürünler / Bresse Kümes Hayvanı
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konaklamış ve kendisine sunulan tavuğun lezzetine 
öylesine hayran olmuş ki Fransa halkının “her pazar 
tenceresine tavuk koyabilmesi” için dilekte bulunmuştur. 
Ünlü gastronom Brillat Savarin 1825 yılında “Lezzetin 
Psikolojisi” adlı kitabında Bresse Kümes Hayvanı’na 
birinci sırada yer vermekte ve onu “Kümes hayvanlarının 
kraliçesi, kralların kümes hayvanı” olarak adlandırarak 
Paris’te az bulunmasından duyduğu üzüntüyü 
belirtmektedir (CIVB BRESSE, 2021). 

23 Aralık 1862 tarihinde Kont De Hon, Bourg’da kümes 
hayvanı yarışmasını başlatmıştır. Bu faaliyet o tarihe kadar 
kendi sınırları içinde kalan bu sıra dışı ürünün özellikle 
Paris’te ve Avrupa’nın büyük kentlerinde tanınmasını 
sağlamıştır. Bu dönemde demiryolu ulaştırmacılığının 
başlaması ve soğuk zincir uygulamasının yaşama 
geçirilmesi Bresse Kümes Hayvanı şöhretinin doruğa 
ulaşmasında büyük rol oynamıştır. Bourge-en-Bresse 
mahkemesi 22 Aralık 1936 tarihli kararı ile Bresse Kümes 
Hayvanı üretim alanının coğrafi sınırlarını ve yetiştirme ve 
besleme kurallarını belirlemiştir (INAO, 2021). 

Fransa Ulusal Meclisi’nce oylanan 1 Ağustos 1957 
tarihli yasa ile Bresse Kümes Hayvanı ‘‘Köken Adı 
Koruması” (PDO) kapsamına alınmış ve tüm üretim 
zinciri profesyonellerini bir araya getiren ‘‘Bresse Kümes 
Hayvanı Meslekler Arası Komitesi” (CIVB) kurulmuştur. 
Yasanın ilk maddesine göre “Köken Adı Koruması”ndan 

sadece Bresse bölgesinin sınırları belirtilmiş alanında 
üretilen beyaz Bresse ırkı kümes hayvanı yararlanabilir 
(CIVB BRESSE, 2021). 

Bresse Kümes Hayvanı’nın 16. yüzyılda başlayan bu 
mücadele dolu serüveni 2000 yılında gerçekleşen AB 
tescili ile taçlanmış bulunmaktadır. 

Ürünün tanımı.................................................................. 
Bresse Kümes Hayvanı’nın üretim alanını, ırkını ve 
yetiştiricilik koşullarını belirleyen ve AB Komisyonu’nun 
1121/2013 no’lu Uygulama Tüzüğü ile modifiye edilmiş 
Tescil Belgesi’nde, coğrafi işaretin adı “Bresse Kümes 
Hayvanı” (Volaille de Bresse), “Bresse Pilici” (Poulet 
de Bresse), “Bresse Semiz Pilici” (Poularde de 
Bresse), “Bresse Horozu” (Chapon de Bresse), olarak 
belirtilmektedir.  

Bresse Kümes Hayvanı’nın ait olduğu ırk beyaz renkli Gal 
Bresse ırkı olup yetişkin yaşta dış görünümleri aşağıdaki 
özellikleri taşır (INAO, 2021). 
      
- Tüyleri boyun kesimi dahil tamamen beyazdır.
- Ayakları ince, 4 parmaklı, perdahlı, mavi ya da mavimsidir.
- İbikleri düzgün, büyük dişli (tırtırlı) ve kırmızıdır.
- Sakalları kırmızıdır.
- Kulakçıkları beyaz ya da kumlu kırmızıdır.
- Derileri ince, etleri beyazdır.

Profesör Philippe Marchenais ile 
bir işletme ziyareti

Kalite ve kökenini garanti eden üç 
işareti ile Bresse semiz pilici
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Horozlarda ibik ve sakalın kafese konulmadan önce 
tamamen kaybolması gerekir.
Bresse pilici: En az 108 günlük erkek ya da dişi piliçlerdir.
Bresse semiz pilici: En az 140 günlük, yumurtlama 
aşamasına ulaşmış ancak yumurtlamaya başlamamış 
dişi piliçlerdir
Bresse horozu: Noel bayramları nedeniyle üretilen en az 
224 günlük kısırlaştırılmış horozlardır.

Coğrafi alanı
İçinde seleksiyon, çoğaltma, kuluçkulatma, yetiştirme, 
kesim, işleme ve gerekiyorsa dondurma faaliyetlerinin 
yer aldığı Bresse kümes hayvanı üretim alanı sınırları, 
sözü edildiği gibi Bourge-en-Bresse mahkemesinin 22 
Aralık 1936 tarihli kararı ile belirlenmiştir.  Güneyde 
Ain, kuzeyde la Saône et Loire,  doğuda  da Jura’nın bir 
parçasını    kapsayan    bu koruluk   coğrafi alan 40 km 
genişliğinde  ve  100 km uzunluğunda bir dikdörtgen   
şeklinde olup   3.536   km²’den oluşmaktadır.  Üretimin 
yoğunluk kazandığı kentler Bourg-en-Bresse, Louhans, 
Pont-de-Vaux ve Montrevel-en-Bresse’dir (INAO, 2021).          

Coğrafi alanla bağı  
Bourge-en-Bresse mahkemesinin sözü edilen kararına 
göre üretim alanı türdeş yapıya sahip zengin çayırları ve 
temel üretimini mısırın oluşturduğu tarım topraklarını 
kapsamaktadır. Hayvanların kümesteki beslenmelerinin 
temelini başlangıçta beyaz mısır ve kara buğday 
oluşturmuştur. Bilimin etkisiyle mısır türleri gelişmişse 
de kara buğday üretimi hala yapılmakta ve gelenek 
korunmaktadır. Bresse topraklarının suda zengin killi ve 
silisli yapısı bu ürünlere ve bu yetiştiriciliğe çok yatkındır. 
Bu alanlarda ot bol ve verimli olup arazi toprak kurtları ve 
yumuşakçalar ile bitkisel ve hayvansal protein bakımından 
çok zengindir. Genellikle sisli ve nemli iklim, ortamın doğal 
faktörlerini tamamlamaktadır. Gal ırkı bu ortam içinde 
gelişmeye elverişli bir ırktır. Karakteri, kendisine çok 
uygun doğal besinler bulduğu bu çevrede yaşama olanağı 
vermektedir. Hayvanlar burada serbestçe dolaşmakta, 
yemlerini aramakta ve gezinmektedir. Bresse kümes 
hayvanının etindeki lezzet kaynağını büyük ölçüde köken 
işaretinin sınırlarını tanımladığı bu alandan almaktadır. 
Nitekim tescil belgesine göre de beslenmenin üçte birinin 
açık alandan gelmesi gerekmektedir. Bütün bu unsurlara 
bölge yetiştiricilerinin yeteneği eklenmektedir. Bresse 
kümes hayvanları yetiştiricisi, seleksiyon merkezinden 
gelen civcivlerin alımından başlayıp besi kafesine kadar 
ulaşan süreci her aşamada büyük bir dikkat ve titizlikle 
izlemektedir.

Beyaz Gal Bresse Irkı Civciv Bresse Kümes Hayvanı Üretim 
Alanı Coğrafi Sınırları

Bresse Kümes Hayvanı, Beyaz 
Renkli Gal Bresse Irkı

Ürünler / Bresse Kümes Hayvanı
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Bu bölgenin üreticileri ırkı saf halinde korumasını 
bilmişlerdir. Köken adlandırmasının temel karakteri olan 
bu durum dünyada bir istisna oluşturmaktadır: Nitekim 
her yıl düzenlenen “Bresse Kümes Hayvanı Yarışması”, 
yetiştiricilerin ürünlerinden ne kadar gurur duyduklarını 
ve bu prestijli faaliyete olan derin bağlılıklarını 
göstermektedir. 

Üretim süreci ve koşulları 
CIVB  2018 yılı verilerine göre Bresse kümes hayvanı 
üretim zinciri 1 seleksiyon merkezi, 1 kuluçkahane, 161 
yetiştirici, 6 kesimhane ve pazarlayıcıdan oluşmaktadır. 
Seleksiyon merkezi beyaz Gal Bresse ırkının uyumlu 
büyüme, iskelet inceliği, yaşayabilirlik, dayanıklık, mavi 
bacaklar, beyaz tüy gibi özelliklerinin seleksiyonunu 
sağlamakta, homojen ve sağlıklı damızlık üretimini 
gerçekleştirmektedir.

2018 yılında üretilen civciv sayısı 938.510, yetiştirici 
başına düşen ortalama civciv sayısı ise 5829’dur. Üretimin 
% 88’,3’ü piliç, %9,4’ü semiz piliç ve % 2,3’ü horozdan 
oluşmaktadır (INAO, 2021). 

Üretimin %52,8’ini 85 yetiştirici ile Ain bölgesi, %42,8’ini 
69 yetiştirici ile Saône et Loire bölgesi, geri kalanını da 
7 yetiştirici ile Jura bölgesi karşılamaktadır (INAO, 2021).

Üretim süreci birbirini izleyen dört aşamadan oluşmakta, 
onları etiketleme ve pazarlama süreçleri izlemektedir. 

Başlangıç: Yetiştiricilerin gereksinimini karşılamak üzere 
yılda 1.000.000 civarında Bresse beyaz Gal ırkı civciv 
üretilmektedir. Bir günlükken yetiştiricilere teslim edilen 
civcivler 35 gün boyunca kümeslerde kompozit yemle 
beslenmektedir.
   
Yetiştirme:  35 günlük olan piliçler, gelişmeleri ve 
iskeletlerinin oluşması için  açık alanla buluşturulmaktadır. 

Parkurda kalma süresi piliçler için 65, semiz piliçler için 
84, horozlar için de 161 gündür. Hayvanlar bu süre içinde 
günde iki kez coğrafi alanda üretilmiş organik mısır (%65), 
buğday (%25) ve süt tozu (%10) karışımından oluşan yemle 
beslenmektedir. GDO’lu yemlerin kullanılması yasaktır. 
Hayvanların sabah ve akşam erken saatlerde yemlenmesi 
ve yetiştiricilerin bununla ilgili saatlere kesinlikle uyması 
gerekmektedir. 

Bresse kümes hayvanı yetiştiriciliğinin temel özelliği 
hayvanların sürekli açık havada, özgür ortamda 
bulunmasıdır. Hayvan başına en az 10 m2 açık alan 
gereklidir. Bu horozlarda 20 m2 dir. Bir hektara 
düşen hayvan sayısı ise 1.500’ü aşamaz. Bu ekstansif 
yetiştiricilik tipinin hastalık yayılma riskini de azaltma gibi 
bir üstünlüğü bulunmaktadır. Böylece etin su tutmasını 
yükselterek kalitesini bozan antibiyotik kullanımından 
uzak kalınmaktadır. 

Kümesler 60 m2 genişliğinde olup bir defada en çok 700 
hayvan konulabilir. Bir yılda kümes başına maksimum 
iki grup (1400) civciv alınabilmekte, m2’ye düşen civciv 
sayısının 24’ü aşmaması istenmektedir (INAO, 2021).         
     
Semirtme: Parkurda geçen ve etin oluştuğu özgür 
dönemden sonra semirtme (yağlandırma) dönemi 
başlamaktadır. Semirtme kökenlerini yörenin 
derinliklerinden alan geleneksel bir işçiliğin meyvesidir. 
Sakin, loş ve havadar bir yere yerleştirilmiş tahta 
kafeslere alınan her hayvanın bacağına yetiştiricinin 
kimliğini taşıyan kurşun bir halka takılmakta ve muhtemel 
yaralanmalara karşı tırnak uçları kesilmektedir. 

Kafeste geçen süre piliçler için 10 gün, semiz piliçler için 3 
hafta ve horozlar için 28 gündür.   Kafeslerde metrekareye 
en fazla 17 piliç, 14 semiz piliç ve 9 horoz konulabilir (INAO, 
2021). 
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Hayvanlar kafeslerde bulundukları yağlandırma süreci 
içinde buğday, mısır ve süt karışımından oluşan bir 
bulamaçla beslenmektedir. Bu aşama süresince 
yetiştiricilerin tüm bilgi ve becerileri hayvanın açık 
havada elde ettiği özelliklerini pekiştiren bir yağlandırma 
sağlamaya odaklanmıştır.

Sadece noel bayramı için yetiştirilen horozlar, ilkbaharda 
en güzel erkek piliçler arasından seçilmekte ve 31 
Ağustos’a kadar kısırlaştırma gerçekleştirilmektedir. 
Uzun bir öğrenme dönemi ve üstün bir yetenek gerektiren 
bu işlem sonucu hayvan dinginleşmekte, kilo almakta 
ve ibiğini kaybetmekte, kasım ayı sonunda da kafese 
alınmaktadır.

Kesim: Kesime ulaşan hayvanların yaşam süresi piliçler 
için 4 ay, semiz piliçler için 5 ay ve horozlar için 8 aydan 
az olamaz. Fransa’da bu süre endüstriyel üretimde 
Türkiye’de de olduğu gibi sadece 35 gündür. 

Kesim 6 endüstriyel mezbahada gerçekleştirilmektedir. 
Yetiştiricilerden 20’si kendi özel kesimhanelerine sahiptir. 
Bresse Kümes Hayvanı çok hassas bir deriye sahip olduğu 
için kesimin ihtimamla yapılması gerekmektedir. Kesim 
öncesi hayvanlar elektrik şokla uyutulmakta, kesime 
müteakip kanları akıtılmakta ve tüyleri ıslatılmadan 
yolunmaktadır. Hayvanın başı ayrılmamakta, boynun 
üçte birini oluşturan üst kesimi tüylü bırakılmakta, mavi 

bacakları ise bükülmüş bir şekilde kanatların altına 
sıkıştırılmaktadır. Bütün bu işlemlerin elle yapılması 
gerekir. Daha iyi muhafaza edilebilmeleri için kesilmeksizin 
özenle içleri boşaltılan hayvanlara organoleptik kalitelerini 
arttırmak için masaj yapılmaktadır. Vücutları sıkıştırılarak 
inceltilen semiz piliç ve horozlar keten ya da pamuk beze 
sarılı ve dikilmiş bir korse içinde pazarlanmaktadır. 
Hayvanların kesim sonrası sahip olması gereken en az 
ağırlık miktarı piliçler için 1,3 kg, semiz piliçler için 1,8 kg 
ve horozlar için 3 kg’dır (INAO, 2021).           
 
Etiketleme: Tüketiciye sunulan bir Bresse kümes hayvanı, 
üzerinde kalite ve kökenini garanti eden üç temel işarete 
sahiptir. Bunlardan ilki yetiştirici halkasıdır.  Hayvanın sol 
bacağına takılan ve çapı horozlarda 2 diğerlerinde ise 
1,8 cm olan bu halka, yetiştiricinin ad, soyadı ve adresini 
taşımaktadır.  İkinci tanıtıcı işaret boynun sırt kısmına 
yerleştirilmiş ve “Bresse Kümes Hayvanı Meslekler Arası 
Komitesi” (CIVB) adını taşıyan üç renkli (Fransa bayrağı) 
mühürdür. Bu iki işareti mühüre iliştirilmiş coğrafi işaret 
(AOP) logosu izlemektedir. 
 
Pazarlama: Bresse Kümes Hayvanı ünlü Fransa 
lokantalarının prestijli bir yemeğini oluşturmaktadır. 
Olağanüstü bir lezzete sahip olan, bu nefis tat yukarıda 
sözü edilen özgün yöre, kaliteli ırk, profesyonel yetiştiricilik 
ve farklı besleme gibi faktörlerin tümüne bağlıdır. Bresse 
Kümes Hayvanı, kalitesi, yüksek et verimi, körpeliği ve 

Kümesler

Ürünler / Bresse Kümes Hayvanı
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hoş tadı ile kendini gösterir. Ağızda eriyen yumuşak bir 
eti vardır. Kas lifleri fark edilemiyecek kadar incedir. Eti 
hemen kemiklerinden ayrılır. Kemik oranı son derecede 
düşük olup tamamen et ve yağdan oluşur. 

Bresse Kümes Hayvanı sahip olduğu bu üstün nitelikleri 
nedeniyle lüks ve üst düzey bir ürün olup, fiyatı standart 
kümes hayvanları fiyatlarından en az 5-6 katı daha 
yüksektir. Bu nedenle sınırlı sayıda bir tüketici kitlesine 
yöneliktir.

Büyük ölçüde perakende kanallarla pazarlanmakta olan 
Bresse Kümes Hayvanı’nın toptancı ve süpermarket 
satışları gelişme aşamasındadır. Pazarlama kanallarının 
yaklaşık 3/4’ünü, sırasıyla kasaplar (%30), toptancılar, 
(%24) ve restoranlar (%18) oluşturmakta, onları 
süpermarketler (%12) ve uzmanlaşmış mağazalar (%12) 
ile küçük marketler izlemektedir.  Özel kesimhaneleri 
olan ve satışlarını doğrudan kendileri yapan yetiştiriciler. 
“Çiftlikten Satım” ağının parçasını oluşturmaktadır. 
Üretimin %5’i ihraç edilmekte, %30’u Paris’te geri kalanı 
da (%65) Fransa’nın diğer bölgelerinde tüketilmektedir.

Yönetişim
Bresse Kümes Hayvanı üretim zinciri yönetişimi, “Bresse 
Kümes Hayvanı Meslekler Arası Komitesi” (CIVB) 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Komite 1 Ağustos 1957 
tarihli “Bresse Kümes Hayvanı, Köken Adı Korumasına 
İlişkin Yasa” ile 21 Ocak 2008 tarihli “Bresse Kümes 
Hayvanı Meslekler Arası Komitesinin Kompozisyon 
ve İşleyişine İlişkin Kararname” esaslarına göre 
yönetilmektedir (Légifarnce, 2021). 
 
Söz konusu kararnameye göre CIVB başta seleksiyon 
sorumluları, kuluçhane, yetiştiriciler, kesimhane ve 
pazarlayıcı temsilcilerinden olmak üzere üretim zincirinin 
tüm aktörlerini içine alan 6 kuruldan oluşmaktadır. Bu 6 
kurulun kendi genel kurullarında seçilmiş temsilcileri 
CIVB yönetim kurulunu oluşturmaktadır. 

Görev süresi dört yıl olan CIVB halen Fransa’nın 3 Michelin 
yıldızlı ünlü şeflerinden Georges Blanc tarafından 
yönetilmektedir. 

Amacı üretim ve pazarlamaya ilişkin sorunları inceleyerek 
kaliteyi iyileştirmek için önerilerde bulunmak olan 
Komitenin temel misyonu değer zincirinin yönetişimidir. 
Bu bağlamda köken adının korunması, Bresse kümes 
hayvanının tanıtım ve reklamlarının yapılması, iç 
denetimlerin gerçekleştirilmesi gibi temel fonksiyonları 
bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Komite ziraat odaları 
gibi diğer kurumlarla ortak olarak kümeslerin teknik 
gözetimine de katılmaktadır.

CIVB Louhans yakınında Branges’da yerleşik olup “Bresse 
Kümes Hayvanı Evi” adını taşıyan görkemli ve tipik bir bina 
içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ziyaretçiler de burada 
kabul edilmekte ve onlara yakında bulunan bir işletmede 
üretimin özeliklerini öğrenme olanağı sağlanmaktadır.

CIVB, Bocuse d’Or gibi ulusal, tarım fuarları gibi 
uluslararası etkinliklere de katılmaktadır.

Ve “Bresse’in Gururları” Yarışması, “Les Glorieuses de 
Bresse”    
Kont De Hon, tarafından ilk kez 23 Aralık 1862 tarihinde 
Bourg’da başlatılan bu yarışma, ikinci dünya savaşı 
sırasında verilen aranın dışında her yıl düzenlenmiştir. 
Seneler boyunca bir büyük festival ve bir büyük şölene 
dönüşen yarışma noel bayramı sırasında 16 Aralık’ta 
Bourg-en-Bresse’te, 17 Aralık’ta Louhans’ta, 18 Aralık’ta 
Pont de Vaux’da ve 20 Aralık’ta Montrevel en Bresse’te 
düzenlenmektedir.

“Bresse’in Gururları” yarışması, büyük bir medyatik 
olay olup, sahip olduğu otantik festival havası çok 
sayıda ziyaretçi çekmekte, önemli mutfak şefleri, basın 
kuruluşları ve tüm dünyadan gastronomlar yarışma 
nedeniyle bir araya gelmektedir. 

Sergilenen
Horoz ve Piliçler
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Yarışma Jürisi

Profesör Marchenais ve 
Laurence Berard ile.
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Bresse’li üreticiler arasında müthiş bir rekabetin egemen 
olduğu bu yarışmada amaç Bresse kümes hayvanının 
kalitesini ve klasını ortaya koymaktır. Bu Fransız 
gastronomisinin bir bayramı olup, yetiştiriciler ürünlerinin 
en güzel örneklerini sunmakta ve Fransa Cumhurbaşkanı 
tarafından verilecek olan “Büyük Onur Ödülü” nü, ya 
da en azından bir mansiyon almaya çalışmaktadır. 
Yarışma jürisi son derecede ciddi olup, yetkin kişilerden 
oluşmakta, verdiği kararlar mükemmel olmayı amaçlayan 
yetiştiricileri büyük ölçüde onurlandırmaktadır.

Türünde dünyada köken adı korunan tek coğrafi işaret 
olan Bresse Kümes Hayvanı üzerindeki araştırmalarımız 
değerli meslektaşım Prof.Dr. Laurence Berard sayesinde 
gerçekleşti. Profesör Berard, Bourg-en- Bresse Gıda 
Teknopolü, “Eko-antropoloji ve Etnobiyoloji Karma 
Araştırma Birimin”de araştırmacı, aynı zamanda 
“Yöre Kaynakları: Kültürler, Gelenekler ve Toplumlar” 
konulu araştırma ağı ve dokümantasyon merkezinin de 
yöneticisi. Yöresel ürünler ve coğrafi işaretler konusunda 
Fransa’nın en yetkin isimlerinden olan sevgili Laurence’a 
ve CIVB yetkilisi Bayan Marie-Paule,’e Bresse Kümes 
Hayvanı üzerinde çok şey öğrendiğimiz bu araştırmanın 
organizasyonu ve sıcak ev sahiplikleri için kendim ve 
YÜciTA adına teşekkür ederim.
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Dans toutes les espèces forestières du Maroc ; l’arganier 
est certainement la plus ancrée dans les traditions et 

les coutumes des populations autochtones. C’est ancrage 
se mesure non seulement aux revenus économiques qu’il 
leur procure mais aussi à la part qu’il occupe dans leur 
imaginaire culturel et religieux.

Cet arbre multi-usage a façonnée le pays et sculpte 
les paysages. Il nourrit les hommes et les animaux. Il a 
retenu le sol qui sans lui aurait été emporté vers l’océan. 
L’arganier est symbole de l’éternité : présent avant l’arrivée 
de l’homme ; il l’a accompagné depuis l’antiquité et il est 
capable de lui assurer une vie douce et agréable jusqu’à la 
fin des temps.

La femme du Sud du Maroc a su intelligemment intégrer 
cette ressource naturelle dans les activités économiques 
et sociales moyennant d’un savoir-faire local et des 
moyens rudimentaires, ce qui témoigne d’une ingéniosité 
incomparable et unique dans l’histoire du monde rural 
marocain.

Les différentes production de l’arganeraie fournissent 
plus de 20 millions de journées de travail dont 7,50 
millions fournis par les femmes. 

1.	Specificite	De	L’aire	Geographique
L’air géographique se caractérise par des facteurs naturels 
et humain

Facteurs	Naturels	Caractéristiques	de	l’arganier,	
un arbre endémique du Maroc:
L’Arganier située dans le secteur Sud-Ouest du Maroc, 
constitue le dernier rempart face au Sahara. L’arganier, 
est une espèce forestière qui constitue un écosystème 
singulier par ses dimensions éco-géographiques et socio-
économique. Avec 830000 et 21 millions d’arbres, l’arganier 
constitue la deuxième ressource forestière marocaine 
après le chêne vert. Il occupe   le littoral atlantique du nord 
d’Essaouira jusqu’au sud de Tiznit, sur une profondeur 
continentale qui peut atteindre cent kilomètres, et sur 
des altitudes allant jusqu’à 1500 mètres. Les plus grands 
peuplements couvrent les versants méridionaux du Haut 
Atlas et septentrionaux de l’Anti-Atlas, c’est à dire une 
grande partie du bassin du Souss.

L’arganier est un arbre endémique au Maroc (Argane 
Spinoza), constitutif d’une réserve mondiale unique 
(Réserve de Biosphère de l’arganeraie reconnu par 
l’UNESCO le 8 décembre 1998). C’est un arbre ligneux 
qui peut atteindre 7m de hauteur et un diamètre au 

ARGANE IGP
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niveau du houppier de 12m. le tronc a un aspect écailleux 
de couleur grisâtre. Sa longévité peut dépasser 250 m.  
Il est très résistant à la sécheresse ainsi qu’aux conditions 
arides.

Les conditions climatique dans l’air géographique se 
caractérisent par une aridité assez marquée. L’arganier 
est un arbre thermophile ; soumis à deux bioclimats aride 
chand et tempéré voire saharien. L’aire géographique 
de l’arganier bénéficie d’une forte humidité, tant par les 
précipitations saisonnières que par une fraicheur relative. 
Le système racinaire de l’arganier étant particulièrement 
profond, ce dernier, piège l’humidité et la restitue au sol.

L’une des caractéristiques écologiques de l’arganier 
réside dans son adaptation à tous les types de sols  
y compris les plus pauvres et ingrats. On le retrouve sur 
les sols argileux, calcaires, etc. Toutefois, il ne pousse pas 
sur les sols sablonneux, d’où son inexistence sur les dunes 
environnantes de la ville d’Essaouira.

L’arganier s’implante à partir du niveau de la mer jusqu’à 
une altitude de 1500m sur les versants Sud, et de 700m sur 
les versants Nord des montagnes.

Facteurs Humains
L’arganier, un arbre indissociable de la vie des populations 
locales. La foret d’arganier assure des fonctions et des 
usages multiples pour les populations locales dont les 
activités socio-économiques sont fortement liées aux 
divers produits qu’elle procure. Ainsi, l’arganier offre des 
possibilités économiques diversifiées à travers différentes 

filières émergentes (huile d’argane, écotourisme, produits 
du terroir…) ; susceptibles de contribuer efficacement au 
développement socio-économique de la région du Souss 
Massa. L’une des régions les plus dynamiques du Maroc.

L’arganier a depuis toujours, conditionnée la vie des 
communautés locales du Sud Ouest Marocaine qui ont une 
relation intime avec cet arbre. La civilisation de cette zone 
du Maroc est totalement liée à l’arganier. Les générations 
de paysans ont su tirer profit de cet arbre à travers plusieurs 
types d’exploitation : le bois, mort très dur et résistant 
sert à la construction, alimente le chauffage. Les feuilles 
permettent de nourrir les troupeaux caprins. L’huile tirée 
des fruits de l’arganier est une denrée alimentaire, elle est 
aussi utilisé comme produit cosmétique  et médicament.
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2.	Les	Vertus	Dietitiques	et	Pharmaceutiques	De	
L’argane
Argane est utilisée depuis toujours par les femmes du Sud 
Ouest Du Maroc pour leurs soins corporels et capillaires 
à cause de sa haute teneur en vitamine E naturellement;  
elle redynamise la peau; l’hydrate; agit contre son 
desséchement et son vieillissement. 

L’intérêt diététique de l’argane repose en partie sur sa très 
forte teneur en acides gras insaturés dont l’impact sur la 
santé humaine est bien connu. Ils appartiennent à la série 
des Oméga6.

La consommation régulier d’huile d’argane constitue 
une source privilégiée en acides gras essentiels, acide 
linoléique en particulier, qui produisent des effets 
bénéfiques en diminuant le taux de cholestérol circulant, 
élément préventif dans les troubles cardiovasculaires et 
l’athérosclérose.

Dans le domaine pharmaceutique ; la forte teneur en 
agents anti-oxydants (tocophérols) et en acides gras 
composés pour s’opposer à l’activité des radicaux libres 
dont les effets sont néfastes pour la peau.

Pour ces raisons, les laboratoires de cosmétologie ont 
introduit l’huile d’argane dans un grand nombre de leurs 
produits.

3.	Elment	Prouvant	L’origine	Du	Produit
L’ensemble des opérations de ramassage de production de 
transformation et de conditionnement d’argane doivent 
être réalisées sur l’aire géographique de l’IGP « Argane » 
Pour bénéficier de l’indication géographique Protégé « 
argane » tout opérateur de la filière doit être identifié par 
les services compétents du Ministère de l’Agriculture en 
coordination avec l’ AMIGHA  le groupement demandeur.

Pour permettre le contrôle des règles de production et de 
traçabilité, tous les opérateurs tiennent à jour des registres 

Ürünler / Argane IGP
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et réalisent des déclarations permettant l’enregistrement 
de leurs pratiques  : ramassage, collecte, séchage, 
concassage, production et conditionnement d’argane.

4.	Argane	Et	Les	Femmes
Outre le ramassage des fruits, l’extraction d’huile d’argane 
est une tache traditionnellement dévolue aux femmes, 
qui lors de leurs temps libre s’acquittent de cette tache 
fastidieuse.La production et l’histoire de l’argane est 
indissociable des femmes du Sud Ouest marocain qui se 
sont transmis les savoir-faire de production de génération 
en génération.

Aujourd’hui, les femmes productrices sont organisées 
en coopératives de production et commercialisation de 
l’huile d’argane.  Et regroupées dans des GIE ou UNION 
ET Associations pour défendre leurs intérêts.

L’organisation de la filière des productrices s’inscrit dans 
une stratégie durable et vise les objectifs suivants :
 1. La promotion de la femme rural
 2. Des revenus substantiels pour les femmes des  
  coopératives, ainsi qu’aux autres femmes qui  
  contribuent à l’exploitation de la foret.
 3. La valorisation de l’huile d’argane.
 4. La commercialisation de l’huile d’argane sur tout  
  le terroir marocain et sur le marché international.
 5. La préservation de l’arganier
 6. La protection de l’environnement
Les femmes productrices d’argane, sont non seulement 
dépositaires de l’histoire  des modes de production, 
mais aussi responsable de l’avenir de l’écosystème de 
l’arganeraie.

5.	Notoriete	Et	Production
L’arganier et l’huile d’argane ont toujours accompagné 
la population locales, locales depuis la présence de 
l’arbre sur l’aire géographique du Sus Ouest marocain. 
La dénomination « Argane » est celle utilisé par les 
populations locales pour désigner, notamment l’huile des 
fruits de l’Arganier qui était destinée à de multiples usages 

(alimentaire ; cosmétique, pharmaceutiques, magiques 
est…). La connaissance de cette huile   aujourd’hui 
dépasse les frontières de la zone de production et elle est 
recherchée par les marocain de toutes régions ainsi qu’à 
l’échelle internationale.

La production annuelle d’Argane estimée varie entre 2500 
et 4000 tonnes. Selon les statistiques de l’Etablissement 
Autonome de Contrôle et de Coordination des 
Exportations (EACCE) ; on assiste à une progression 
importante des quantités d’argane exportées de l’ordre 
de tonnes pour la compagne…, accompagnée de 
diversification des marchés.

Président de l'Association Marocaine de l'Huile d'Argan
Çeviren: Prof. Dr. Selma Tozanlı

1. Fatima Amehri, Président de l'Association Marocaine de l'Huile d'Argan

Evolution des exportations de I'huile d'argan
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Ürünler / Argan Yağı
Fatima Amehri1 / Çeviren: Selma Tozanlı2 

ARGAN YAĞI 
MAHREÇ İŞARETİ

Fas ormanlarının tüm ağaç türlerinde; argan ağacı 
kesinlikle yerli halkların gelenek ve göreneklerinde en 

köklü yer etmiş olanıdır. Bu gelenek ve göreneklerden kök 
alma, yalnızca yerel nüfusa sağladığı ekonomik gelirle 
değil, kültürel ve dinî dünyalarında işgal ettiği payla da 
ölçülür.

Bu çok işlevli ağaç asırlar boyu ülkeyi biçimlendirmiş 
ve doğayı şekillendirmeye de devam ediyor. İnsanlara ve 
hayvanlara besin sağlıyor. Yokluğu durumunda okyanus 
sularının alıp götüreceği toprakları erozyondan koruyor. 
Argan ağacı sonsuzluğun simgesi: insan var olmadan 
önce argan ağacı vardı dünyada, insana antik çağlardan 
beri eşlik etti ve dünyanın sonuna kadar insana huzurlu 
ve kolay bir yaşam sunabilir.

Güney Fas kadını, bu doğal kaynağı, yerel bilgi birikimi 
ve ilkel olanaklarla, ekonomik ve sosyal faaliyetlerine 
akıllıca katmış. Bu olgu, Fas kırsal dünyasının tarihinde 
eşsiz ve benzersiz bir ustalığa tanıklık ediyor.

Argan korusunun çeşitli ürünleri, 7,5 milyonu kadınlar 
tarafından sağlanan 20 milyondan fazla çalışma günü 
sağlıyor.
 
1. Coğrafi Alanın Özelliği
Coğrafi alanı doğal ve insani öğeler şekillendiriyor.

Doğal Öğeler

Fas’ın endemik argan ağacının özellikleri: 
Fas'ın güneybatı kesiminde yer alan argan ağacı, Sahra'ya 
bakan son surları oluşturuyor. Bir orman agaç türü olan 
argan ağacı, coğrafi ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla eşsiz 
bir ekosistem oluşturmaktadır. 830 000 ve 21 milyon 
argan ağacı, Fas’ın, holm meşesinden sonra ikinci 
orman kaynağıdır. Essaouira'nın kuzeyinden Tiznit'in 
güneyine kadar Atlantik kıyılarını kaplar, yüz kilometreye 
ulaşabilen bir kıta derinliği üzerinde ve 1 500 metreye 
kadar rakımlarda bulunur. En büyük ağaç yoğunluğu, 
Yüksek Atlas'ın güney yamaçlarını ve Anti-Atlas'ın 
kuzey yamaçlarını içine alan Souss havzasının büyük bir 
bölümünü kapsar.

Bütünleşik sürdürülebilir kalkınma: Bir yöre, bir ürün ve 
kadınlar…
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Argan ağacı, (Argane Spinoza) Fas’ın andemik bir 
ağacıdır ve 8 Aralık 1998’de UNESCO tarafından da 
“Arganeraie Biyosfer Rezervi” olarak tanınan dünyanın 
eşsiz rezervlerinden birini oluşturur. 7 metre yüksekliğe 
ve 12 metre taç çapına ulaşabilen odunsu bir ağaçtır. 
Gövdesi grimsi renkte pullu bir görünüme sahiptir. Uzun 
ömürlülüğü 250 m'yi geçebilir. . Kuraklığa olduğu kadar 
susuz koşullara da çok dayanıklıdır.

Coğrafi havzadaki iklim koşulları oldukça belirgin bir 
kuraklık ile karakterize edilir. Argan ağacı; kurak, sıcak 
ve ılıman ve hatta Sahra tipi biyoiklimlerine tabi olan 
termofilik bir ağaçtır.

Argan ağacının coğrafi alanı, hem mevsimsel yağışlar 
hem de göreceli serinlik nedeniyle, oldukça nemlidir. 
Argan ağacının kökleri özellikle derinlere uzanır, nemi 
hapseder ve toprağa geri verir.

Argan ağacının ekolojik özelliklerinden biri, en fakir ve en 
sert olanlar da dahil olmak üzere her türlü toprağa uyum 

sağlamasıdır. Killi topraklarda, kireçtaşında vb. bulunur. 
Ancak kumlu topraklarda yetişmez, bu nedenle Essaouira 
şehrini çevreleyen kum tepelerinde yoktur. 
 
Argan ağacı, dağların güney yamaçlarında, deniz 
seviyesinden itibaren 1 500 metre rakıma kadar, dağların 
kuzey yamaçlarında ise 700 metre yüksekliğe kadar yayılır. 

Insan Öğesi
Argan ağacı, yerel halkların yaşamından ayrılmaz bir 
ağaçtır.

Yerel nüfusun sosyo-ekonomik faaliyetlerinde birden fazla 
işlev ve kullanım sağlayan argan ağacının çeşitli ürünleri 
nedeniyle, argan ormanı ve yerel nüfus arasıinda güçlü bir 
bağlantı vardır. Böylece, argan ağacı, Fas’ın en dinamik 
bölgelerinden biri olan Sousse Massa bölgesinin sosyo-
ekonomik gelişimine, argan yağı, ekoturizm, yerel ürünler, 
ve bunun gibi gelişmekte olan çeşitli değer zincirleri 
aracılığıyla çeşitlendirilmiş ekonomik olanaklar sunarak, 
katkıda bulunmaktadir.
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Argan ağacı, güneybatı Fas'ta bu ağaçla yakın bir 
ilişkisi olan yerel toplulukların yaşamını her zaman 
koşullandırmıştır. Fas'ın bu bölgesinin uygarlığı tamamen 
argan ağacına bağlıdır. Köylüler, nesiller boyu bu ağaçtan 
çeşitli şekilde yararlanmıştır: çok sert ve dayanıklı olan 
argan odunu inşaat ve ısıtma için kullanılır. Yaprakları 
keçi sürülerini beslemek için kullanılır. Argan ağacının 
meyvelerinden elde edilen yağ bir gıda maddesi olup, 
kozmetik ve ilaç olarak da kullanılmaktadır.

2. Arganın Diyetetik ve Farmasötik Özellikleri
Argan, doğal olarak yüksek E vitamini içeriğinden 
dolayı Güneybatı Faslı kadınlar tarafından vücut ve saç 
bakımı için her zaman kullanılmıştır; cildi canlandırır; 
nemlendirir; kurumasına ve kırışmasına karşı etkilidir.

Arganın beslenme açısından yararı, kısmen, insan sağlığı 
üzerindeki etkisi Omega-6 gibi iyi bilinen çok yüksek 
doymamış yağ asitleri içeriğine dayanmaktadır.

Esansiyel yağ asitleri, özellikle linoleik asit için ayrıcalıklı 
bir kaynak olan argan yağının düzenli tüketimi, kan 
dolaşımdaki kolesterol seviyelerini azaltarak yararlı 
etkiler yaratarak, kardiyovasküler rahatsızlıklar ve 
ateroskleroz hastalığında önleyici bir etki yaratır.

Farmakolojide; etkileri cilde zararlı olan serbest 
radikallerin aktivitesine karşı koymak için yüksek 
antioksidanlar (tokoferoller) ve yağ asitleri bileşikleri 
içerir.

Bu nedenlerden dolayı, kozmetik laboratuvarları argan 
yağını birçok ürünlerine katkı öğesi olarak kullanmaktadır.

3. Ürünün Mahreç Özelliğini Sağlayan Öğeler
Argan'ın tüm hasat işlemleri, işlenmesi ve paketlenmesi 
IGP "Argan" coğrafi bölgesinde yapılmalıdır.

Ürünler / Argan Yağı
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AMIGHA

EÇG

TARGANINE

VITARGANE

TARUODANT

TIZARGANE

BİRLİKLER

UCFA

TIFAUT 
N'OUGADIR

ROUDANA

DERNEKLER

ANCA

AMSPA

SANAYİCİLER HAVUZU

EFAS

AZBANE

LES AROMES 
DU MAROC

LES HUILERIE 
DU SOUSS

ABSIM MAROC

“Argan” Korumalı Mahreç Coğrafi İşaretinden yararlan-
mak için, sektördeki herhangi bir operatörün,  Cİ’yi talep 
eden grup AMIGHA ile koordineli olarak Tarım Bakanlığı'nın 
yetkili servisleri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

Üretim ve izlenebilirlik kurallarının kontrolünü sağlamak 
için tüm operatörler güncel kayıtlar tutar ve argan 
toplama, stoklama, kurutma, kırma, üretim ve paketleme 
uygulamalarını kayıt altına alınmasına yardımcı olan 
açıklamalarda bulunur.

4. Argan Ağacı ve Kadınlar
Kadınlar, argan meyvelerini toplamanın yanı sıra 
geleneksel olarak boş zamanlarında yorucu ve tekdüze 
bir iş olan argan yağını çıkartmaktan sorumludurlar. 
Arganın tarihi ve üretimi, üretim becerilerini nesilden 

nesile aktaran Fas’ın güneybatı bölgesi kadınlarından 
ayrılamaz.

Günümüzde kadın üreticiler, argan yağı üretimi ve 
pazarlaması için kooperatifler halinde örgütlenmiş 
ve çıkarlarını savunmak için Ekonomik Çıkar Grupları 
(EÇG) ,üretici birlikleri ve/veya derneklerde bir araya 
gelmişlerdir.

Kadın üreticilericileri içeren değer zincirinin organizas-
yonu sürdürülebilir stratejinin bir parçasıdır ve aşağıdaki 
hedefleri amaçlar:

 1. Kırsaldaki kadınların tanıtımı
 2. Kooperatif üyesi kadınların yanısıra ormanın  
  işletilmesine katkıda bulunan diğer kadınlar için  
  önemli gelir sağlanması

2012 ve 2019 yılları arasında Argan yağı ihracatı
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 3. Argan yağının değerlendirilmesi
 4. Argan yağının Fas ulusal düzeyinde ve uluslararası  
  pazarlarda pazarlanması
 5. Argan ağacının korunması
 6. Doğal çevrenin korunması

Argan üreticisi kadınlar, yalnızca üretim yöntemleri 
tarihinin koruyucuları değil, aynı zamanda argan 
ekosisteminin geleceğinin de sorumlusudurlar.

5. Ün ve Üretim
Argan ağacı ve argan yağı, ağacın Fas'ın güneybatı 
bölgesinde bulunmasından bu yana yerel nüfusa her 
zaman eşlik etmiştir. "Argan" adı, yerel halk tarafından, 
özellikle Argan ağacının meyvelerinden elde edilen ve gıda, 
kozmetik, ilaç, büyü ve bunun gibi çok değişik kullanışları 
olan yağı tanımlamak için kullanılır. Günümüzde, argan 
yağı, üretim alanının sınırlarını aşıyor ve ülkenin tüm 
bölgelerinde ve uluslararası pazarlarda tüketiciler 
tarafından aranıyor.

Arganın yıllık üretimi 2 500 ve 4 000 ton civarında 
tahmin ediliyor. İhracat Kontrol ve Koordinasyon Özerk 
Kuruluşu'nun (EACCE) istatistiklerine göre; 2019 yılı 
kampanyasında 1348 ton dış satımla, ihraç edilen argan 
miktarlarında önemli bir artışa tanık oluyoruz. Bu artışa 
pazar çeşitlendirmesi eşlik ediyor.

1. Fatima Amehri, Fas Argan Yağı Derneği Başkanı

2. Çeviren: Prof. Dr. Selma Tozanlı (Emekli öğretim üyesi) 

 Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü YÜciTA

Ürünler / Argan Yağı
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Ürünler / Giresun Tombul Fındığı

Dr. Fikret Tüfekci1, Yusuf Bilgen2

BİR DÜNYA MARKASI: 
GİRESUN TOMBUL 
FINDIĞI

Eşsiz lezzeti, kavrulduğunda ortaya çıkan aroması, 
çikolata ile olan muhteşem uyumu, yüksek iç ve 

beyazlama oranı, ince ve parlak dış kabuk gibi bir fındıkta 
aranabilecek bütün kalite kriterlerini en üst seviyede 
karşılayan, kendisini ve diğer Türk fındık çeşitlerini de dış 
pazarlara kabul ettiren meda-i iftiharımızın adıdır Giresun 
Tombul Fındığı. Doğu Karadeniz’in zorlu coğrafyasının 
insanlığa muhteşem bir hediyesidir.

Fındığın Tarihçesi
Fındık meyvesi adını, Antik Çağda Karadeniz' in adı 
olan "Pont Exinus" tan türetilen "pontik" kelimesinden 
almaktadır ve Akdeniz, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine 
Doğu Karadeniz'den yayılmıştır. Karadeniz Bölgesinin 
endemik yabani bir meyvesi olan fındık, ehlileştirilmiş bir 
kültür meyvesi olarak bütün dünyaya yayılmıştır. Arkeolojik 
kazılarda fındığın Çin’de beş bin yıldan beri, Ortadoğu’da 
ise Tevrat’tan bu yana bilindiği ortaya çıkarılmıştır. 

Fındığın Yayılım Alanı, Ticareti, Ülkemizde ve  
Dünyada Fındık Üretimi
Anadolu fındığın anavatanı, en değerli yabani türlerinin 

doğal yayılma alanı ve kültür çeşitlerinin kaynağıdır. 
Türkiye, fındık üretimi için en geniş ve uygun ekolojik 
alanlara sahip olmanın yanı sıra dünyanın en kaliteli 
fındık çeşitlerine de sahiptir. Ayrıca ülkemiz ekonomik 
anlamda fındık yetiştiriciliği ve fındık ticaretinin yapıldığı 
ilk yerdir. 

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyon hektar alanda fındık 
üretimi yapılmaktadır. Türkiye 734 409 hektar alan 
ile dünya fındık üretim alanının %73,42’sine sahiptir. 
Türkiye’yi sırasıyla İtalya 79 350 ha (%7.93), Azerbaycan 
43 381 ha (%4.34), Şili 24 437 ha (%2.44) ve ABD 20 230 ha 
(%2.02) takip etmektedir.

Dünya fındık üretimi, 1960’lı yıllarda yaklaşık 250 bin ton 
iken 2019 yılında 1 milyon tonu geçmiştir. Türkiye ortalama 
(2015-2019) 606 409 ton ile dünya fındık üretiminin 
%69.6’sını gerçekleştirmektedir. Sırasıyla İtalya 116 945 
ton (%13.22), Azerbaycan 43 754 ton (%4.93), A.B.D. 37 558 
ton (%4.25) ve Çin 25 696 ton ile (%2.91) Türkiye’yi takip 
etmektedir.
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Ürünler / Giresun Tombul Fındığı

Ülke 2015 2016 2017 2018 2019 Oran %

ABD 13 759 14 973 16 187  17 806 20 230 2,02

Azerbaycan 27 322 31 814 35 782  39 021 43 381 4,34

Çin 12 701 11 808 11 820  11 775 13 824 1,38

Gürcistan 19 362 16 406 11 920  9 484 13 422 1,34

Fransa 5 146 5 868 6 232  6 644 5 190 0,52

İtalya 72 214 69 285 73 732  78 593 79 350 7,93

İspanya 13 301 13 137 12 806  13 505 13 020 1,30

Şili 8 712 13 109 13 110  13 104 24 437 2,44

Türkiye 434 119 705 445 706 667  728 381 734 409 73,42

Dünya 647 961 926 048 933 100  966 196 1000 231 100,00

Ülke 2015 2016 2017 2018 2019 Ortalama % Oran %

ABD 28 123 39 916 29 030 46 270 44 452 37 558 4,25

Azerbaycan 32 260 34 221 45 530 52 067 53 793 43 574 4,93

Çin 25 696 24 146 24 528 24 790 29 318 25 696 2,91

Gürcistan 35 300 29 500 21 400 17 000 24 000 25 440 2,88

Fransa 8 900 12 638 11 111 14 988 11 660 11 859 1,34

İspanya 11 423 9 510 10 487 8 033 12 370 10 365 1,17

İtalya 101 643 120 572 131 281 132 699 98 530 116 945 13,22

Şili 6 039 8 946 9 036 9 019 35 000 13 608 1,54

Türkiye 646 000 420 000 675 000 515 000 776 046 606 409 68,57

Dünya 937 278 739 948 996 715 863 388 1121 178 884 332 100,00

Ülke 2016 2017 2018 2019 2020 Ortalama (ton) Oran %

Ordu 93 030 213 572 180 397 217 226 197 230 180 291 29,55

Samsun 67 855 96 240 66 363 137 841 123 555 98 370 16,12

Sakarya 77 279 88 840 78 300 102 123 91 397 87 587 14,35

Giresun 37 591 93 339 46 395 84 766 84 167 69 251 11,35

Düzce 54 493 74 350 52 686 85 688 57 330 64 909 10,64

Trabzon 28 978 41 594 34 271 53 946 40 315 39 820 6,53

Diğerleri 60 774 67 065 56588 94 456 71 006 69 977 11,47

Toplam 420 000 675 000 515 000 776 046 665 000 610 209 100,00

Tablo 1. Dünya fındık üretim alanı (hektar)

Tablo 2.  Dünya kabuklu fındık üretimi (bin ton)

Tablo 3. Türkiye fındık üretim miktarı yıl ve illere göre (ton)
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Ülkemizde fındık üretimi Karadeniz Bölgesi kıyı şeridi olan 
Artvin İli’nden İzmit İli’ne kadar 16 ilde yoğun olmak üzere 
toplamda 37 ilde yapılmaktadır. 2020 yılı TUİK verilerine 
göre Türkiye’de, 734  409 hektar alanda fındık üretimi 
yapılmaktadır. Üretim miktarı bakımından 2016-2020 
yılları ortalamalarına göre; Ordu (180 291 ton, % 9.55) 
birinci sıradadır. Samsun (98 370 ton, %16.12), Sakarya 
(87 587 ton, %14.35) ve Giresun (69 251 ton, %11.35) diğer 
önemli fındık üreticisi şehirlerimizdir.

Fındığın Kullanım Alanları, Besin Değeri ve  
Sağlığa Faydaları
Ülkemizde 1 milyon 800 bin ton iç fındık işleme 
kapasiteli toplam 128 adet kırma ve işleme fabrikası 
bulunmaktadır. Bu fabrikalarda fındıklara boylama işlemi 
uygulanarak sınıflandırma yapılır ve ürünler natürel iç, 
beyazlatılmış, kavrulmuş, kıyılmış, dilinmiş veya püre 
halinde paketlenerek piyasaya sürülür. Üretilen fındık 
ve mamullerinin yaklaşık %85’i ihraç edilirken yaklaşık  
2 milyar dolarlık döviz geliri elde edilmektedir.

Fındık denilince akla gelen ilk ürün çikolatadır. Dünyada 
üretilen fındığın %80’i çikolata sanayinde girdi olarak 
kullanılmaktadır ve bu sektörün olmazsa olmaz bir 
bileşenidir. Kalan %15’lik kısım ise bisküvi, pasta ve tatlı 
sanayinde kullanılmaktadır. Gofret, kremalı bisküvi ve 
kurabiyeler en fazla fındık kullanılan bisküvi ürünleridir. 

Fındık meyvesini değerli kılan içerdiği yüksek orandaki 
yağ ve bu yağın yağ asitleri kompozisyonunun dağılımıdır. 
Fındık yağının temel yağ asitleri oleik (%82), linoleik (%9), 
palmitik (%5) ve stearik asittir (%3). 

Fındık sadece yağ ve yağ bileşenleri açısından değil diğer 
besin öğelerinin çeşitliği bakımından da zengin ve önemli 
bir meyvedir. Proteinler ve diyet lifi fındığın diğer önemli 
majör bileşenleridir. 100 gr. iç fındık, bir insanın günlük 
protein ihtiyacının %22’sini, diyet lifi ihtiyacının %50’sini 
karşılamaktadır.

Fındık minör besin öğelerini de önemli miktarlarda 
içermektedir. İnsan metabolizması için kritik öneme 
sahip, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, vitamin 
B1, vitamin B2, vitamin E gibi iz elementleri ve vitaminleri 
de yapısında bulundurmaktadır. 100 gr. fındık tüketimi 
ile günlük vitamin B1 ihtiyacının %33'ü, vitamin B6'nın 
%35'i ve vitamin E'nin %24'ü karşılanabilmektedir. Fındık 
yağındaki oranı %0,115 ile 0,232 gram arasında değişen 
fitosteroller önemli minör bileşenlerindendir.

Mineral maddelerce (Fe, Mg, Cu, Mn, K, P, Zn ve Ca) de 
zengin olan fındık, kemik gelişimi ve sağlığı açısından 
da oldukça önemli bir besindir. Demir emilimi için bakır 
ve kemik oluşumu için manganez gereklidir. Fındığın 
bir porsiyonu, bakır için günlük tavsiye edilen miktarın 
%25'inden, manganez için %90'ından fazlasını sağlar.

Fındık, sert kabuklu meyveler içerisinde folat ve 
proantosiyanidin içeriği en yüksek meyvedir ve çok 
düşük glisemik indeks değeri (sadece 15) ile tip-2 diyabet 
hastalarının da hekim kontrolünde tüketebileceği bir 
meyvedir.

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumuna göre (EFSA) günlük 30 
gram kabuksuz kuruyemiş tüketmek sağlıklı bir hayat 
sürdürmeye yardımcı olmaktadır.  Harvard Üniversitesi’nin 
Amerika’da 120 bin katılımcının 30 yıl boyunca beslenme 
alışkanlıklarını incelediği bir çalışmada düzenli kuruyemiş 
(fındık, fıstık, badem ve ceviz gibi) tüketen kişilerin daha 
uzun yaşadığı, kalp-damar, kanser ve solunum yolu 
hastalıkları gibi nedenlerden kaynaklı ölümlerin %20 
oranında daha az görüldüğü keşfedilmiştir.

Giresun’un 100 bin kişi başına düşen 100 ve üstü yaşlı 
nüfus oranında açık ara Türkiye birincisi olması bu 
verileri destekler niteliktedir. Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre 2018 yılında 453 Bin 912 kişilik nüfusa 

Bileşenler, Ortalama Değer
100 Gram Yenen Kısımda

Su (g)  2,9

Protein (g) 14,2

-Aspartik asit (mg) 2441

-Glutamik asit (mg) 4768

Yağ (g) 59,6

-Doymuş yağ 4,5

-Doymamış yağ 55,1

Karbonhidrat (g) 5,4

Potasyum (mg) 593,0

Alfa-tokoferol (mg) 23,65

Toplam Diyet Lifi (g) 15,5

-Suda Çözünmeyen Lif (g) 13,7

Vitamin E (IU) 35,2

Glikoz (g) 0,0

Früktoz (g) 0,11

Sakaroz (g) 1,5

Enerji (kcal) 646

Tablo 4. Fındık meyvesinin besin öğeleri (TURKOMP)
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sahip Giresun’da 100 ve üstü yaşta 272 kişi yaşamıştır.  
Bu rakam 100 bin kişide 60’a denk gelmektedir ve Türkiye 
ortalamasının yaklaşık 10 katıdır.

Kuruyemişlerin yüksek kalorili besinler olması bazı 
insanların bu sağlık deposu besinlerden uzak durmasına 
sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalar günlük tavsiye 
edilen miktar aşılmadığı takdirde (30 gram kabuksuz 
kuruyemiş) kuruyemişler ile gereksiz kilo alımında bir 
ilişki bulunmadığını hatta sağlıklı yağ tüketilmesine 
bağlı olarak kilo vermenin bile mümkün olduğunu 
göstermektedir.

Ürünün Tanımı
Giresun Tombul Fındığı Corylus avellana L. türüne ait bir 
fındık çeşididir ve pazarda kabuklu, kabuksuz ve kavrulmuş 
olarak satılmaktadır.

Giresun Tombul Fındığı 2001 yılında Türk Patent ve 
Marka Kurumu tarafından menşe işareti ile Fiskobirlik 
adına tescil edilmiş ve 24322 sayılı resmî gazetede ilan 
edilmiştir. Tescil belgesinde tarif edilen fiziksel, kimyasal 
ve duyusal kalite özellikleri şöyledir:
Kabuğu parlak kahve, ucu loblu ve hafif tüylüdür. 
Çotanaktaki zurufu uzun, uca doğru geniş ve yırtmaçlıdır. 
Ortalama randıman değeri % 52, beyazlama oranı % 
97’dir ve iç fındık zarı sakalsızdır. Yağ ve protein miktarları 
sırasıyla ortalama % 64 ve %17’dir. Duyusal özelliği ise 
“kendine özgü tat ve lezzette, çok lezzetli, natürel iç veya 

kavrulup yendiğinde damakta bıraktığı kendine özgü 
aroması, tadı diğer çeşitlerde olmayan farklı bir özelliktir” 
şeklinde tarif edilmektedir.

Bu tanıma şu cümleleri de eklemek yanlış olmaz: 
Giresun Tombul Fındığı ağızda kolay çiğnenir, yağını 
hissettirir ve yutakta acı bir tat bırakmaz. Özellikle 
çiğnendiğinde yağının hissedilmesi bu fındık çeşidimizi 
duyusal kalite açısından diğer çeşitlerimizden ayıran 
en önemli parametredir. Zira halk arasında diğer fındık 
çeşitlerimiz ağızda yağlılık hissi vermediği için “yağsız” 
ifadesi ile tanımlanır. Türk Fındık çeşitlerinin yağ oranları 
arasındaki farkın 3-5 puan kadar olması hatta bazı 
çeşitlerin Giresun Tombul Fındığından daha yüksek yağ 
oranına sahip olması ve farklı yörelerde yetişen Tombul 
fındıkların aynı tadı ve lezzeti vermemesi gibi durumlar 
yukarıda verilen özelliklerin yöreden kaynaklandığının en 
güzel ispatlarındandır. 

Üretim Alanı
Tescil belgesine göre Giresun Tombul Fındığı üretim alanı; 
Giresun (12 ilçesi ve bunlara bağlı köyler) ve Trabzon’ 
un Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinde (ve bunlara bağlı 
köyler) 750 metreye kadar olan alanlardan oluşmaktadır. 
(a) Giresun: Piraziz, Bulancak, Dereli, Keşap, Espiye, 
Yağlıdere, Tirebolu, Güce, Doğankent, Görele, Çanakçı, 
Eynesil, Giresun Merkez.

(b) Trabzon: Beşikdüzü ve Vakfıkebir.
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Üretim Metodu 
Türkiye’de fındık tarımı önce Giresun’da başlamış 
ve diğer şehirlerimize yayılmıştır. Giresun’ da fındık 
yetiştiriciliği 5-6 tane dalın bir arada bulunduğu “ocaklar” 
şeklinde yapılır. Bahçe tesisi kasım-mart ayları arasında 
6-7 metre sıra arası ile 100 cm derinliğindeki çukurlara 
4-6 arasında fidan dikilerek yapılır ve 7-8 yılda ideal 
verime ulaşılır. Mevcut bahçelerde verimden düşme, 
hastalanma veya seyreltme gibi nedenlerden dolayı her 
yıl düzenli budama yapılırken ocak diplerinden çıkan yeni 
sürgünler de yılda 2 kez temizlenir. 

Fındık nemli ve ılıman iklimi seven bir bitkidir bu yüzden 
Karadeniz sahil şeridi tarımı için en elverişli coğrafyadır. 
Çoğu bitkinin aksine fındığın çiçeklenme ve döllenme 
süreci oldukça uzundur. Çiçeklenme kasım sonu aralık 
başı gibi başlar ve mart ortasına kadar devam eder. 
Bu periyodu iklim koşulları ve yükselti etkilemektedir. 
Polenler yüksek sıcaklığa ve düşük nem koşullarına 
karşı oldukça hassastır. Döllenme rüzgâr yardımıyla 
gerçekleşir. 

Giresun Tombul Fındığı üretim alanlarında tozlayıcı çeşit 
olarak kalınkara, palaz, sivri ve yabani fındıklar kullanılır 
ancak bunların toplam üretim alanındaki payı %10’u 
geçmez.

Fındık tarımında temel işlemler şunlardır: Budama 
gübreleme, zararlı mücadelesi, yabancı ot ve dip sürgünü 
temizliği ve hasat.

Hasat genelde ağustos ayında başlar ve bütün ay 
boyunca devam eder. Fındığın olgunlaşma belirtileri 

çiftçilerimizin adeta hafızasına kazınmıştır ve bunu 
nesilden nesile aktarırlar. Meyvenin hasat olgunluğuna 
ulaştığının belirtileri şunlardır: Fındık zurufunda sararma 
ve kızarmanın %80 oranına ulaşması, fındık tanelerinin 
zuruf içerisinde dönmeye başlaması, zurufun kolay bir 
şekilde soyulabilmesi, fındık dalları silkelendiğinde 
dalda bulunan meyvelerin yarıdan fazlasının dökülmesi, 
fındığın sert kabuğunun %80 oranında kızarması, meyve 
yendiğinde ana bileşeninin artık su değil yağ olduğunun 
hissedilmeye başlanması.

Kabuklu fındıklar en fazla %6 nem değerine sahip olacak 
şekilde sert zeminde güneşte kurutulur. Kurutma işlemi 
boyunca fındığın içinden siyahlaşmış kabuklu fındıklar, 
kırık fındıklar, boş fındıklar ve yabancı maddeler temizlenir. 
Giresun Tombul Fındığı üreticileri bu işlemleri asırlardır 
aynı şekilde yapmaya devam etmektedirler.

Üretim Alanının Ürün ile Bağlantısı
Üretim alanı ile ürün arasındaki bağlantıyı etkileyen iki 
temel faktör vardır: Doğal ve insani faktörler

Doğal Faktörler
Doğal faktörler arasında en önemli olanı tahmin 
edilebileceği şekilde iklimdir. İklim; kabuk kalınlığı, 
randıman, beyazlama oranı, yağ oranı ve yağ asitlerinin 
dağılımı gibi özellikleri doğrudan etkilemektedir. 

Fındık diğer bitkilerden farklı olarak sadece ılıman 
iklimlerde yetişir, kış mevsiminde çiçek açar ve sıcağı 
sevmez. Bu yüzden kış sıcaklıklarının -8’nin altına 
inmemesi, yazları maksimum sıcaklığın 36-37’nin üzerine 
çıkmaması ve yıllık ortalama sıcaklık değerinin 13-16 
arasında olması gerekir. Yıllık ortalama yağış miktarı  
700 mm’dir ve yağış genellikle yıl boyu düzenlidir. Fındıkta 
dişi ve erkek çiçekler rüzgâr yardımı ile döllendiği için 
düzenli rüzgarlar da bahar aylarında önemlidir. 

Buraya kadar sayılan iklimsel faktörler herhangi bir fındık 
çeşidi için aynıdır. Giresun Tombul Fındığını farklılaştıran 
ve kendine özgü tadını, aromasını ve kalitesini veren ve 
sadece belirtilen coğrafi alanda görülen iklimsel faktörler 
ise olgunlaşma dönemindeki günlük güneşlenme süresi, 
yıllık yağmurlu gün sayısı ve yüksek bağıl nem oranıdır. 
Giresun yılın 161 günü yağışlıdır ve ortalama yağış miktarı 
1401 mm’dir. Temmuz ve ağustos aylarında ortalama 
günlük güneşlenme süresi ise 2.6 ila 3.4 saat arasında 
değişir. Yüksek yağış miktarı fındıkların ideal tane 
ağırlığına, yağ oranına ve yağ asitleri kompozisyonuna 
ulaşmasını sağlarken günlük güneşlenme süresinin 
azlığı yüksek oleik asit, vitamin E ve aroma oluşumunu 
sağlar.

Resim 1. Giresun Tombul Fındığı üretim alanı
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Fındığın olgunlaşma dönemine denk gelen temmuz ve 
ağustos aylarında günlük nem miktarının % 60’ ın altına 
inmemesi arzu edilen bir diğer iklimsel faktördür. Diğer 
fındık üretim bölgelerinden farklı olarak Giresun’da 
meyve gelişim ve olgunlaşma döneminde bağıl nem 
%76 civarındadır. Bu yüksek bağıl nem oranı sayesinde 
Giresun Tombul Fındığı ince kabuklu ve kolay zar atan bir 
çeşit olmaktadır.

Giresun yöresi toprakları fındık tarımı için minimum 
şartları karşılamaktadır. Giresun Tombul Fındığı da 
diğer çeşitler gibi derin, verimli, iyi drene edilmiş, 6-7.5 
arasında pH’ya sahip, tınlı, kum-kil karışımlı ve organik 
maddece zengin toprakları sever ve verimli olur. Toprakta 
meydana gelen eksiklikler kabuk kalınlığını ve tane 
boyutunu olumsuz etkiler. 

Insani Faktörler
Giresun ve Trabzon çevrelerindeki fındık yetiştiriciliğinin 
geçmişi antik çağlara kadar uzanmaktadır.  Antik Çağ'ın 
büyük tarihçisi Herodot’un kitabında Karadeniz'in 
doğusunda fındık yetiştirildiği ve çiftçilerin bu ürünlerden 
yağ çıkardıkları yazmaktadır. Bölge tarih boyunca farklı 
milletlere ev sahipliği yapmış ve fındık üretimi hep 
devam etmiştir. Bu bilgi birikiminin bir neticesi olarak 
tadı, lezzeti, ince kabuğu ve yüksek iç oranı özellikleri 
dikkat çeken bir çeşit 1800’ lü yılların ilk çeyreğinde 
Türk çiftçisi tarafından doğal seleksiyon yöntemiyle ıslah 
edilmiştir. Kısa sürede hem iç hem dış pazarda şöhrete 

kavuşan bu fındığa ilk başlarda “Giresun yağlısı “, “yağlı 
fındık’’ gibi isimler takılmış ancak muntazam yuvarlaklığı 
sayesine en kalıcı isim Tombul Fındık olmuştur. 19. yüzyıl 
boyunca ve 20. yüzyılın ilk yarısında yörede hâkim fındık 
çeşitleri olarak Tombul, Sivri ve Kalınkara öne çıkmıştır. 
1960’lardan sonra ise yörede sivri ve kalınkara çeşitleri 
hakimiyetlerini kaybederek yerlerini %90 oranında 
Tombul Fındığa bırakmıştır. Çeşit, dip sürgünleri 
vasıtası ile çoğaltılarak yeni bahçeler tesis edilmiş ve 
yaygınlaştırılmıştır. 

Gelişen teknolojilere rağmen Giresun Tombul Fındığı 
üretiminde insan faktörü önemini korumaktadır. 
Budamadan, gübrelemeye, ilaçlamadan yabancı ot 
temizliğine, hasattan kurutma ve harmanlamaya kadar 
bütün aşamalarda çiftçinin yoğun emeği vardır. Engebeli 
coğrafya makine kullanımını patoz makineleri hariç 
insan sırtında taşınabilme özelliği ile sınırlamaktadır. 
Bu sebepledir ki bu lezzetli fındık çeşidinin 
sürdürülebilirliğinde insan emeği ve ustalığı olmazsa 
olmazlardandır.

Giresun şehrinin toplam yüz ölçümünün %22’si tarımsal 
arazidir ve bunun da %79’ unda fındık tarımı yapılmaktadır. 
Trabzon’un Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerindeki üretim 
alanları da dahil edildiğinde yaklaşık 85 bin aile tarafından 
110 bin hektar alanda Giresun Tombul Fındığı üretimi 
yapılmaktadır ve yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 
90 bin ton ürün elde edilmektedir. 



94 YÜciTA

Fındık ihracatı şehrin kültürel hayatını da etkilemiştir. 
Türk tarihçi ve şair Şakir Şevket 1877 yılında yayımladığı 
kitabında hasattan sonra yeni sezonun ilk ihraç fındıklarının 
gemilere yüklenmesinin törenle yapıldığını ve bir bayram 
havasında bütün şehirde kutlandığını yazmaktadır.

Sonuç
Coğrafi işaretin amacı tüketicilerde farkındalık 
oluşturmak, lezzete önem veren tüketicinin gerçek ürüne 
ulaşmasını sağlamak ve bu sayede yöresi ile meşhur 
ürünün muadillerine göre daha yüksek fiyattan satılmasını 
sağlamaktır. Böylelikle üretimde sürdürülebilirlik ve 
kârlılık sağlanabilecektir. Aksi takdirde yüksek verim 
kaygısı (çoğu tarım ürününde olduğu gibi) bu nadide 
fındık çeşidimizin üretim alanlarının azalmasına neden 
olacaktır. Anadolu’nun yüzlerce yıllık eşsiz lezzetlerini 
yaşatalım ve gelecek nesillere aktaralım.

Ve son olarak 
Kalbini Seven Fındık Yesin
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AYDIN İNCİRİ: 
YERYÜZÜNÜN 
ANA TANRIÇASI 
DEMETER’İN HEDİYESİ

Yakındoğu uygarlıklarının oluşumunda, iklim ve 
coğrafyanın yanı sıra yine aynı faktörlere bağlı olarak 

yetişen bitkiler önemli yer tutarlar. Bu bitkiler içinde ilk 
tarıma alınanları veya evcilleştirilenleri buğday ve arpa 
gibi tahıllarsa da uygarlık yaratanları aslında zeytin, üzüm 
ve incirdir1.

Doğu Akdeniz ve Anadolu’dan, Afganistan’a kadar olan 
bir bölgenin anavatanı olduğu Ficus carica yani incir 
bitkisi, söz konusu coğrafyada çok eski çağlardan beri 
tanınmakta ve bu nedenle de bir uygarlıklar beşiği 
olan Anadolu, Mezopotamya, Doğu Akdeniz’de üzüm 
ve zeytinle beraber kültür yaratan bitkilerin başında 
gelmektedir. Anadolu’daki ilk devlet olan Hititlerden 
beri yazılı kaynaklar aracılığıyla incir bilinmekte ve çivi 
yazılı tabletlerde sanki yukarıdaki ‘uygarlık yaratan’ 

nitelemesini doğrularcasına, GEŠTIN HADDUA ‘kuru 
üzüm’ ve ZERTUM ‘zeytin’le birlikte MA ya da PÈŠ olarak 
kaydedildiği görülmektedir. 7 Hitit başkenti Boğazköy’de 
ortaya çıkarılan metinlerde, Pulliianni adlı kişiye ait 
zeytin ve incir ağaçlarının olduğunun belirtilmesiyse 
daha ilginç bir olguyu da ortaya koymakta olup, bu olgu 
M.Ö. II. binyıl Orta Anadolu ikliminin incir yetiştirmenin 
yanı sıra zeytincilik için de uygun olabileceğidir. Ayrıca 
incir Hititlerde kurban meyvesi olarak kullanılmakta, 
bir ritüeldeyse kaplar yağ ve şarapla doldurulduktan 
sonra üzerleri incirle örtülmekte, bunun yanı sıra Hitit 
ekmekleri arasında da içinde incir olan ya da incirle 
birlikte anılan ekmeklerin ritüellerde, kurban ekmeği 
olarak sunulduğu veya ana kraliçenin ayakları altına 
serildiği yazılı belgelerden bilinmektedir.
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Tarihin babası Herodotos’a bakacak olursak, onun 
kitabının değişik pasajlarında incire birçok kez yer 
verdiğini ve Anadolu’da incir kültürünün insanlık 
kültürü kadar eski olduğu konusuna sıklıkla değindiğini 
görmek olasıdır. Herodotos’a göre incir besleyiciliğinin 
yanı sıra Eski Mısır ve Yunan’da verimlilik sembolü 
olarak görülmektedir. Anadolu sadece medeniyetlerin 
beşiklerinden biri olmayıp aynı zamanda doğunun 
sahip olduğu genetik çeşitliliğin de kökenlerinden birini 
oluşturmaktadır. Elbette sahip olduğu jeolojik ve coğrafi 
etkenler de göz ardı edilmemelidir. Çünkü bu avantajlı 
özellikler onu pek çok araştırma alanının vazgeçilmez bir 
odak noktası yapmıştır2. 

Dutgiller familyasından gelen incir bilimsel olarak “Ficus 
carica” olarak adlandırılmakla birlikte Türk kültür 
tarihinde çeşitli söylenişlere sahiptir. Çinlilerin “yen-
ci”, Özbeklerin “ençir”,  Arapların “tin” Uygur, Kıpçak, 
Kuman ve Anadolu insanının da “encir ya da incir” olarak 
bildiği bu meyvenin geçmişi yaklaşık 6 bin yıl öncesine 
uzanmaktadır.

Yunan mitolojisinde; incir meyvesine daha soylu ve daha 
medeni bir hayatın başlangıcı gözüyle bakıldığından söz 
edilmektedir. Efsaneye göre tanrıça Demeter, kendisini 
konuk severlikle ağırlayan Phytalos'a hemen oracıkta 

yarattığı bir incir ağacını armağan etmiştir. Burası, 
bir zamanlar kahraman Phytalos'un yüce Demeter'i, 
konukseverlikle ağırladığı yerdir ve Tanrıça ilkin burada, 
İnsanoğlunun kutsal incir dediği meyveyi yaratmıştır. 
O gün bu gündür, Phytalos soyunun asla tükenmeyen 
onurunu süsler. Eski Yunanlılarda incir yapraklarının onur 
verici bir hediye olarak kabul edilmesi, olimpiyatlarda 
kazanan atletlere yemeleri için incir meyvesi verilmesi 
ve başlarına incir yaprağından örülmüş taç giydirilmesi, 
incir ağacının aşırı doğurganlık anlamına gelmesi, incir 
kültürünün daha temiz bir ahlakın yol göstericisi olarak 
belirlenmesi, bunun bir örneğidir. Herodotos'a göre; 
kuru incir Lydia 'da yaşamın on temel nimetlerinden 
sayılmaktadır. O kadar ki, Perslerin yiyecek incirleri 
olmadığı söylenerek kralın Perslerle savaştan 
vazgeçmesinde araç olarak kullanılmıştır. Mitolojideki bir 
başka efsaneye göre, Atinalıların topraklarının verdiği bu 
ürünle gurur duydukları, Kralın incirlerin yetiştiği ülkeyi 
henüz fethetmediğini ve inciri yerli halktan vergi olarak 
almak yerine, hala dışarıdan satın aldığını hatırlaması 
için, her öğle yemeğinde öğüne Attika incirlerinden 
koydurtması ile açıkladığı belirtilmektedir.

İncir ağacı hakkında sadece Yunan mitolojisi değil, Roma 
mitolojisi de örnekler sunmaktadır. Romanın efsanevi 
kurucuları Remus ve Romulus'un, meyveleri yerlere kadar 

Taze İncir Genel Görünüm
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sarkan incir ağacı altında dişi kurt tarafından emzirildiği 
söylenmektedir. Kleopatra’nın hayatına son veren yılan 
kendisine bir incir çanağında sunulur.

İncir ağacı, büyük kültür ve dinlerin tümünde bir sembol 
olarak kullanılmıştır. İncirden sıkça söz eden eski Ahit, 
incirden esinlenmiş imge ve benzetmelerle doludur. 
İncir ağacının gölgesinde oturmak, ya da bunların 
meyvelerinden tatmak, dingin, huzur dolu bir varoluşu 
tatmakla eş anlamlı gibidir. Siddharta Guatama'nın 
Budizm 'in temelini oluşturan ilhamı, incir ağacının 
altında otururken aldığı bilinmektedir.

Musevilerin Fısıh Bayramı kutlamalarında geleneksel 
yiyecek olan incir, İncil'de de cennetin bahçelerinde 
bir ağaç olarak zikredilmekte ve kutsal meyve olması 
nedeniyle Noel kutlamalarının vazgeçilmez besini olarak 
tanımlanmaktadır. Kuran 'da Hz. Muhammed 'in eğer 
seçme hakkı olsa cennete götüreceği ağacın incir ağacı 
olacağı belirtilmektedir.

İncirin anavatanı Türkiye olup, buradan Suriye, Filistin ve 
daha sonra da Ortadoğu üzerinden Çin ve Hindistan'a 
yayılmıştır. İncirin özel döllenme ve kendine özgü kurutma 
şartlarına haiz bir meyve olması yetiştiği bölgeleri sınırlı 
kılmaktadır. Bununla ilgili olarak Cevat Sami Hüsnü, 
Nevsal-i İktisadiye (1323) adlı eserinde, Amerikalıların 
Kaliforniya'da, Ege inciri yetiştirme çabasına girdiklerini, 
ancak önce kuşlarla mücadele etmek zorunda 
kaldıklarını, daha sonra kurutma sistemi konusunda 
sorun yaşadıklarını, incir yetiştiriciliği ile ilgili ilk 
denemenin başarısızlıkla sonuçlandığını anlatmaktadır. 
Ancak 4 Temmuz 1901 tarihli Ahenk gazetesinde 
yazılanlara göre, Amerikalılar Türkiye'ye ikinci kez 
ziraat uzmanı göndermişler, bu girişimlerinde başarıya 
ulaşarak Kaliforniya'da incir yetiştiriciliğinin gelişmesini 
sağlamışlardır

Incirin Ekonomik Önemi:
İncir, Anadolu’da çok uzun zamandır yetiştiriciliği yapılan 
önemli meyve türlerinden biridir. Ülkemiz hem kurutmalık, 
hem de sofralık (taze) incir üretim ve ihracatında dünyada 
en önemli ülkelerin başında gelmektedir. Kuru ve taze 
incir üretimi ve ticareti, özellikle ülkemizin sahip olduğu 
iklimsel ve coğrafik koşullar sebebiyle, uzun yıllardan 
itibaren ticarette, ekonomik kalkınma ve gelişmede 
önemli bir paya sahip olmuştur.

2019 yılı itibariyle dünyada 289.818 hektar alanda incir 
üretimi yapılmaktadır. Dünya incir üretim alanlarının 
%18’i Türkiye’ye aittir. Fas, Cezayir, Mısır üretim alanları 
bakımından önde gelen ülkelerdir (Tablo 1). Dünyada 2019 
yılı incir üretimi 1.315.588 ton’dur. Bu üretimin ortalama 
%23,5’i Türkiye’ye aittir. Türkiye, 310 bin ton ile incir 
üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’yi Mısır, 
Fas, İran, Cezayir, İspanya, Suriye, ABD gibi ülkeler takip 
etmektedir (Tablo 2).

Türkiye üretimde olduğu gibi Dünya kuru incir ihracatında 
da birinci sıradadır,  2019 yılında 85 bin ton kuru incir ihraç 
etmiş ve 286 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Türkiye’yi 
Afganistan, İspanya, Suriye, Yunanistan izlemektedir 
(Tablo 3).  2019 yılı verilerine göre Türkiye’nin en fazla 
kuru incir ihracatı yaptığı ülke Almanya’dır.  Almanya’yı, 

Yunan Mitolojisinde İncir

Ülkeler Alan (ha) 

Fas 62.969

Türkiye  52.116

Cezayir  39.438

Mısır 31.674

İran 18.655

Tunus 16.863

İspanya 14.600

Suriye 9.435

Hindistan 5.734

Portekiz 4.130

Yunanistan 3.990

Afganistan 3.529

Çin 2.937

Libya 2.554

Amerika 2.488

Brezilya 2.208

İtalya 2.150

Toplam  289.818

(FAO, 2019)

Tablo 1. Ülkeler Itibariyle Incir Üretim Alanları
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Fransa, ABD ve İtalya izlemektedir. İhracatımızın büyük 
çoğunluğu AB ülkelerine yapılmaktadır. Uzakdoğu pazarı 
da incirin kendini gösterdiği pazarlardandır (Tablo 4).

Kuru incir, ülkemiz geleneksel kuru meyve ihracatı içinde 
önemli yeri olan tarımsal ürünlerimizden biridir. Ülkemizde 
incir üretimi, incirin yetiştirilmesi ve kurutulması 
sırasında belirli ekolojik isteklerinin olmasından dolayı, 
Ege Bölgesi'nin Büyük ve Küçük Menderes Havzalarına 
lokalize olmuştur. Bölgede 30.000-35.000 aile, incir tarımı 
ile uğraşmakta, geçimlerini tamamen bu üründen elde 
ettikleri gelirle karşılamaktadır. İşlenmesi esnasında 
yoğun işgücü gerektiğinden, incir işletmelerinde çalışan 
işçilerle birlikte büyük bir insan kitlesi, geçimini incirden 
sağlamaktadır. Türkiye kuru ve taze incir üretim ve 
ticaret kültürü oldukça eskiye dayanmakla birlikte, 
bu alt sektörde önemli bir bilgi ve tecrübe birikimine 
sahip olunduğu ifade edilebilir. Sonuç olarak; kuru ve 
taze incir üretim ve ihracatı ile ülkemiz ekonomisi için 
oldukça önemli katkılar sağlanmaktadır. Sektörde 
faaliyet gösteren 35 binden fazla çiftçi ailesi olmakla 
birlikte, işleme ve paketleme tesislerinde binlerce işçi 
istihdam edilmektedir. Söz konusu ürünlerin ülke içi ve 
dışı pazarlaması ile elde edilen gelirin 300 milyon dolara 
yaklaştığı tahmin edilmektedir6.

Ülkeler Üretim miktarı (ton) 

Türkiye 310.000

Mısır  225.295

Fas 153.472

İran 130.328

Cezayir 114.092

İspanya 51.600

Suriye 43.015

Amerika 28.174

Tunus 24.619

Afganistan 24.319

Brezilya 22.526

Arnavutluk 22.024

Yunanistan 19.730

Çin 17.225

Hindistan  14.914

Japan 14.175

Azerbaycan 12.074

İtalya 11.830

Toplam  1.315.588

(FAO, 2019)

Tablo 2. Ülkeler Itibariyle Incir Üretim Miktarlar

Ülkeler  Ihracat miktarı (ton) Ihracat değeri (1000 $)  

Türkiye 84.923 286.348

Afganistan   11.778 85.734

İspanya  4.037 12.017

Suriye  3.938 8.947

Yunanistan 3.158 14.523

Belarus  3.124 2.418

Almanya  2.641 14.612

Amerika  2.301 13.472

Hollanda  1.196 5.432

Avusturya  1.015 6.021

(FAO, 2019)

Tablo 3. 2019 Yılı Ülkeler Itibariyle Ihracat Miktarları
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 Değer  Z i nc i r i  Örgüt l enmes i

Almanya 11791695 41134845 12361304 45831790 13417282 45249324 14581791 49478634 15308386 54501208

Fransa 9488797 36423714 9639933 39599388 9776796 42246064 9128904 36551451 9972646 38960465

ABD 4628120 21529532 7992652 31985913 7073795 27911039 10100038 32179232 12796909 35270808

İtalya 3153873 13041905 2339856 11635897 2778565 12396657 3009961 12333508 2785841 11327658

Hollanda 2934570 9906490 3409369 12641572 3194526 11130972 3420486 11075513 3739122 13027757

Birleşik Krallık 2783479 10229374 4917897 14024225 4315017 11694242 4703021 11955060 4929404 12504069

İsviçre 2321950 10092356 2244040 11686009 2122351 10567189 2212224 9910315 2571134 12187874

Belarus 2119226 2100212 2724310 3520357 2859607 3761391 3117887 6000562 2571134 5467603

Avusturya 1833275 4873992 1639793 6255548 1260475 4656133 1324740 3940295 2037880 6912267

Suudi Arabistan 1806936 5362707 1766269 6165031 1249312 4336132 825947 2535534 498012 1519353

Avustralya 1756722 6772395 1531475 6784438 1548290 6421288 1481714 6037684 1294306 4840391

Rusya  1720972 3013486 2799635 5388960 2399056 4917734 2591615 5643752 3510930 7774520

Vietnam 1380170 5094621 2444940 8545035 2488515 8281127 746218 2533245 10508 51331

BAE 1369163 5275281 1694824 7578498 1127409 5613802 1146288 5264661 1134469 4329501

Irak 1331325 3306017 995350 2661891 1111658 1943639 1596333 2669301 749221 2743124

Tablo 4. Türkiye’nin Ülkeler Itibariyle Kuru Incir Ihracat Miktar (Ton)  ve Değerleri

Ihracat
Miktarı (kg)

Ihracat
Miktarı (kg)

Ihracat
Miktarı (kg)

Ihracat
Miktarı (kg)

Ihracat
Miktarı (kg)Ülke adı

2016 2016 2016 2016 2016

Ihracat
Değeri ($)

Ihracat
Değeri ($)

Ihracat
Değeri ($)

Ihracat
Değeri ($)

Ihracat
Değeri ($)

Tedarikçiler 

Ekipman 
Araç-Gereç 
Kimyasallar 

Bitkisel Ürünler 
Araştırma (İncir Araştırma Enstitüsü, Üniversite)

Tariş Üyeleri

Tariş
15 Kooperatif

 Tariş
İncir İşleme İşletmeleri İhracatçılar

 Dış Pazar

 Tüccarlar

  İç Pazar

 Toptancılar

Diğer Üreticiler

 Üreticiler 
30.000 İncir Üreticisi

 Ortalama işletme Ölçeği= 2,4 Ha  
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Ürün Tanımı
Kuru incir ülkemizin geleneksel ihraç ürünleri arasında 
ilk sıralarda bulunmakla birlikte, dünyada da kuru incir 
üretimi, kalite ve ihracatında lider durumdadır. Kuru 
incire konu olan Sarılop incir çeşidi iyi kalitede sofralık, 
çok iyi kalitede standart kurutmalık bir çeşittir (Şekil. 
3-4). Aydın İnciri,  Ficus carica L. (Anadolu inciri) Sarılop 
çeşidi, kurutmalık olarak değerlendirilen incirdir. Aydın 
Ticaret Odası tarafından, 2007 yılında kurutmalık Sarılop 
incir çeşidi coğrafi işaret adı ile ‘’Aydın Inciri’’ olarak 
tescillenmiştir.

Geleneksel kurutma yöntemlerinden olan güneşte 
kurutma, kuru incirde en çok kullanılan yöntemdir. 
Şekil.6 da görüldüğü gibi, Aydın İnciri, ağaçta kurumaya 
başlar Nem oranı % 22-24’ e düşünceye kadar 
kerevetlerde kurutulmaktadır. Sağlık açısından bir 
sakınca oluşturmayan ve besin değerini kaybetmemiş 
gıdadır. Kuru incir diyet liflerince oldukça zengin olması 
ve meyve yapısında bulundurduğu makro-mikro besin 
elementlerinden dolayı doğal ve sağlıklı gıdaların içinde 
yer almaktadır. Kuru incir yüksek miktarda kalsiyum 
içermesi ile kemik hastalıklarına, lifli yapıda olması sebebi 
ile sindirim sistemi rahatsızlığı olanlara önerilmekte ve 
insan sağlığına daha birçok faydası bulunmaktadır. Besin 

maddelerince zengin olması yanı sıra, incir yetiştiriciliği 
sürecinde diğer üretilen ürünlerle kıyaslandığında 
çok daha az miktarlarda herbisit, pestisit ve kimyasal 
gübrelerin kullanılmakta olması nedeniyle gıda güvenliği 
açısından da ön plana çıkmaktadır. Fenolik bileşikler ve 
antioksidan bakımından oldukça zengindir.

Aydın İnciri’ nin mutlak döllenme isteği vardır. Ortalama 
taze meyve ağırlığı, 65-75gr ölçülmektedir. Kuru 
incirde kilogram başı meyve sayısı ortalama 45-65 adet 
olmaktadır, suda çözünebilir kuru madde oranı ortalama 
% 75-80 civarındadır. Meyve kabuk rengi beyaza yakın sarı 
renktedir. Meyve iriliği ortanın üstü irilikte yuvarlak ve 
basıkça şekillidir. Meyve verimi iyidir. İnce kabuklu, meyve 
kabuğu orta derecede dayanıklı olup kolay soyulur. Ancak 
bazen ostiole yakın kısımda bir miktar kabuk soyulmadan 
kalır. Taze hasatta meyve sapı dalda kalabilir. Aydın İnciri’nin 
üstün kurutmalık çeşit olarak nitelendirilmesindeki 
önemli etkenlerden biri açık renkliliktir Kuru incirde 
açık renk kabuk olması önemli bir kalite kriteridir ve 
renk ölçümlerinde “L” değeri 60 – 80 arası, açık renkli 
kaliteli kuru inciri ifade etmektedir (Şekil.5). Kurutulmuş 
meyvelerinin ince kabuklu ve yumuşak olması Aydın İnciri’ 
nin diğer önemli niteliklerindendir.

Şekil 3. Aydın İnciri Meyve 
Tutumu Görünümü

Şekil 4. Aydın İnciri Meyvesinin 
Dalda Genel Görünümü
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Coğrafi alan:
Aydın İnciri üretimi yapılan coğrafi sınırda, Ege Bölgesi 
çeşidi olan ve bu bölgede yaygın olarak yetiştiriciliği 
yapılan bir türdür (Şekil.7). Küresel ısınmaya bağlı olarak 
iklimde meydana gelen ani değişiklikler, örneğin çevre 
sıcaklığındaki beklenmedik yükselmeler veya düşmeler 
birçok üründe olduğu gibi incirde de ürün kaybına yol 
açmakta, ekonomik zararlara neden olmaktadır. Sarılop 
incir çeşidi bu yörede Temmuz sonu ile Eylül sonu arasında 

hasat edilmekte olup hasat periyodu yaklaşık 40-45 gün 
kadar olmaktadır. Orta mevsim çeşididir.
 
Coğrafi alan bağı
Aydın İnciri olarak tescillenen Sarılop kurutmalık incir 
çeşidinin iklim istekleri, sadece Aydın ve İzmir illerinin 
koşullarına optimum olarak uyum sağlamaktadır (Şekil 8).

Şekil 5. Hem taze 
hem kuru Aydın İnciri 

meyvesinin görünümü
Şekil 6. %50 Nem İçeriğine Sahip Buruk 

Aydın İnciri Meyvesinin Görünümü

Şekil 7. Türkiye’de Kaliteli Kurutmalık Aydın İnciri’nin 
Yetiştirildiği Aydın Ve İzmir Coğrafi Alanları. 
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Subtropik iklim bitkilerinden olan incir, kışları yumuşak, 
yazları sıcak ve kurak iklimde yetiştirilmeye uygundur. 
Buna karşın Yıllık ortalama 18-20 0C olduğu yerlerde  
yetişir. Meyve doğuşundan hasat sonuna kadar olan 
Mayıs-Ekim aylarında daha yüksek ortalama sıcaklıklar 
ve özellikle meyve olgunluğu ve kurutma döneminde  
(Ağustos-Eylül ayları) 30oC’ye kadar çıkan ortalama 
sıcaklıklar istenir. Bu güneşte kurutma yönünden önem- 
lidir. Daha yüksek sıcaklıklar meyvelerin kavrulması, 
küçük kalması ve ağacın dallarının yanması şekli- 
nde zararlanmalara sebep olmaktadır. Bu yüzden 
incir yetiştirilen bölgelerde en yüksek sıcaklık 40 0C’yi 
aşmamalıdır.
 

Uzun yıllar ortalaması iklim verileri incelendiğinde;  
Aydın’ın 17.08, İzmir’in ise 17.7 0C’ye sahip olduğu dikkati 
çekmektedir. Özellikle incirin yetişme, olgunlaşma ve 
kurutma gibi önemli fizyolojik ve tarımsal faaliyetlerinin 
gerçekleştiği Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında İzmir 
ilinin yaklaşık olarak 10C daha yüksek sıcaklığa sahip 
olduğu görülmektedir. Her iki ilde nisbi nem değerleri 
açısından da belirgin farklılıklar mevcuttur. Ege bölgesi 
kuru incir yetiştiriciliği için uygun iklim koşullarına 
sahiptir5. Yaygın incir türü olan F. carica L. kışın yaprağını 
döken bir bitkidir. Soğuklamasını tamamlamak için az 
miktarda kış soğuklarına ihtiyaç duyar. Hatta tropik 
iklimlerde kışın yaprağını dökmeden de hayat döngüsünü 
devam ettirmektedir.

En çok istenen rüzgâr, kuzeyden esen ve “gümüş kanat” 
adı verilen poyrazdır. Nemlilik derecesi, incirlerin 
olgunlaşması ve kuruması için elverişli bir durumdadır. 
Çok kez öğleden önce eser. Bunun hakim olduğu yıllar; 
şekerli ve tatlı, beyaz renkte üstün kalitede kuru incir 
elde edilir (Şekil.10). Hakim rüzgarlar ve bunların taşıdığı 
nem ve sıcaklık özellikleri çok önemlidir. Ege Bölgesinin 
topografik yapısı gereği, nemli deniz havasını içerilere, kuru 
havanın da iç bölgelerden kıyı bölgelere taşınmasına izin 
verir yapıda olması (dağların denize dik olması) nedeniyle 
Büyük ve Küçük Menderes havzasında hakim olan rüzgar 
sistemleri kaliteli kurutmalık incir yetiştiriciliğinin burada 

Şekil 9. Aydın İnciri’nin  kerevetlerde kurutulması

Şekil 8. Türkiye’de Kaliteli 
Sarılop Kurutmalık İncirin Yetiştirildiği 

Sınırlı Coğrafi Alan 
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sınırlı kalmasında en önemli rolü üstlenmiştir. İncirin 
olgunlaşma ve buruklaşma döneminde, bunu sağlayan 
karasal etkili (doğudan gelen) ve denizsel etkili (Ege 
denizinden gelen) rüzgarların farklı zamanlarda eserek 
karşılıklı etki oluşturdukları görülmektedir. Bu bölgelerde 
esen hakim rüzgar yönlerinde denizsel kökenli (nem 
taşıyan) hakim rüzgarların karasal rüzgarlara oranla 
biraz daha fazla etkili olduğu görülmektedir. Olgunluk ve 
kuruma mevsiminde denizden esen yüksek bağıl neme 
sahip rüzgarlar, uzun sürerse meyvelerde yarılmaya 
ve kalite düşmelerine neden olur. Karadan esen kuru 
rüzgarlar meyvede şekerin artmasına ve buruklaşmanın 
daha hızlı olmasına neden olurlar9,10.

Yetiştirme sezonundaki yüksek nem meyve renginin 
koyulaşmasına, meyvenin çatlamasına ve incirin 
kurumasını geciktirerek ciddi kalite kayıplarının 
yaşanmasına neden olur. Nemin az olması meyve 
kabuğunun kalınlaşmasına neden olarak kaliteyi 
olumsuz etkiler Kurutma döneminde (Ağustos-Eylül) 
sıcaklığın saat 12.00-14.00 arası maksimum düzeylerde 
seyretmesi nedeniyle bağıl nem düşerek meyvelerin hızla 
kurumasına neden olur. Akşam saatlerinde yükselen 
bağıl nem ise meyvelerin tekrar bir miktarda olsa nem 
kazanmasına neden olur. Bu sayede %20-50 nem içeriği 
ile sergilere alınan incir %22-24 nem içeriğine ulaşıncaya 
kadar kuruyabilmektedir (Şekil. 10).

Kuru incir eldesi yönünden hava bağıl nemi de çok 
önemlidir. Kurutma mevsiminde (ağustos- ekim ayları 
arası) hava bağıl neminin % 40-45 arasında olması 
ve % 50 yi geçmemesi gerekir. Bu şartlarda meyveler 
normal şekilde, şeker ve aromaca zengin olarak gelişir. 
Şekil. 6 ve Şekil. 9 da görüldüğü gibi ağaç üzerinde 
buruklaşma ve sergide kuruma hızlı bir şekilde olur. 
Aydın incirinin yetiştiği coğrafi alan bu anlamda farklı 
özellik göstermekte ve kaliteli incir elde edilmesini 
sağlamaktadır.  Olgunluk mevsimindeki yüksek bağıl 

nem ise meyvelerde yarılmaya neden olmaktadır. Kuru 
incir yetiştiriciliği yönünden yağışların kasım-haziran 
aylarında olması, kurutma mevsimi olan temmuz-eylül 
aylarının yağışsız ve bulutsuz geçmesi istenir. Nem meyve 
bozulmasına ve diğer zararlanmalara neden olacağı için 
yaz sonunda veya hasat devresinde yağış olmamalıdır10. 
İncir yetiştiriciliğinde optimal yağış isteği yıllık 625-
650 mm’dir. Yağış miktarı, 550 mm’nin altına düşmesi 
durumunda sulama yapmak gerekmektedir. Yağışın fazla 
olması durumunda ağaçlar kuvvetli büyür, meyveleri iri ve 
tatsız olur.  Özellikle görülen yerlerden kaçınmak gerekir. 

Toprak istekleri açısından incir seçici değildir.  Aşırı 
nemli olmama koşulu ile her toprak tipinde yetiştiriciliği 
yapılabilir. Ancak kaliteli kuru incir elde etmek açısından 
iklim isteklerinde olduğu gibi toprak isteğinde de 
seçicilik söz konusudur. Derin profilli, orta bünyeli, 
organik maddece zengin ve yeterli kireç içeren topraklar 
kurutmacılık için elverişlidir.  Taban suyu düzeyinin 
yüksek olduğu ağır ve taban araziler ise incir yetiştiriciliği 
için elverişli sayılmamaktadır.Taban suyu hareketliliği 
yetişitiriciliği olumsuz etkilemektedir 3,4,9. Aydın yöresi 
incir plantasyonlarının bulunduğu Büyük Menderes 
Bölgesi toprak yapısının besin maddelerince zenginliği  
dikkati çekmektedir.

Aydın Inciri’nde Hasat, Kurutma ve Depolama 
Kuru incir hasadı, ağaç üzerinde su kaybeden ve daha 
sonra kendiliğinden yere düşen buruk incir meyvelerinin 
yerden toplanması şeklinde yapılmaktadır. Buruk incirler 
ağaç altlarından toplanıp kurutma yerleri olan kerevetlere 
götürülürler. Kuru incir toplama kapları olarak sepet, 
plastik kova ve benzeri kaplar kullanılmaktadır. 

Kuru incir toplama işleminde meyvelerin kalite 
durumlarına göre özellikle endüstriye gidecek olan 
hurda incirlerin sağlam ve kaliteli meyvelerden ayrı 

Şekil 10. Kaliteli, İri Ve 
Açık Renkli Aydın İnciri Meyveleri 

Şekil 11. Antimikrobiyal Etkisi 
Olan Defne Yaprakları İle Aydın 

İnciri’nin Kuru Meyveleri
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toplanması ve ayrı yerlerde kurutulması önemlidir. 
Bu yolla hurda incirlerden sağlıklı ve kaliteli incirlere 
hastalık ve zararlı bulaşma riski azalacaktır. Aydın İnciri 
güneşte kerevetlerde kurutulmaktadır. Kurutma ülkemiz 
ikliminin uygun olması nedeniyle doğal koşullarda güneş 
altında yapılmaktadır. Ağaç altına kendiliğinden düşen 
buruk incirler %25-50 arasında su içerirler. Kurutma 
aşamasından sonra bu oranın yaklaşık %22-24 dolayında 
olması istenir. Depolanan kuru meyvelerde depolama 
süresince meyvede fermantasyon ve bozulma meydana 
gelmemesi için meyvenin içerdiği nem oranı oldukça 
önem arz etmektedir.  

Hasat edilen ve kurutulan meyvelerde (Ekstra, I. kalite 
veya Iş Malı kalite sınıfında) işlem aşamaları şu şekilde 
yapılmaktadır 
Kuru incir meyveleri özel fümigasyon odalarında 
zararlılardan arındırmak amacıyla mağnezyum fosfit, 
alüminyum fosfit ile fümige edilmektedir. Organik kuru 
incirde ise bu işlem CO2 çadırında ya da -350C de 
bekletilerek gerçekleştirilmektedir. Fümigasyon işlemi 
sonrası boylama elekler aracılığı ile meyve iriliğine göre 
sınıflandırılmakta ve daha sonra UV lamba kontrolü 
için karanlık odaya alınarak aflatoksinli ışıma yapan 
incirlerin ayrılması sağlanmaktadır. Yıkama kurutma 
işleminde ise  %4-5 lik tuz ile ılık su kullanılmaktadır. 
Yıkandıktan sonra incirler tekrar kerevetlere serilerek 
kurutulmaktadır. Kurutulan incir meyveleri şekil verilerek 
paketlenmektedir. Daha sonra 0-4 0C arasında sıcaklıkta 
ve %60-70 nem ortamında uzun süre depolanabilmektedir.
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Birol Uluşan1

BAĞDAN SOFRAYA 
DEĞER ZİNCİRİ
KAVACIK ÜZÜMÜ

Konumuz, Üzüm! Bilmecemizin cevaplarıyla başlayalım 
önce... Cevaplar, sırasıyla asma yaprağı, asmanın 

kökü, üzümün kendisi ve şarap. İlginç, değil mi?

Tarihin Sayfalarında Üzümün Yeri

Anadolu’da üzüm, işlemelerden destanlara, 

bilmecelerden süslemelere, her yerde karşımıza çıkar. 

Anadolu’daki ilk medeniyetlerin kadehlerini, sürahilerini, 

sikkelerini süsleyen üzüm işlemelerinden, Anadolu’nun 

en eski camisi Diyarbakır Ulu Cami’nin üzüm salkımı 

ve yaprağı süslemelerine kadar, Anadolu’nun her yerine 
işlemiş bir meyvedir üzüm. Kara Hasanla Dev masalında, 
dev, Kara Hasan’ı yakalar, kan yapsın, Kara Hasan 
şişmanlasın diye, kara üzümle beslemesi için karısına 
verir. Mevlana’nın sözlerinde de üzüm ve üzümle alakalı 
pek çok kelimeye sıklıkla yer verilir. Örneğin, ‘özünü 
bulmak’ anlamında ‘üzüm olmak’ deyişi kullanılır. 
Bağcılığın son derece gelişmiş olduğu Ege ve Akdeniz’de 
üzüm, bolluk,  bereket simgeleyen, kutsal bir meyvedir.  
Bu bölgeler, üzümden ayrı düşünülemez.

Anası var yaylam meylam, 

Babası var eğrim büğrüm, 

Kızı var alemden güzel,

Oğlu var sohbet gezer...
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IZMIR’IN SIYAH INCISI: KAVACIK ÜZÜMÜ
Ürünün Tanımı, Ayırt Edici Özellikleri ve Coğrafi Alanı
Ege’nin incisi İzmir, üzüm yetiştiriciliği için eşsiz 
bölgelerden bir tanesidir. Doğanbey körfezinden başlayan, 
Menderes havzasıyla Çatalkaya arasında yer alan 
Kızıldağlar, İzmir’de üzüm yetiştirilen bölgelerdendir. 
Kızıldağlar, tarih boyunca, yolu İzmir’den geçen tüm 
gezginlerin ilgisini çekmiş, çam ormanlarıyla kaplı, 
muhteşem körfez manzarasına sahip, benzersiz bir 
bölgedir. Kızıldağlar üzerinden geçerek ulaştığımız 
Karabağlar İlçesi’nin 230 haneli Kavacık Köyü ise, eşsiz 
bir hazine barındırır: Kavacık Üzümü. 

19. Yüzyılda Yörükler tarafından kurulan Karabağlar 
ilçesinde yer alan Kavacık Köyü’nün kaderi, “Alphonse 
Lavallee” üzümü sayesinde, tamamen değişti. Bu eşsiz 
Fransız üzümünü geliştiren 1839 doğumlu Fransız botanik 
bilimci Pierre Alphonse Martin Lavallée bu üzümün bir 
yörenin kaderini değiştireceğini bilemezdi ama, bilse 
muhtemelen gururlanırdı! Fransa’dan kalkıp Kavacık’a 
kadar gelen bu üzüm, Kavacık’ın ekolojisine öylesine 
uyum sağladı ki, Çatalca Dağı’nın eteklerine kurulu 850 m. 
rakımlı köyde kendini buldu, eşsiz kalitesine, muhteşem 
tadına, bir yörenin kaderini değiştirecek ününe kavuştu. 
Halk bu üzüme öylesine aşık oldu ki, kendi aralarında 
‘Enfes Üzüm’ ve ‘Siyah İnci’ adını bile verdiler Kavacık 
Üzümü’ne!

Eşsiz Bölge, Eşsiz Üzüm 
Kavacık Üzümü, köye gelip de sofraların baş tacı olmaya 
başladığı günden bu yana, durmadan ünlenmeye, köyü de 
ünlendirmeye devam etti. Adına festivaller bile düzenlenir 
oldu! Peki, nedir bu Fransız üzümünü böylesine eşsiz 
kılan? Kavacık Üzümü’nün göze çarpan en önemli 
özelliği, 800-1000 gram arasında değişen konik, kanatlı 
ve iri salkımlarındaki 11 grama kadar ulaşabilen 1-4 
adet çekirdekli, morumsu siyah, yuvarlak, basık ve iri 
taneleridir. Kendine has lezzeti, burukluk oluşturmayan, 
sevilerek tüketilen enfes tadı da bu üzümü eşsiz kılan 
unsurlardandır. Üzümün incecik kabuğu, üzüm sanki 
ağızda eriyormuş gibi bir his verir. Uygun saklanırsa 
dayanıklılığı yüksek bir sofralık üzüm olan Kavacık 
Üzümünün ayırt edici özelliklerinden bir diğeri ise,  
547-786 ppm arasında değişen fenolik madde miktarıdır. 

Denizden 30 km uzaklıkta yer alan bu köyde, Kavacık 
Üzümünü böylesine eşsiz kılan etkenler, bölgedeki Akdeniz 
ikliminin etkisi, bölgenin yükseltisi ve denize yakınlığı, 
bölgenin toprak yapısı, bölgede yetişen diğer bitkilerdir. 
Bu üzümün renk, kalite ve aroma özelliklerini benzersiz 
yapan unsurlardan biri de, üzümün budamasının kısa (2-3 
gözden) yapılması ve budama için klasik sistem olan goble 
sisteminin kullanılmasıdır.
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Ürünler / Kavacık Üzümü

Üretim Metodu2

Kavacık üzümü ayırt edici özelliklerini Kavacık Köyünün 
iklim özelliklerinden almaktadır ki bu köyün bağcılığa 
uygun rakımı ve denize 30 km yakınlığı, bağcılık açısından 
bir avantaj oluşturur. Klasik sistemde yer bağları şeklinde 
geleneksel olarak yetiştirilen Kavacık Üzümünün üretim 
takvimi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

• Ocak, şubat ve mart aylarında bağ dikme.
• Ara dönemde dinlenme, bakım, ırgat kısaltma. 
• Ağustos ayında olgunlaşma. 
• Eylül ve ekim aylarında tam randımana ulaşma.  

Kader Değiştiren Kadınlar 
Kavacık Üzümü’nün hasat zamanı, 10-12 Ağustosta 
başlayıp, Ekim ayının ortasına kadar sürer. Hasat 
zamanında; pazarlardan, marketlerden, restoranlardan 
eksik olmayan Kavacık Üzümü, her geçen gün daha 
da fazla sofraya konuk olmakta, Kavacık’ın ününe ün 
katmaktadır. Kavacık Üzümü, Coğrafi İşaret Tescili 
sayesinde, daha da ünlenmiş, dünyaya yayılacak seviyeye 
gelmiştir. 

Bölgede erkekler tarafından bir kooperatif kuruluyor, 
yeterli pazar bulamadıkları için kapanıyor. 2014 yılında, 7 
kadının girişimiyle Kavacık Kadın Kooperatifi kuruluyor. 
Zaman ilerledikçe, kadın kooperatifi başarılı oluyor, üzüm 
üretimi yaygınlaştırılıyor. Kooperatifin beraber çalıştığı ilk 
uluslararası firma ise, Metro Türkiye. Metro ile çalışarak 
güçlü bir pazar elde eden kadın kooperatifi, bugün 50 
kadınla birlikte yoluna devam ediyor. Kooperatifte sadece 
üzüm yok, aynı zamanda Kavacık Üzümünden elde edilen 
kuru üzüm, üzüm çekirdeği, üzüm sirkesi, üzüm pekmezi 
gibi ürünler de yer alıyor. Kadın emeği sayesinde tüm 
Türkiye ile buluşan Kavacık Üzümü, Kavacık Köyünün 
kalkınmasını sağlıyor. Karabağlar Belediyesi’nin 
koordinasyonunda, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
Karabağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de kooperatife 
destek olarak Coğrafi İşaret Tescilli Kavacık Üzümü’nün 
başarısında aktif rol alıyor.
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Yaklaşık 200 haneli Kavacık Köyü’nün halkı, Kavacık 
Üzümü’nün ününden son derece memnun. Öyle ki, 
üzümün yaygınlığını artırmak amacıyla yıllardır festival 
bile düzeliyorlar! Her yıl binlerce konuğu ağırlayan bu 
festival, Kavacık Üzümü’nün ve bölgenin bilinirliğine katkı 
sağlıyor. Festivale ek olarak, bölgeye çeşitli tanıtım turları 
da düzenlenmekte. Örneğin, Metro CEO’su Sinem Türüng 
ev sahipliğinde organize edilen İzmir Urla ve Karabağlar 
ilçelerine yapılan yerel üretici ziyaretlerinde, Kavacık 
Köyü ziyaret edildi, kooperatifin kadınlarıyla buluşuldu. 
Üzümün böylesine bilinir olması, üzümden elde edilen 
gelire ek olarak, turizm gibi ek gelir kapılarına da olanak 
sağlıyor. Köyden kente göçün ciddi sorunlar yarattığı 
günümüz dünyasında, lokal alanlarda sağlanan düzenli 
istihdam imkanı, kırsal kalkınma, ve kırsal kalkınmanın 
devamı olarak sürdürülebilir kalkınma için, son derece 
kritik. Eşsiz tadı, iri taneleriyle üzüm sezonunun baş tacı 
Coğrafi İşaret Tescilli Kavacık Üzümü de, Kavacık Köyü’ne 
düzenli istihdam sağlayarak, yörenin kaderini değiştiren 
en temel unsur olarak karşımıza çıkıyor. 

Gastronomide Kavacık Üzümü
Geçmişte bilinirliği düşük, kendine pazar bulamayan 
Kavacık Üzümü, Metro ailesine girip, meyve sebze 
raflarında yerini alınca, Türkiye’nin her yerine yayıldı, her 
sofraya girmeye başladı. Coğrafi İşaret Tescilli Kavacık 
Üzümü, öylesine yaygınlaştı ki, en ünlü restoranların 
menülerinde bile görülmeye başladı. Türk mutfağının 
değerlerini korumayı görev edinmiş Metro Türkiye, 
izlenebilirliği sağlamak için başlattığı ‘Tabağında Ne 
Var’ projesiyle, ürünlerin tüm özellik ve belgelerine, 
Coğrafi İşaret tescil durumlarına ve çeşitli tariflere QR 
kodlar üzerinden ulaşılabiliyor. Sağlanan bu kolaylık, gıda 
güvenliği ve sürdürülebilirlik konusunda ilerleme sağladı, 
Kavacık Üzümü ve diğer pek çok yerel değerimiz, koruma 
altına alındı. 

Denetleme
Bu coğrafi işaretin üretim şartnamesine uygun bir 
şekilde üretilip üretilmediğinin denetimi, Karabağlar 
Belediyesinin koordinasyonunda, Karabağlar Belediyesi, 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasından, Manisa Bağcılık 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden, Karabağlar 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden birer uzmanın 
katılacağı 4 kişilik bir denetim mercii tarafından, Ekim-
Kasım aylarında yılda bir defa, şikâyet halinde ise her 
zaman gerçekleştirilecektir. Denetimde tane ağırlığı, 
salkım ağırlığı, pH, asitlik, suda çözünebilir kuru madde 
kriterlerine yönelik kontrollerin yapılması gerekmektedir.  

1. Birol Ulasan
    METRO Toptancı Market 
    birol.ulusan@metro-tr.com
2. Metinde yer alan üretim metodu ve denetim başlıkları tescil 
belgesinden uyarlanmıştır. https://ci.turkpatent.gov.tr/Files/
GeographicalSigns/13745540-a28d-42d2-ad0a-12305a7add50.pdf.
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Ürünler / Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli

Doç. Dr. Mehmet Zanbak1

ANTALYA’DA 
COĞRAFİ İŞARETLER: 
ANTALYA BERGAMOT 
KABUĞU REÇELİ

Adını İtalya’daki Bergamo kasabası ve İtalyanca 
bergamotta sözcüğünden aldığı düşünülen 

bergamot meyvesi, öz Türkçe olarak “bey armudu” 
olarak da anılmaktadır. Başka bir anlatıma göre 
bergamot meyvesinin adının İtalyancaya bergamotta 
diye geçmesinin sebebi bu meyvenin kökeninin Bergama 
Krallığına dayanıyor olmasıdır (Günaydın, 2006). 
Bergamot esas olarak, kalitenin geleneksel olarak en 
iyi olarak kabul edildiği Calabria'da (dünya üretiminin 
%95'i), Fas, Portekiz ve Fildişi Sahili'nde yetiştirilmektedir. 
Bergamotun tanımlanan dört çeşit bulunmaktadır ki 
bunlar fantastico, castagnaro, calabrese ve femminello 
şeklinde sıralanabilir (Libertyprim, 2021). Ortalama 
4 metre, yaprakları uzun ve koyu yeşil olan bergamot 
ağacının çiçekleri beyaz renkli ve küçük olup, meyveleri 
küre veya armut biçiminde, 5-7 cm çapında, 80-200 
gram ağırlığında, etli kısmı ekşi lezzetli, kabuk kısmı 
limon sarısı renklidir (Günaydın, 2006). Kabuğu ile yağı 
çaylarda ve parfümlerde (kozmetik) kullanıldığından 

bergamot aroması tüm dünyada tanınmaktadır (Drum 
Berkaya, 2021). Esas olarak kasım sonundan şubat ayına 
kadar hasat edilen bergamot meyvesinin ağaçları sıcak 
bölgeleri sever ki bazı botanikçiler için bergamot ağacı, 
acı portakal ile limonun çaprazlanmasının sonucuyken, 
diğerleri için bir limon ağacından tesadüfen ortaya çıkan 
bir melezdir (Vikipedi, 2021). 

Sıcak iklimi sevmesinden dolayı Türkiye'de Antalya, Mersin, 
Adana civarlarında yetişen bergamot üretiminde Antalya 
başı çekmektedir ki tarih boyunca onlarca medeniyete 
ev sahipliği yapmış Antalya, bu medeniyetlerin kültürel 
mirasını günümüze kadar getirebilen kentlerimizin 
arasında yer almaktadır. Üretim bilgi ve becerisini 
bünyesinde barındıran söz konusu miras, eşsiz doğa ve 
cömert toprak anayla birleşerek hem tarım hem de turizm 
bakımından öne çıkan bir kent profilinin oluşmasına katkı 
sunmuştur. Tarım ve turizmin başkenti olarak da anılan 
Antalya, özelllikle turunçgillerin/narenciyenin yoğunluklu 
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olarak üretildiği kentler içerisinde başı çekmektedir. 
Portakal başta olmak üzere, mandalina, turunç ve limon 
üretiminin yanında bergamot da tarımsal üretimde 
kendini göstermektedir. 

Değinildiği üzere bergamotun kabuğu ve yağından çay ve 
kozmetik ürünlerin üretiminde yararlanılırken, kabuğu 
reçel yapımına da uygundur. Bu noktada, uzun yıllardır 
sahip olduğu know-how sayesinde Antalya’nın, Bergamot 
Kabuğu Reçelinin üretiminde de öne çıktığı vurgulanabilir. 
Söz konusu ürünün nesiller boyu aktarılabilmesi adına 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018 yılında 
yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu 2021 yılının Mayıs 
ayında başarıyla sonuçlanmış ve ürün koruma altına 
alınmıştır. 29 Ekim 2021 tarihi itibariyle aralarında 
Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli’nin de bulunduğu 
tescilli 13 coğrafi işarete sahip Antalya’nın, 3 dosyasının 
değerlendirme süreci halen devam etmektedir ki 
gelinen aşamada bu çalışmada, mahreç işareti olarak 
tescil edilen Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli’nin ayırt 
edici özelliklerinin, üretim metodunun ve denetleme 
mekanizmasının ele alındığı vurgulanabilir.  

1. Antalya’nın Tescilli ve Başvuru Aşamasındaki  
Coğrafi Işaretleri
Tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olarak 
öne çıktığı Antalya’da üretimin sürdürülebilirliği ve 
gelecek nesillere aktarılabilmesi adına coğrafi işaret 
tescil başvurularında son yıllarda yaşanan ivme göze 
çarpmaktadır. Toplamda 13 tescilin  yanında başvuru 

aşamasında 3 dosyası bulunan Antalya’nın ilk tescil 
edilen ürünü, menşe adı olan ve Finike İlçesi Meyve 
Üreticileri Tarımsal Birliği’nin tescil sahibi olduğu 
Finike Portakalı’dır. Takip eden yıllarda uzunca bir süre 
coğrafi işaret tescili başvuruları olumlu sonuçlanmayan 
Antalya’nın ikinci tescilli ürünü Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın tescil sahibi olduğu ve 2017’de mahreç işareti 
olarak tescillenen Antalya Piyazı’dır. Antalya Ticaret 
Borsası’sının başvurusu üzerine 2018 yılında tescillenen 
Korkuteli Karyağdı Armudu ve Antalya Tavşan Yüreği 
Zeytini ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvususuyla 
aynı yıl tescillenen Alanya Yenidünyası ve Alanya 
Avokadosu, Antalya’nın menşe adı olarak koruma altına 
alınan diğer coğrafi işaretleridir. Bunların yanında Alanya 
Gülüklü (Hülüklü) Çorba 2019’da Alanya Belediyesi’nin 
hazırlamış olduğu başvuru dosyasına istinaden mahreç 
işareti olarak tescillenmiştir.

Takip eden yılda pandeminin de etkisiyle Antalya’nın 
herhangi bir ürünü tescillenmemiş ancak 2021’e 
gelindiğinde 6 coğrafi işareti tescille koruma altına 
alınmıştır. Bunların ilki menşe adı olan ve Manavgat 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın tescil sahibi olduğu Manavgat 
Altın Susamı’dır. Aynı yılda Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından başvurusu yapılan ve mahreç işareti 
olarak tescillenen Antalya Kabak Tatlısı, Antalya Serpme 
Böreği, Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli ve Antalya 
Turunç Kabuğu Reçeli de Antalya’nın diğer coğrafi 
işaretleri arasında sıralanabilir. Tüm bu gelişmelerin 
yanında Antalya ölçeğinde coğrafi işaret sistemine dahil 

Coğrafi Işaretin Adı Tescil Tarihi Türü Tescil Ettiren

Finike Portakalı 26.12.2008 Menşe adı Finike İlçesi Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği

Antalya Piyazı 29.12.2017 Mahreç işareti Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Korkuteli Karyağdı Armudu 30.07.2018 Menşe adı Antalya Ticaret Borsası

Alanya Yenidünyası 07.08.2018 Menşe adı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası

Antalya Tavşan Yüreği Zeytini 6.09.2018 Menşe adı Antalya Ticaret Borsası

Alanya Avokadosu 15.10.2018 Menşe adı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası

Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorba 26.09.2019 Mahreç işareti Alanya Belediyesi

Manavgat Altın Susamı 26.03.2021 Menşe adı Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası

Antalya Kabak Tatlısı 12.04.2021 Mahreç işareti Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Antalya Serpme Böreği 26.04.2021 Mahreç işareti Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli 26.05.2021 Mahreç işareti Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Antalya Turunç Kabuğu Reçeli 26.05.2021 Mahreç işareti Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Döşemealtı El Halısı 08.07.2021 Mahreç işareti Döşemealtı Belediyesi

Tablo 1. Antalya’nın Tescilli Coğrafi Işaretleri

Kaynak: TPMK’nin (2021a) verilerinden hareketle yazar tarafından oluşturulmuştur.

Ürünler / Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli
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olabilmek için ilk adımı atan kuruluşun Döşemealtı 
Belediyesi olduğu da vurgulanabilir ki Belediye’nin 
1996 yılında yapmış olduğu başvuru 1 yıl sonrasında 
sonuçlanmış ve Döşemealtı El Halısı 16 sıra numarası 
ile tescillenmiştir (Zanbak, 2021). Ancak devam eden 
süreçte Döşemealtı El Halısının tescili revizyon yapılmak 
üzere iptal edilmiş, ardından Döşemealtı Belediyesi’nin 
başvurusu sonucunda 8 Temmuz 2021 tarihinde mahreç 
işareti olarak tekrar koruma altına alınmıştır. 

Antalya’nın 13 tescilli coğrafi işaretinin yanında, tescil 
süreci devam eden 3 başvurusu arasında yer alan Alanya 
Keçiboynuzu-Harnut’un menşe adı olarak tescillenmesi 
için ilgili başvusu Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından Mart 2021’de gerçekleştirilmiştir. Yine aynı 
kurum tarafından başvurusu yapılan Alanya İpek Kozası 
da tescil süreci devam eden ürünler arasında sıralanabilir. 
Coğrafi işaret tescili bekleyen bir diğer Antalya ürünü 
de Gökbük Nar Ekşisi’dir ki söz konusu ürünün dosyası 
menşe adı olarak tescillenmesi adına TPMK’ye 2020 
yılında sunulmuştur. 

Kaynak: TPMK’nin (2021a) verilerinden hareketle yazar tarafından 
oluşturulmuştur.

3. Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli2

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 07.12.2018 tarih 
ve C2018/231 nolu başvurusuna istinaden Türk Patent ve 
Marka Kurumu (TPMK) tarafından 26.05.2021 tarihinde 
mahreç işareti olarak 771 numarayla tescillenen Antalya 
Bergamot Kabuğu Reçeli, TPMK’nin sınıflandırmasına 
göre işlenmiş ve işlenmemiş sebze ve sebzeler ile 
mantarlar grubunda yer almaktadır. Coğrafi sınır olarak 
“Antalya ilini” kapsayan bu coğrafi işaret için “Antalya 
Bergamot Kabuğu Reçeli” ibaresinin ve mahreç işareti 
ambleminin, ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde yer 
alması gerekmektedir. Bununla birlikte tescil belgesinde 
de vurgulandığı üzere, ürünün kendisi veya ambalajı 
üzerinde kullanılamadığında Antalya Bergamot Kabuğu 
Reçeli ibaresi ve mahreç işareti amblemi işletmede 
kolayca görülecek şekilde bulundurulması koşulu esastır. 
 
3.1. Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
Antalya’da yüzyıldan fazla geçmişe sahip olan ve yerli 
turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerin de ilgisini 

çeken Antalya Bergamot Kabuğu Reçelinin üretimi, 
ustalık becerisi gerektirir ki bu sebeple coğrafi sınır ile ün 
bağı bulunur. Söz konusu reçelin üretiminde Antalya ilinde 
yetiştirilen, hasat dönemi ocak-şubat ayları arası olan, 
soğuktan zarar görme eşiği 0 °C, ağaç habitusu dağınık ve 
yayvan taç, meyve kabuğu sarı, pürüzsüz, meyve ağırlığı 
ortalama 150-180 gram, az çekirdekli, meyve eti sarı ve 
sulu olan, yüksek pH ve kirece toleranslı, meyve kabuğu 
turuncu koyu renkli ve pürüzlü, meyve ağırlığı ortalama 
140-170 gram olan yerli A-41 bergamot çeşidi kullanılır. 
Bu noktada Antalya Bergamot Kabuğu Reçelinin pamuk 
iplere dizilerek rulo şekli verilen ve önce suda kaynatılıp 
daha sonra soğuk suda bekletilerek acılığı giderilen 
bergamot kabukları kullanılarak üretildiği belirtilebilir. 
Suda çözünür kuru madde miktarı 67-69 Brikstir ve bu 
ürünün katılık derecesini gösterir.

3.2. Üretim Metodu

Malzemeler
• 1 kilogram bergamot kabuğu 
• 1 kilogram şeker 
• 0,5 litre su 
• 1 adet limonun suyu veya 1 gram limon tuzu 

Üretimi
Bergamotların sarı renkte olan flavedo kısımları (dış 
tabaka) rendelenir ve kabuklar, meyvenin büyüklüğüne 
göre 6-8 parçaya dilimlenerek meyve etinden ayrılır. 
Dilimlenen kabukların iç tarafındaki beyaz kısım (albedo) 
hafifçe bıçakla sıyrıldıktan sonra kabuklar, rulo haline 
getirilerek pamuk ipe dizilir. İpe dizilen kabuklar acılığını 
gidermek üzere su içinde kaynatılır ki bu işlemin süresi, 
kabukların üzerlerine bastırıldığında dağılmayacak 
şekilde ayarlanır. Daha sonra bergamot kabuğu dizileri, 
soğuk suyla yıkanarak soğutulur ve günde 3-4 kez suyu 
değiştirmek suretiyle, acılığı gidene kadar 3 ila 4 gün 
(meyvenin olgunluk durumuna göre) oda sıcaklığında 
suda bekletilip suları süzülür. 

Devam eden süreçte bir kazanda su ile şeker kaynatılır ve 
ardından şurup kaynamaya başlayınca bergamot kabuğu 
dizileri eklenir. Zaman zaman karıştırarak kaynatma 
işlemine devam edilir. Reçelin kıvamı refraktometre ile 
ölçülür ve suda çözünür kuru madde miktarı 60 Briks 
olduğunda limon tuzu (sitrik asit) veya limon suyu ilave 
edilip kaynatmaya devam edilir. Suda çözünür kuru 
madde miktarı 67-69 Briks olunca kaynatma işlemine 
son verilerek bergamot kabuğu dizilerinin ipleri kesilir ve 
kavanozlara sıcak dolum yapılır. Kavanozların kapakları 
kapatılıp ters çevrilir. Kavanozlar soğuduktan sonra 
kapaklar yukarıya gelecek şekilde depoya, oradan da 
satışa sunulur. Reçeller güneş ışığından korunarak serin 
ve kuru yerde muhafaza edilmelidir. Kavanoz açılmadığı 
sürece raf ömrü 2 yıldır. 

Tablo 2. Antalya’nın Tescil Başvurusu 
Yapılmış Coğrafi Işaretleri

Coğrafi Işaretin Adı Başvuru Tarihi Türü Başvuru Yapan 

Gökbük Nar Ekşisi 22.10.2020 Menşe adı - 

Alanya Keçiboynuzu-  30.03.2021 Menşe adı Alanya Ticaret ve 
Harnut    Sanayi Odası 

Alanya İpek Kozası 13.04.2021 Menşe adı Alanya Ticaret ve  
   Sanayi Odası
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3.3. Coğrafi Sınır Içerisinde Gerçekleşmesi Gereken 
Üretim, Işleme ve Diğer Işlemler
Antalya Bergamot Kabuğu Reçelinin üretiminde, 
Antalya’da yetiştirilen yerli A-41 çeşidi bergamot 
kullanılır. Antalya’da yüzyıldan fazla geçmişi olan, üretimi 
ustalık becerisi gerektiren Antalya Bergamot Kabuğu 
Reçelinin, coğrafi sınır ile ün bağı bulunur. Bu sebeple 
üretim aşamalarının tamamı Antalya ili coğrafi sınırında 
gerçekleştirilir. 

3.4. Denetleme
Denetimler Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının 
koordinatörlüğünde ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, 
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Karadeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Gıda Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesinde görevli ürün konusunda uzman 
en az 4 kişiden oluşan denetim mercii tarafından 
yapılır. Denetimler yılda bir kez düzenli olarak, gerekli 
görüldüğünde veya şikâyet halinde her zaman yapılır. 

Denetim kriterleri şu şekilde özetlenebilir:
• Üretimde kullanılan bergamot çeşidinin ve diğer  
 malzemelerin uygunluğu. 
• Üretim metodunun uygunluğu. 
• Bergamot kabuklarının hazırlanması ve rulo şekli  
 verilmesinin uygunluğu. 
• Reçelin Briks değerinin uygunluğu. 
• Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli ibaresinin ve  
 mahreç işareti ambleminin kullanımının uygunluğu. 

Denetim merci, kamu kuruluşlarından veya özel 
kuruluşlardan veya bunlarda görevli uzman gerçek veya 
tüzel kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi sırasında 
faydalanabilir veya hizmet satın alabilir. Tescil ettiren, 
hakların korunmasında hukuki süreçleri yürütür.
  
Değerlendirme
Kırsal kalkınmanın itici güçleri arasında gösterilen sağlıklı 
işleyen bir coğrafi işaretler sistemi tescil, yönetişim ve 
denetim aşamalarını bünyesine barındırmaktadır. Bu üç 
aşamanın eksiksiz yerine getirilmesinin ardından katma 
değer yaratmak suretiyle istihdama da olumlu yansıyan 
coğrafi işaret tescilli ürünlerin üretimi, kırdan kente göçü 
engellemenin günümüzdeki en önemli anahtarı olarak 
vurgulanabilir. Bu doğrultuda kırsal kalkınma hedeflerini 
gerçekleştirebilmek adına bu sisteme ilk olarak Finike 
Portakalı’nı tescil ettirerek dahil olan Antalya, sonraki 
yıllarda Antalya Piyazı, Korkuteli Karyağdı Armudu, 
Alanya Yenidünyası, Antalya Tavşan Yüreği Zeytini, Alanya 
Avokadosu, Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorbası, Manavgat 
Altın Susamı Antalya Kabak Tatlısı, Antalya Serpme Böreği, 
Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli, Antalya Turunç Kabuğu 
Reçeli ve Döşemealtı El Halısı’nı coğrafi işaret olarak 

tescilletmiş ve bu konudaki gelişmesini sürdürmüştür. 
Bunun yanında Gökbük Nar Ekşisi, Alanya Keçiboynuzu – 
Harnut ve Alanya İpek Kozası tescil başvurusu yapılmış ve 
değerlendirme süreci devam eden ürünler olarak kendini 
göstermektedir. 

İşlenmiş ve işlenmemiş sebze ve sebzeler ile mantarlar 
sınıfında yer alan ve 26.05.2021 tarihinde 771 sıra 
numarayla mahreç işareti olarak tescillenen Antalya 
Bergamot Kabuğu Reçeli kendine has tat ve rahiyası ile 
diğer narenciyelerden ayrışmaktadır. Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın başvurusuyla tescil ettirilen 
bu ürün bölge ekonomisi için büyük bir potansiyeli 
bünyesinde barındırırken, bu ürünün iyi işleyen bir 
coğrafi işaret sistemiyle korunabilmesi sonraki nesillere 
aktarılabilmesinin yegane anahtarıdır. Bu doğrultuda 
ilk aşamada Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
öncülüğünde üreticilerin öz denetimlerinin yapılabilmesi 
sağlanmalı, devamında tescil belgesinde belirtilen kurum 
ve kuruluşlar iş birliğiyle iç denetim eksiksiz olarak 
yerine getirilmelidir. Ayrıca günümüzde Türkiye’de coğrafi 
işaret sisteminin sağlıklı bir şekilde işlerlik kazanması 
sürecinde en büyük eksikliklerden biri olan ve akredite 
olmuş bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilmesi 
gereken dış denetimin uygulamaya konulması Antalya 
Bergamot Kabuğu Reçeli’nin kökenine ve üretim 
şartnamesine bağlı olarak üretimini sağlayacaktır. 

Kaynakça 
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org/web/20170210131910/http://www.gunaydinaliaga.com/bergamanin-
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TPMK (2021a). “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İstatistikleri”, Türk 
Patent ve Marka Kurumu, https://www.ci.gov.tr/veri-tabani, (Erişim Tarihi: 
29.10.2021).
TPMK (2021b). “Bergamot Kabuğu Reçeli”, Türk Patent ve Marka 
Kurumu, Coğrafi İşaretler, https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/
detay/38670, (Erişim Tarihi: 29.10.2021).
Vikipedi, (2021). “Bergamot”, https://tr.wikipedia.org/wiki/Bergamot 
(Erişim Tarihi: 31.10.2021).
Zanbak, M. (2021). “Antalya’nın Coğrafi İşaretleri: Antalya Piyazı”, 
YÜCİDERGİ, 1(1), 162-169.

1. Doç. Dr. Mehmet ZANBAK  
 YÜciTA
 Akdeniz Üniversitesi, Ekonometri Bölümü
 mehmetzanbak@akdeniz.edu.tr
2. Bu başlığın hazırlanmasında büyük ölçüde Türk Patent ve  
 Marka Kurumu’nun web sayfasında yer alan 771 numaralı tescil  
 belgesinden yararlanılmıştır (TPMK, 2021b).   

Ürünler / Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli



YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRA
Fİ

 İŞ
AR

ET
LE

R T
ÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI

115 



116 YÜciTA

Ürünler / Rize Çayı

İlkay Kavalcı Yazıcı

BİR SEVDADIR ÇAY

Dünyada sudan sonra en fazla tüketilen ikinci içecek olan 
Çay (Camellia sinensis), çaygiller familyasından nemli 

iklimlerde yetişen, yaprak ve tomurcukları içecek maddesi 
üretmekte kullanılan bir tarım bitkisidir. Yeşil çay, siyah çay 
ve oolong çayı farklı oksidasyon seviyelerinden geçirilerek 
üretilir. Anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya olmasına 
karşın dünya üzerinde tropik ve subtropikal bölgelerde de 
yetiştirilmektedir. Tarım amaçlı yetiştirilenler 2 metrenin 
altında küçük ağaç görünümünde herdem yeşil bitkilerdir. 
Serbest bırakıldığında 9 metre boyunda bir ağaç formunu 
kazanır. Kuvvetli ana köke sahiptir.

Çay ilk defa MÖ 2737 yılında Çin İmparatoru Shen Nung 
tarafından, kaynayan suya çay yapraklarının düşmesi 
sonucu, tesadüfen bulunmuştur. Kaynayan suda oluşan 
farklı renkteki karışımın aroması ve tadı beğenilmiş, önce 
Çin’e oradan da tüm dünyaya yayılmıştır.

Günümüzde 30’u aşkın ülkede yaklaşık 2 milyon 561 bin 
hektar alanda çay yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hindistan, 
Çin, Sri Lanka, Kenya, Japonya ve Türkiye çay yetiştiren 
ülkeler arasında en önemlileridir. Avrupa Birliği ülkeleri 
ve aday ülkeler içinde ekonomik anlamda çay yetiştiren 
tek ülke Türkiye’dir.

Türkiye’de çay tarımı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
Gürcistan sınırından başlayarak Ordu’nun Fatsa ilçesine 
kadar uzanan kuşakta yapılmaktadır. Bu bölge içerisinde 
başta Rize olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin 
illerinde çay yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölge, dünya 
çay yetiştiriciliği yapılan alanlar içerisinde en üst bölgeler 
arasında yer almaktadır. Çin, Hindistan, Sri Lanka gibi 
Asya ülkelerinde çayın üretim bölgelerinde ekvatoral 
iklimin etkisiyle sıcaklık eksi seviyelere düşmemekte, 
bundan dolayı yıl boyu çay üretimi yapılmaktadır. Dört 
mevsimin yaşandığı ülkemizde ise sıcaklık eksi seviyelere 
düşmekte, çay tarlaları yılın 6 ayı nadasta kalmaktadır. 
Kış aylarında çay bahçelerinin üzerine kar yağması 
Türk çayına önemli bir özellik kazandırmaktadır. Bu 
özelliğinden dolayı ülkemizde çay bahçelerinde zirai 
ilaçlama yapılmamaktadır. Bu da dünyada üretilen 
çayların aksine Türk çayına dünyanın en doğal çayı olma 
özelliğini vermiştir. 

Türkiye’de Çayın Tarihçesi
Türkiye’de çay yetiştirme konusunda ilk girişimin 
Osmanlı’da Tanzimat devrinde 1888 yılında yapıldığı, 
dönemin yazılı belgelerinden anlaşılmaktadır. Edinilen 
bilgiye göre, Japonya’dan getirilen çay tohumları Bursa 
ilinde ekilmiş, ancak ekolojik özelliklerin çay yetiştiriciliği 
için uygun olmaması nedeniyle bu girişim başarısızlıkla 
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sonuçlanmıştır. Türkiye’de çay tarımının başlangıcı 1917 
yılına kadar uzanmaktadır. Yapılan inceleme sonucu 
hazırlanan raporda, Batum ile benzer ekolojiye sahip 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay ve narenciye bitkilerinin 
yetiştirilebileceği belirtilmiştir. Bölgede yaşanan işsizlik, 
göç ve ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması için, 
1917 yılında hazırlanan rapor dikkate alınarak, TBMM’de 
1924 yılında, Rize ili ve Borçka kazasında fındık, portakal, 
mandalina, limon ve çay yetiştirilmesine dair 407 Sayılı 
Kanun kabul edilmiştir. Çay tarımı bu kanun ile yasal 
güvenceye kavuşturulmuştur. 1924 yılından 1937 yılına 
kadar yapılan çalışmaların olumlu netice vermesi ile 
Batum’dan 1937 yılında 20 ton, 1939 yılında 30 ton, 1940 
yılında 40 ton çay tohumu ithal edilerek çay bahçesi tesisi 
çalışmalarına başlanmıştır. 

İlk yaş çay yaprağı hasadı ve kuru çay üretimi 1938 yılında 
gerçekleştirilmiştir. 1938’de kurulan Çay Teşkilatı’nın 
zamanla üreticilerce tanınıp benimsenmesi ile çay tarımı 
Rize genelinde hızla yayılmaya başladı. 1940’lı yıllarda 
yapılan yasal düzenlemelerle çay yörede daha fazla ilgi 
görmeye başladı. Öyle ki çay yetiştiriciliği Rize genelinde 
hızla yayılırken bölge ekonomisinin can damarı haline 
geldi. Ayrıca Türk kültüründe önemli bir yer buldu. 1946’ya 
kadar çay, elle toplanıp küçük atölyelerde işlenmiştir. Bu 
tarihten sonra 60 ton kapasiteyle Rize’nin ilk çay fabrikası 
işletmeye açılmıştır. Çay tarım alanlarının ve yaş çay 

yaprağı üretiminin artırılması çay işleme fabrikalarının 
sayısını da giderek artmasını zorunlu kılmış, 1973 yılında 
kurulan yaş çay işleme fabrika sayısı 32’ye, 1985 yılında 
45’e ulaşmıştır. 

Uzun yıllar çay tarımı Tarım Bakanlığı’nca, yaş çayın satın 
alınması, işlenmesi ve pazarlanması ise Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı’nca yürütülmüştür. 1971 yılında çay tarımının 
ve çay işletmesinin ayrı bakanlıkların sorumluluğu 
altında yürütülmesine son verilmiş ve Çay Kurumu 
Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kurulmuştur. 4 Aralık 1984 
tarih ve 3092 sayılı kanunla çayın üretimi, işlenmesi ve 
pazarlanması serbest bırakılmış ve böylece çay özel 
sektöre açılmıştır. 1984 yılında yapılan bu değişiklik Türk 
çaycılığı tarihinde şimdiye kadar görülen en önemli ve 
radikal değişiklik olmuştur. Türk çay sektöründe bugün 
halen devlet ve özel sektöre ait 207 fabrika bulunmaktadır. 
Bunların 47’sı Çaykur’a ve 160’ı ise özel sektöre 
ait çay fabrikalarıdır. Bu fabrikaların 119’u Rize’de, 
26’sı Trabzon’da, 12’si Giresun’da ve 3’ü ise Artvin’de 
bulunmaktadır.

Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 787 bin dekar 
alanda yaklaşık 201 bin üretici çay tarımı yapmaktadır. 
Son beş yıllık yaş çay ürün rekoltesi ortalama 1.250 -1.300 
bin ton arasında değişmektedir.

Ürünler / Rize Çayı
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ÇAYKUR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 233 Sayılı 
KHK hükümlerine tabii, sermayesinin tamamı devlete ait, 
tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu 
sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) olup, 
6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendi kapsamında 05.02.2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2017/9756 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmıştır.

Çaykur, 47 adet Yaş Çay İşleme Fabrikası Müdürlüğü,  
1 adet Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nden,  
8 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü, 1 adet Pazarlama ve 
Üretim Bölge Müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Anatamir Fabrikası 
Müdürlüğü ile İrtibat Müdürlüğü oluşmaktadır.

Çaykur, faaliyetleri üreticilerden, işletmeye uygun 
nitelikteki çay yapraklarını satın almak, kuru çay üretmek 
ve/veya ürettirmek, satın alınan yaş çay yapraklarını 
işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette 
bulunmak, ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve 
dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanması, 
paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamaktadır.

Rize Çayı
Rize çayı, ülkemize özgü olarak üretilen bir siyah çay 
ürünüdür. Rize Çayı’nın kendine özgün tat, koku, renk 
ve aromanın yanı sıra sağlık açısından kendine özgü 
diğer özelliklerinin ortaya çıkması aşağıdaki etmenlerle 
gerçekleşir:
1- Rize’de yetişen çay bitkisi çeşidi (biyolojik etmenler)
2- Rize’nin iklim, toprak, topoğrafya ve çevre koşulları 
 (coğrafik etmenler)
3- Çay bitkisinin Rize’de yetiştirilmesinden hasadına  

 kadar uygulanan tarımsal teknolojiler 
 (agroteknik etmenler)
4- Siyah çay işleme tekniği.

Ürünün Ayırt Edici Özellikleri
Ülkemizdeki çay bahçeleri, Gürcistan’dan getirilmiş olan 
Çin çayı ve Assam çayı varyetelerinin melez tohumlarından 
kurulmuştur. Rize’deki toplam tarım alanını %90’ı 
çay bahçelerinden oluşmakta ve ülkemizdeki yaş çay 
üretiminin %67’si Rize’de yapılmaktadır. Rize, ülkemizde 
çay tarımının yapılmaya başlandığı ilk yer olması, en geniş 
çay alanlarını bulundurması ve çay üretiminin en fazla 
olan il olması nedeniyle, adı çayla birlikte anılır.

Çay yaprağının koparıldığı andan itibaren bozulmaya 
başlamasından dolayı, toplanmış yaş yapraklarının çay 
işleme tesisine hızlıca getirilerek, işleme sürecinin 
başlaması gerekir. Bu nedenle, çay yetiştirme sahaları 
ve çay işleme tesisleri aynı coğrafi bölgede olmalıdır. 
Böylelikle Rize’de toplanan yeşil çay yaprakları, hızlıca 
ildeki çay işleme merkezlerine ulaştırıldığında kaliteli 
siyah çay elde etmek mümkün olur. Ayrıca, yaş çay 
yaprağının işlendiği tesisin bulunduğu yerin iklimi, çayın 
işleme sırasındaki biyokimyasal süreçleri ve bunları 
kontrol eden parametreleri de etkilediğinden, Rize çayı 
işlenirken yöreye özgün bir ürün haline gelir. Bir başka 
deyişle işlenecek çay bitkisinin içeriği (genetik ve yetişme 
ortamı koşullarıyla çay bitkisinde oluşan biyokimyasal 
farklılıklar), işleme tesisinin çevresel ortamı (çay 
işletmesinin yörenin klimatik özelliklerinden etkilenmesi) 
ve tüketicinin tat ve aroma tercihi çay işleme koşullarını 
etkileyerek siyah çayın renk, burukluk, parlaklık, koku ve 
aromasının yöreyle özdeşleşmesini sağlar. Bu nedenle 
Rize çayı, yetiştiği ve işlendiği ortamın ekolojik ve klimatik 
koşulları ile tüketicinin damak zevkine uygun çay işleme 
kültüründen etkilenerek şimdiki aroma ve tadına 
ulaşmıştır.

Kaynak: TPMK’nin (2021a) verilerinden hareketle yazar tarafından oluşturulmuştur.

Rize Çayı’nın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri En Az En Çok 
Toplam toz çay miktarı (tanecik boyutu  ≤ 355 µ) (g/g) (%)  8

Okside olmamış parça (g/g) (%)  3

Toplam kül (kuru maddede) (g/g) (%) 4 8

Su ekstraktı (kuru maddede) (g/g) (%) 30 

Ham selüloz (kuru maddede) (g/g) (%)  16,5

Suda çözünen külde alkalilik (KOH cinsinden) (kuru maddede) (g/g) (%) 1 3

%10’luk HCl de çözünmeyen kül (kuru maddede) (g/g) (%)  1

 Kafein (kuru maddede) (g/g) (%) 1,6 

Suda çözünen kül (toplam küle göre) (g/g) (%) 45 

 Nem oranı (g/g) (%) 3 7
*Yabancı madde: Bulunmamalı.

Tablo 1. Rize Çayı’nın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Değerler



120 YÜciTA

Rize Çayının Duyusal Özellikleri 
Rize Çayı’nda değerlendirilecek duyusal özellikler ve 
puanlandırılması aşağıdaki gibi olup bu değerlendirmede 
en az 70 puan alması alınması gerekmektedir.  
 
 • Kuru çayın görünüşü: Siyah veya koyu bakır renkli  
  olmalı, lif ve çay sapı içermemelidir. (10 puan) 
 • Demin rengi: Koyu kırmızı ve kırmızımsı görünüşte,  
  parlak olmalıdır. Mat ve bulanık, tortulu veya  
  esmerimsi olmamalıdır. (25 puan)  
 • Burukluk: Dili çeker durumda olmalıdır. (15 puan) 
 • Dolgun özellikte olmalıdır. (15 puan) 
 • Dem artığı (posa): Rengi özdeş nitelikte ve uygun  
  bir bakır kırmızısı renkte olmalı, yeşil yaprak  
  mümkün olduğu kadar az, posadaki yapraklar  
  parlak olmalı ve kararmış olmamalıdır. (15) 
 • Demin aroması: Karakteristik çaya özgü aroma  
  olmalıdır. (20) 

Rize Çayı duyusal analizindeki en karakteristik özellik, 
dem renginin mat ve bulanık olmamasıdır. 

Siyah çayın aroma bileşikleri olan teaflavin (TF) çayın 
parlaklık, canlılık, sertliği ve burukluğu olmak üzere 
asıl istenilen niteliklerini; tearubiginin (TR) ise dem 
rengini etkiler. Rize çayında bu bileşiklerin birbirine 
oranı (TF/TR) 1/25’in altına düşmemeli, TF miktarı 
yüksek olmalıdır. Bunlar dışında, Rize Çayı’nda 
yabancı madde, pestisit kalıntısı, mikotoksin, GDO, 
gıda katkı maddesi, aroma verici/bileşenleri ve alerjen 
maddeler bulunamaz. Mikrobiyolojik, bulaşanlar, hijyen, 
ambalajlama, etiketleme ve işaretleme gibi diğer 
kriterler Türk Gıda Kodeksi mevzuatına uygun olmalıdır. 

Rize Çayı’nın Demlenmesi
Rize çayı, geleneksel olarak çaydanlık ve demlikle 
hazırlanır, ince belli bardakla içilir. Demlik tercihen 
porselen olmalıdır. Taze, yumuşak, kireçsiz su 
kullanılmalıdır. Su çaydanlıkta kaynama noktasına 
gelirken, üzerindeki demlik de ısınır. Böylelikle çay 
demlerken oluşan ısı kaybı önlenir. Su tam kaynama 
noktasında iken demliğe aktarılır. Her bardak için ortalama 
bir çay kaşığı dolusu olacak şekilde Rize Çayı demliğe 
eklenir. Çayın kendiliğinden dibe çökerek demlenmesinin 
tamamlanması için 15-20 dakika beklenir. Genellikle ince 
belli cam bardakta sunulan çayın, “tavşankanı” adı verilen 
dem ölçüsü idealdir. Bardağa demlikten çay, çaydanlıktan 
da su eklenerek isteğe göre şekerli veya şekersiz içilir. 
Demlenen çay yarım saat içinde tüketilmelidir.
 
Coğrafi Alan
Rize Çayı’nın coğrafi alanı Rize ilidir. 

Rize Çayı ve Coğrafi Alan Ilişkisi
Rize Çayı, en temel karakteristik özelliklerini, Rize ilinin 
bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi’nin özel ekolojik 
özellikleri ve iklimsel koşullardan alır. Kafkasya Ekolojik 
Bölgesi’nde yer alan Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 
sıradağlar iklimi çeşitlendirerek, ılıman kuşağın en yüksek 
biyolojik çeşitliliğe sahip ekosistemini oluşturur. Rize’de 
denize paralel olan dağlar, sahilden en yüksek nokta 3937 
m’ye kadar uzanır. Rize, kıyıdan yaklaşık 750 m yüksekliğe 
kadar geniş yapraklı, 800–1400 m yükseklikler arasında 
karışık ve 1600 m'den sonra iğne yapraklılarının hâkim 
olduğu ılıman yağmur ormanlarıyla kaplıdır. 2000–2200 
m yüksekliklerden sonra alpin çayırlar ve 2400 m'yi aşan 
bölümlerinde de buzul göllerinin yer aldığı bu ekosistem, 
biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengindir. 

Rize’nin olağanüstü jeolojik ve iklimsel koşulları, çaya 
kendine özgü bir nitelik kazandırmaktadır. Türkiye’nin 
en çok yağış alan ili olan Rize, çay bitkisinin en yoğun 
yetiştirildiği yerdir. Rize’nin en önemli iklimsel özelliği her 
mevsim yağışlı olmasıdır. Her mevsime dengeli olarak 
dağılan yağışların, son 24 yıllık ortalaması yaklaşık 
2300 mm’dir. Yazlar serin, kışlar ise ılıman geçmektedir. 
Yapılan araştırmalarda gözlem sonuçlarına göre Rize'nin 
yıllık sıcaklık ortalaması 14 °C'dir. Ortalama nispi nem 
%78,8 civarındadır. Çay bitkisi %70’den fazla nem oranına 
sahip ve düzenli yağış alan bölgelerde yetişebildiğinden 
Rize, çay için ideal bir ortam sağlamaktadır. Karın 
ortalama 14 gün yerde kaldığı Rize'de donlu gün sayısının 
da az olması ve en düşük sıcaklık ortalamasının 
-7 °C'yi geçmemesi Rize'de çay üretimine imkân 
vermektedir. Ayrıca Rize’de ortalama açık gün sayısının 
az olması, çay bitkilerinin aromasına katkı sağlar.  

Ürünler / Rize Çayı
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Rize’de çaylıklar deniz seviyesinden başlayarak en 
fazla 1000 m yüksekliğe kadar çıkar. Çay bahçelerinin 
üzerine kar yağması, çay bitkisine zarar veren böceklerin 
üremesini engellemektedir. Bu nedenle, dünyadaki diğer 
çayların aksine Rize Çayı’nın hiçbir pestisit kullanmadan 
yetiştirilmesi en önemli farklılıklardan biridir. Bu yüzden 
Rize’deki çaylar son derece doğaldır. Rize’de çay bitkisinin 
yetişmesine uygun kırmızı-sarı podzolik topraklar başta 
olmak üzere, yüksek dağ toprakları, kireçsiz kahverengi 
orman toprağı ve diğer farklı toprak yapılarına rastlanır. 
Bu ılıman ve nemli habitat ile toprak ve jeomorfolojik 
özellikler, Rize’de yetişen çay bitkisine kendine özgü 
bir karakter kazandırır. Çevresel faktörlerin dışında, 
kurulduktan itibaren tohumla yetiştirilmeye devam eden 
çaylıklar, çay bitkilerinin melezlenerek çeşitlenmesine yol 
açarak Rize’de yetişen çay bitkilerinin kendine özgün bir 
genetik çeşitliğe sahip olmasına yol açmıştır.
 
Rize Çayı Üretim Aşamaları
Rize Çayı, siyah çay olarak işlenir. Yaş çay yapraklarının 
siyah çay haline getirilmesinde Rize’deki fabrikalarda 
kullanılan sistemlerde bazı farklılıklar olsa da 
uygulanmakta olan ana işleme süreci aynıdır. Siyah 
çay üretimi sırası ile yaş çay yaprağının toplanması, 
soldurma, kıvırma, oksidasyon, kurutma, sınıflandırma, 
harmanlama ve paketleme işlemlerinden oluşmaktadır. 
Kullanılan yöntemler temelde ortodoks yönteminin 
belirli esaslara göre değiştirilmesiyle geliştirilmiştir. Rize 
çayının işlenmesi sırasında, yörenin çay işleme tekniğine 
hâkim insan faktörü son derece önemlidir. İmalatın her 
aşaması, deneyimli personel tarafından kontrol edilerek 
gerekli müdahale yapılır.

• Yaprakların Toplanması
Öncelikle çay bahçesinden nitelikli ve yüksek miktarda 
yaş çay yaprağı elde etmek için çeşitli budama aşamaları, 
uygun zamanda ve tekniğine uygun şekilde yapılmalıdır. 
Yaş çay yaprakları TS 3225’e uygun olarak toplanmalıdır. 
Sürgün ucunda gelişen tepe tomurcuğu ile bu tomurcuğun 
altındaki taze ve körpe birinci ve ikinci yapraklardan 
oluşan, lif vermeyen iki buçuk yapraklı kısım ağırlıklı 
olmak üzere yaş çay yaprakları elle veya makasla hasat 
edilir. Toplanan yapraklar insan sağlığına uygun ve içindeki 
ürünün özeliklerini bozmayan ambalajlara bastırılmadan, 
havalanmayı sağlayacak ve ürünü koruyacak şekilde 
yerleştirilir. Yaş çay yaprakları tazeliğini kaybetmeden 
hızlıca işleme tesisine ulaştırılmalıdır. Bekleme 
durumunda koparılmış yaprakları, işlemeye girinceye 
kadar serin, güneş almayan, temiz bir yere serilir ve 
belirli aralıklarda karıştırılır. Ezilmiş, pörsümüş, solmuş, 
küflenmiş veya ekşimiş, sıcaktan kızarmış, güneş yanığı, 
hastalık veya zararlıların izleri olan, içinde yabancı madde 
olan çay yaprakları Rize çayı üretimi için kullanılamaz.

• Yaprakların Soldurulması 
Rize’de toplanan yaş çay yaprakları zaman kaybetmeden 
çay işleme tesisine getirilir. Siyah çay üretiminin ilk işlemi 
soldurmadır. Soldurmanın ana amacı yapraklardaki 
suyun bir kısmının buharlaştırılarak çay yaprağını fiziksel 
olarak kıvırma işlemi için uygun esnekliğe ulaştırmaktır. 
Soldurma doğal veya yapay yolla yapılır. Yapay soldurma 
için uygun sıcaklık ve kurulukta hava, içinde yaş çay 
yaprağı bulunan soldurma düzeneklerinden (silindir, tünel, 
sabit veya hareketli traf) geçirilerek yapraklar soldurulur. 
Yaklaşık 32°C sıcaklığındaki hava, çay yaprağındaki suyu 
buharlaştırır. Sıcaklık, takip edilerek yaprağın solma 
durumuna göre ayarlanır. Bu işlem yaklaşık 6-8 saat 
sürer. Kütle ve hacim olarak öz suyu birbirinden farklı 
olan yaprakların içerdiği %70-83 oranında su, soldurma 
işleminden sonra yaklaşık %48-62’ye iner. Soldurulmuş ve 
suyu azaltılmış çay yapraklarında biyokimyasal ve fiziksel 
değişiklikler en yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. 
Soldurma işleminden sonra çay yaprağının sarkık, 
pörsümüş, cansız ve mat görünmesi ve sap kısmından 
kırılmadan eğilip bükülmesi iyi bir soldurma yapıldığının 
göstergesidir. Bu haldeki yapraklar, kırılmadan kıvrılmaya 
elverişli bir durumda olduğundan kıvırma aşamasına 
sevk edilir.
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• Yaprakların Kıvrılması
Kıvırma işlemi soldurmadan sonra gerçekleştirilmektedir. 
Kıvırmanın amacı, bitki dokularının değişik kıvırma 
makinelerinde ezilmesi, parçalanması ve bükülmesiyle 
hücre öz suyunun dışarı çıkartmak ve kırılmadan kıvrılan 
çay yapraklarına bulaştırmaktır. Böylelikle hücre öz 
suyundaki bileşiklerin havanın oksijeniyle tepkimeye 
girmesine, yani oksidasyona, imkân tanınır. Rize çayının 
siyah renk ve koyuluğu, kıvırmada hücre dışına çıkan çay 
özünün içeriği ve bunun uğradığı biyolojik değişmelerle 
ilgilidir. Kıvırmada başarı, uygun oranda soldurulmuş 
yapraklara bağlıdır. Kıvırma eskiden avuç içerisinde 
yapılmaktayken, şimdi çeşitli makine kombinasyonlarıyla 
gerçekleştirilmektedir. Rize çayının üretiminde kıvırma 
aşamasında ortodoks veya CTC (Cut-Tear-Curl, Kes-
Yırt-Kıvır) yöntemleri ile bunların çeşitli kombinasyonları 
kullanılır. Bunlara gerektiğinde kıyma makinesine 
benzeyen rotervan cihazı da eklenebilir. Oksidasyon kıvırma 
anında başladığı için, siyah çayın niteliği kıvırma anındaki 
koşullara da bağlıdır. Kıvırma makinelerinde sıcaklık 
yaklaşık 27–32 °C arasında olmalı, sıcaklığın aşırı artması 
engellenmelidir. Kıvırma makinelerin kullanım şekli ve 
sıralaması ile kıvırma süresi ve sayısı değişebilmekle 
birlikte, genelde birkaç aşama olan kıvırmada her aşama 
arasında çay yaprakları, yaş çay eleklerinden geçirilerek 
havalandırılıp soğutulmalı ve topaklanma önlenmelidir. 
Toplam kıvırma süresi 15–60 dakika ve kıvırma sayısı 
da 2–6 arasında değişebilir. Kıvırma hareketi ile beraber 
yapılan tazyik ile hücre suyunun dışarı çıkması sağlanır. 
Ortodoks tipi kıvırma makineleri, dönen bir silindir, bir 
tabla ile bunun üzerinde solmuş yaprakların döküldüğü 
bir hazneden oluşmaktadır. CTC tipi kıvırma makineleri 
ise kıvırma aşamasında parçalama, yırtma ve bükme 
hareketleri yapar. Yaprakların kıvrılması, deneyimli çay 
personeli tarafından kontrol edilerek, kıvırma koşulları 
düzenlenir. Uygun şekilde kıvrılan yapraklar oksidasyon 
aşamasına sevk edilir.

• Oksidasyon 
Siyah çayın işlenmesinde oksidasyon, Rize Çayı’nın başlıca 
özelliklerini kazandığı en önemli işlemlerden biridir. 
Oksidasyon (oksijenin katıldığı yükseltgenme tepkimeleri), 
bitki hücrelerinde bulunan enzimlerin yardımıyla çaydaki 
polifenol bileşiklerinin uygun sıcaklık ve nem ortamında 
bir seri kimyasal değişikliğe uğramasıdır. Soldurmadan 
sonra uygulanan kıvırma işlemiyle oksidasyon başlar: 
Yaprak hücrelerinin ezilip parçalanmalarıyla hücre öz 
suyundaki polifenollerle enzimler oksijen karşısında 
tepkimeye girer. Böylelikle çaya aromasını veren 
kimyasal bileşikler ortaya çıkar. Genç çay yaprakları ve 
tomurcuğunda daha yoğun olan flavanol (kateşin) tipi 
polifenoller, polifenol oksidaz enzimiyle yükseltgenerek 
theaflavin (TF), thearubuginler (TR), theaflavik asitler, 

bisflavoneller gibi bileşiklere dönüşür. Bunlar içinde çay 
deminin niteliği, parlaklığı, rengi ve aroması üzerinde en 
etkili olan theaflavinler (TF) ile thearubiginlerdir (TR). 
Bunların yanısıra lipit, aminoasitler ve karotenoidler gibi 
pigmentlerde oluşan değişiklikler ve ortaya çıkan uçucu 
bileşikler de çayın lezzet ve aromasını arttırır. Sonuç 
olarak, çay yaprağının yeşil rengi bakırımsı kırmızıya, 
buruk tadı ve otsu kokusu siyah çaya özgü hoş bir tada 
dönüşür.

• Yaprakların Kurutulması
Siyah çayın üretiminde son işlem olan kurutmanın 
amacı; çay yaprağının nem kapsamını belli bir düzeye 
indirerek oksidasyonu durdurmak, kazanılan özelliklerin 
ve oluşan maddelerin kaybolmasına engel olacak ortamı 
hazırlayarak çayı depolanabilir, paketlenebilir ve taşınabilir 
duruma getirmektir. Oksidasyonun, istenilen kalite 
maddelerinin yapraktaki miktarlarının en fazla olduğu 
zamanda durdurmak için çay yaprakları, kısa süreli  
yüksek sıcaklıkta kurutulur. Oksidasyon aşamasından 
çıkıp kurutma fırınına gireceği anda nem içeriği %45-50 
olan çay yaprağı, kurutularak siyah çaya dönüştüğünde 
yaklaşık %3’e düşmelidir. Ayrıca çayın oksidasyondan 
çıktığı anda kahverengi ya da bakırımsı kırmızı rengi, 
kurutma sonucunda siyaha dönüşür. Bunların yanı 
sıra aroma bileşiklerinde yüksek sıcaklık nedeniyle 
oluşan değişme, burukluğu azaltarak aroma üzerine 
olumlu etki yapar. Yaprak üzerindeki varsa bulaşmış 
mikroorganizmalar da yok edilerek çay güvenli bir gıda 
hale gelir. Çeşitli tipte kurutma fırınlarının kullanıldığı 
Rize çayı işletmelerinde, fırınlara giren havanın sıcaklığı 
90-100 °C arasında ve çıkan havanın sıcaklığı kurutma 
fırınlarının davlumbaz şekline göre 45-65 °C arasında 
değişir. Kurutma işlemi yaklaşık 20-25 dakikada 
tamamlanır. Fırından çıkan çay, lif tutucudan geçirilerek 
içindeki çöp, lif ve toz tutulur. Ardından bir seri çay 
eleğinden geçirilerek altı değişik dereceye ayrılır.

• Çayların Elenmesi, Sınıflandırılması, Paketlemesi ve 
Saklanması
Kıvırmada kırılmayan çayların kurutmadan geçtikten 
sonra, çeşitli çalışma sistemine (yivli veya tamburlu) 
göre tasarlanmış çay kırma makinalarından (çay kırıcı) 
geçirilerek kırılması sağlanır. Fırından çıkan yarı mamul 
çay lifleri ayrıldıktan sonra ilk çöp ayırma eleğinden 
geçirilerek birinci ayrışma gerçekleşmiş olur. Bundan 
sonra, çayımıza özgü sınıflandırma gerçekleşir. Bu 
ayırmada birinci grup ayrılan çay imalat kırığı ismiyle 
anılır ve bunlar 1, 2 ve 3 numara olarak ayrılır. İkinci gruba 
ayrılan çaylar ise kırıcılardan geçirilerek, lifleri alınıp 
elendikten sonra 4, 5 ve 6 numara olarak tasnif edilirler. 
Kurutmadan geçmiş olan çaylar irilik, renk ve bazı 
özellikleri bakımından aynı değildir. Bunun için önce iri 
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çaylar farklı boyuttaki gözlere sahip çeşitli numaralardaki 
elekler bulunduran eleme makinelerinden ve kırma 
makinelerinden geçirilerek iriliğine göre ayrılır ve kırılır. 
Eleme ve kırma makinesinden geçirilen çaylar, son olarak 
tasnif eleklerinden (kademeli ve her kademesinde farklı 
açıklık ölçülerinde elek içeren) geçirilerek çeşitlerine göre 
ayrılarak torbalanmaktadır. Bu aşamadan sonra, gereğine 
göre harman yapılır. Harmanda dikkat edilen hususlardan 
biri de çayların renk, aroma ve tat gibi özelliklerinin 
çay içiminde tüketicinin istek ve alışkanlıklarına göre 
yapılarak piyasaya paketler halinde sunulmasıdır.

Çayda Değer Zinciri
Türk çay sektörü değer zincirini oluşturan 4 temel 
faaliyet bulunmaktadır. Bu faaliyetler, yaş çay bitkisinin 
yetiştirilmesi ve yaş çay yaprağı üretimi, yaş çay yaprağı 
hasadı ve hasat sonrası yaş çay yaprağının işlenerek 
kuru çay üretilmesi ve kuru çayın üretimi sonrası ile ilgili 
faaliyetlerdir. 

1. Çay Bitkisinin Yetiştirilmesi ve Yaş Çay Yaprağı  
Üretimi
Uygun Arazinin Hazırlanması: Arazinin hazırlanmasında 
arazinin temizlenmesi, setleme (teras) ve kırızma 
(toprağın alt-üst edilmesi) oldukça önemlidir. Bu önem 
kendini çay yaprağı hasadında da gösterir. Çay bitkisindeki 
ürün toplama tablası, üzerinde vejetasyon süresince 
periyodik gelişme gösteren sürgünlerden alınır. Sürgün, 
büyüme döneminde aktif tepe tomurcuğu ve bunu takip 
eden 2- 3 yapraktan ibarettir.

Çay Bitkisinin Üretimi: Çay bitkisi, tohumla (generatif) 
ve çelikle (vegatatif) olmak üzere başlıca iki şekilde 
üretilmektedir. Ülkemizdeki çaylık alanların tamamına 
yakını tohumla üretilmiştir. Çay bitkisinde çoğunlukla 
görülen yabancı döllenme nedeniyle geniş ölçüde bir 
melezleşme olmakta ve birçok melez tipler ortaya 
çıkmaktadır. 

Gübreleme: Bitkilerin sağlıklı büyümesi, bol ve 
kaliteli ürün verebilmesi için toprakta azalan besin 
elementlerinin, en az bitki tarafından topraktan alındığı 
miktar kadar toprağa geri verilmesi gerekmektedir. Çayın 
gübrelenmesinde kullanılan gübreler, organik ve kimyevi 
gübrelerdir. Organik gübrelerin başında ahır gübresi gelir. 
Bitki artıkları ile çaylıkların yüzeysel olarak örtülmesi de 
organik gübre olarak kabul edilir. Toprağın yapısına etki 
etmesi, bitki besin elementleri kaynağı olması ve ürün 
miktarına etkili olması nedeni ile ahır gübresi çaylıkların 
gübrelenmesinde önemli yer tutmaktadır.
Diğer bir gübreleme yöntemi ise kimyasal gübrelerdir. 
Toprağa verilecek kimyasal gübre miktarı toprak 
analizleri sonucunda belirlenmelidir. Son yıllarda yapılan 

toprak analizleri sonucunda çay bahçelerinde kullanılan 
en uygun kimyasal gübrenin 25:5:10 (N P K) terkibindeki 
kompoze gübre olduğu tespit edilmiş olup, her yıl dekar 
başına 70 kg kompoze gübre verilmesi önerilmektedir.

2. Yaş Çay Yaprağı Hasadı ve Hasat Sonrası ile ilgili  
Faaliyetler
Çay Yaprağı Hasadı (Toplama): Çay bitkisinde hasat 
işlemi, diğer ürünlerden farklı olarak uzun bir dönemi 
kapsar. Ülkemiz şartlarında çay hasadı, iklim şartlarına 
bağlı olarak, Mayıs ayı başında başlayıp, Ekim ayında sona 
ermektedir. Çay hasadı sürgünler halinde yapılmaktadır; 
bir hasat döneminde 3 sürgün dönemi bulunmakta olup, 
iklim koşullarının uygun olması sonucunda dördüncü 
sürgünde oluşabilmektedir.
Yetişmiş ve budanmış çaylıklarda hasat zamanı çok 
iyi bilinmelidir. Hasadın erken ya da geç yapılmaması 
gerekir. Toplama tablası oluşmuş çay ocaklarındaki 
sürgünler, işleme için uygun olan yaş çay ürünü normuna 
geldiği zaman toplanmaya başlanmalıdır. Hasadın erken 
yapılması halinde alınacak ürün miktarı azalacak, geç 
yapılması durumunda ise ürün kartlaşarak kalitede 
bozulmalar olacaktır.

Çay yaprağı hasadı farklı yöntemler ile yapılmaktadır. 
Makasla ve elle toplanmaktadır.  Hasatta iki yaprak bir 
tomurcuğun toplanması istenmektedir. Bunun nedeni bu 
yaprakların çayın kalitesini etkileyen unsurlar olan kafein 
ve polifenol kapsamlarının yüksek olmasının yanı sıra, 
işleme için fiziksel yapılarının da çok uygun bulunmasıdır. 
Diğer taraftan çay toplama da kullanılan farklı ebat ve 
işlevlerde makine ve aletlerde bulunmaktadır.

Yaş Çayın Toplama Merkezlerine Taşınması:  Hasat edilen 
yaş çay ürünü teris adı verilen sentetik bezlerin içerisine 
konulup bohça şeklinde sarılıp sıkıca bağlanmaktadır. 
Bu şekilde alım yerlerine gelen çay tartıldıktan sonra 
alım yerlerinin içine serilmekte ve fabrikalardan gelen 
kamyona yüklenmektedir. Toplama merkezine getirilen 
yaş çaylar fabrika çay alım standartlarına uygun şekilde 
çay eksperleri tarafından satın alınır. Teslim edilmek üzere 
getirilen yaş çaylar alıma uygun değilse çay üreticileri 
tarafından eksperin isteği doğrultusunda istenen 
standartlara getirilir ve teslimatı yapılır. Çay toplama 
merkezlerine verilen çay yaprakları fabrikaya sevk edilene 
kadar burada muhafaza edilirler.

Hasat Sonrası Işlemler: Çay bitkisi doğada gelişmeye 
bırakıldığında ağaç şekline dönüşür. Böyle bir durumda 
yaprak hasadı güçleştiği gibi, sürgün verimi de düşer. 
Bu nedenle, çay bitkisi, toprağa yakın yükseklikte 
dallandırarak, düzgün bir toplama seviyesi ve bol sürgün 
oluşumunu sağlamak amacıyla budamaya tabi tutulur. 
Budama hasattan sonra en önemli tedbirdir.
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3. Yaş Çay Yaprağının Işlenerek Kuru Çay Üretilmesi 
ile ilgili Faaliyetler
Çay yetiştirme, bakımı, toplanması, taşınması ve 
yüklenmesi emek yoğun çalışmayla; fabrikalara intikal 
eden yaş çayın mamul kuru çaya dönüşmesi işlemi 
de teknoloji yoğun çalışmayla yapılmaktadır. Yaş çay 
kampanya dönemi genel olarak her yılın Mayıs ayı içinde 
başlar ve Ekim ayının sonlarına kadar sürer. Yaklaşık 
5 aylık bu süre içerisinde tarladan 3 veya 4 kez yaş çay 
mahsulünün toplanması ve kesimi yapılır. Bundan dolayı 
da işletmelerde faaliyetler ve istihdam, ağırlıklı olarak 
mevsimlik ve çay kampanya dönemi ile sınırlıdır.

Toplanan yaş çaylar çuvallarla veya taşıyıcı küfelerle çay 
toplama merkezlerine getirilerek fabrikaya gönderilmesi 
sağlanır. Hasat edilmiş yaş çay yaprakları toplama 
standartlarına uygun şekilde teslim edilebilmesi için 
ayrıştırma işlemi yapılır. Bu işlem gerçekleştirilmezse 
yaş çaylar üretim bandına alınmaz. Siyah çay üretmek 
için üretim bandına alınan yaş çaylar sırasıyla soldurma, 
kıvırma, oksidasyon, kurutma, sınıflandırma, harmanlama 
ve paketleme işlemlerinden geçmektedir.

4. Kuru Çayın Üretimi Sonrası Faaliyetler
Ambalajlama ve Depolama: Kuru çay ambarlarında her 
nevi çay kendi aralarında ayrı ayrı depolanır. Üretilen çaylar 
içte bez, dışta naylon olmak üzere ikili ambalaj şeklinde 

torbalanır. Ürün izlenebilirliğini sağlamak üzere iki torba 
arasına üretim tarihi, saat ve nevisini belirten tanımlayıcı 
bir etiket konur. Etiketlendikten sonra paketleme 
tesislerine getirilmek üzere kuru çay ambarlarına alınır. 
Çayların fabrikalarda nevilerine göre depolama işlemi 
yapılmaktadır. Bu çayların paketleme makinelerine 
sevk işlemi paketleme fabrikalarında veya paketleme 
atölyelerinde, ihtiyaca göre paketlenecek çayın özeliğine 
göre daha önceden nevilerine ayırmış bulunan çaylardan, 
harmanlama usulü ile paketlenmesi gerekmektedir. 
Bu işlem için çayların paketleme makinesine sevki 
işlemi gerekir. Bu işlemde nevilerine göre çay boşaltma 
reyonlarına çayı boşaltarak toplama tanklarında çaylar 
biriktirilir ve homojen olmayan ön bir çay depolaması 
yapılır. Daha sonra bu çaylar paketlemesi yapılacak 
çayın özelliğine göre uygun oranlarda karıştırılarak, çay 
artık paketleme makinesi tankında toplanır ve ihtiyaca 
göre çayların paketlenmesi işlemi başlamış olur. Çay 
paketleri ambalajlama veya kolileme işleminden sonra 
artık saklanacağı ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda 
tüketimine sunulacak yere gönderilmelidir.

Pazarlama ve Satış: Paketleme işlemi bittikten sonra 
çay, kâğıt torbalarla veya kutularla paketleme odalarına 
aktarılır. Satış toptan yapılabileceği gibi perakende de 
yapılabilir. Çay sektöründe markalaşma, satış ve dolayısı 
ile değer açısından önemlidir.

Ürünler / Rize Çayı
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Denetleme
Denetim mercii; Rize Ticaret Borsası koordinatörlüğü ve 
başkanlığında; Rize Ticaret Borsası, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi, Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TMMOB 
Ziraat Mühendisleri Odası ve Ulusal Çay Konseyi’nden 
birer temsilcinin katılımıyla oluşturulur.
 
Denetim merciinin toplanması için Rize Ticaret Borsası, 
üye kuruluşlara toplantı tarihinden en az bir hafta 
öncesinden resmi yazıyla çağrı yapar. Denetim mercii, 

 
yılda en az iki kez kendi belirlediği sıklıklarla, şikâyet 
halinde ise olağanüstü olarak toplanır. Rize Çayı coğrafi 
işaretini kullanacaklar, Rize Ticaret Borsasına beyanda 
bulunur. Denetim mercii, her denetleme dönemi öncesi ilk 
toplantısında denetlenecek üretici ve adreslere göre bir 
denetleme planı oluşturur ve yılda en az bir kere denetim 
yapar. Gerekli görüldüğü takdirde üreticilere konuyla ilgili 
eğitim verilir. 

Tedarik Yaş Çay Yaprağı Yaş Çay Alım Yerleri Kuru Çay Işleme Dağıtım ve Müşteri
 Üreticileri   Tesisleri  Pazarlama 

Tablo 2. Türk Çay Sektörü Değer Zinciri Aktörleri

Gübre Firmaları

Bahçe Aletleri

Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde 787 bin 
dekar alanda yaklaşık 
201 bin üretici çay 
tarımı yapmaktadır.

Belediye ve 
muhtarlıklar 
tarafından köylerde 
tesis edilen alanlar.

Çay sektöründe 
üretim yapan 207 
adet çay fabrikası 
bulunmaktadır. 

Bunların 47’sı Çaykur, 
160’ı özel sektöre ait 
çay fabrikalarıdır.

Bu fabrikaların  
119’u Rize’de,  
26’sı Trabzon’da, 
12’si Giresun’da 
ve 3’ü ise Artvin’de 
bulunmaktadır.

Yaş çay ürün rekoltesi 
son dört yılda 
ortalama 1.250 -1.300 
bin ton arasında 
değişmektedir.

Ulusal Perakende 
Zincirleri
• İşletme Markaları
• Özel Marka 
(Private Label)

Yerel/Bölgesel 
Perakende Zincirleri
•İşletme Markaları

Çay Evleri
•İşletme Markaları

Ihracat
• Online Satışlar
• Bayi Satışları

Çay tüketen herkes

Çay tüketen herkes

 2016 2017 2018 2019 2020

Genel Toplam 253.312 254.000 297.000 275.000 280.000

 2016 2017 2018 2019 2020

Özel Sektör  611.524.799 746.133.508 741.691.869 658.916.874 692.755.729

Çaykur 687.515.088 525.362.936 732.535.844 750.327.232 752.424.762

Genel Toplam 1.299.039.887 1.271.496.444 1.474.227.713 1.409.244.106 1.445.180.491

Tablo 3. 2019 Yılı Ülkeler Itibariyle Ihracat Miktarları

Tablo 4. Sektörün Son Beş Yıllık Kuru Çay Üretim Tablosu
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Denetim mercii, çaylıklarda yetiştirme ve toplama, çay 
işleme merkezlerinde üretim, depolama ve kalite kontrol 
denetimleri yapar. Denetlemede analizine karar verilen 
çay numuneleri başta Rize Gıda Kontrol Laboratuvar 
Müdürlüğü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olmak 
üzere akredite özel veya kamu laboratuvarlarında analiz 
ettirir. 

Denetim mercii, Rize Çayı tescil belgesinde belirtilen 
fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri kontrol eder. 
Denetleme; çayın yetiştirilmesinden başlayarak üretime 
getirilmesi aşamaları, siyah çayın üretim aşamaları, 
saklama koşulları, etiket bilgileri, amblem ve logo 
kullanımının kontrolü şeklinde yapılmaktadır. Denetim 
mercii, kamu kuruluşlarından veya özel kuruluşlardan 
veya bunlarda görevli uzman gerçek veya tüzel kişilerden 
denetimin gerçekleştirilmesi sırasında faydalanabilir veya 
hizmet satın alabilir. Tescil ettiren, hakların korunmasında 
hukuki süreçleri yürütür.

Borsa Projelerle Rize’ye Yeni Bir İvme Kazandırıyor
Rize Ticaret Borsası olarak çalışmalarımızda önceliğimiz 
Rizemiz’e ve çayımıza katma değer kazandırmaktır. 
Kapsamda oluşturduğumuz Çay Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Projesi ve Çay Çarşısı Projesi ilimize önemi bir 
vizyon kazandırmıştır.

ÇAYMER Türk Çayına Yeni Bir Soluk Getirmiştir
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen, “Rize Çay Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (ÇAYMER)” Projesi bölgeye Doğu Karadeniz’in 
kilit sektörlerinden biri olan çay sektörünün ve çay 
üreticilerinin yararlanması için 10 milyon Avro’luk yatırım 
sağlamıştır.

2019 yılında faaliyete başlayan merkezde; üreticilere, 
ürünleri için sağlıklı kalite kontrol hizmetleri verilmesi ve 
ürün çeşitlendirme çalışmaları için destek verilmesi, dört 
ton kapasiteli pilot üretim birimi, çay paketleme ünitesi, 
laboratuvar birimi, çay kütüphanesi olan bir eğitim ve 
danışmanlık birimi ile kalite kontrol ve geliştirme bölümü, 
ambalajlama, pazarlama ve dış ticaret birimleriyle ilgili 
çalışmalar yapılmaktadır.

Rize’nin Marka Yüzü Çay Çarşısı Olacak
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Güdümlü 
Proje Desteği Programı kapsamında Rize Ticaret Borsası 
olarak yürütülen olduğumuz Çay Çarşısı Projesi, 
Rize Belediyesi iştirakiyle yaklaşık 11.161,m² alanda 
uygulanmaktadır. Projede 145 m² taban alanına oturan 
toplamda 2205 m² çay bardağı görünümündeki binada 
Çay Sineması, Çay Müzesi, Seyir Terası gibi sosyal 
tesisler bulunması planlanmaktadır. Ayrıca projede 10-

Fotograflar: Alexander Albert Wagner 

Ürünler / Rize Çayı
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15 m² aralığında değişen 32 adet dükkan bulunmaktadır.  
Bu dükkanlar Rize Çayı üreticilerine, sanayicilerine,  
Rize Bezi üreticilerine, sepet örücüleri, bakır dövmecileri 
gibi yerel ürün satan firmalara tahsis edilecektir. 

İnsanlar, burası tamamlanınca ve o büyük çay bardağı 
sembolünü görünce, ‘Evet, işte çayın memleketine 
geldim’ diyecekler. Buraya getirdiğimiz yerli ya da yabancı 
her turistin memleketine veya ülkesine döndüğünde 
arkadaşlarına Karadeniz’de gezilecek yerler arasında 
muhakkak ‘Çay Çarşısı’nı önereceğini ve burayı 
gezmelerini tavsiye edecekler.

Çay Çarşısında Ziyaretçiyi Bekleyenler   
• Farklı sunumu ile üç adet çay evi,
• Damak tadınıza uygun çay bulacağınız 25 çay satış yeri,

• Coğrafi işaretli ürünlerin satıldığı dükkânlar,
• Yöresel lezzetlerin sunulduğu   restoran,
• 30 Metrelik Çay Bardağında, 13 D sinema,  
 Fotoğraf- resim galerileri, çay müzesi ve seyir terası,
• Fotoğraf çekilebilecek çay tarlası,
• Çocuk oyun alanı,
• Su Değirmeni, Yörenin kültürünü yansıtan  
 Nalia (Serender), Kemer Köprü

1. İlkay Kavalcı YAZICI       
 Rize Ticaret Borsası
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Ürünler / Burdur Şiş Köfte

Prof. Dr. Seval Sevgi Kırdar1

TEKE YÖRESİ DAMAK 
ÇATLATAN LEZZETLERİ: 
BURDUR ŞİŞ KÖFTE

İnsanların eski çağlardan beri besin maddesi olarak 
herhangi bir işleme maruz bırakarak ya da hiçbir 

işleme tabi tutmadan tükettiği et, kimyasal yapısı ve 
içeriği bakımından hayvansal ürünler içerisinde oldukça 
karmaşık bir gıda maddesidir (Dinçer, 1987). Et kolay elde 
edilebilmesi, çeşitliliğinin fazla olması, lezzeti, biyolojik 
değerliliğinin yüksek olması, içerdiği B vitaminleri, çeşitli 
mineral maddeleri (Fe, P, Ca), eksojen amino asitler, 
kollajen, glikojen gibi besin öğelerinin yeterli ve dengeli 
bir oranda olması nedeni ile insan beslenmesinde temel 
gıda maddesi olma özelliğini her zaman taşımaktadır 
(Deniz ve Ulukanlı, 2012).

Etin, et ürünlerine işlenmesi insanlık tarihi kadar eskidir. 
İlk insanlar avladıkları hayvanların etlerini o günün ilkel 
teknikleriyle işlemişler, daha sonraları teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte etin, et ürünlerine işlenmesi 
kolaylaşmış, çeşit sayısı da artmıştır. Et ve et ürünleri, 

kasap ve marketlerde tüketime genel olarak, parça et 
ve kıyma şeklinde sunulmaktadır. Günlük kullanımda 
kıyma oldukça yüksek miktarlarda tercih edildiği gibi, 
günümüzde kıymadan yapılan et ürünlerinin tüketimi de 
büyük ölçüde artmıştır (Kaymaz, 1987).

Türk yemek kültüründe en önemli besin maddelerinin 
başında et ve et yemekleri gelmektedir. Türk mutfağı, 
bir taraftan bozkır kültürünün esintilerini, diğer taraftan 
Akdeniz coğrafyasının elverişli çeşitliliğini sofralarında 
bulundurmanın ayrıcalığına sahiptir (Talas, 2005).

Türk mutfağının en güzel örneklerinin bir arada bulunduğu 
nadir illerden biri de Burdur’dur. Burdur ili teke yöresi 
diye adlandırılan, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerimiz 
arasındaki kalan bölümdedir. Konumu itibariyle gerek 
Akdeniz iklimi gerek de karasal iklimin tüm nimetlerinden 
faydalanmaktadır. Bu nedenle mutfak kültürü anlamında 
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da zengin bir birikime sahiptir. Bu birikim içerisinde Türk 
toplumunun geneli itibariyle sevilerek tüketilen et ürünleri 
geleneksel Burdur yemekleri içerisinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Burdur mutfak kültüründe dağlık ormanlık 
alanlardan toplanan kekik, nane gibi hoş kokulu bitkilerle 
hazırlanan et yemekleri oldukça yaygındır. Her ne kadar 
birçok et yemeği sevilerek tüketilse de bunların içinde 
Burdur ve çevre yöreler için Burdur Şiş Köfte’nin yeri 
ayrıdır (Özmen vd, 2010).

Burdur Sanayi ve Ticaret Odası, ‘Burdur Şiş Köfte’ Coğrafi 
İşaret tescil belgesini 09/08/2010 tarihinde mahreç işareti 
olarak almıştır (Tescil No.155) (Şekil 1). Burdur ilinde  
9 adet coğrafi işaret tescili alınmış ürün bulunmaktadır. 
Ayrıca 6 adet ürünün coğrafi işaret tescili başvurusu 
yapılmıştır. Burdur yöresinde coğrafi işaret tescilini almış 
kurumların büyük çoğunluğunu Belediyelerin ve Ticaret ve 
Sanayi Odalarının oluşturduğu görülmektedir (Çizelge 1).

 

Coğrafi Işaretin Adı Tescil Tarihi Türü Ürün grubu Başvuru Yapan / Tescil Ettiren

Burdur Ceviz Ezmesi 13.10.2009 Mahreç işareti Çikolata, şekerleme ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası
   türevi ürünler 

Burdur Şiş Köftesi 20.3.2012 Mahreç işareti Yemekler ve çorbalar Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

Melli İnciri 30.7.2018 Menşe adı İşlenmiş ve işlenmemiş Bucak Belediyesi
   meyve ve sebzeler ile mantarlar

Karamanlı Cevizi 28.8.2020 Menşe adı İşlenmiş ve işlenmemiş meyve Karamanlı Belediyesi
   ve sebzeler ile mantarlar
Karamanlı Kişnişi 28.9.2020 Menşe adı İşlenmiş ve işlenmemiş meyve Karamanlı Belediyesi
   ve sebzeler ile mantarlar

Dirmil Sipsisi 30.10.2020 Mahreç işareti Diğer ürünler Altınyayla Kaymakamlığı

Karamanlı Rezenesi 4.1.2021 Menşe adı İşlenmiş ve işlenmemiş meyve Karamanlı Belediyesi
   ve sebzeler ile mantarlar

Bucak Salebi 10.8.2021 Mahreç işareti Diğer ürünler Bucak Belediyesi, Bucak Ticaret ve  
    Sanayi Odası, Bucak Kaymakamlığı

Tefenni Rezenesi 6.9.2021 Menşe adı İşlenmiş ve işlenmemiş meyve  Burdur Tefenni Kaymakamlığı 
   ve sebzeler ile mantarlar 

Gölhisar Kavurması   Mahreç işareti İşlenmiş İşlenmemiş Et Ürünleri Gölhisar Belediyesi

Bucak Çörek Otu   Menşe adı Yiyecekler için çeşni / lezzet vericiler,  Bucak Ziraat Odası
   soslar ve tuz 

Bucak Çörek Otu Yağı   Menşe adı Yiyecekler için çeşni / lezzet vericiler,  Bucak Ziraat Odası
   soslar ve tuz

Burdur Haşhaş Helvası   Mahreç işareti Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler Burdur Haşhaş Helvası

Yassıgüme Üzümü   Mahreç işareti İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve Burdur İli Merkez İlçesi Köylere  
   sebzeler ile mantarlar  Hizmet Götürme Birliği

İbecik Bezi   Menşe adı Dokumalar Gölhisar Belediyesi

Çizelge.1. Burdur iline ait tescilli ürünler
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2. Burdur Şiş Köfte Tarihi
Burdur şiş; önceleri “şiş”, daha sonraları “ Burdur 
Şiş Köfte” olarak adlandırılan ve yakın zamana kadar 
sadece Burdur’luların bildiği ve yediği özel bir et ızgara 
yemeğidir. Son yıllarda, başta Antalya olmak üzere 
çevre illerde de tadılıp, beğenilen ve istenen Burdur şiş, 
aslına uygun şekilde ancak Burdurlu ustalar tarafından 
yapılabilmektedir. Zaten çevre illerdeki Burdur şişçiler de, 
Burdurlu ustaların çıraklarıdırlar. İlk Burdur’da ortaya 
çıkan ve halen, orijinaline uygun olarak Burdur şiş 
yapan (gerçek Burdur şiş ustaları, başka bir yemekte 
yapmazlar) Burdur Şiş köfte ustalarından bazıları Eski 
Demirciler Caddesi’nde ve Küçük Sanayi’de şişçiliğini 
sürdürmektedirler. 

Burdur’un bilinen en eski şişçilerinin de, şu an hayatta 
olmayan Celiloğlu ve Şişçi Hüda Ustalar olduğu 
söylenmektedir. Burdur Şiş Köfte ilk ortaya çıktığı  
19. yüzyılın başlarında normal yağlı günlük taze bir yaşına 
kadar olan keçi eti yani çebiç kıymasından yapılırdı. En 
lezzetli Burdur Şiş Köfte’nin geleneğine uygun olarak 
keçinin kaburga kısımlarından sıyrılarak elde edilen etten 
yapıldığı bilinmektedir. Ancak günümüzde keçi yerine, 
dana kıyması kullanılmaktadır (Özmen vd., 2010).  

3. Burdur Şiş Köfte 
 3.1. Ayırt edici özellikleri
Burdur Şiş Köfte’nin önemli özelliği, köfte yapımında 
kullanılan etin, dağlarda yetiştirilen ve sadece kekik, 
çalı gibi dağ bitkileri yiyerek beslenen keçi etinden 
yapılıyor olması ve yine beyaz buğday unundan yapılan 
ince pide ile servis edilmesidir. Ancak zaman içerisinde 

keçi yetiştiriciliğinin azalması, beslenme, damak 
tadı ve besin kaynakları konusunda yaşanan ‘doğal 
sosyokültürel’ değişim etkileri, Burdur Şiş Köftesi’ne de 
yansımıştır. Burdur Şiş Köftesi’nde, keçinin kaburga eti 
kullanılabileceği gibi sığırın kaburga eti de kullanılabilir. 
Burdur Şiş Köfte’nin diğer köftelerden ayırt edilen en 
önemli özelliği keçi veya sığırın kaburga et kıymasından 
yapılması, lezzetli ve hazmı kolay bir yemek olmasıdır. 
Burdur Şiş Köftesi’nin içerisine herhangi bir sakatat, 
içyağı, beyaz et, soğan, biber, salça, ekmek kurusu 
v.b. doğal ya da suni sebze ve baharat tarzı hiçbir katkı 
maddesi konulmaz. Ayrıca üretim tekniği ve ustalık ta 
ürüne önemli ölçüde farklılık katmaktadır (TPE, 2010). 

Burdur Şiş Köfte’nin diğer şişlerden bir farkı da kullanılan 
demir çubuklardır. Bunlar diğer şişlerde kullanılanlara 
göre daha farklıdır. Demir çubuklar yaklaşık 1 cm eninde, 
3 mm kalınlığında ve 45-50 cm uzunluğundadır, dövme 
demirden yapılır. Tek porsiyon şiş köfte; çoğunlukla 
100 gramdır ve 6 parça olarak yapılır. Bazı ustalar, yine 
tek porsiyonu 100 gram olmak üzere 4 parça olarak da 
yapmaktadır (Özmen vd., 2010). Ocak boyu 100 cm-250 
cm arasında değişebilir. Ocak eni 25-30 cm olmalıdır. 
Ocak derinliği kül ve közlerin verimli ısı verebileceği 
yükseklikte yaklaşık 15-20 cm olmalıdır (TPE, 2010).

 3.2. Üretimde kullanılan hammaddeler
 3.2.1. Et 
%20-25 oranında yağlı keçi veya sığıra ait kaburga eti 
kullanılır. Üretimde eğer keçi eti kullanılmıyorsa, dana 
etinden başka bir et kullanılmaz. En uygun et 150 kiloyu 
geçmeyen süt danasının kaburga kısımlarından ve kemik 

Şekil.2. Burdur şiş köfte üretimi ve sunumu
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kısımlarından sıyrılarak elde edilen ettir (Özmen vd., 
2010). İlave yağ kullanılmaz ve yağ etin kendi yağıdır  
(TPE, 2010). 

 3.2.2. Tuz 
Burdur şişe katılan tek katkı maddesi tuzdur. Şişe tat 
ve lezzet vermek amacıyla yaklaşık % 2-3 oranında 
katılmaktadır (Özmen vd., 2010). 

 3.3. Üretim yöntemi 
 3.3.1. Kıymanın hazırlanışı 
% 20-25 oranında yağlı keçi veya sığıra ait kaburga eti 
kullanılır. Et; sinir, damar ve zarlarından ayıklanır ve  
kıyma makinesinden tek çekimle çekilir. (Burdur Şiş 
Köfte yöresel bir ürün olması sebebi ile; evlerde çift bıçak 
ile bıçak arası denilen yöntemle etler kıyılmak sureti 
ile yapılmaktadır.). 1000 gr ete; en fazla 25 gr tuz ilave 
edilir. Burdur Şiş Köfte malzemesi el ile iyice yoğrularak 
homojen bir hal alması sağlanır. Köftelik malzeme  
+4 derecede en az 30 – 60 dakika bekletilerek dinlendirilir. 

 3.3.2. Burdur şiş köftenin üretim metodu 
Elin sığacağı bir kabın içerisine su konur. El kabın 
içerisine batırılmak sureti ile ıslatılır. Bu işlem etin 
şişten dökülmemesi için önemlidir. Ancak elde kalacak 
su miktarı gayet az olmalıdır. Su çok olursa et haşlanır, 
Burdur Şiş Köfte’nin tadı bozulur. Avuç içerisine 20 gr’lık 
Burdur Şiş Köftelik kıyma alınır. Şiş köftelik kıyma şiş 
demirlerine yaklaşık 12-14 cm boyunda, 2 cm eninde 
sıvanır. Dengeli sıvama pişmenin önemli şartıdır. Şişlere 
sıvanan Şiş Köfteler, +4 derecede 10 dakikadan fazla 
bekletilmez. Aksi halde, şiş köfteler kurur ve lezzeti 

azalır.  120 gr çiğ kıyma, 100 gr pişmiş Burdur Şiş Köfte  
1 porsiyondur. 1 porsiyonda 6 pişmiş şiş köfte bulunur. 
 
 3.3.3. Pişirme metodu 
Odun kömürü ocakta yakılarak alevsiz, durgun, korlu hale 
getirilir. Kor hale gelmeyen kömür, yani tam yanmayan 
veya az yanan kömür ateşi şiş köfteyi kurutur, sertleştirir 
lezzetini bozar. Pişirme esnasında kesinlikle vantilatör, 
elektrikli fan kullanılmaz. Ateş küçük yelpaze ile 
güçlendirilir. Kıvama gelmiş ocağa 1 porsiyon için 6 adet 
köftelik kıymayla sıvanmış şiş konur. Pişirme sırasında 
şişler sık sık çevrilir. Bu sırada etin yüzünde oluşan yağlar, 
pidelere sıkılarak alınır ve yağların ateşe damlaması 
önlenir. Aksi halde yağ ateşe akar ise ateş alevlenir ve et 
dağlanır, lezzeti bozulur. Yağlanan pideler; pişmekte olan 
Burdur Şiş Köftenin üzerinde tutularak, pidelerin sıcaklığı 
muhafaza edilir (Şekil. 2).

 3.4. Burdur şiş köfte’de kullanılan pidenin özellikleri
 3.4.1. Pide malzemeleri
Pide için %20-30 sert buğday ile % 70-80 oranında yumuşak 
buğdayın karışımı kullanılmaktadır. 65 randımanlı pidelik 
un kullanılmaktadır. Bir çuval un 50 kg. ağırlığındadır.  
50 kg una 250-350 gr yaş maya, 100-150 gr tuz, 250 gr 
şeker ve  25-35 Lt su gereklidir. 

 3.4.2. Pidenin üretim metodu
Un, tuz ve şeker karıştırılır. Karışıma yaş maya ilave 
edilir.  Kademeli olarak su ilave edilerek 20-25 dakika 
karıştırılarak yoğrulur. (Su; %50 oranında azaltılarak, %50 
oranında sütün katılması tavsiye edilir. Sütün katılması, 
hamurun daha yumuşak hale gelmesine katkı sağlar).  

Şekil.3. Pidenin hazırlanması ve pişirilmesi
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Yoğrulan hamur; kulak memesi diye nitelendirilen kıvama 
gelince 300 gr. ağırlığında kesilerek pasalara (kesilen 
hamurun konulduğu tahtadan yapılmış boyu 100-150 
cm uzunluğunda, eni 30-35 cm, derinliği 10-12 cm olan 
muhafaza gereci) yerleştirilir. 30-60 dakika arasında 
dinlendirilir. Dinlenen hamur pasalardan çıkarılarak el ile 
açılır.  Pide açılarak tırnaklanır. Tırnaklamaya başlamadan 
önce; pidenin üzerine yöremizde Haşıl denilen karışım 
sürülür. (Haşıl; 200-250 gr una 2 litre sıcak su ilave edilmiş 
karışımın adıdır.) Haşıl pidenin kızarmasını sağlar. Pide 
oldukça alevli taş fırında 3 – 4 dakika içerisinde pişirilir. 
Taş fırının derecesi asgari 250 derece olmak zorundadır. 
Kesinlikle alevsiz ve sönük bir fırında pide pişirilmez. 
Pişirilir ise pide sert olur, lezzeti olmaz (Şekil 3).

 3.4.3. Pidenin hazırlanması
Yukarıdaki ölçütleri verilen hamurdan; boyu 60-80 cm, eni 
12-13 cm, kalınlığı 0.5 cm olan yaklaşık 250-270 adet pide 
üretilir. Pideler; alevli yüksek ateşte 3-4 dakika pişirilmesi 
sebebi ile iyi pişmiş ve yumuşaktır. Burdur Şiş Köfte ekmek 
dilimi, ekmek erası, lavaş, dürüm v.b. servis edilmez.

 3.5.  Burdur şiş köfte’nin sunumu  
Tercihen porselen tabak kullanılır. Pideler keskin bir bıçak 
ile parçalanır. Büyük parça tabağın alt kısmına serilir. Pişen 
Burdur Şiş Köfte tabaktaki pidenin üzerine sıyrılır. Burdur 
Şiş köftenin üzeri yağlı pide parçaları ile örtülür. Tabağın 
kenarı; yine aynı ocakta közlenmiş yeşil biber konarak 
servis edilir. Burdur Şiş Köfte ile ikram edilen ve yemeğin 
bir parçası olan “salata tabağı veya yeşillik tabağına” 
ise mevsimine göre taze soğan, kıyılmış kuru soğan, 
tercihen kabukları soyulmuş ve doğranmış domates, 
kıyılmış marul, maydanoz v.b. salata malzemelerinden 
biri veya bir kaçı limonla birlikte konularak ikram edilir. 
Bunun yanında geleneksel olarak Burdur Şiş Köfte’nin 
ardından verilen “Kaymaklı Tel Kadayıf” tatlısı da yemeği 
tamamlayıcı özellik taşır.

4. Denetim 
Burdur Şiş Köfte üretecek ticari işletmeler, coğrafi işaret 
tescil belgesi ekinde belirtilen üretim kural ve tarifleri 
ile denetleme koşullarına aynen uyarak ve denetim 

bölümünde ilgili komisyonun yetkilendirdiği kurumlardan 
yetki alarak üretim ve satış yapabileceklerdir.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde, 
Burdur Belediyesi’nden bir kişi, Burdur Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği’nden bir kişi, Sağlık 
İl Müdürlüğünden bir kişi, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünden bir kişi, İl Tarım Müdürlüğünden bir 
kişi, Ahçı ve Kebapçılar Odası’nın belirleyeceği bir usta 
ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bir üye olmak 
üzere toplam yedi kişilik bir komisyonla denetim işlemleri 
yürütülür. 

Denetim komisyonu ; Burdur Şiş Köftesi’nin üretim 
metodunda belirtilen özelliklere uygun olarak 
üretilmesini, üretim aşamalarının doğru ve eksiksiz 
yapıldığının kontrolünü ayrıca coğrafi işaretlemenin 
takibi konusunda gerekli denetim işlemlerini yürütür. 
Burdur Şiş Köftesi’nin üretildiği ve yaygın olarak yapıldığı 
coğrafi bölgelere ayrıca Türkiye genelinde ilgili mercilere, 
belediyelere, odalara coğrafi işaret ve gereklilikleri 
kullanımı hakkında bilgi vererek, onlardan yörelerindeki 
üreticileri konudan haberdar etmesi ve bilgilendirmeleri 
için duyurularını resmi olarak yapar.
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Mardin’in Eşsiz Coğrafi İşaretlerine 
Sahip Çıkıyoruz.
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ÖZEL KONU: BAL
TÜRKİYE BALARISI (APİS MELLİFERA L.) 
BİYOÇEŞİTLİLİĞİ 
Prof. Dr. İrfan Kandemir ve 
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Özkan Koca

TÜRKİYE’NİN BAL ZENGİNLİĞİ
Doç. Dr. Ömür Gençay Çelemli

MARMARİS ÇAM BALI
Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı

MACAHEL BALI 
Ali Nihat Gökyiğit

TÜRKİYE ARI YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 
KURULUŞU GÖREVLERİ VE ÇALIŞMALARI
Ziya Şahin

”YANGININ ARICILIK SEKTÖRÜNE VE 
ÇAM BALI ÜRETİMİNE ETKİLERİ VE YAPILMASI 
GEREKENLER” PANELİ SONUÇ BİLDİRİSİ
Çalıştay Katılımcıları
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Özel Konu: Bal

Prof. Dr. İrfan Kandemir1 ve Dr. Öğr. Üyesi Ayça Özkan Koca

TÜRKİYE BALARISI 
(APİS MELLİFERA L.) 
BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

2

Eski dünyaya özgü olan balarıları on binlerce yıldan 
beri insanoğlunun bir uğraşı olmuş, önceleri belki 

sadece doğal bir şeker kaynağı iken günümüzde elde 
edilen kovan ürünleri ve sonraları tarıma yaptığı tozlaşma 
ile ekonomiye büyük katkısı dolayısıyla arılar ve arıcılık 
günden güne gelişmiş, çoğalmış ve artık vazgeçilmez bir 
parçamız haline gelmiştir.  

Sadece ülkemizde Çatalhöyük'te bulunan kalıntılar değil 
dünyanın birçok yerindeki arkeolojik kalıntılardan elde 
edilen arıcılığa ait resimler, balarısı fosilleri, arıcılık 
yazıtları ve hele hele Amihai Mazar ve ekibinin (Mazar 
ve Panitz-Cohen 2007, Mazar vd. 2008, Bloch vd. 2010) 
İsrail'de ortaya çıkardığı binlerce yıl öncesine ait arılık, bu 
sürecin hala çok benzer şekilde yapıldığını ve hala benzer 
arılıkların şu an dahi bulunduğunu ortaya koymuştur. 

Bundan daha önemlisi belki de ilk arıcılık endüstrisinin 
açıklanması ve bu alanda kullanılan arıların Anadolu 
arısına olan benzerliklerinin çok saygın bir dergide 
yayınlanması ülkemiz biyolojik zenginliği olan balarılarının 
önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Her ne kadar arıcılık yukarıda belirttiğim gibi geçmişten 
günümüze benzer şekilde ve hatta bazen geçmişteki hali 
ile aktarılmış olsa da, arıcılık ve arıcılık ekipmanları ya 
da arıcılıktan elde edilen ürün yelpazesi inanılmaz bir 
değişim geçirmiştir. Arıcılığın modernizasyonu son birkaç 
yüzyılda inanılmaz bir ivme kazanmış ve bu gelişmeler 
ve arıcılık günümüzdeki modern halini almıştır. İlkel 
kovanlardan modern kovanlara geçiş, hareketli çerçeveli 
modern kovanların tasarlanması, temek peteğin ortaya 
çıkışı, bal süzme makinesinin icadı, bunlardan öte 
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Bir bal arısı 40 günden daha az yaşar, bu süre içinde  
en az 1000 çiçek ziyaret eder ve bir çay kaşığından  

daha az bal üretebilir, bu arı için bir hayattır. 
Teşekkürler bal arısı.
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balarısı biyolojisi, çiftleşmesi, ana arı yetiştirilmesi, suni 
tohumlama ve daha iyi arı için ıslah çalışmalarındaki  
bilimsel yaklaşımlar arı bilimi ve arıcılık faaliyetlerinin 
gelişimi ve evriminde çığır açmıştır. 

Özellikle 1900'lü yıllardan sonra özellikle de bilimindeki 
gelişmeler dünya üzerinde milyonlarca yıldan beri 
yaşamını sürdüren balarılarının biyolojileri davranışları  
genetiği üzerinde çokça çalışma yapılmasına yol 
açmıştır. Başlangıçtaki temel çalışmalar, arıların 
morfolojik özelliklerine dayalı olarak balarısı tur ve 
altturlerinin dunya uzerindeki dağılımlarının ve evrimsel 
ilişkilerin ortaya çıkarılması uzerine olmuştur. Çok 
sayıda balarısı tür ve alttürü belirlenme çalışmaları 
geçmişten günümüze kadar devam etmiş ve hala daha 
bu canlı model bir organizma olarak bilimsel çalışmalar 
içerisinde kendisine yer bulmaktadır. İnsan genom projesi 
ile başlayan genom dizileme çalışmalarında da balarıları 
tüm genomu dizilenen ilk organizmalar arasında yer 
almıştır. İlk balarısı (Apis mellifera L.) genom dizi 
çalışması 2006 yılında Nature dergisinde yayınlanmış 
ve sonrasında gelişen teknolojiler ile daha detaylı 
çalışmalar 2006 yılında Science dergisinde ve sonrasında 
2014 yılında Nature Genetics dergisinde yayınlanan tek 
nükleotid polimorfizmlerine (SNP) dayalı çalışmalar 
ile balarısı alttürlerinin evrimi ve dünyadaki dağılımları 
daha da detaylı bir şekilde aydınlatılmıştır (Anonymous 
2006, Whitfield vd. 2006, Wallberg vd. 2014) (Şekil 1).  
Bu çalışmalar yapılan yüzlerce çalışmadan sadece bir 
kaç örnektir. Bunlarla beraber özellikle 2006 yılından 
sonra balarılarında meydana gelen yüksek kovan kayıpları 
tüm ülkelerde dikkat çekmiş ve balarısı koloni sağlığı 
üzerinde yapılan çalışmaların sayıları inanılmaz bir 
şekilde artmış ve bu çalışmalar hala devam etmektedir. 

Bu durum özellikle de dünya üzerinde bulunan balarısı 
alttürlerinin önemi konusunda farkındalığı arttırmış 
ve koruma çalışmalarına hız vermiştir. Elde bulunan 
bu alttürlerde daha iyi verim için ıslah çalışmaları 
yapılırken alttürlerin, alttürlerin lokal ekotiplerinin ve 
bunların sahip olduğu genetik yapının korunması için 
balarısı alttürlerinin ve ekotiplerin sahip olduğu çeşitliğin 
korunması üzerine de çaba sarf edilmeye başlanmıştır.  
Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalara kısaca değinmek 
gerekirse özellikle 1998 yılında başlayan ve TEMA ve ANG 
Vakfı kurucularından Ali Nihat GÖKYİĞİT destekleriyle 
başlatılan balarısı projeleri ile şu an ülkemizde iki 
alttürden ilk önce A. m. caucasia ve sonrasında A. m. 
anatoliaca koruma altına alınmış ve bunları ülkemizin 
farklı coğrafyalarındaki diğer özgü ekotipler takip 
etmiştir. Dünyanın başka bir ülkesinde göremeyeceğimiz 
bir şekilde ülkemiz balarısı çeşitliliği korunmakta 
ve bilimsel çalışmalar son hızla devam etmektedir. 
Bu gelecek kuşaklara bırakacağımız ya da bırakmakla 
yükümlü olduğumuz alttürlerin ve ekotiplerinin sahip 
olduğu genetik biyoçeşitliliğin korunması açısından son 
derece önemlidir.

Dünya balarısı  tür (Apis) ve alttürleri (Apis mellifera)
Türkiye’deki balarısı biyoçeşitliliğine geçmeden önce 
Dünya üzerinde yayılmış olan tür ve alttürler hakkında 
bilgiler konuyu anlamada önemlidir. Çünkü konu uzmanı 
olmayan insanlar çok farklı sorular sormaktır. Bunlardan 
en yaygın bir şekilde sorulanı her arı bal yapar mı? Ya 
da özellikle merak edilenlerden birisi yaban arıları ile 
balarılarının farklarıdır. Bir çok insan yaban arıları ve 
balarılarını sıklıkla karıştırmaktadır. Bir çok özelliği ile 
diğer yaban arılarından kolayca ayrılabilen balarıları, 
böcek sınıfının Hymenoptera takımında bulunan Apidae 
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Şekil 1. Balarısı genetik çalışmalarında dergi kapaklarına konu olan çalışmalardan bazıları
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ailesinde yer almaktadır. Bu ailede bulunan Apis 
cinsi içinde morfolojik, fizyolojik, genetik ve davranış 
özellikleri ile coğrafik dağılımlarına göre bugüne kadar 
tanımlanmış çok sayıda tür (Apis florea, A. dorsata, 
A. cerana, A. mellifera, A. nuluensis, A. laboriosa,  
A. koshevnikovi, A. nicrocincta, A. andreniformis ve  
A. binghami) bulunmaktadır (Otis 1996, Engel 1999). Farklı 
bilim insanlarına göre bu sayı artış eğilimi göstermesine 
rağmen bu türlerden 4’ü yaygın olarak bilinmektedir: 
Avrupa, Afrika ve Asya’nın batısında hepimizin bildiği 
bal yapan ve kovanda bulunan balarısı (Apis mellifera 
Linnaeus, 1758), hemen komşumuz İran’dan başlayarak 
Güney doğu Asya’ya yayılan Küçük balarısı (Apis florea 
Fabricius, 1787), Dev balarısı (Apis dorsata Fabricius, 1793) 
ve Doğu balarısı (Apis cerana Fabricius, 1793). A. florea 
ve A. dorsata türleri, açık alanda tek bir petek üzerinde 
koloni kurarak yaşamaktadır. A.florea sıklıkla tropik 
ormanlarda, ağaçlık bölgelerde ve tarım alanlarında, çalı 
ve fundalıkların ince dallarında, A. dorsata ise ormanlık 
alanların yakınında veya içinde ağaç dallarında koloni 
oluşturur. A. cerana ve A. mellifera çok sayıda petekten 
oluşan yuvalarını, doğada karanlık yerlerde (mağaralar 
taş oyukları ve ağaç gövdesindeki oyuklar) yapmaktadır. 
Bu türler yine daha önce bahsettiğimiz özelliklere göre 
birbirlerinden ayrılırlar. Tür seviyesinde belki de en fazla 
kullanılan karakterlerden birisi üreme ve çiftleşmedeki 
farklılıklarıdır (Ruttner 1988, Koeniger ve Koeniger 2000). 
Balarısı türleri arasındaki en belirgin fark işçi arıların 
büyüklüğünde, yuva yapımı davranışında (kapalı ortam 
olup olmaması ya da petek sayısı) ve erkeklerin çiftleşme 
organının yapısında görülmektedir (Ruttner 1988).

Bu kadar çok sayıda Apis cinsine ait farklı tür bulunmasına 
rağmen içlerinde en önemlisi, balarısıdır. Balarısı diğer 
türlerden farklı olarak kovan içerisine alınabilir ve kontrollü 
bir şekilde yetiştirilebilir. Bildiğimiz balarısı yanında kovan 
içerisine alınabilir diğer bir tür ise A. cerana’dır. Ancak A. 
cerana bizim tanıdığımız balarısına göre bakımı çok daha 
zordur ve ürettiği bal ya da diğer ürünler A. mellifera’ya 
göre çok daha azdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de en önemli balarısı A. mellifera türü olup çok fazla 
alttürü yayılış göstermektedir. Bu farklılıklar daha önce 
bahsedildiği gibi morfometri, fizyoloji, davranış, ve genetik 
farklılıklardan kaynaklanmaktadır. 

A. mellifera alttürlerinin doğal yayılış alanı “Eski Dünya” 
olarak bilinen Afrika ve Avrupa’nın tamamı ve Asya’nın  
belli coğrafyaları olarak bilinmektedir. A. mellifera 
alttürleri farklı habitatlara ve çevrelere adapte olarak 
bulundukları coğrafyalarda birçok lokal ekotip oluşmuştur 
(Ruttner 1988, 1992). Ülkemizde de buna benzer çok 
sayıda ekotip bulunmaktadır (Muğla arısı, Yığılca arısı, 
Trakya arısı bunlara birer örnektir).  

A. mellifera Eski Dünya’ya özgü olmasına rağmen 
günümüzde Antarktika kıtası hariç tüm Dünya’ya 
dağılmıştır. Eski dünya üzerinde, 3 coğrafik bölgede 
izole olmuş, A. mellifera alttürü sayısı 33'e yükselmiştir 
(Tablo 1) (Ilyasov vd. 2020). Bu geniş yayılış alanı içinde 
tür çöllerden tropikal ormanlara ve dağlık bölgelerden 
düzlüklere kadar değişen farklı ekolojik alanlarda 
bulunmaktadır. Zaman içerisinde meydana gelen ekolojik 
değişimler ile soğuma ve vejetasyon değişiminin birlikte 
etkisi, tür içinde yaygın olarak morfolojik ve davranış 
çeşitliliğine yol açmıştır (Arias ve Sheppard 2005).

A.mellifera’nın yaklaşık 1 milyon yıl önce üç farklı genetik 
soya ayrıldığı bilinmektedir (Garnery vd. 1992). Ruttner vd. 
(1978) morfometrik karakterleri kullanarak A. mellifera 
türü için Dünya üzerindeki üç evrimsel kolun (M, A ve C 
kolları) varlığını ortaya koymuştur. Daha sonra Ruttner 
(1988, 1992) ve Kauhausen-Keller vd. (1997)  morfometrik 
verileri kullanarak yaptığı çok değişkenli istatistiksel 
analizler ile A. mellifera türü içerisinde dört evrimsel 
kolun (A, M, C ve O) varlığını belirtmiştir (Şekil 2). 

Ruttner’in (1988) balarısı alttürleri ile yaptığı çalışmalarda 
çok çeşitli morfometrik karakter (kanat ve bacak 
uzunluklar, ön kanat damar açıları, tergit renkleri gibi) 
daha sonra yapılan birçok çalışmada referans karakterler 
olarak kullanılmıştır. Ülkemizde dağılım gösteren alttürler 
üzerinde yapılan çalışmalarda da aynı bu karakterler 
kullanılmaktadır. 
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Alttürlerin adapte olduğu bölgeler Alttürlerin isimleri 

Asya ve Ortadoğu (7 alttür) Apis mellifera anatoliaca Maa, 1953
 Apis mellifera caucasia Pollmann, 1889
 Apis mellifera remipes Gerstacker 1862
 Apis mellifera syriaca Skorikov, 1829
 Apis mellifera meda Skorikov, 1829
 Apis mellifera pomonella Sheppard ve Meixner, 2003 
 Apis mellifera sinisxinyuan Chen vd. 2016
 
Afrika (11 alttür)  Apis mellifera lamarckii Cockerell, 1906
 Apis mellifera jemenitica Ruttner, 1976
 Apis mellifera litorea Smith, 1961
 Apis mellifera adansonii Latreille, 1804
 Apis mellifera scutellata Lepeletier, 1836
 Apis mellifera monticola Smith, 1961
 Apis mellifera simensis  Meixner vd., 2011
 Apis mellifera capensis  Eschscholtz, 1822
 Apis mellifera unicolor Latreille, 1804
 Apis mellifera sahariensis Baldensperger, 1932
 Apis mellifera intermissa Buttel–Reepen, 1906

Avrupa (15 alttür) Apis mellifera macedonica Ruttner, 1988
 Apis mellifera ligustica Spinola, 1806
 Apis mellifera carnica Pollmann, 1879
 Apis mellifera cecropia Kiesenwetter, 1860
 Apis mellifera siciliana Grassi, 1881
 Apis mellifera iberiensis Engel, 1999
 Apis mellifera ruttneri Sheppard vd., 1997
 Apis mellifera rodopica Petrov 1991
 Apis mellifera carpathica Foti 1965
 Apis mellifera mellifera Linnaeus, 1758
 Apis mellifera adami Ruttner, 1975
 Apis mellifera cypria Pollmann, 1879
 Apis mellifera artemisia Engel, 1999
 Apis mellifera sossimai Engel, 1999
 Apis mellifera taurica Alpatov 1935

Tablo 1. Apis mellifera’nın Afrika, Batı Asya ve Orta Doğu ve Avrupa'da yayılış gösteren alttürleri (Ilyasov vd. 2020).

Şekil 2. M, C, A ve O kolları ile Apis mellifera alttürlerinin 3 boyutlu 
fenogramları (Ruttner 1988

Şekil 3. Ortadoğu “O kolu” alttürlerinin dağılımını gösteren harita 
(Ruttner 1988’den değiştirilerek alınmıştır).
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Morfometrik karakterler yanında, moleküler düzeyde 
mitokondriyal DNA (mtDNA) belirteçleri, mikrosatelitler 
(Smith 1991, Garnery vd. 1992, Arias ve Sheppard 1996, 
Palmer vd. 2000, Franck vd. 2000, 2001, Kandemir vd. 
2006), tek nükleotid polimorfizmleri (SNPs) (Whitfield 
vd. 2006) ve geometrik morfometri metodu (Kandemir vd. 
2011) kullanılarak yapılan çalışmalarda da, Ruttner (1988) 
ve Kauhausen-Keller vd. (1997) tarafından bildirilen 4 ana 
kolun varlığı ile benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Ruttner (1988) morfometrik verilerin çok değişkenli analizi 
ile O “Ortadoğu-Oriyental” evrimsel kolu içerisinde yer alan 
alttürleri, 7 alttür olarak değerlendirmiştir: A. m. adami, 
A. m. cypria, A. m. syriaca, A. m. meda, A. m. caucasia,  
A. m. remipes ve A. m. anatoliaca. Bu alttürler Hazar Denizi 
kıyıları ve tüm İran coğrafyasından Karadeniz kıyıları, 
Kafkas Alpin bölgesi ve tüm Anadolu’yu içine alan geniş bir 
bölge içerisinde yayılış göstermektedir. Bu bölge dışında, 
grupta yer alan iki ada alttüründen A. m. adami, Yunanistan 
Girit adasında, A. m. cypria Kıbrıs’da yayılış göstermektedir.

Türkiye’deki Balarısı (Apis mellifera) Çeşitliliği
Ruttner (1988) ayrıca çok değişkenli analizler ile Türkiye’de 
dört A. mellifera alttürünün varlığını göstermiştir: 
Buna göre, A. m. anatoliaca Orta Anadolu, Ege, Akdeniz 
boyunca ve Karadeniz bölgesinin büyük bir bölümünde 
bulunmaktadır. A. m. caucasia Kuzeydoğu Anadolu’da,  
A. m. meda Güneydoğu Anadolu’da ve  A. m. carnica  
Trakya’da yayılış göstermektedir (Şekil 3).  A. m. carnica 
olarak belirtilmesine rağmen yapılan ilk enzim çalışma-
larında literatürde (Kandemir vd. 2000) bulunan verilere 
göre elde edilen sonuçlar neticesinde Trakya bölgesinden 
toplanan örnekler (İğneada) ile A. m. carnica sonuçları 
birbirine neredeyse benzer bir şekilde çıkmıştır. O zaman 
bu şekilde ifade edilmesine rağmen Carnica-Ligustica 
grubu olarak adlandırılan balarıları birden fazla alttürü 
barındırmaktadır. Dolayısı ile Trakya'ya en yakın dağılım 
gösteren balarısı alttürü A. m. macedonica' dır bundan 
dolayı Trakya arılarının bu alttürün bir ekotipi olma olasılığı 
çok yüksektir.

Ruttner’in (1988) yaptığı bu çalışmalardan sonra, 
Türkiye’deki bal arılarının dağılımını ortaya çıkartmak 
için birçok lokasyondan balarısı örnekleri, morfometri 
yöntemi (Güler ve Kaftanoğlu 1999, Kandemir vd. 2000, 
2005,), allozimler (Kandemir ve Kence 1995, Kandemir vd. 
2000, 2005), mtDNA gen bölgeleri (Smith vd. 1997, Palmer 
vd. 2000, Kandemir vd. 2006, Özdil vd. 2009), mikrosatellit 
analizleri (Bodur vd. 2007) ve geometrik morfometri (Özkan 
Koca 2012) ile geniş ölçüde çalışılmıştır. Kandemir vd. (2000) 
ile Palmer vd. (2000)’nin yaptığı çalışmalarda, Güneydoğu 
Anadolu’da Hatay çevresinde A. m. syriaca olmak üzere, 
Türkiye’de A. m. anatoliaca, A. m. meda, A. m. caucasia 

ve A. m. carnica (A. m. macedonica) alttürlerinin olduğunu 
belirtmiştir. Ülkemizde bulunan 5 alttürün genel özellikleri 
aşağıda verilmektedir:

Şekil 4. Anadolu arısı orijinal arılıkları ve Anadolu ana arısı
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Apis mellifera anatoliaca Maa, 1953: Bu alttür Türkiye’de 
farklı coğrafik alanlarda Batı ve Orta Anadolu’da 
bulunmaktadır (Şekil 4). A. m. anatoliaca benzer olarak 
görülen A. m. ligustica’dan daha büyüktür. Sarı arılar olarak 
kabul edilmesine rağmen turuncudan kahverengiye bir 
renk geçişi görülmektedir. Abdomenleri ve tarsileri daha 
geniştir; vücut büyüklüklerine nispeten küçük bacakları ve 
kanatları vardır. Besin bulma durumuna bağlı olarak larva 
besleme, soğuk koşullarda mükemmel kışlama kabiliyeti 
ve oğul verme eğilimi davranış özellikleri arasındadır.  
A. m. caucasia gibi bol propolis kullanan bu alttür onun 
kadar uysal değildir. Adam’a (1983) göre bu alttür uzun ve 
güç kış koşullarına dayanıklılığı ile karakterize olmaktadır.

Apis mellifera meda Skorikov, 1929: A. m. meda ilk kez 
Lübnan’da tanımlanmış olup Türkiye’nin güneydoğusu 
(Şekil 6), Kuzey Irak ve İran bu alttürün yayılış alanını 
oluşturmaktadır. İlk tanımlanması dil uzunluğuna ve 
abdomenin altındaki sternitlerin şekline bakılarak 

yapılmıştır. Davranış özellikleri arasında iyi kışlama kabiliyeti 
ve güçlü oğul verme özelliği yer alır. Bununla beraber 
savunma davranışının değişken olduğu belirtilmektedir. 
A. m. meda geniş metatarsi, hafifçe dar ön kanatlara ve 
geniş abdomene sahiptir. Scutellumun rengi sarıdan siyaha 
değişmektedir (Ruttner 1988).

Apis mellifera syriaca Skorikov, 1829: Bu alttür Anadolu’da 
Güneydoğu Anadolu’da (Kandemir vd. 2000), İsrail, Ürdün, 
Lübnan ve Suriye’yi içine alan bölgede yayılış göstermektedir. 
Bu alttürün davranış özellikleri, son derece savunmasız 
olması, soğuğa duyarlı olması, az propolis üretimi ve oğul 
boyunca çok sayıda kraliçe gözü oluşturması ve oluşan 
kraliçelerden bir tanesinin çiftleşip yumurtlayıncaya kadar 
diğer genç kraliçelerin hayatta kalmasıdır. Bu alttür çok 
iyi nektar toplama özelliğine sahiptir fakat çok agresif 
davranış göstermektedir (Ruttner 1988). Belirgin morfolojik 
özellikleri, abdomeni örten kısa tüyleri, düşük kübital 
indeksi ve parlak sarı pigmentasyonudur. 

Şekil 5. Kafkas arısı arılığı, Kafkas ana arısı ve ağaçlar üzerinde bulunan kütük kovan ve içi. 
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Apis mellifera carnica Pollman, 1879: A. m. carnica  
C kolu üyesi olup Türkiye’de Trakya’da yayılış gösteren 
bir alttürdür (Kandemir vd. 2000). Yukarıda belirtildiği 
gibi Carnica grubuna benzeyen Trakya populasyonları  
A. m. macedonica alttürünün bir ekotipi olduğu 
düşünülmektedir. Birbirine büyük benzerlik gösteren bu 
grup alttürlerinin doğal yayılış alanı Avusturya, Romanya  
(A. m. carpathica), Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan’dır 
(A. m. rodopica). A. m. carnica’nın davranış özellikleri 
arasında hızlı sonbahar yapılanması, kovan içinde sert 
davranışı, soğuk iklimlerde mükemmel kışlama kabiliyeti 
sıralanabilir. Karniyol arıları, abdomeni örten kısa 
kahverengimsi-gri kılları, özellikle yüksek kübital indeksi ile 
büyük koyu renkli bal arılarıdır. 

Türkiye’de arıcılık ve gelişimi
Ortadoğu, balarısı alttürleri bakımından yüksek morfolojik 
çeşitlilik göstermekte olup balarılarının evrimi bakımından 
büyük role sahiptir. Birçok farklı balarısı alttürü çeşitli 

habitatlara adapte olarak bu geniş bölge içerisinde 
yayılmaktadır. Asya ve Avrupa arasında doğal bir köprü olan 
Anadolu, sahip olduğu coğrafik, ekolojik ve floral çeşitliliği, 
iklim özellikleri ile balarısı alttürleri ve ekotipleri için önemli 
bir gen merkezidir. Türkiye iklim özelliklerine bağlı olarak 
yedi bölgeye ayrılmaktadır. Her bölge içerisinde kendine 
özgü farklı iklim ve bitki örtüsü bulunmaktadır. Ülkemizde 
balarılarının beslenmesi ve dolaylı olarak kovan ürünlerinin 
oluşmasında büyük öneme sahip olan 10.000 bitki türü 
bulunmakta olup bu türlerin yaklaşık 3.500’ü Türkiye’ye 
endemiktir. Türkiye’deki farklı coğrafik bölgeler içinde 
dünyadaki bütün balarısı alttürlerinin yaklaşık %20’sini 
oluşturan beş alttürün var olduğu yapılan çalışmalar ile 
ortaya konmuştur. Türkiye konum olarak tüm bu alttürlerin 
ortasında yer almaktadır. İlk kez Maa (1953) tarafından 
tanımlanan A. m. anatoliaca Orta Anadolu’da dağılmaktadır. 
Sahip olduğu coğrafik varyasyondan dolayı farklı 
bölgelerde bu alttürün farklı populasyonları ve ekotipleri 
bulunmaktadır. Bu Orta Anadolu çevresinde, sınırlarında  
A. m. syriaca (güney), A. m. meda (güneydoğu), A. m. carnica 
(Avrupa kısmında) ve A. m. caucasia (kuzeydoğu) yayılış 
göstermektedir ve bu alttürler A. m. anatoliaca ile temas 
meydana getirmektedir (Kandemir vd. 2000). Bu alttürlere 
baktığımızda, kendine özgü morfolojik ve davranışsal 
özellikleri ile bulundukları bölgelere iyi adapte olmuşlar ve 
bu bölgelerde bölgeye özgü populasyonlar oluşturmuşlardır.  
Bu alttürlerin ve coğrafik farklılık gösteren populasyonlarının 
her birinin ürün verimi, hastalıklara gösterdikleri direnç, 
saldırganlıkları, yavru bakımları, kışlama kabiliyetleri, oğul 
verme eğilimleri ve predatörlerine karşı kovanı savunma 
özellikleri farklılık göstermektedir. 

Dünyadaki balarısı biyoçeşitliliği açısından büyük yer tutan 
Türkiye'de arıcılığın gelişmesi iki dönem geçirmiştir. İlk 
dönem erken zamanlarda başlamış ve modern Türkiye’nin 
kurulmasına kadar devam etmiştir. Bu dönemdeki arıcılık 
“Geleneksel” veya “İlkel” arıcılık olarak adlandırılmaktadır. 
Bu dönemde tüm kovanlar çamurdan, ağaç gövdelerinden, 
kütük, sepet vb.' den yapılmıştır (Crane 1975). Türkiye’deki 
eski arıcılık bilgileri, M.Ö. 7000 yıllarına uzanan Çatalhöyük 
kazılarındaki duvar resimlerine dayanmaktadır. Bu duvar 
resimlerinde arılar ve bal petekleri ile ilgili figürler 
bulunmaktadır. Fakat kovanlar hakkında bilgi içermemektedir 
(Crane ve Graham 1985). Crane (1983) ayrıca muhtemelen 
İran ve Türkiye’nin diğer bölgelerden daha çeşitli geleneksel 
kovanlara sahip olduğunu belirtmiştir. Osmanlı döneminde 
1299 ve 1923 yılları arasında farklı Sultanlar tarafından 
tarım ve arıcılık için vergilendirme ve kovan malzemelerinin 
satışı ile ilgili yasalar uygulanmıştır (Tutkun 2000). 

İkinci dönem veya modern dönem I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra başlamıştır. Bu dönem ilkel kovandan modern arıcılık 
ekipmanlarına ve modern arıcılık uygulamalarına geçiş ile 

Şekil 6. Bingöl'de bulunan A. m. meda (İran arısı) arılığı ve ana arısı 
(Nevzat Çağlayan) ve aşağıda İran'da görülen bal arısı kolonileri.  
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karakterize olmaktadır. İlk detaylı arıcılık araştırmaları 1933 
ve 1937 yılları arasında F. S. Bodenheimer (1942) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bodenheimer modern ve ilkel kovanları 
sayıları, bal ürünleri ve arı alttürleri vb. hakkında anket 
hazırlayarak bu dönemde bunları tüm illere göndermiştir. 
Bu anketten elde ettiği sonuçları 1942’de “Studies on 
the Honey Bee and Beekeeping in Turkey” adlı kitaptan 
yayınlamıştır. Bu çalışma, sonraki yıllardaki istatistik 
verilerin değerlendirilmesinde ve Türkiye arıcılığında 
iyi yönde olan gelişmeyi görmek için yararlı olmuştur. 
Daha sonra Br. Adam 1954, 1962 ve 1972 yıllarında üç kez 
ülkemizdeki balarılarının kolonilerini, arıların görünümünü 
ve davranışlarını incelemek ve Anadolu arısının gözlemek 
için Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Adam (1983) hem ülkemize 
yaptığı seyahatlerde hem de ülkemizden İngiltere ‘ye 
götürdüğü koloniler üzerinde Anadolu arısının davranış ve 
performansını incelemiştir. Bu incelemesinin sonucunda, 
Anadolu arısını sert iklim koşullarına uyum sağlaması ve 
nektar toplamaktaki çabukluğu gibi özelliklerine dikkat 
çekmiştir. Daha verimli bir arı hattı geliştirmek için 
Anadolu arısını ebeveynlerden biri olarak kullanmıştır. 
Dünyanın birçok ülkesinde, özellikle daha verimli ırklar 
elde etmek ve daha etkin tozlaşma sağlamak amacı ile 
bu özellikler yönünden üstün ırkların hibritleştirilmesi 
ve ıslahı yapılmaktadır. Günümüzde bu ıslah çalışmaları 
sonucu ticari olarak satılan Starline, Midnite, Cordovan ve 
Buckfast gibi hibritler bulunmaktadır. Özellikle Buckfast 
balarısı olarak bilinen hibrit soylar Br. Adam (1983)’ın 
Anadolu balarısı, A. m. anatoliaca ile yaptığı çalışmalara 
dayanmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda ıslah çalışmaları 
ön plana çıkmaya başlamıştır. Alttürlerin doğal seleksiyon 
sonucu coğrafik olarak farklılık gösteren populasyonları ve 
makro çevrelere adapte olmuş ekotipleri üzerine yoğunlaşan 
bu çalışmalarda ülkemizde çok sık yapılan gezginci arıcılığın 
ve kontrolsüz arı üretiminin etkilerinin en aza indirilmesine 
dikkat edilmelidir.

Günümüzde arıcılık dünyada yapılan en yaygın tarımsal 
faaliyetlerden biri olup gün geçtikçe ülkemizde önemi daha 
çok ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz bal veren bitkilerin % 72’sini 
barındırmaktadır ve sahip olduğu balarısı biyoçeşitliliği 
sayesinde dolaylı olarak bal üretiminde dünyada ön 
sıralarda yer almaktadır. 2020 Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre ülkemiz 110 bin ton bal üretimi ve 8.3 
milyonun üzerinde sahip olduğu kovan varlığı ile Çin’den 
sonra dünyada 2. sırada yer almaktadır. Bunun yanında 
ülkemizde balmumu üretimi 4 bin ton civarında ve ortalama 
bal üretimi kovan başına 14 kg’ın biraz üzerindedir.

Ülkemizde arıcılık çok eski yıllardan bu güne kadar 
geleneksel olarak yapılan tarımsal bir faaliyettir. Son yıllarda 
üretilen kovan ürünlerinin çeşitliliğinin ve ana üretiminin 
artması ve sağlanan desteklerin iyileştirilmesi ile mevcut 

büyük arılıklar işletmeye dönüşmektedir. Bunun yanında, 
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne (TAB) bağlı illerde 
bulunan birlikler kendi tesislerini kurarak büyümektedir. Bu 
büyümede son yıllarda TAB ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
işbirliği ile oluşturulan Arıcılık Kayıt Sistemi’nin kurulmasının 
ve arıcıların bu kayıt sistemine üye olmasının büyük rolü 
olmuştur. Ayrıca sivil toplum örgütlerinin çabaları da yabana 
atılacak değildir. Özellikle Ali Nihat GÖKYİĞİT'in destekleri 
ile ANG vakfı öncü bir çalışma ile 1998 yılından başlayarak 
Kafkas arısının tanıtımına yaptığı ve Kafkas ana arı üretimi 
konusundaki çabaları bir çok diğer kurum ve kuruluşun 
benzer projeler başlatmasına neden olmuştur. Fakat eski 
geleneksel tarzda kütük ve sepet kovanlarda da arıcılık 
devam etmekte ve hala bal elde edilmektedir. Profesyonel 
arıcılığın yanı sıra özellikle de son yıllarda ülkemizde hobi 
arıcılık azımsanmayacak durumdadır. Ülkemizde arıcılıktaki 
gelişmeler ve modernizasyon uygulamaları hala devam 
etmektedir. Günümüzde üniversiteler, arıcılar ve ticari 
şirketler arıcılık araştırmaları ve arıcılık modernizasyonu 
ile ilgili iş birliği yapmaktadır. Özellikle son yıllarda yoğun 
koloni kayıpları şeklinde ortaya çıkan durumlar, bölgesel 
arı populasyonlarının ve ekotiplerinin korunması ile 
ıslahına yönelik girişimler, kullanılan pestisitlerin artması, 
parazitlerin kullanılan ilaçlara gün geçtikçe direnç 
kazanması ve balarılarının tozlaşmaya olan büyük katkısının 
dikkat çekmesi bu işbirliklerin ortaya çıkmasında temel 
etkenler olmuştur. Bundan dolayı geldiğimiz noktada en az 
iki alttürün ve birçok ekotipin koruma çalışmaları başlatılmış 
ve devam etmektedir. Dünya tarım ekonomisine yaptığı katkı 
yadsınamaz olan balarılarının korunması son derece önem 
arz etmekte ve ülkemizin bu konudaki öncülüğü ve katkıları 
artarak devam etmektedir.
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TÜRKİYE’NİN
BAL ZENGİNLİĞİ

Günümüz dünyasında çevre kirliliği, stres, gıdalardaki 
katkı maddesi oranlarının artması gibi nedenler 

insanları doğal besinleri tüketmeye ve araştırmaya 
yönlendirmiştir. Bu süreçte, organik ürün arayışı ve tüketimi 
ivme kazanarak artış göstermiştir. Son günlerde çok 
duyduğumuz kelimeler arasında “organik tarım, organik 
ürün vb.” sayılabilir.  Organik tarım, “bitkisel ve hayvansal 
ürünlerin, üretim aşamasının başlangıç noktasından, 
tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçte, çevreyi ve 
insan sağlığını koruyan yöntemler ile üretilmesi” olarak 
tanımlanmaktadır (Yazgan, 2006). Peki bu kapsamda 
konuyu ele aldığımızda  “organik adı altında satılan ürünler 
gerçekten organik mi, organik olabilmesi için gerekli 
koşullar nelerdir? Bunlar da üzerinde durulması gereken 
ayrı ve kapsamlı konulardır. Tüm bu karmaşa içinde 
tüketiciler arayışa girmiş ve kendisi, ailesi, çevresi için en 
sağlıklı olan ürünleri bulmaya yönelmişlerdir. Özellikle 
son iki yıldır global bir sorun haline gelen “Covid-19” 
salgınında da baş göstermesiyle doğal ve sağlıklı gıdalar 
daha fazla ön plana çıkmıştır. Bunların başında da tabi ki 
arı ürünleri gelmektedir. Bu süreçte, arı ürünlerinin sağlık 
koruyucu etkileri de göz önüne alınılarak, bu ürünlerin 

tüketiminin arttığı çok net bir şekilde görülmektedir. Peki 
arı ürünleri denilince ilk akla gelen nedir? Arı ürünleri 
denilince ilk akla gelen ürün kuşkusuz “bal” dır. Oysaki 
çok eski bir tarihçeye sahip olan bal arılarının çok sayıda 
ürünü mevcuttur; “arı sütü, arı zehri, balmumu, polen, 
propolis” ve son yıllarda popülerliğini kazanmış olan “arı 
ekmeği (perga)” sayılabilir.  Diğer arı ürünlerinin de en az 
bal kadar değerli olmalarına rağmen, bal; halen gerek 
üretici gerekse tüketici tarafından en popüler belki de en 
kolay ulaşılabilen arı ürünü çeşididir.

İnsan beslenmesinde doğal bir kaynak olan balı tanımadan 
önce bu değerli ürünü üreten bal arılarından bahsetmek 
isterim. Aslında bilindiği gibi arılar balı bizler için değil, 
kendilerine besin olması amacıyla üretmektedirler. 
Tabi ki insanoğlunun balı keşfetmesi ve kullanması çok 
eski zamanlara dayanmaktadır ve arıların kendileri için 
ürettiği bu değerli ürünü çeşitli şekillerde toplayarak 
sofralarımıza kadar ulaşması sağlanmıştır. Bal arılarının 
varlığı ise çok eski zamanlara dayanmaktadır. Öyle ki 120 
milyon yıl öncelerine dayanan bir geçmişi olduğu kabul 
edilmekte olup, insan ile arı ilişkisinin başlamasıyla 



YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRA
Fİ

 İŞ
AR

ET
LE

R T
ÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI

147 



148 YÜciTA

Özel Konu: Bal

ilgili en eski kanıt ise MÖ 7000’de çizildiği kabul edilen 
İspanya’daki bir mağarada bulunan kaya resmidir. Bu 
resimde iki insan tarafından uzunca bir ip kullanılarak 
bir arı yuvasından balın toplanılması görülmektedir. Çoğu 
zaman insanoğlu bu tatlı yiyeceğe ulaşmak için hayatını 
tehlikeye dahi atmıştır. Geçmiş zamanda arıcılığın doğuşu 
ise; doğada içi boş bir ağaç kütüğü veya kaya oyuklarında 
yaşayan arı kolonilerinin bulunması ile ilk kovan fikrinin 
oluşmasıyla başlamaktadır (Bogdanov, 2009; Doğaroğlu, 
2007) (Resim 1). Çok eski kültürlerde bal hem besinsel 
hem de tıbbi amaçlı kullanılmış olup, M.Ö. 2100-2000 
yıllarında bir Sümer tabletinde balı ilaç ve merhem olarak 
kullandıklarını belirtmişlerdir. İnsan tarihinde uzun bir 
süre, endüstriyel şeker üretilene kadar bal önemli bir 
karbonhidrat kaynağı ve tatlandırıcı olarak yer almış ve 
uzun süre insanlar tarafından sadece besin olarak değil 
ilaç olarak da kullanılmıştır. Son zamanlarda alternatif 
bir dal olarak arı ürünleriyle tedavi anlamına gelen 
apiterapinin gelişmesiylede arı ürünlerinin popülerliği 
daha da artmıştır (Bogdanov et al. 2009).

Balın tanımı
“Bal nedir? “ diye tüketicilere soracak olursak; genellikle 
“tatlı, sağlıklı, özellikle kahvaltılarda tüketilen bir gıda 
ürünüdür” diye bir cevap alırız. Bilimsel açıdan balın 
tanımına bakacak olursak; Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine 
göre (Tebliğ No:2020/7) bal; bitki nektarlarının, bitkilerin 
canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları 
üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının, 
bal arısı tarafından toplandıktan sonra kendine özgü 
maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini 
düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı, doğası 
gereği kristalleşebilen doğal üründür. Ana bileşenleri ise 
başlıca fruktoz ve glukoz olmak üzere karbonhidratlardır. 
Bunun yanında içeriğinde; proteinler, enzimler, 
aminoasitler, mineraller, vitaminler, aromatik bileşikler ve 
polifenoller bulunmaktadır (Bogdanov et al. 2009).

Uluslararası Gıda Standardları (Codex Alimentarius-CXS 
12-1981) ‘na göre: Eğer bal adlandırıldığı alan içinde 
çoğunlukla üretiliyorsa, o bal;  coğrafik veya topoğrafik 
bölge ismiyle adlandırılabilir (örneğin ülkemizde üretilen 
“Anzer Balı” vb. gibi). Kaynağına göre ise “çiçek balı ve 
“salgı balı” olmak üzere iki tip bal çeşidi vardır.  Olası 
kaynakların farklı oranlarına göre çiçek veya salgı 
balı çok çeşitlilikte bitkiden gelmektedir ve hiçbir bal 
tamamıyla bir diğeriyle aynı değildir. Çiçek balı; bal 
arılarının, çiçeklerin nektarından elde ettikleri bal 
çeşididir. Salgı balı ise; bitki özsularıyla beslenen bazı 
böceklerin salgılarını topladıktan sonra, kendi salgılarıyla 
da karıştırıp petek gözlere depoladıkları bal çeşididir 
(Anklam 1998; Sanz et al. 2005, www.fao.org).  Bir salgı balı 
çeşidi olan, Çam balının kaynağını oluşturan çam koşnili, 
çam ağaçlarının özsuyu ile beslenir. Özsu içinde bulunan 
ve yararlanamadığı şekerleri sindirim sistemi sonundaki 
bir bölmede depo ederek belirli zaman aralıklarıyla 
dışarı atar. Bitkiler üzerindeki yapışkan görünümü 
nedeniyle halk dilinde bu çıkartı basra olarak adlandırılır 
(Doğaroğlu, 2007). Bu çıkartıların bal arıları tarafından 
toplanılıp, işlenmesi ve petek gözlere depolanmasıyla da 
çam balı üretimi sağlanır.

Bal ile ilgili yapılan çalışmalarda çoğunlukla duyduğumuz 
“Melissopalinolojik analizler” terimi ise balın bitkisel 
kökenini bulmak için kullanılan mikroskobik bir metot 
olup dünya çapında sıklıkla kullanılmaktadır. Bal 
genellikle çok sayıda polen tanesi ve balçiği elementleri 
(hif, mantar sporları) içermektedir (Resim 3). Balın 
gruplandırılmasında (çiçek veya salgı balı) ve ayrıca çiçek 
balı çeşitlerinin belirlenmesinde (monofloral veya karışık 
çiçek balı olarak) balda bulunan partiküllerin (polen ve 
balçiği elementleri) nitel ve nicel tayininin mikroskobik 
açıdan yapılması önemli bir basamaktır (Pȓidal and 
Vorlová 2002). Eğer bal tek bir bir bitki kaynağına ait poleni 
% 45’den fazla (dominant) oranda içeriyorsa monofloral 

Resim 1. Günümüzde kullanılan eski tip bal arısı kovanları
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bal olarak tanımlanır (Resim4). Başlıca çeşitleri; ıhlamur, 
kestane, yonca, turunçgil, geven, üçgül, pamuk, kekik ve 
akasya ballarıdır. Eğer tespit edilen polenlerin hiçbirisi 
dominant oranla bulunmuyorsa “multifloral “ yani karışık 
çiçek balı olarak isimlendirilir (Mutlu ve ark., 2017, Karatas 
et al. 2019). Monofloral olarak adlandırılan, yani baskın 
oranda belli bir bitki kaynağından köken almış ballar, 
pazarlama aşamasında daha fazla değer görmektedir ve 
sıklıkla daha yüksek fiyatlarla pazarlanmaktadır. Fransa, 
İtalya ve İspanya’ daki marketlerde pazarlanan balların % 
30-50 si monofloraldır (Bogdanov, 2016).

Balın kalitesinin saptanması için, yapılan mikroskobik 
analizlerin yanısıra fizikokimyasal analizlerde balın 
bitkisel kökenini bulmak için gereklidir (Der Ohe et al. 
2004). Örneğin salgı balları, çiçek ballarına oranla daha 
yüksek pH, asitlik, kül miktarı ve eklektriksel iletkenliğe 
sahipken, daha düşük oranda monosakkarit içeriğine 
sahiptirler (Soria et al. 2004).

   

Bal üretiminin Dünya’daki durumu
Dünya genelinde yaygın olarak yürütülen tarımsal 
faaliyetlerden birisi olan arıcılık birçok ülke açısından 
gerek arı ürünleri gerekse tozlaşmaya olan katkılarından 
dolayı önem arz etmektedir. Kovan varlığı pek tabi ki de 
bal üretimini doğrudan etkileyen bir faktördür. Dünya 
çapında güncel kovan varlığına bakacak olursak  bir 
önceki yıla oranla % 0,6 artış göstererek 2019 yılında  

Resim 1. Günümüzde kullanılan eski tip bal arısı kovanları

Resim3. Salgı balının melissopalinolojik analizinde
gözlenen sporlar ve hif

Resim 5. Türkiye’nin farklı bölgelerinden arılık ve
 kovan resimleri

Resim 4. Monofloral bir bal örneğinin melissopalinolojik 
analizlerinde tespit edilen polenler
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90, 1 milyon adete ulaşmıştır. Yine 2019 yılı verilerine göre 
dünya çapında 12,3 milyon kovan sayısı ile Hindistan ilk 
sırada yer alırken 9,1 milyon kovan sayısı ile Çin ikinci 
sırada yer almaktadır. Türkiye ise 8,1 milyon kovan varlığı 
ile dünya çapında üçüncü sırada yer almaktadır. Toplam 
kovan sayılarında 2019 yılında bir önceki yıla oranla 
Hindistan’da % 0,7, Çin’de % 0,2 ve Türkiye’de % 0,2 
oranında artış yaşanmıştır. Bal üretim miktarı 2019 yılında 
bir önceki yıla oranla % 1,6 oranında azalış göstermiş 
olup 1,9 milyon ton olarak kayıtlara geçmiştir. 2019 yılı 
dünya bal üretiminde Çin, 444 bin ton üretimi ile ilk sırada 
yer alırken, Türkiye 114 bin ton ile ikinci, Kanada ise  
80 bin ton üretimi ile üçüncü sırada yer almaktadır. 
(Grafik 1) (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/
Belgeler).

Türkiye’de bal üretiminin genel durumu
Türkiye gerek bitki çeşitliliği gerekse iklimsel özellikleri 
açısından arıcılık için çok önemli bir konumda 
bulunmaktadır ve bu nedenlerden dolayı arıcılık özellikle 
kırsal kesimlerde önemli bir iş kolu haline gelmiştir. 
Türkiye’nin biyolojik zenginliği sadece bitki ve hayvan 
türleriyle sınırlı olmayıp; aynı zamanda geniş bir iklimsel 
çeşitliliğe de sahip olması Türkiye’ yi arıcılık için çok 
cazip bir konum haline getirmektedir.

Türkiye’de toplamda 174 familyaya ait 12006 bitki taksonu 
bulunmakta olup bunlardan 4080’i endemik ve 500 
kadarı da arıcılık için önem taşıyan, arılara nektar ve 
polen sunan bitkilerdir. Bu bitkilerin tamamı arıcılık için 
önemli olmakla birlikte, ekonomik anlamda dominant 
nektar ve polen verimi olan bitki sayısı 50-60 civarındadır. 
Türkiye’deki çayır ve meralarda bulunan geven, sarmaşık, 
ballıbaba, kekik, lavanta, nane, adaçayı, hardal, yonca, 
üçgül ve gazal boynuzu gibi bitkiler aynı zamanda 
arılar içinde çok önemli ve zengin birer nektar ve polen 
kaynaklarını oluşturmaktadır (Deveci ve ark. 2015, Erik ve 
Tarıkahya  2004).

Türkiye ‘de arıcılık ve bal üretim istatistikleri
Türkiye’deki kovan varlığı yıl bazında değişiklikler 
göstermekle birlikte, 1991-2020 yılları arasında yeni tip 
kovan sayısı her geçen yıl artış göstererek, 2020 yılın’da  
7 956 933 adede ulaşırken, eski tip kovan sayısında ise 
yıllar içinde doğrusal bir artış gözlenememiştir (Grafik 2).

TÜİK verilerine göre; 1991-2012 yılları arasında, 
Türkiye’de arıcılık yapan köy sayısı yıllar içinde yaklaşık 
20 000 ile 22 000 arasında değişiklik göstermiştir. 2012 
yılın’dan sonra ise kayıtlar köy bazında değil, işletme 
bazında tutulmuştur ve 2013-2020 yıllarında arasında 
en yüksek işletme sayısına 2016 yılında  84 047 arıcılık 
işletme sayısı ile ulaşılmıştır. 2020 yılına ulaşıldığında ise 
bu sayının 82 845 olduğu belirtilmiştir (Grafik 3,4). 

TÜİK’e ait 2020 yılı verileri incelenecek olursa il bazında 
arıcılık yapan işletme sayısında 4 741 adet ile Muğla ili ilk 
sırada bulunmakta olup onu  3 104 işletme ile  Sivas takip 
etmektedir. 2 667 işletme sayısı ile Ordu üçüncü sırada 
iken, 2 548 işletme ile Antalya dördüncü, 2 435 işletme ile 
Rize beşinci, 2 371 işletme ile Adana altıncı, 2 359 işletme 
ile Mersin yedinci, 2 296 işletme ile  İzmir sekizinci ve  
2 290 işletme ile Trabzon dokuzuncu sırada yer almaktadır.
1991-2020 yılları arasında bal üretim oranları göz önünde 
tutulursa 114 471 ton ile en yüksek miktara, 2017 yılında 
ulaşıldığı görülmektedir. 2020 yılı verilerine baktığımızda 
bal üretim potansiyelinin %4,8 azalarak 109 330 tondan 
104 077 tona düşüş gösterdiği gözlemlenmiştir (www.
data.tuik.gov.tr/Bulten/Index) (Grafik 5).

TÜİK (2021) verilerine göre, Türkiye çapında, il bazında 
2019-2020 yıllarında en yüksek miktarda bal üretimi 
Ordu ili’nde (17 057.245-17 212,74 ton) gözlenmiş olup, 
ikinci sırada ise Muğla ili (14 688,475-14 6103,755 ton) yer 
almaktadır.  2019 yılında 11 077,369 ton ve 2020 yılında 
12 171 ton ile Adana ili üçüncü sırada yer alırken, 2019 
yılında 5 029,094 ton ve 2020 yılında 5 470,617 ton üretim 
ile Sivas ili dördüncü sırada yer almıştır (Grafik 6).

Bal denilince kalitesi, kökeni gibi özelliklerinden sonra 
tüketicilerin merak ettiği bir diğer nokta mutlaka fiyatı 
olmaktadır. Ülkemizde üretilen ballarında fiyatı yöreden 
yöreye çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Üretildiği yöre 
ile anılan ve artık tüketici gözünde bir marka haline 
gelmiş ballar muhakkak ki daha yüksek meblağlarla alıcı 
bulmaktadır. Bunun dışında monofloral dediğimiz baskın 
oranda bir bitki kaynağından köken alan ballarda yine 
tüketici ve üretici tarafından daha çok değer görmektedir. 
Asıl olan ise “hijyen kurallarına uygun, doğal bir şekilde 
ve katkısız üretilen her bal kesinlikle çok değerlidir”. 
Bir balı tüketici gözünde diğerinden daha kıymetli yapan 
aslında pazarlama ve reklam stratejileridir. Tabi ki son 
günlerde kalitesi, ve özellikleri “coğrafi işaret tescili” ile 

Özel Konu: Bal

Grafik 1. 2019 yılı verilerine göre ülkelere göre bal üretimi  
(%) (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler).
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onaylanmış ürünler daha popüler konumda olup daha 
fazla güven vermektedirler.

TÜİK verilerine göre 2018-2019 yıllarında, ülkemizde bal 
kilogram fiyatları 14,95- 164,43 TL arasında yöreden yöreye 
değişiklik göstermiştir. Bu veriler dışında, dünya çapında 
ünlü olan Anzer balı’nın güncel fiyatı kooperatifin internet 
sayfasında kg başına 1200 TL olarak belirtilmektedir 
(https://www.anzerbali.com.tr/anzer-bali).

Türkiye’nin coğrafik konumu, zengin florası ve iklim 
koşullarına bağlı olarak, ülkemizde çok sayıda bal çeşidi 

bulunmaktadır. Karışık çiçek balı yurt genelinde yaygın 
olarak bulunmakla birlikte çok sayıda monofloral ballarda 
çeşitli yörelerde üretilmektedir. Yöre bazında bakılacak 
olursa genellikle; Muğla ve çevresinde; çam balı, 
Karadeniz ve civarında; kestane, ıhlamur, ormangülü, Batı 
Anadolu Bölgesi’nde; kestane, ıhlamur, Ege, Çukurova, 
Güneydoğu Bölgesi’nde; pamuk balı Akdeniz ve yöresinde 
narenciye balı, Anadolu, Doğu Anadolu Bölgelerinde Yayla 
balı; Trakya Bölgesinde ise ayçiçeği balı üretilmektedir 
(Akgün 2017, Özcan 2009).

Grafik 2.  Türkiye’deki eski ve yeni tip kovan varlığının yıllara göre dağılımı (TÜİK)

Grafik 3. Türkiye’de 1991-2012 yılları arasında arıcılık yapan köy sayısı (Kaynak:TÜİK)

Grafik 4. Türkiye’de 2013-2020  yılları arasında arıcılık yapan işletme sayısı (Kaynak:TÜİK)  
(Arıcılık yapan köy sayısı 2013 yılından itibaren "Arıcılık yapan işletme sayısı" olarak değiştirilmiştir).
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Türkiye’de üretilen başlıca bal çeşitleri
Çiçek balları
Karışık çiçek ballarına örnekler

Yayla balı:  Türkiye’nin hemen her bölgesinde üretilen ve 
ana maddesini nektarın oluşturduğu ballar yayla balı veya 
çiçek balı olarak tanımlanmaktadır Karışık çiçek balına 
örnek olup, bitkisel içeriği toplandığı bölgeye göre farklılık 
göstermektedir. Yayla ballarında indirgenmiş şekerler, 
şeker içeriğinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Yayla 
balı (3.6-4.5 pH) salgı balına göre (4.0-5.4) daha asidiktir 
ve rengi açık renklerden koyu kahverengiye kadar çok 
fazla çeşitlilik göstermektedir (Günbey B, 2009).

Anzer balı: “16.02.2021” tarihinde coğrafi işaret tescili 
almış olup karışık çiçek balına örnektir. İsmini, bitki 
kaynağından değil, üretildiği coğrafik bölgeden almıştır. 
Deniz seviyesinden 2 000 metre yükseklikteki Anzer’in 
ağaçsız dağları ve alabildiğine yeşil Anzer yaylasında 
yetişen çiçeklerden elde edilmektedir. İlk olarak 1843-
1844 yıllarında Alman imparatoru IV. Friedrich Wilhelm 
için Prof.Dr. Karl Koch’un bu dağlardan bitki toplamaya 

geldiği bilinmektedir. Bu bala kaynak oluşturan başlıca 
bitkiler öncelikle yörede yetişen Myosotis (unutma beni), 
Onobrychis (korunga) ve Trifolium (üçgül) bitkileridir 
(GEO,2006) (Resim6-8).

Anzer balı özellikle mide rahatsızlıklarında çok aranan 
bir baldır. Az üretildiği için çok yüksek fiyatlardan 
satılmaktadır. Kolankaya ve ark. (1999),  Anzer balıyla 
ilgili yaptıkları bir çalışmada Anzer yöresi ballarının 
suda çözünen antioksidant kaynağı Vitamin C açısından 
zengin olduğunu ve ağır metaller gibi toksik maddelerde 
içermediğini bildirmişlerdir.

Anzer balı, dünyaca ünlü bir bal olup, tıbbi değerinin 
yüksek olduğuna inanılmaktadır. İçerdiği polifenolik 
maddelerin çeşitliliği bakımından dikkat çekici özelliğe 
sahip bir çiçek balı olup, bu zengin polifenolik içeriğin 
üretildiği bölgenin bitki florasından ileri gelmektedir. 
Balda yüksek oranda bulunan pinosembrin, hesperidin 
ve krisin gibi flavonoid yapılı doğal bileşiklerin geniş 
spektrumlu biyolojik aktiviteleri bu balın tıbbi değerini 
artırmaktadır (Malkoç et al., 2019).

Özel Konu: Bal

Grafik 6. İllere göre 2019-2020 yıllarına ait bal üretim potansiyelleri (Kaynak: TÜİK)

Resim 6 Myosotis alpestris (unutma beni)      Resim 7. Onobrychis cornuta  (korunga) Resim 7. Trifolium spp. (üçgül)
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Monofloral çiçek ballarına örnekler 
Üçgül balı: Baklagiller familyasına ait birçok bitki türü 
ülkemizde doğal olarak yetişmekte olup bu familyaya ait 
ballı bitkilerin sayısı, diğer familyalara göre daha fazladır. 
Ülkemizde yaygın olarak yetişmekte olan kırmızı üçgülün 
çiçeklenme dönemi, yetiştiği bölgenin iklim koşullarına 
göre farklılık göstermekte olup, çiçeklenme dönemi, 
ılıman iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde Nisan ayında 
başlar ve Eylül ayına kadar sürer. Kırmızı üçgül balının 
çok güzel bir tadı ve kokusu vardır. Çok açık sarı renkte 
olan bu balın kristalleşmesi çabuk olur. Ülkemizde hayvan 
yemi olarak geniş alanlarda ekimi yapılan beyaz üçgül, 
aynı zamanda arılar için önemli bir nektar kaynağıdır. 
Mart ayından Eylül ayına kadar çiçekli kalabilen beyaz 
üçgülün balı, kovandan yeni alındığı zaman renksiz veya 
çok açık sarıdır. Kovandan alındıktan çok kısa bir süre 
sonra şekerlenen bu balın güzel bir tadı vardır ve oldukça 
yumuşaktır (http://www.kop.gov.tr/).

Kestane Balı: Monofloral tip çiçek ballarından biri olan 
kestane balı, Fagaceace familyasının Castanea cinsine 
ait ağaçlardan elde edilmektedir (Resim 9). Türkiye’de 
Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinin ormanlık 
alanlarında Castanea sativa Mill. türü doğal olarak 
yetişmekte olan kestane ağaçları, arılar için yaz aylarının 
başından (Haziran ayının başından)  itibaren nektar ve 
polen kaynağı olarak görev yapmaktadırlar. Kestane 
balının rengi koyu olup, tadı keskindir (Resim 10). Bu 
özelliklerinden dolayı diğer ballardan daha kolay ayırt 
edilebilmektedir ve acı tadı ile ağızda kalan lezzeti ile 
bilinmektedir. Kestane balı en lezzetli ve yüksek kaliteli 
ballardan biri olmasının yanı sıra diğer ballara oranla 
iç piyasada çok kısa sürede alıcı bulabilmektedir. Ayrıca, 
kestane balı düşük glukoz içeriği sayesinde, yüksek glukoz 
içeriğine sahip olan ayçiçeği balının aksine geç kristalize 
olmaktadır. Kestane balının, yüksek antioksidan etkisi 
olduğu da belirtilmektedir (Ömür , 2015).

Karaçalı balı: Bitkinin sarı renkteki çiçekleri (Resim 11) 
arılar için önemli bir nektar kaynağıdır. Önemli bir nektar, 
polen ve propolis kaynağı olup yetişme alanı Edirne, 
Kırklareli ve Çanakkale’dir. Bitkinin çiçeklenme dönemi 
Mayıs ve Haziran ayları olup bitki kurak, taşlık ve orman 
örtüsünün kalktığı tüm alanlarda görülebilmektedir. 
(Akdeniz ve ark. 2013).

Malkoç et al. (2019) un karaçalı balı ile ilgili yaptığı 
çalışma sonuçlarına göre; Karaçalı ballarının çalışılan 
10 farklı patojenik mikroorganizmaya karşı Manuka 
balları ve standart antibiyotiklere göre oldukça yüksek 
antibakteriyel ve antifungal aktivitelere sahip oldukları ve 
monofloral özellikteki Karaçalı ballarının yüksek biyolojik 
aktivite değerlerine sahip olup apiterapi uygulamaları için 
iyi bir ajan olabileceği belirtilmiştir.

Deli bal (ormangülü balı): Nepal, Brezilya, Japonya 
ve ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde üretilen “deli 
bal” Rhododendron cinsine ait bitki türlerinin kaynak 
oluşturduğu ballardır. Bu ballara yöre halkı tarafından 
acı bal, tutar balda denilmektedir. İçeriğinde bulunan 
andromedotoksin adlı bileşik zehirlenmeden sorumlu 

Resim 9. Kestane ağaçları

Resim 10. Koyu renkli kestane balı

Resim 11. Paliurus spina-christi (Karaçalı) bitkisi
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madde olarak kabul edilmektedir. Tipik zehirlenme 
belirtileri mide-barsakla ilişkili olup, bazen yaşamı tehdit 
eden hipotansiyon ve bradikardi gelişebilmektedir. Deli bal 
zehirlenmesinde; baş ve vücudun soğuk suyla yıkanması, 
sarımsaklı yoğurt yenilmesi, tuzlu ayran içilmesi gibi 
geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Zehirlenmenin 
erken dönemde fark edilerek tıbbi müdahalenin yapılması 
hayati önem taşımaktadır (Sıralı ve Cınbırtoğlu 2018; 
Uğur ve ark. 2015). 
Ormangülü bitkisinden elde edilen balın kendine has 
hoş olmayan bir tadı ve kokusu vardır. Bu bal, berrak 
görünümlü, amber renginde veya koyu kahverengi olup 
akışkandır. Kristalleşmesinin çok geç olduğu ve tadının 
ise diğer ballardan farklı olarak acı olduğu bilinmektedir.

Tüm bunlara karşın Orman gülü türlerinden elde edilen 
balların geçmişten günümüze değin halk arasında 
birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. 
Örneğin Karadeniz Bölgesi’nde tansiyon düşürücü 
olarak kullanılan delibal alternatif tedavi olarak mide-
barsak rahatsızlıklarında (gastrit, mide ülseri, kabızlık), 
koroner kalp hastalığında kullanılmaktadır. Sibirya’nın 
bazı yörelerinde bu balın gut hastalığı ve romatizmal 
hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanıldığı 
bildirilmektedir. Zehirli etkilerinin olabilmesine rağmen, 
Ormangülü balının, alternatif tedavide kullanımından 
vazgeçilemediği ve bazı ülke insanları tarafından hala 
tercih edildiği de bildirilmiştir (Sıralı ve Cınbırtoğlu 2018)

Yonca balı: Açık sarı, krem kıvamında ve hızlı şekerlenen 
donuk bir baldır (Ateş 2014). Nektarının bol olması ve 
kaliteli bal vermesi nedeniyle yonca önemli bir ballı 
bitkidir. Menekşe moru renginde çiçekleri olup, yüksekliği 
250- 2 000 metre olan taşlık yamaçlarda, çayırlarda ve step 
alanlarda rastlanır. Çiçeklenme dönemi Mayıs'ta başlayıp 
Eylül'e kadar devam eder. Zonguldak, Gümüşhane, 
Erzurum, Kars, Nevşehir, Sivas, Erzincan, Muş, Ağrı 
ve Gaziantep'te doğal olarak bulunur. Rengi;yeni hasat 
edildiğinde açık sarıdır. Balının çok güzel bir aroması ve 
kendine özgü bir tadı vardır (www.kop.gov.tr)

Kekik balı: Ülkemizde yaygın olarak yetişen bir bitkidir 
ve beş farklı türü ballı bitki olarak bilinmektedir. 
Çiçeklenme dönemi Mayıs başından Ağustos sonuna 
kadar devam eden bu bitki ülkemizde Ankara, Amasya, 
Çankırı, Kastamonu, Bolu, Trabzon ve Kütahya'da doğal 
olarak yetişir. Rengi; açık altın sarısı olup tadı ve aroması 
çok güzeldir. Kekik balı enzim içeriği bakımından da çok 
zengindir (www.kop.gov.tr).

Ihlamur balı: Ihlamur çiçeklerine benzeyen çok güçlü bir 
aromaya sahip olup kristalize olmuş hali ince taneciklidir 
(Was et al. 20111). Özellikle Bursa ve yöresinde 
karşılaşabileceğimiz bir bal tipidir.

Akasya balı: Akasya bitkisinden (Resim15) elde edilen 
bal, içeriğindeki vitaminler, fenolikler, flavonoidler ve yağ 
asitleri gibi biyoaktif bileşenlerinden dolayı, çok sayıda 
biyolojik aktiviteye sahiptir  (Muhammad et al. 2016).

Ayçiçek balı:  Ülkemizde özellikle Trakya Bölgesi’nde 
yetişen Ayçiçek bitkisinden (Resim 16) üretilen bu bal 
çeşidi oldukça açık bir renge sahiptir ve çok çabuk 
kristalize olur.

Geven Balı: Türkiye'de çok sayıda geven türü doğal olarak 
yetişmektedir (Resim 17). Ancak bu bitkinin sadece 
birkaç türü ballı bitki olarak bilinmektedir. Nektarlı 
olan gevenlerin çiçekleri, nektarsız olanlara göre daha 
gösterişlidir Bu bitkinin bal kalitesi türüne göre farklılık 
göstermekte olup Geven balı açık renktedir (www.kop.gov.
tr).

Özel Konu: Bal

Resim 12. Rhododendron ponticum

Resim 14. Thymus leucotrichus (kekik) bitkisi

Resim 13. Rhododendron luteum
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Türkiye’de bulunan, diğer önemli monofloral ballar 
arasında özellikle Ege ve Akdeniz yörelerinde üretilen 
Pamuk balı, Hayıt balı (Resim 18), Akdeniz Bölgesi’nde 
üretilen Narenciye balı, Ökaliptus (Resim 19)  balı, özellikle 
Isparta yöresinde üretilen açık renkli Lavanta balı ve yine 
özellikle Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Biberiye (Resim 20) 
balları sayılabilir.

Salgı Balları

Türkiye’nin gerek coğrafik yapısı ve mevsimsel koşulları 
gerekse bitki örtüsü hem çiçek ballarını üretmeye hem de 
salgı ballarının üretimine olanak sağlamaktadır. 

Çam balı: Dünyada sadece Türkiye ve Yunanistan’da 
üretilebilen çam balının üretiminde, çam pamuklu biti 
(Marchalina hellenica veya Monophlebus hellecinus) 
olarak adlandırılan böceğe ihtiyaç duyulmakta olup bu 
böcek sadece Kızılçam, Karaçam ve Halep çamında 
yaşamaktadır. Çam pamuklu bitinin Temmuz ve Ekim 
ayları arasında salgıladığı  sıvı, bal arıları tarafından 
toplanarak çam balına dönüştürülmektedir. Çam 
pamuklu biti Türkiye’de, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, 
Çanakkale, Antalya illerinin Ege sahil şeridi boyunca, 
iç bölgelerin ılıman kısımlarına (Denizli ili ve Menderes 
ovasında) yaşamaktadır (Günbey, 2009). Dünyadaki 
çam balı üretiminin % 90’ı Türkiye’de yapılmaktadır. 
Türkiye’de üretilen çam balının büyük bir kısmı Avrupa 
birliği ülkelerine ihraç edilmekte olup, çam balından yıllık 
yaklaşık 9-12 milyon dolar arasında gelir sağlamaktadır.

Çam balı üretimi açısından büyük bir zenginliğe sahip 
ülkemizde maalesef ki 2020 yılı yaz ayında yaşanan yangın 
olayları sırasında çok sayıda çam ağacımız ve üzerlerinde 
yaşayan böcekler yok olmuştur. Bu kayıpta, çam balı 
üretiminde büyük oranlarda düşüşlere neden olacaktır.

Salgı balı denilince ülkemiz için akla ilk gelen çeşidi “ çam 
balı” dır. Ancak çam balının yanı sıra meşe balı ve sedir 
balı gibi diğer salgı balları da ülkemiz açışından büyük 
değerlerdir. 

Türkiye’de Coğrafi Işaret Tescili almış ballar
Ülkemizde tescil almış ve başvuru durumundaki ballar 
Tablo 1ve 2’de verilmiştir. 36 coğrafi işaret başvurusunun 
16’sı o tarihteki mevzuat hükümlerine göre TÜRKPATENT 
tarafından tescil edilerek sicile kaydedilmiştir (https://
ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler).

Resim 15. Robinia pseudoacacia 
(Yalancı akasaya) bitkisi

Resim 16. Helianthus annus 
(ayçiçeği bitkisi) 

Resim 17. Astragalus cadmicus(geven)

Resim 18. Lavanta-Hayıt ve Çam balı örnekleri

Resim 19. Ökaliptus bitkisi

Resim 20. Biberiye bitkisi
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 Coğrafi Işaretin Adı Başvuru Tescil Tescil Türü Başvuru Yapan / Tescil Ettiren Durumu
  Tarihi Numarası Tarihi 

1 Anzer Balı 02.12.2019 676 16.02.2021 Menşe adı Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tescilli

2 Ardahan Çiçek Balı 02.08.2013 213 01.06.2017 Menşe adı Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Tescilli

3 Babadağ Kekik Balı 13.03.2019 638 23.12.2020 Menşe adı Denizli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Tescilli

4 Bayburt Balı 10.10.2019 507 20.07.2020 Mahreç işareti Bayburt Üniversitesi Tescilli

5 Dikmen Çiçek Balı /  07.06.2019 635 21.12.2020 Menşe adı S. S. Yeniköy-Dikmen Balkoop Tescilli 
 Dikmen Kekik Balı      Tarımsal Kalkınma

6 Düzce Kestane Balı 11.12.2017 882 06.09.2021 Menşe adı Düzce İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Tescilli

7 Hatila Balı 31.12.2020 893 17.09.2021 Menşe adı Sınırlı Sorumlu Taşlıca Köyü Tescilli
      Tarımsal Kalkınma Koopperatifi

8 Kars Balı 23.12.2016 374 10.08.2018 Menşe adı Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği Tescilli

9 Kırklareli Meşe Balı 10.12.2019 674 12.02.2021 Menşe adı Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tescilli

10 Marmaris Çam Balı 13.01.2017 469 06.11.2019 Menşe adı Marmaris Ticaret Odası Tescilli

11 Muğla Çam Balı 24.09.2007 379 15.08.2018 Menşe adı Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Tescilli

12 Pervari Balı 27.05.2003 59 19.08.2004 Menşe adı Pervari Bal Üreticileri Birliği Tescilli

13 Refahiye Balı 21.12.2018 457 18.09.2019 Menşe adı Refahiye Ziraat Odası Tescilli

14 Sinop Kestane Balı 06.03.2020 649 13.01.2021 Menşe adı Sinop Üniversitesi Tescilli

15 Özvatan Çiçek Balı 18.09.2018 593 16.11.2020 Menşe adı Özvatan Kaymakamlığı Tescilli

16 Şile Kestane Balı 30.12.2020 879 03.09.2021 Menşe adı Şile Belediyesi, S.S Yeniköy  Tescilli
      Çayırbaşı Balibey Doğancılı Akça Kese 
      Kömürlük Alacalı Tarım Kalkınma Kooperatifi 

Tescil almış 16 balın bazı karakteristik ve ayırt edici 
özellikleri https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler 
kaynağından faydalanılarak aşağıda verilmiştir.

Anzer Balı: Anzer Yaylası’nda üretilen bir çiçek balı çeşidi 
olup tüketiciye süzme bal olarak sunulur. Ayırt edici 
özelliği; Fabaceae,  Asteraceae, Boraginaceae (Myosotis), 
Poaceae, Rosaceace, Geraniaceae ve Lamiaceae familya 
üyelerinin polenlerine rastlanılması ancak Castanea 
sativa ve Rhododendron ponticum bitkilerine ait polenlerin 
kesinlikle bulunmamasıdır.

Ardahan Çiçek Balı: Arının bal özü aldığı çiçeğin 
rengine bağlı olarak genellikle sarımtırak bazen de haki 
renkte olabilmektedir. Üretilen ballarda yoğun olarak, 
Boraginaceae ve Fabaceae familyalarına ait polenlere 
rastlanmaktadır.

Babadağ Kekik Balı: Şeffaf ve parlak bir görünüme sahip, 
mevsim koşulları ve bölgenin bitki örtüsü vb. faktörlerine 
de bağlı olarak rengi kırmızı renk ve tonlarında değişir. 
Babadağ Kekik Balında bölgede yetişen kekiğin 
aromasından kaynaklanan kekiğe özgü tat ve koku 
bulunmakta ve tüketildiğinde boğazda hafif yanma hissi 
oluşturur. 

Bayburt Balı: Şeffaf ve parlak bir görüntüye sahip, 
mevsimin durumuna ve arıların faydalandığı bitkilerin 
çiçeklerinin rengine bağlı olarak genellikle sarımtırak 
bazen de haki renkte olabilen çiçek balıdır. Hoş bir tada 
sahip olup, boğazda hafif yanma hissi bırakır ve bölgede 
yetişen ballı bitkilerin nektarlarından kaynaklanan hoş bir 
kokuya sahiptir. Üretilen ballarda genellikle yoğun olarak 
Boraginaceae ve Fabaceae familyalarına ait polenlere 
rastlanır.

Dikmen Çiçek Balı / Dikmen Kekik Balı: Kekik poleni 
oranı %10 ve üzerindeki ballar “Dikmen Kekik Balı” olarak 
tüketiciye arz edilirken %3 ile %10’a kadar kekik poleni 
içeren ballar “Dikmen Çiçek Balı” olarak  tüketiciye arz 
edilir.

Düzce Kestane Balı: Monofloral bir  bal çeşidi olan Düzce 
Kestane Balının başlıca nektar kaynağı olan kestane 
polen (Castanea sativa Miller)  yoğunluğu ortalama %80 
oranındadır. Genizde ve ağızda acımsı buruk bir kestane 
tadı bırakan kestaneye özgü tat ve kokusu vardır. Koyu 
kahverengindedir. Kristalleşmesi yavaştır. 

Hatila Balı: Artvin ili Merkez ilçesine bağlı Taşlıca 
Köyünde üretilir. Taşlıca Köyünün eski adı Hatila’dır. Balda; 

Özel Konu: Bal

Tablo 1. Türkiye’nin Coğrafi Işaret Tescilli Balları
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Apiaceae familyası (maydonozgiller), Fagaceae familyası 
(Kayıngiller familyası), Fabeceae familyası (baklagiller), 
Ericaceae familyası (fundagiller), Rosaceaefamilyası 
(gülgiller), Oleaceae familyası (zeytingiller),Tiliaceae 
familyası (ıhlamur) gibi bitki çiçeklerinin polenleri bulunur. 

Kars Balı’nda: Fabaceae familyasından Lotus corniculatus 
(Adilüferotu, Gazalboynuzu), Onobrychis radiata 
(Teker korunga),  Trifolium nigrescens (Yanık üçgül), 
Boraginaceae familyasından Echium vulgare (Engerek 
otu) ve Myosotis lithoospermifolia (Taş boncukotu) 
taksonlarına ait polenlerine sıklıkla rastlanılır (dominant, 
sekonder, minör, eser) olmakla birlikte bu türler içinde de 
en yoğun olarak bulunan Onobrychis radiata polenleridir.  
Balınn rengi açık sarı-altın sarı aralığındadır.

Kırklareli Meşe Balı: Koyu renkli, kolay kristalize 
olmayan, viskoz, akışkan, nem oranı çiçek ballarına göre 
daha düşük, boğazı yakmayan, antioksidan kapasitesi 
yüksek bir salgı balıdır. Tadı pekmezi andırır. 

Marmaris Çam Balı’nı: Diğer çam ballarından ayıran en 
önemli özellikleri; renginin diğer çam ballarından daha 
koyu ve kıvamının daha kıvamlı olması, ayrıca asgari 500 

mg/kg düzeyindeki prolin miktarının diğer çam ballarına 
göre yüksek olmasıdır. 

Muğla Çam Balı: Kızılçam (Pinus brutia) üzerinde 
yaşayan, Türkiye’de “basra böceği” olarak bilinen, çam 
pamuklu koşnili (Marchalina hellenica) katkısı ile üretimi 
gerçekleşen bir bal çeşididir. Rengi çiçek ballarının pek 
çoğundan daha koyu, sakkoroz düzeyi daha yüksek, 
elektrik iletkenliği daha fazla, mineral madde içeriği 
bakımından daha zengindir.

Pervari Balı: Siirt ilinin Pervari ilçesindeki dağların 
eteklerinde ve yaylalarındaki florada bulunan üçgül, 
yonca, adaçayı, kekik, ballıbaba, peygamber çiçeği, geven, 
engerek otu, sığır dili, fiğ, kenger gibi çiçek ve bitkilerde 
bulunan bal özlerinin, bal arısı tarafından toplanması ile 
elde edilmektedir. 

Refahiye Balı: Şeffaf ve parlak görünümlüdür. Rengi 
mevsimsel şartlara bağlı olarak, su beyazı ve açık amber 
tonundan koyu amber tonuna değişir. Refahiye Balına 
ayırt edicilik kazandıran en önemli özelliklerden biri 
prolin oranının çok yüksek (750 - 1200 mg/kg arasında) 
olmasıdır. 
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 Coğrafi Işaretin Adı Başvuru Türü Başvuru Yapan / Tescil Ettiren Durumu

1 Ankara Balı 18.09.2019 Mahreç işareti Ankara Ticaret Odası Başvuru

2 Antep Zahter Balı / Gaziantep Zahter Balı 05.02.2019 Menşe adı Gaziantep Ticaret Borsası Başvuru

3 Ayder Balı 02.09.2019 Menşe adı Sınırlı Sorumlu Ayder Kaplıca ve Aşağı   
    Şimşirli Tarımsal Başvuru Kalkınma Kooperatifi

4 Ağrı Geven Balı 09.11.2020 Menşe adı Ağrı İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başvuru

5 Bartın Kestane Balı 18.09.2020 Menşe adı Bartın İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başvuru

6 Bingöl Balı 16.12.2020 Menşe adı Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Başvuru

7 Bolu Balı 31.01.2020 Menşe adı Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başvuru

8 Elazığ Geven Balı 15.02.2021 Menşe adı Elazığ İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başvuru

9 Erzurum Balı 09.04.2021 Menşe adı Erzurum Ticaret Borsası Başvuru

10 Hemşin Karakovan Balı 16.11.2020 Mahreç işareti Hemşin Yaşam Derneği Başvuru

11 Kastamonu Kestane Balı 20.12.2018 Menşe adı Kastamonu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başvuru

12 Kocaali Çamdağı Kestane Balı 29.06.2020 Menşe adı Kocaali Belediyesi Başvuru

13 Muş Balı 12.02.2020 Menşe adı Muş İli Bal Üreticileri Birliği Başvuru

14 Salıpazarı Kestane Balı 30.07.2021 Menşe adı Samsun Büyükşehir Belediyesi Başvuru

15 Van Balı 11.02.2020 Menşe adı Van İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başvuru

16 Yalova Kestane-Ihlamur Ormanı Balı 23.06.2020 Menşe adı Yalova İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başvuru

17 Yente Balı 10.10.2019 Menşe adı Çaykara Kaymakamlığı Başvuru

18 Zara Balı 27.11.2020 Mahreç işareti Zara Ziraat Odası Başvuru

19 Şemdinli Balı 21.08.2019 Menşe adı Hakkari İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başvuru

20 Şenkaya Çiçek Balı 31.08.2020 Mahreç işareti Şenkaya Belediyesi Başvuru

Özel Konu: Bal

Tablo 2.  Türkiye’nin Coğrafi Işaret Tescilli için halen başvuru aşamasında olan balları

Sinop Kestane Balı: Castanea sativa polenlerini %87 - 
%94 oranında içerir. 

Özvatan Çiçek Balı’nda: Fabaceae, Apiaceae, Astereceae, 
Rosaceae, Brassicaceae, Pinaceae, Euphorbiaceae, 
Hypericaceae, Plantaginaceae, Urticaceae, Polygonaceae, 
Fagaceae, Dipsacaceae, Rubiaceae, Poaceae familyalarına 
ait polenler bulunur.

Şile Kestane Balı: Şile’nin kestane, meşe ağacı yoğunluklu 
ormanlarında üretilen, siyaha yakın koyu kahve renkli, 
buruk, fazla acı olmayan tada sahip baldır.
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Özel Konu: Bal

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı1

MARMARİS ÇAM BALI

Bal, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde “Bitki 
nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının 

veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki 
emici böceklerin salgılarının bal arısı Apis mellifera 
tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle 
birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü 
ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal ürünü” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Bal, insanoğlu tarafından 
M.Ö. 4000 yıllarından beri üretilip tüketilen bir besin 
maddesidir. Bal temel besin maddesi ve enerji kaynağı 
olarak kullanılmasının yanı sıra insan sağlığı bakımından 
da önem taşımakta ve çeşitli hastalıkların tedavisinde 
kullanılmaktadır. Balın koruyucu etkisi antioksidan ve 
antibakteriyel özelliğinden kaynaklanmaktadır. Balın 
antioksidan aktivitesinden sorumlu temel bileşikler 
flavanoidler (krisin, pinosembrin, kuersetin, galangin, 
kampferol, hesperetin, mirsetin), fenolik asitler (kafeik, 
kumarik, ellagik, ferulik, klorojenik), askorbik asit, 
katalaz, peroksidaz, karetenoidlerdir.

45 °C’den yüksek sıcaklıklara maruz kalmamış yani 
pastörize edilmemiş ve içindeki polenler tutulacak şekilde 
filtre edilmemiş ballar “ham bal” olarak tanımlanır. Ham 
bal besin değeri açısından en değerli baldır. Besin değeri 
kovandan elde edildiği hali ile korunmuştur. 

Balın Bileşimi
Balın, %17’si sudan, %3’ü de enzimler (diastaz, 
invertaz, glukoz oksidaz, katalaz ve peroksidaz), 
mineraller, vitaminler, organik asitler ve aminoasitlerden 
oluşmaktadır. Ayrıca bal fenolikler ve flavonoidler, yani 
polifenoller açısından da oldukça zengin bir besindir. 
Balın bileşimi alındığı kaynağın türüne, üretildiği 
döneme ve üretim metoduna göre değişiklik 
göstermektedir. Baldaki temel bileşenler (%80 oranında) 
karbonhidratlardır. Bu da antibakteriyel etkili osmotik 
basınca sebep olmaktadır. Balda ayrıca lizozim enzimi 
de antibakteriyel etkiye sahiptir. Balda antibakteriyel 
flovanoidlerden pinocembrin de bulunmaktadır. 
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Balın fenolik bileşenlerinin profili ve miktarları, nektarın 
alındığı bitkilere, arının türüne, mevsime, çevresel 
değişkenlere ve depolama alanının sıcaklığına bağlı 
olarak değişmektedir. Tüm bunların yanında, balın 
işlenmesi sırasında uygulanan tekniklerin de antioksidan 
kapasite üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.

Antioksidan Aktivite
Balın antioksidan aktivitesi ve toplam fenolik içeriği 
arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Antioksidan 
aktivite balın bileşiminde yüksek oranda bulunan 
fenolik bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Özellikle koyu 
renkli ballardaki fenolik bileşiklerin, daha fazla olduğu 
bilinmektedir. Balda yüksek oranda bulunan fenolik ve 
flavonoid bileşenler; antibakteriyel, anti-enflamatuar, 
anti-mikrobiyal ve anti-alerjik etki göstermektedirler. 
Bunun yanında yara, yanık, mide ülseri ve diyabetik ülser 
tedavilerinde de önemli rol oynamaktadırlar.

Balın tedavi edici işlevi antimikrobiyal etkisinden ve 
antioksidan madde içermesinden kaynaklanmaktadır. 
Çünkü, bu hastalıkların bir kısmının, serbest radikallerin 
verdiği zarar sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir. Ayrıca 
endüstride meyve ve sebzelerin işlenmesi sırasında oluşan 
enzimatik esmerleşmenin olumsuz etkilerini azaltmak 
için balın doğal antioksidan olarak kullanılabileceği 
belirtilmektedir.

Antibakteriyel Aktivite
Baldaki antibakteriyel aktivite ilk olarak 1982 yılında 
belirtilmiştir. Balın antibakteriyel etkisi, içeriğinde 
yaklaşık %76 oranında bulunan şekerin oluşturduğu 
osmotik basınç ve balın içerdiği glukonik, bütirik, asetik, 
formik, laktik, süksinik, malik, sitrik ve okzalik asitler 
gibi organik asitlerin sebep olduğu düşük pH (ort. 3,9)’ya 
bağlıdır. 
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Arıların hipoferangial bezlerinde üretilen glikoz oksidaz 
enziminin baldaki glikozu okside etmesi sonucu oluşan 
ve inhibitör olarak tanımlanan hidrojen peroksit de 
baldaki antibakteriyel bileşiklerden biri olarak ön plana 
çıkmaktadır. Bazı araştırmacılar baldaki antibakteriyel 
bileşenin hidrojen peroksit olduğuna inanmaktadırlar. 
Fakat bazı ballarda glikozoksidaz inaktiftir ve bu 
ballarda bakterilerin gelişimini önlemeye yetmeyecek 
kadar az hidrojen peroksit bulunmaktadır. Bu ballar ısı 
ve ışığa duyarlı değildirler ve uzun süre bozulmadan 
kalabilmektedirler.

Yapılan bilimsel çalışmalarda; balın, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Ser. 
typhimurium, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter cloaca, Micrococcus luteus, Klebsiella 
pneomoniae bakterileri üzerine inhibe edici özellik 
gösterdiği gösterilmiştir. 

Ballar genel olarak iki başlığa ayrılabilir. Bunlar, çiçek 
balları ve salgı ballarıdır. 
 • Çiçek balı, bal arıları tarafından, bitkilerdeki  
  nektarların toplanarak değişime uğratılması ve petek  
  gözlerinde biriktirilmesiyle oluşur. 

 • Salgı balı ise bitkilerin veya bitki üzerinde yaşayan  
  böceklerin salgısından üretilmektedir. Salgı balları  
  içerisinde en çok bilinen ve tüketilen bal çam balıdır. 
 
Salgı Balı
Salgı balının kaynağını balçiği (balözü) oluşturmaktadır. 
Balçiği, özsuyu ile beslenen böceklerin, yoğun miktarda 
şeker içeren rektal salgılarıdır. Böcekler yaşamsal 
faaliyetlerinin devamı için gerekli olan besin maddelerini 
floem özsuyundaki yoğun şeker içeriğine sahip çözeltiden 
aldıktan sonra kalan fazla şekerli maddeyi yani böceğin 
çıkartısını dışarı atmaktadırlar. Arılar bu yoğun şeker 
içeriğine sahip maddeyi (balçiği) alarak bal midesinde 
kovana getirip bala dönüştürmektedir. Bu şekilde üretilen 
bala salgı balı denilmektedir. 

Balçiği, tatlı, viskoz bir maddedir. Sıvı veya kristal halde 
bitkilerde bulunabilmektedir. Salgı balı yapımı için gerekli 
salgıyı oluşturan böcek yalnızca karaçam, kızılçam ve 
halep çamında yaşamakta olup, çamın öz suyunu emerek 
beslenmektedir. Balçiğinin işlenmesi sırasında ham bal, 
arının tükürük ve farinks bezleri tarafından salgılanan sıvı 
ile birleşerek değişime uğramaktadır. Enzimlerce zengin 
olan bu salgılar balın kıvam kazanmasını sağlamakta 
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ve arının bal midesinde belli bir kıvama gelen bal, arı 
tarafından peteklere çıkarılmaktadır. Balçiği ve arının 
salgı bezlerinden salınan bu salgıların su içeriği yüksektir. 
Balın olgunlaşması için, arılar tarafından peteklere 
çıkarılan baldaki suyun buharlaştırılması gerekmektedir. 
Bu buharlaştırma işlemi arıların aynı anda kanat 
çırpmaları sonucu gerçekleşmektedir. Salgı balları içinde 
en önemlisi çam balıdır. 

Çam Balı
Çam balı, bal arılarının Akdeniz iklimine özgü çam 
ağaçlarının (Pinus brutia, Pinus pinea) üzerinde yaşayan 
bir böceğin salgısını toplayarak elde ettiği bir bal türüdür. 
Çam balının üretiminde, çam pamuklu koşnili ya da halk 
arasında basra böceği olarak da adlandırılan böceğin 
salgısına ihtiyaç vardır. Bu böceğe literatürde "Marchalina 
hellenica" denilmektedir. Basra böceği çam ağaçlarının 
özsuyunu delici emici organları vasıtasıyla alır ve ardından 
tatlı bir madde salgılar. Salgılanan tatlı sıvı bal arıları 
tarafından alınır, petek gözlerine doldurulur ve kovan 
içindeki arılar tarafından suyu uçurularak çam balına 
dönüştürülür. 

Marchalina Hellenica
Marchalina hellenica, bal üretiminde ana etken böcektir. 
M. hellenica tarafından üretilen balçiği, bal arısının 
(Apis mellifera) beslenmesinde önemli bir kaynaktır. 
Ülkemizde M. hellenica Güney Marmara, Ege ve Batı 
Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır. 
Çam ağaçlarının çatlaklarında ve kabuklarının altında 
yaşayan M. hellenica’nın üzeri beyaz pamuksu bir madde 
ile kaplıdır. Bu böcekler açık sarı renktedir. Bal arıları, 
basra diye de adlandırılan M. hellenica’nın ürettiği salgıyı 

toplayarak çam balı üretmektedirler. Böcek yaşamını 
devam ettirebilmek için çam ağaçlarının (Pinus brutia, 
Pinus pinea) iletim demetlerindeki özsuyu emmek 
zorundadır. M. hellenica beslenmesi için gerekli olan 
karbonhidratı kullandıktan sonra fazla gelen karbonhidratı 
dışarı atmaktadır. Balçiği olarak adlandırılan bu atık, koyu 
kırmızı renkli, güzel kokulu ve tatlıdır. Arılar balçiğini 
alarak kovanlara taşımakta ve böylece çam balı üretimini 
sağlamaktadırlar.

Türkiye’de Çam Balı Üretimi ve Süreci
Türkiye, farklı iklim koşullarından dolayı, oldukça çeşitli 
ve zengin bir floraya sahiptir. Arıcılık ülkemizde yaklaşık 
150 bin ailenin geçim kaynağıdır. Marmaris’te Çam 
Balı üreten arıcı sayısı ise 650 kişidir. Ülkemizde; 3.000 
endemik, 12.000 doğal ve 500 adedi nektar-polen kaynağı 
olan bitki bulunmaktadır. Dünya genelinde bilinen 27 bal 
arısı alt türünün 6 tanesinin ülkemizde bulunmasından 
dolayı çok önemli bir gen merkezi konumundadır.

Türkiye’de 2020 yılı verilerine göre 8,1 milyon civarında 
arılı kovan bulunmaktadır. Ülkemiz 104 bin ton bal 
üretimi ile dünyada ikinci sırada yer almaktadır, çam balı 
üretiminde ise dünyada birinci sıradadır. Dünyadaki çam 
balının %92’si Türkiye’de, bunun da %65-75’i Muğla’da 
üretilmektedir. Türkiye çam balı üretiminin ve sahalarının 
%75-80’i de Muğla ve Marmaris’tedir. 1,1 milyon arılı 
kovana sahip Muğla ilimiz, il arıcısının yanı sıra farklı il ve 
bölgelerden gelen gezginci arıcılarımıza ait yaklaşık 3,0-
3,5 milyon arılı kovana da ev sahipliği yapmaktadır.

Marmaris ve Muğla, bitki örtüsü açısından akdeniz flora 
bölgesi içinde bulunmaktadır. Tipik akdeniz ikliminin bitki 
örtüsü özelliklerinin görüldüğü alanda, en yaygın türler 
maki ve iğne yapraklı kızılçamlardır. Muğla %68 ormanlarla 
kaplıdır. Muğla çam sahalarının %14,46’sında çam 
pamuklu koşnili (Marchelina hellenica) bulunmaktadır. 
Muğla’da bulunan 385 orman köyünün 260’ında koşnilli 
sahalar mevcuttur. İklim koşulları, toprak yapısı ve orman 
yapısı itibariyle Muğla ili çam basra böceğinin ana vatanı 
kabul edilmektedir.

Çam Balının Faydaları
Çam balı, sindirim açısından faydalı olan zengin bir 
oligosakkarit kaynağıdır. Oligosakkaritler aslında 
diyet lifinin bir bileşenidir. Dolayısıyla düzenli çam balı 
tüketiminin sindirim sistemi sağlığı üzerinde faydalı 
etkileri vardır.

Çam balı antiseptik etkiye sahiptir. Araştırmalar çam 
balın; solunum ve sindirim sistemlerine olumlu etkisinin 
yanında cildi enfekte edebilen diğer bakterilere karşı da 
etkili olduğunu göstermektedir.
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Antimikrobiyal özellikte olan çam balı, solunum yolu 
enfeksiyonlarında da oldukça faydalıdır. Yoğunluğu ve 
yapışkan özelliği sayesinde boğaz yüzeyine yapışır orada 
oluşan iltihabı ve tahrişi iyileştirmeye yardımcı olur. 
Öksürük semptomlarını azaltmada da oldukça etkilidir.

Çam balı, başta flavonoidler olmak üzere zengin bir 
antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar, serbest radikaller 
olarak adlandırılan reaktif oksijen moleküllerinin zararlı 
etkisine karşı koruma sağlar ve bir anti-inflamatuar etki 
gösterir. Kanser, diyabet, kardiyovasküler hastalık gibi 
kronik hastalıkların gelişimini teşvik edebilen oksidatif 
stresin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı 
olur.

Çam balı vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. 
Bu sayede kardiyovasküler sistem, kaslar, kemikler 
ve bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkili olduğu 
gösterilmiştir. 

Anadolu Çam Balının Antioksidan ve Antimikrobiyal 
Özelliklerinin Manuka Balı ile Karşılaştırılması
Uluslararası Bal Komisyonunda sunduğum bilimsel 
bir çalışmada, Anadolu çam balı ile manuka balının 
antioksidan kapasitesi ve 16 farklı mikroorganizmaya 
karşı antimikrobiyal aktiviteleri karşılaştırılmıştır. 
Çalışmada Anadolu Çam balının en kaliteli manuka 
balına kıyasla, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Bacillus 
subtilis, Enterococcusfeacalis, Aspergillus niger, 
Candida albicans’a karşı daha etkili olduğu belirtilmiştir. 
Çalışmanın sonucunda, Anadolu çam balının antioksidan 
kapasitesinin Manuka balından 130 kat daha yüksek 
olduğu da gözlemlenmiştir.

Marmaris Çam Balı Tescili 
Marmaris Ticaret Odası tarafından; 469 numaralı, menşe 
adı Marmaris Çam Balı olan bu coğrafi işaret, 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 13.01.2017 tarihinden 
itibaren korunmak üzere 06.11.2019 tarihinde tescil 
edilmiştir.

Marmaris Çam Balı ve Özellikleri 
Çam balı, ilk olarak 1840 yılında Marmaris bölgesinde kayıt 
altına alınmıştır. Ama bu tarihten çok önceki tarihlerde 
de bu bölgede çam balı üretildiği bilinmektedir. Marmaris 
halkının 1840-1845 yılları arasında önemli ölçüde arıcılık 
yaptığı, bölge halkının hemen hemen hepsinin kovan 
sahibi olduğu görülmektedir. Marmaris ilçesinin coğrafi 
yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı Marmaris Çam Balı, 
diğer çam ballarından ayrışmaktadır. Akdeniz ikliminin 
hâkim olduğu Marmaris’te, M. Hellenica böceği ideal 
bir yaşam ortamına sahiptir. Yüz ölçümü 87.100 ha olan 

Marmaris’te bu alanın 82.557 ha’lık kısmının ormanlık 
alanlardan oluşması da böceğin yayılımını dolayısıyla bal 
üretimini arttırmaktadır. 

Türkiye’deki Yıllık Çam Balı Üretim Miktarı 
Türkiye’nin yıllık bal üretiminin ortalama 30-35 bin tonunu 
Çam Balı oluşturuyor. Muğla ve Marmaris bölgelerindeki 
yangınlardan önce, Türkiye’deki çam balı üretiminin 
yaklaşık olarak %92’lik kısmı Muğla’daki basralı, 
ormanlık sahalarda gerçekleşmekteydi.

Marmaris Çam Balı’nın Ayırt Edici Özellikleri 
Marmaris Çam Balını diğer çam ballarından ayıran 
özelliklere bakıldığında;
• Renginin diğer çam ballarına kıyasla daha koyu. 
• Kıvamının daha yoğun,
• Prolin miktarının daha yüksek olması görülmektedir. 

Marmaris Çam Balını diğer çiçek ballarından ayıran 
özelliklere bakıldığında ise;
• Glukoz ve fruktoz içeriğinin daha düşük,
• Elektrik iletkenliğinin daha fazla,
• Enzim, aminoasit ve mineral içeriğinin daha yüksek 
olduğu görülmektedir.

Marmaris Çam Balı, Apis mellifera arı ırkı tarafından 
üretilir. Rengi genel itibarla koyu renkte olmakla birlikte; 
mevsimin kurak veya yağışlı olmasının doğal bitki 
örtüsü üzerindeki etkilerine bağlı olarak, kızılımsı ya da 
koyu kahverengi tonuna değişir. Renginin koyu olması 
içeriğindeki; minerallere ve polifenollere bağlıdır. Kıvamı 
bozulmadan ve donmadan uzun süre saklanabilir. Uzun 
süre kristalize olmaması ve fonksiyonel gıda özelliği 
taşıması nedeniyle tıp ve gıda sektöründe geniş kullanım 
alanına sahiptir.

Marmaris Çam Balı’nın Duyusal Özellikleri 
Duyusal analizler, şurup katılmış balları ya da yapay 
balları, doğal ballardan ayırt etmek için kullanılabilecek 
özelliklerdendir. Çimen kokusu, ağaç odun kokusu ya 
da tadı Çam balına ait duyusal özelliklerdendir. Yine 
pastil tadı, salgı veya çam ballarına özgüdür. Marmaris 
çam balında rastlanan dominant polenler ise Ericaceae 
familyası taksonlarına aittir. Marmaris çam balı, bölgede 
yetişen kızılçam ve sarıçam ağaçlarının aromasından 
kaynaklanan bir tada sahiptir. Reçine ve çam tadı ihtiva 
eder. Glikoz ve fruktoz içeriği düşük olduğundan daha az 
tatlıdır ve boğazda yakıcı bir his bırakmaz, keskin bir tadı 
yoktur. Bölgede yetişen kızılçam ve sarıçam ağaçlarının 
kokusuna sahiptir. Akışkanlığı yavaş, yoğun kıvamlıdır.

Marmaris Çam Balı’nın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
Yapılan bilimsel çalışmalara göre Marmaris çam balının 
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fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Nem, 
diastaz sayısı, HMF miktarı gibi değerler tüm ballarda 
aranan ortak kriterlerdir. Marmaris çam ballarını diğer 
ballardan ayıran özellikler ise renk, şeker yapısı ve 
iletkenlik değerleri olmaktadır. Çam ballarında fruktoz 
ve glukoz değerleri toplamı en az 100 g’da 45 g olmalıdır. 
Bu değer çiçek ballarından daha düşüktür. Ayrıca früktoz-
glukoz oranı 1,0 ve 1,4 değerleri arasında olmalıdır. 

Elektrik iletkenliği çam ve çiçek ballarını birbirinden 
ayıran en önemli analizlerden biridir. Çam ballarında 
elektrik iletkenliği 0,8 mS/cm değerinin üzerinde olmalıdır, 
Marmaris çam balı için bu değer asgari 1,09 mS/cm’dir. 
Çam ballarında renk değerinin ise Pfund skalasına göre 
en az 60 olması gerektiği tebliğde belirtilmiştir. Marmaris 
çam balı için ise renk değeri 70-120 mm Pfund aralığında 
değişmektedir. İletkenliğinin yüksek ve renginin koyu 
olması ise yüksek mineral içeriğinden kaynaklanmaktadır. 
Selçuk Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre 
Marmaris çam ballarında potasyum miktarı ortalaması 
4103 mg/kg, kalsiyum miktarı ortalaması 910 mg/kg, 
fosfor miktarı ortalaması 852 mg/kg, demir miktarı 
ortalaması 217 mg/kg ve magnezyum miktarı ortalaması 
ise 68 mg/kg olarak bulunmuştur.

Balın kaynağını belirlemek için kullanılan geleneksel 
yöntem, balların mikroskobik olarak değerlendirilmesine 
dayanır. Buradaki temel prensip balın kökenini dolaylı 
yoldan tespit etmektir. Balların üretimi sırasında arıların 
ziyaret ettiği bitkileri belirlemek için bal içindeki polenlerin 
tanımlanması ve salgı kökenli balların mikroskobik 
analizlerinde bal çiği elementi olarak nitelendirilen 
spor, hif ve alglerin tespiti ve bu verilerin sayısal olarak 
değerlendirilmesi söz konusudur. Polen taneleri, 
çoğunlukla nektarlı bitkilerden, bal arılarının diyetinin 
amino asit, yağ asidi ve mineral ihtiyacını karşılamak 
için gerçekleştirilen yiyecek arama davranışları sırasında 

taşınır. Mikroskobik incelemeler sonucunda tespit edilen 
10 gram baldaki bal çiği elementi (BÇE) sayısı ile toplam 
polen sayısı (TPS-10 g) oranları da çam balını kendi 
içinde kategorize edebilmemize yardımcı olur. BÇE/TPS-
10 g oranının 1.5-3.0 değerleri arasında olması balın 
çam-çiçek karışık bal olduğunu, 3.0-4.5 değer aralığında 
olması yoğun çam balı olduğunu gösterirken, bu oran> 
4.5 şeklinde ifade buluyorsa da çok kaliteli çam balı 
olarak nitelendirilir. Marmaris çam balına ait BÇE/TPS 
oranı sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

BÇE/TPS oranının 0-4.5 değer aralığında olması yoğun 
çam balı özelliği olarak tanımlanırken, Tablo 2’de 
görüldüğü üzere Marmaris çam ballarında bu değer 
oldukça yüksek çıkmakta ve Marmaris çam balları birinci 
sınıf çam balı olarak nitelendirilmektedir.

Marmaris Çam Balı, polifenoller açısından da çok 
zengindir. Polifenoller, bitkilerin ikincil metabolitleridir 
ve antioksidan, antimikrobiyal, antienflamatuar, antiviral 
ve antitümör özelliklere sahiptir. Ayrıca balların renk, 
aroma, tat ve biyolojik aktivite gibi birçok karakteristik 
özelliklerinden de sorumludurlar. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre çam ballarında 
gallik asit, protokateşik asit, p-OH benzoik asit, kafeik 
asit, syringic asit, p-kumarik asit, ferulik asit, kateşin, 
epikateşin, luteolin, hesperetin, krisin, pinocembrin, 
kafeik asit fenetil ester tespit edilmiştir. Marmaris çam 
ballarının başlıca fenolik bileşiği protokateşik asit olup, 
bunu krisin, p-OH benzoik asit ve kateşin izlemektedir. 

Marmaris Çam Balı’nın Denetimi
Marmaris Çam Balı’nın denetimi Marmaris Ticaret Odası 
koordinatörlüğünde; Marmaris Ticaret Odası, Marmaris 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi ve 
Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğünden ürün hakkında bilgi 
sahibi bir personel olmak üzere en az 3 kişilik denetim 
mercii tarafından gerçekleştirilir.

Analizler Olması Gereken Değerler 

Renk (mm Pfund) 70-120

Nem (%) 15,0-18,0

Diastaz Sayısı (DS) 12,5-23,8

İnvertaz (U/kg) 150,0-300,0

Prolin (mg/kg) 500,0-900,0

Asit (meq/kg) 20,0-32,0

pH 3,92-5,30

İletkenlik (mS/cm) 1,09-1,50

Fruktoz+Glukoz (%) 53,3-64,3

Fruktoz/Glukoz Oranı 1,14-1,26

Tablo 1. Marmaris Çam Balı’nın Fiziksel ve
Kimyasal Özellikleri

Orijin BÇE/TPS oranı Bal tipi 

Marmaris 18.04 Birinci sınıf çam balı

Marmaris 16.15 Birinci sınıf çam balı

Marmaris 5.2 Birinci sınıf çam balı

Marmaris 4.5 Birinci sınıf çam balı

Marmaris 5.87 Birinci sınıf çam balı

Marmaris 10.36 Birinci sınıf çam balı

Marmaris 28 Birinci sınıf çam balı

Marmaris 21 Birinci sınıf çam balı

Tablo 2. Marmaris çam balı BÇE/TPS oranı sonuçları 
(Özkök ve diğ., 2010)
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Marmaris Çam Balını üretmek isteyen arıcılar Marmaris 
Ticaret Odasına müracaat ederek, “Marmaris Çam Balı 
Üreticisi” olarak kayıt yaptırırlar. Kayıt yapıldıktan sonra 
Marmaris Ticaret Odası, Marmaris İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğünden konusunun uzmanı personel talep ederek 
üreticinin arılık yeri kontrol edilir. Yerinde kontrollerde 
kovan sayısı, konaklama noktasının uygunluğu ve 
flora yapısı kayıt altına alınır. Floranın durumu dikkate 
alınarak bölgede konaklayacak koloni kapasitesi ve 
konaklama noktaları belirlenir. Bölgede konaklamak 
isteyen arıcıların resmi kovan kayıtları, Marmaris Ticaret 
Odasının “Marmaris Çam Balı” üreticisi olup olmadıkları 
incelenir. Kapasiteye uygun yerleşim planlaması yapılarak 
konaklayacak arıcıların kayıtları Marmaris Ticaret Odası 
tarafından tutulur. Marmaris Ticaret Odasına “Marmaris 
Çam Balı” üreticisi olarak arıcılık kayıt sistemine kaydı 
bulunmayan arıcıların konaklamasına müsaade edilmez. 
Bu kayıtlar ürünün izlenebilirliğinin sağlanması adına 
Marmaris Ticaret Odası tarafından düzenli şekilde tutulur.

Marmaris Çam Balı üreticisi, bal hasadına başlamadan 
önce Marmaris Ticaret Odası'na bal hasadı yapacağını 
bildirir. Bildirim üzerine denetim mercii, hasat zamanı 
arılığa giderek yerinde ürünün uygunluğunu denetler. 

Gerekli görülmesi halinde analiz için numune alabilir. 
Analizlerin yapılacağı laboratuvar, yürürlükteki kanun, 
yönetmelik ve genelgeler göz önünde bulundurularak 
denetim mercii tarafından belirlenir. Ancak coğrafi sınırda 
yapılacak olan ilk hasat bu kapsamda bulunmayacaktır. 
Çünkü yayladan gelen arıcılar peteklerinde çiçek balı ile 
bölgeye gelir ve yapılan ilk hasatta çiçek balı ile çam balı 
karışık olarak bulunur. Bu nedenle denetimler ikinci ve 
üçüncü hasatta yapılır.

Denetim mercii, ürünün ambalajlama, muhafaza 
koşulları, uygun kovan tipi, renk, tat, koku özelliklerini 
ayrıca Marmaris Çam Balı ibareli logo ve menşe adı 
amblem kullanımını kontrol ederek ilgili denetim 
tutanaklarını düzenleyip tescil ettiren Marmaris Ticaret 
Odasına teslim eder.

Ürüne ilişkin paketleme/dolum giderleri ve bal mevzuatı 
dahilinde istenebilecek analizlere ilişkin masraflar 
üreticiler tarafından karşılanır.

Denetim mercii yılda en az bir kez denetleme yapar. Ayrıca 
ihtiyaç olması halinde, şikâyet veya şüphe üzerine her 
zaman toplanarak denetim yapabilir.
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6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca her yıl 
Marmaris Ticaret Odası tarafından raporlanan denetim 
dokümanları Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilir.
Tescil ettiren, kamu kuruluşlarından veya özel 
kuruluşlardan veya bunlarda görevli uzman gerçek veya 
tüzel kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi sırasında 
faydalanabilir veya hizmet satın alabilir. Tescil ettiren, 
hakların korunmasındaki hukuki süreçleri yürütür.
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Özel Konu: Bal

Ali Nihat Gökyiğit1

MACAHEL BALI

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma 
Ağı (YüciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun 

dergisinde bal konusunda bir makale yazmam arzusunu 
memnuniyetle kabul ettim. İlk aklıma gelen başlık 
“Macahel Balı” oldu. Bu beldeye hizmet arzumu oluşturan 
yörenin çok değerli doğal varlıkları ile yazıma başlamak 
istiyorum. 

Ülkemizin doğal varlık açısından çok farklı dört yöresi, 
Antalya Köprülü Kanyon, Kayseri Sultan Sazlığı, Kırklareli 
İğneada ve Artvin Macahel beldesi olarak biliniyordu. Bu 
yerlerdeki biyolojik zenginliğin özenle korunmasının çok 
gerekli olduğunu çeşitli kaynaklardan öğreniyorduk. 1995 
yılında TEMA Vakfımız olarak biz bu yerlerden Artvin ili, 
Borçka ilçesi Macahel Beldesinde, araştırma ve korumaya 
yönelik bir kırsal kalkınma projesini ele aldık. Ben de 
memnuniyetle projenin sponsorluğu ve yöneticiliğini 
üstlendim.
 
Macahel beldesi 6 köyün bulunduğu doğal, karışık ve yaşlı 
olarak tanımlanan, ılıman yağmur ormanları ile kaplı 
bir bölgedir. Yöre 400 ila 2500 metre arasında değişen 
yükseklikteki ulaşılması güç sarp ormanla çevrili izole 
bir alandır. Macahel’de 23’ü Türkiye endemiği olan  

965 bitki türü bulunmaktadır. Bu flora zenginliğinin 
yanında çok sayıda fauna çeşitliliğine sahip bir bölge 
olarak da biliniyor. 

Yöreyi yerinde araştırmak için bölgeyi çok iyi tanıyan 
orman mühendisi Yücel Çağlar rehberliğinde dört 
günlük bir gezi düzenledik. 24 kişilik grubumuzda 
eğitimci, toplum bilimcisi, ormancı, biyolog, yaban hayatı 
bilimcisi, ziraatçı gibi uzmanlar vardı. Gezi esnasında 
uzmanlar gördükleri bitkiler ve böcekler karşısında feryat 
ediyor, endemikliği veya literatürdeki yerleri konusunda 
münakaşa ediyorlardı. Ekibin heyecanını takip eden bir 
köylü yanımıza gelerek: 

 • Bizim tilki kapanına bir hayvan yakalandı,  
  ne olduğunu tam anlayamadık dedi.
  Tabi hayvan ölmüş, köpeğin önüne atmışlar, resmi  
  falan hak getire. Hocalardan biri bu beyan üzerine:
 • Bu köylünün söylediğine kulak veriniz, bu belde  
  insanın ne olduğu hakkında şüphe duyabildiği bir  
  canlı olabiliyorsa, bu yerde biyolojik zenginlik  
  en üst çıtadadır, demişti.
 Bunu duyan köylü de bize döndü ve:
 • Madem burada böyle bir zenginlik var, biz neden 
  böyle diz boyu yoksulluk içindeyiz? diye sormuştu. 
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Köylü yoksulluktan mustaripti. Ufak tarlasından ve birkaç 
hayvanından günlük yiyeceğini karşılıyor, ama satacak 
bir ürünü yok gibi idi. Çocuklarının eğitimi, evlenmesi, 
hastalıkları, evlerin tamiri gibi ihtiyaçları karşılayacak 
geliri yoktu. Gelir getirici zengin doğal varlıklardan, onları 
tahrip etmeden kırsal kalkınma projesi uygulayabilmek 
için işaret almıştık, ama nasıl olacağını bilemiyorduk.  

Projenin ön hazırlığı ve araştırma koordinatörü Yücel 
Çağlar 9 ay sonra beni aradı ve müjdeyi verdi:

 • Arıcılık uzmanı Y. Ziraat Müh. Ahmet İnci ile yaptığımız  
  incelemeye göre, Macahel arısının nesli tükenmiş  
  olduğu sanılan Saf Kafkas arısı olduğu anlaşıldı. 

'

Müjde çok önemliydi. Çünkü dünyada mevcut 28 arı 
ırkından 5 adedi ülkemizde, bunlardan bir tanesi de yalnız 
proje yöremizde yaşıyordu. Sonradan öğrendiğimize 
göre bu arı, arıcıların tercih ettiği hırçın değil, uysal 
huylu, sert hava şartlarına uyumlu, üstün hijyenik 
davranışları ile hastalıklara karşı daha mukavemetli, 
uzun dili ile her çiçekten yararlanan, daha verimli bir 
ırk. İki üniversitemizde yapılan testler ile bu teşhis teyit 
edildikten sonra Kafkas arısı projemizin göbeğinde 
yer aldı ve gözbebeğimiz oldu. İlk iş olarak 1998 yılında 
yöreden seçilmiş 13 gencin, özellikle ana arı eğitimi için, 
Ankara Kazan’daki İnci arıcılık Tesislerinde Ahmet İnci 
tarafından 2 aylık yatılı kursa alınması ile faaliyet başladı. 
Bu gibi ana arı üretimi kurslarımız Merkez köy Camili’de 
devam etti. Uhdemdeki faaliyet genişleyince sponsorluk 
ve yönetim görevini 2000 yılında ANG Vakfına (Ali Nihat 
Gökyiğit Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma 
Vakfı ) devrettim ve yörede kurulmuş olan Macahel A.Ş. 
taşeronluğunda müştereken yürütmeye devam ettik. 

Tabi Doğa Turizmi, meyvecilik ve organik tarım gibi 
kalkınma faaliyetleri de projeye dahil olmuştu. Ama bu 
makale kapsamında olmadığı için sadece yöremizin arısı 
ve bal ürünlerine ait faaliyetlerini biraz daha açmaya 
çalışacağım. Saf Kafkas arısı morfolojik ve DNA testleri ile 
tanımlandı ve bakanlık tarafından 2004 yılında tescil edildi. 
Kafkas arısının Saflığını korumak için melezlenmesini 
önlemek gerekiyordu. Arıların uçabilme seviyesinden 
daha yüksek dağlar ile çevrili bu izole bölgenin giriş çıkışı, 
coğrafi zorlukları yanında askeri bölge olması dolayısıyla 
da engellemişti. Yabancı kovanların bölgeye girmesini 
önlemek için tedbirler alınmasına resmi makamlar 
yardım ediyordu. Ancak bir açık kapı için endişeli idik. 
400 metre seviyesindeki Merkez köy Camili’de 2 dere 
birleşerek Gürcistan sınırını geçiyordu. Arılar Gürcü 
köylerden, rejim ve denetim değişmesi ile saflığı bozulmuş 
arı olarak dere vadisinden bizim tarafa geçebilirdi. Proje 
yönetmenimiz Ümit Gürses ve danışmanımız Ahmet İnci 
ile karşımızdaki Gürcü köylerine iki inceleme gezisi yaptık. 
Gürcistan’da güvenlik nedeni ile sınıra yakın köylere 
arı getirilmesine izin verilmiyordu. Bu köylerdeki sabit 
kolonilerin görünümleri Kafkas olmalarına rağmen arı 
numunelerini test için Ankara’ya gönderdik ve endişemiz 
kayboldu. 

Seleksiyon ve Ana Arı Üretim Çalışmaları: Yörenin 
korunması ve izolasyonu tedbirlerinden sonra, koloni 
varlığı tespit edildi. Macahel’de yarısı orman ağaçları 
üzerinde 2400 adet koloninin olduğu belirlendi. 
Geleneksel kara kovanlar, ağaçların yüksek dallarına 
çıkarılarak ayılardan korunuyordu. Ulaşabildiğimiz en çok 
bal veren kolonileri satın alarak AR-GE arılıklarını kurduk. 
2001 yılında Camili’de suni tohumlama laboratuvarını 
kurarak en yüksek verimli kolonilerden ürettiğimiz ana 
arıları, verimli kolonilerin erkekleri ile dölleyerek süper 
ana arılar elde ediyoruz. Bakanlık 2014 yılında bu ana 
arıların da damızlık olarak üretimini sertifikalandırdı.  
Bu damızlık ana arıları kullanarak arıcılar kendi ihtiyaçları 
olan ana arıları üretmektedir.

Suni Tohumlama Labarotuvarı

Suni Tohumlanmış Ana Arı
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Ana arı üreten arıcılara teknik bilgi verdik, denetimlerini 
ihmal etmedik. Onların ihtiyaçlarını ürettikleri ana arı 
karşılığında temin ettik ve pazarlamasını ülke çapında 
üstlendik. Ana arı üretilmesi ve kovanda 2 yılda bir, 
tercihen her yıl, değiştirilmesi bal üretimini artırmak 
için çok elzem. Hele saf bir ırkın damızlık ana arı 
olarak kullanılması ile, arı kolonisine çeşitli üstünlükler 
kazandırdığımız gibi bal kalitesi ve verimi de artmaktadır. 
Bal verimi artırma, bilinçsiz ve çiçek peşindeki arıcıların 
aşırı gezginliği caydırırken, arının şekerle beslenmesi 
ihtiyacını azaltarak bal kalitesini de yükseltmeye hizmet 
etmektedir. 

Arı Florası ve Bal Çeşitleri: Macahel balının en önemli 
özelliği, arının beslendiği bitki örtüsünün biyolojik 
zenginliğinden kaynaklanmaktadır ve Kafkas arısının uzun 
dili ile bu çiçek zenginliğinin her çeşidinden beslenebiliyor 
olmasıdır. Arının orman içindeki böyle bir floradan yaptığı 
bala “Karışık orman balı” da diyoruz. Bal dışında yörede 
üretilen propolis, polen ve arı sütü gibi başka ürünler de 
var ama bu yazı kapsamı dışındalar.

Macahel’de arıların daha çok yararlandığı ana bal 
kaynakları, çiçek açma zamanlarına göre erken 
ilkbahardan itibaren sırasıyla karayemiş, mor ve pembe 
orman gülü, kestane ve ıhlamurdur. Arılar ilkbahar 
başında gelişmelerini önce karayemiş sonra da orman 
gülü nektarı ile sağlarlar. Mayıs başlarında alçak 
rakımlarda çiçek açan orman güllerinden koloniler hem 

kendi gelişimlerini tamamlar, mevcutlarını 80-100 bine 
çıkarırlar, hem de “Orman gülü balı”yaparlar. Arının 500m 
rakım altında yetişen pembe ve mor orman güllerinden 
yaptığı, şifalı olsa da, çok yendiği takdirde “acı bal” da 
denilen ürün tehlikeli olabiliyor. Kızıl kahve renkte, koyu 
kıvamda, acımsı, buruk olan bal ve boğazda yanma hissi 
ile “Deli bal” ismini hak ediyor. Çünkü fazla yendiği zaman 
baş dönmesi, kalp ritm bozukluğu ve tansiyon düşüklüğü 
yaşanabiliyor. Bu balın çorba kaşığı ile değil çay kaşığı ile 
dikkatle ve çok az miktarda alınmasını öneriyorum. Beyaz 
orman güllerinden elde edilen bal rahatlıkla yenebilir.
Arıların en önemli bal kaynaklarından biri de kestanedir. 
Kestane Haziran başlarında alçak rakımlarda, Haziran 
ortalarında daha yüksek rakımlarda çiçeklenir. “Kestane 
balı”, kestanenin, çiçeklenme dönemi sonunda elde 
edilen diğer çiçek ballarına karışmadan ayrıca aldığımız 
farklı ve çok tercih edilen bir bal çeşididir. Diğer 
ballardan daha koyu kıvam ve renkte olup hafif acımsı, 
buruk ve kendine has kokusu vardır. Bağışıklık sistemini 
güçlendirdiği ve antiseptik özelliği ile grip, nezle gibi 
sorunlarda faydalı olduğu bilinmektedir. Ayrıca kestane 
çiçeklerinden yapılan çayın da, bu özelliklerini içerdiği  
19 Mayıs Üniversitesindeki araştırmalar göstermiştir. 

Arıların diğer önemli bal kaynağı ıhlamur ise kestaneden 
daha sonra çiçeklenir. Bu çiçeklerden yapılan “Ihlamur 
balı”na gelince, taze halinde yeşil renktedir, yaşlandıkça 
biraz daha sarı renk alır. Hafif nane aroması vardır. 
Çok tatlıdır, glukoz, fruktoz oranı yüksek olduğundan 
çabuk kristalize olur ama kalitesi değişmez. Antiseptik 
ve anti bakteriyel olduğu için soğuk algınlığı ve bronşit 
rahatsızlığında, kolit ve gastrit gibi sindirim dahil bir çok 
rahatsızlıkta destek amaçlı kullanılır. Ihlamur çiçeği çayı 
da balı gibi çok faydalıdır. 

Bu yörede ikinci derecede nektar veren ballı bitkiler 
yüksek rakımlarda yetişen beyaz orman gülü, yaban 
mersini, böğürtlen ve ahudududur. Bunlardan elde edilen 
bal, severek yenilen Macahel’in “Karışık çiçek balı” 
olarak sofralarımızda yer alır.

“Macahel Balı”nın muhteşem doğal zenginliklerde, 
çok üstün özellikli Saf Kafkas arısınca üretilen nefis 
bal çeşitleri ile bir yöre ürünü olduğu, artık tüketiciler 
tarafından benimsendi. Ülkemiz doğal zenginlikler 
bakımından tam bir cennet. Tabi arılar için de. Bu 
cennetin bir köşesine ve arıcılığa hizmet etmenin bana 
nasip olması en büyük mükâfatım oldu.

1. Ali Nihat Gökyiğit
 Tekfen Holding Kurucusu 

 Arıcılarla Sohbet 

Orman Gülü Karayemiş
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Ziya Şahin1

TÜRKİYE ARI 
YETİŞTİRİCİLERİ 
MERKEZ BİRLİĞİ 
KURULUŞU GÖREVLERİ 
VE ÇALIŞMALARI

Ülkemiz 8.1 milyon arılı kovan, 114 bin ton bal üretimi 
ile dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Bu kadar 

önemli ve gelişmekte olan sektörün önünün açılması ve 
kurumsal bir muhatabının olması amacıyla 10 Mart 2001 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4631 sayılı “Hayvan 
Islah Kanununa” istinaden 2003 yılında kuruluşunu 
tamamlayan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TAB), 79 ilde toplam 72.048 üye ile Türkiye’de arı ve 
arıcıların temsil edildiği ve faaliyetlerini sürdüren tek sivil 
toplum kuruluşudur. Tüm arıcılar, 2009 yılından bu yana 
TAB ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortak programı olan 
Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlıdır ve izleme sistemiyle 
takip edilmektedir. TAB, ilgili bakanlıklar ve üniversiteler 

ile birlikte çalışıp, ortak projeler yürütmeyi ilke edinmiştir. 
Ülkesel arıcılık politikaları; TAB, kamu, üniversiteler ve 
sektör paydaşlarının iş birliği ile belirlenmektedir.

Arı Yetiştiricileri Birliği, Bakanlık tarafından arıcıların 
örgütlenmesi ve çağdaş dünya arıcılığına uyum sağlaması, 
arıcıların bilgi ve bilinç düzeylerinin yükselmesi, 
üretimde verimliliğin artırılması için desteklenmiş ve 
desteklenmekte olan bir kurumdur. İlgili bakanlıklar ve 
üniversiteler ile birlikte çalışıp, ortak projeler yürütmeyi 
ilke edinmiştir. Ülkesel arıcılık politikaları; Bakanlık 
ve TAB öncülüğünde, kamu, üniversiteler ve sektör 
paydaşlarının iş birliği ile belirlenmektedir.
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Ülkesel arıcılık politikaları; Bakanlık ve TAB öncülüğünde, 
kamu, üniversiteler ve sektör paydaşlarının iş birliği 
ile belirlenmektedir. Özellikle son yıllarda arı ıslahı, 
toplu varroa mücadelesi, sözleşmeli arıcılık, Tarsim, 
Neonicotinoid grubu pestisitlerin yasaklanması gereğini 
bilimsel olarak ortaya koymak, polinasyonun önemini 
her alanda duyurmak, her hafta arıcılık özelinde ulusal 
televizyon programı yaparak hem güncel gelişmeleri 
arıcılara aktarmak hem de bilim insanları ile eğitici 
içerikler üreterek yetiştiricilerin bilgi düzeylerini 
geliştirmek ve diğer birçok alanda çalışmaları ile sektöre 
öncülük yapmaktadır. Birlikler kurulduğu günden bugüne 
değin pek çok başarılı çalışmaya imza atmış ve kısa 
zamanda Türk tarımı içerisindeki yerini pekiştirmiştir. 
Bu durumun en önemli göstergesi de Dünya Arıcılar 
Birliği‘nin organizasyonu olan 45. Apimondia Kongresi 
2017 yılında İstanbul’da organize edilmiş ve ülkemizi çok 
iyi seviyede temsil ederek dünya çapında ses getirmiş 
olmasıdır.

Türkiye ve Dünya’da Birliklerin Gerekliliği
Dünya’da tarımsal alanda sivil toplum kuruluşları 
1800’lü yılların sonlarında örgütlenmeye başlamıştır. 
TAB, dünya arıcılığı göz önüne alındığında 110 yıl sonra 
örgütlenmeye başlamasına rağmen, 18 yıllık kısa bir 

süre içerisinde uluslararası arenada söz sahibi olmuştur. 
Türkiye arıcılığında, 1960’lı yıllardan 2000’li yıllara kadar 
koloni sayısı yaklaşık 3,5 milyona ulaşmıştır. Ancak 2000’li 
yıllar sonrası günümüz arı kolonisi sayılarına bakacak 
olursak %100’lere varan artışlar görülmektedir. Buna 
karşılık ormanlık, çayır ve mera alanlarının azaldığı, ülke 
topraklarının büyük bir kısmının erozyona uğradığı da 
bilinmektedir.

Moleküler tarım uygulamaları ve pestisit kullanımının 
artması bal arılarının yararlandığı nectar kaynaklarının 
azalmasına neden olmuştur. Bu durum neticesinde koloni 
verimliliğinde düşüşler yaşanmış ve gezginci arıcılıkta 
artışlar gerçekleşmiştir. Ayrıca yurtdışından kaçak ana 
arı girişi arı hastalık ve zararlılarının görülme sıklığını 
arttırmıştır.

Ülkemizde arıcı ve koloni sayısının devamlı artması, 
Anadolu’da ve kırsal alanlarda yığılmalara ve 
karmaşalara neden olarak çeşitli sorunları beraberinde 
getirmiştir. Bunun yanında kamuda arıcılıkla ilgili 
kurum ve kuruluşların ülke arıcılığının sorunlarını 
çözmekte yetersiz olması, yeterli donanıma sahip 
personel eksikliği, özel kuruluşların sektörün sadece 
arı ürünlerinde paketleyici rolü ile kalmaları, arıcılıkta 
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sürdürülebilirliğinin korunması noktasında zafiyetlere yol 
açmaktadır. Tüm bu sorunların çözüme kavuşturulması 
ve Bakanlığın sahada daha etkin olması için Birlikler 
çatısı altında üreticiler örgütlenmiştir.

TAB’nin Faaliyetleri
Uluslararası arıcılık özelinde sivil toplum kuruluşlarıyla 
iş birliğinin yanı sıra TAB, Dünya Arıcılar Birliği olan 
Apimodia’ya 2005 yılından buyana ülke arıcılığını 
uluslararası arenada temsil etmek ve hak ettiği yere 
taşımak amacıyla üye olmuştur. Dünya Arıcılar Birliğinin 
sahip olduğu Dünya Arıcılık Kongresi’ni ülkemizde 
gerçekleştirmek adına çalışmalar yaparak 45. Apimondia 
Kongresi’ni 2017 yılında, kongre tarihinde en yüksek 
katılımla ülkemizde ilk defa İstanbul’da organize etmeye 
hak kazanmıştır. TAB, Apimondia’nın yanı sıra Slav 
ülkelerinin oluşturduğu diğer bir uluslararası arıcılık 
örgütü olan Apislavia’nın da üyesidir ve üye ülkeler 
arasında lider konumdadır.

Ayrıca, Balkan Arıcılar Birliği Federasyonu, Asya 
Arıcılar Birliği, Apimondia Vakfı, Uluslararası Apiterapi 
Federasyonu, Arap Arıcılar Birliği, Avrupa Arıcılar Birliği 
vb. kuruluşlarla arıcılık sektörünü ilgilendiren her konuda 
iş birliği yapılmak suretiyle çalışmalar yürütülmektedir. 
TAB’nin rutin arıcılık faaliyetlerinin yanı sıra önemli 
projelere de öncülük yaparak dünya arıcılığında söz sahibi 
olacağı çalışmalar da yürütmektedir.

Türk Çam Balı Kimliklendirme Projesi TAGEM (2015(
TAB’nin ilk bal projesidir. Türkiye’de her ne kadar Ege 
ve Akdemiz Bölgesinde bulunan 8-10 ilde çam balı 
üretimi yapılıyor olsa da, üretim alanları bölgesel, 
üretimi ülkeseldir. Tüm illerdeki arıcılarımız üretime 
katılmaktadırlar. Dolayısıyla ülkesel bir baldır.

Çam Balı Projesinin Doğmasında Ana Etkenler Nelerdir? 
Dünya Çam Balı üretimin %92’si ülkemiz kaynaklıdır. 
Ancak; yurt dışı pazarda Avrupalıların kendi belirlediği 
kriterleri ile bal talep etmeleri üreticilerimiz adına 
bizim için kabul edilemezdir. Bugüne kadar da kriterler 
konulamamıştır. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı standart 
aralıkları yoktur. Dolayısıyla üreticilerimiz suçlu 
duruma düşmektedir. Dış pazarda önümüz tamamen 
kapatılmaktadır. C4 sorunu kendi içimizde yaratılan 
Avrupa’nın hiç ilgilenmediği bir sorun, bir «kalite kriteri» 
olarak arıcımızın karşısına çıkartılmıştır. TAGEM ve TAB 
ve üniversitelerimizde 4 yıllık uygulanan güdümlü proje 
sonunda, C4’ün bir kalite kriteri olmadığı, çam ballarında 
C4’ün kaldırılması kendi belirlediği kriterleri ile bal talep 
etmeleri. Bölgelerimizde üretilen çam balları parmak izleri 
çıkartılmıştır. Dolayısıyla coğrafi tesciller yapılabilecek 
duruma gelmiştir. Türk Gıda Kodeksinde Türk Çam balları 

olarak yerini almıştır. Ülkemizdeki çalışma çerçevesinde 
Uluslararası standardın oluşturulması adına ISO TC-
34/SC- 19 komitesi 2021 toplantılarında ele alınacaktır. 
Umarız uluslararası standardı da 2021-2022 yıllarında 
çıkartılmış olacaktır.

Monofloral Bal Projesi - TAGEM (2017)
Ülkemizin sahip olduğu bu potansiyelin değerlendirilmesi, 
farklı monofloral balların içeriklerinin çalışılarak 
özelliklerinin ortaya konulması ve dünya pazarında yerini 
alması son derece önemlidir. Bu kapsamda, TAGEM 
tarafından desteklenen TAB tarafından uygulanan 
TAGEM-17/ARGE/13 Nolu ‘’Türkiye’de Üretilen ve 
Ticari Potansiyeli Olan Monofloral Ballarda Parmak İzi 
Belirlenmesi’’ isimli bir proje gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında Kestane, Geven, Pamuk, Ayçiçeği ve 
Narenciye ballarının palinolojik, kimyasal ve fiziksel 
analizleri tamamlanmıştır. Proje ile ülkemizde üretilen 
bu monofloral balların fiziko-kimyasal içeriklerinin 
belirlenerek terapötik etkilerinin ortaya çıkarılması, 
kimliklendirilmesi ve coğrafi işaretlerinin belirlenerek 
ballarımızın uluslararası pazarda yerini alması 
amaçlanmıştır. Sonuç olarak ülkemizde üretilen bu 
monofloral balların zengin kimyasal içerikleri ile yüksek 
biyolojik ve antioksidan aktiviteleri ortaya konmuştur. 
Özellikle Kestane, Ayçiçek ve Geven ballarımız için 
bilimsel farkındalık oluşturularak Dünya ticaretine 
girmesine zemin hazırlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda   
gerek Apiterapi çalışmalarında gerekse uluslararası bal 
piyasasında yerini almış olacaktır.

Tağşişi Belirleme Projesi - TAGEM (2019)
Bu kapsamda Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Destekli ‘’Türkiye’de Üretilen ve Ticari Potansiyeli 
Yüksek Olan Monofloral Bal Çeşitlerinin ve Çam Balının 
Fruktofuranosidaz Aktivitelerinin, Amilaz ve Oligosakkarit 
Miktarlarının Araştırılması, Metotların Validasyonu ve 
Standardizasyonları’’ adlı proje gerçekleştirilmektedir. 
Bu proje ile balda yapılan tağşiş parametrelerin 
belirlenmesine yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve 
tağşişin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Projemiz 2019 yılında başlamış olup hala devam 
etmektedir. Bu projede Türkiye’de yapılmayan ve tağşişi 
belirleyen 3 metodun geliştirilmesi ve valide edilmesi ve 
Gıda Kontrol Laboratuvarlarına metotların öğretilmesi 
amaçlanmakta olup balların Fruktofuranosidaz 
aktiviteleri ve oligosakkarit miktarlarının belirlenmesine 
yönelik çalışmalar tamamlanmış olup olumlu sonuçlar 
alınmıştır. Mevcut durumda Amilaz aktivitesinin 
belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
Bu proje ile, ülkemizde merdiven altı diye tabir edilen 
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tüm balların analizlemeleri için metotlar geliştirilmiş 
olacaktır. Bu proje ile gerek üreticilerimizin gerekse 
tüketicilerimizin mağduriyetleri ortadan kaldırılmış 
olacaktır. Bir başka deyişle, ülkemizde pazara arz edilen 
tüm balların dünya kodeks normlarında analizleme 
metotları ulusal mevzuatlarımızda yerini almış olacaktır. 
Dünya ile rekabetimizin önü açılmış olacaktır. 

Ülkesel Islah Projesi - TAGEM (2018)
Türkiye’nin en kapsamlı “Ülkesel Arı Islahı Projesini” 
Bakanlığımız TAGEM Birimi ile 2018 yılında başlatmış 
bulunmaktayız. Proje kapsamında; Anadolu Arısı, 
Gökçeada Ekotipi, Yığılca Ekotipi, Hatay Arısı, Kırklareli 
Arısının ıslah çalışmaları yapılacaktır. 

5 bölgede başlatılan bu projemizle mevcut ırk ve 
ekotiplerimiz belirli karakterler yönünden ıslah edilerek 
koruma alanları oluşturulacak ve bölge illerimizde ıslah 
merkezleri kurulacaktır. Bölgelerde sürüler oluşturulmuş 
morfolojik, moleküler, fizyolojik karakterlerin tespitleri 
yapılıp bölgelerinde koruma altına alınması sağlanacaktır. 
Bu projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, 
Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz tarafından Islah 
Projelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda, 
TAB’ın koordinatörlüğünde Ulusal Islah Projesi’nin 
Uygulanması yapılmalıdır. En temel amacımız ülkesel 
olarak, bölgelerimizde ıslah merkezlerinin kurulması ve 
bunların üreten merkezler haline getirilmesidır.

Sözleşmeli Arıcılık Projesi ve DITAP
2017 yılında İstanbul’da düzenlediğimiz 45. Apimondia 
Kongresi ülkemiz ballarının tanınırlığını arttırmıştır. 
Bu kongrede ballarımız kalitesini ortaya koymuş, iki 
dünya kongresinde de ballarımız dünya birinciliğini 
almıştır. Ancak genel olarak pazarlama noktasında 
yetersiz kalınması, üretim miktarını ve kaliteyi olumsuz 
etkilemektedir. Buradan yola çıkarak, TAB olarak 2017 
yılında hazırladığımız proje; Sözleşmeli Arıcılık Modeli’dir. 
Türkiye’de arıcılık işletmelerinde üretilen balların 
kaliteleri ile kovan başına bal verimlerinin arttırılıp dünya 
ortalaması seviyesine çıkararak, işletmelerin kalite ve 
fiyat bazında rekabet edebilecek konuma getirilmesidir. 
Sözleşmeli arıcılık projesinin hedefi: Türkiye’de üretilen arı 
ürünlerinde kalite yaratmaktır. Aynı zamanda tüketicinin 
güvenli arı ürünlerine ulaşmasını sağlanacaktır.

2020 yılında sözleşmeli arıcılığın başlatılması için TAB 
olarak özel ve kamu kurumlarıyla görüşmeler yapılmıştır. 
Girişimler sonucunda 250 ton bal TAB’nin organizatör 
ve garantörlüğüyle; il birlikleri ve üye arıcılardan Gıda 
Kodeksine uygun alınıp anlaşmanın yapıldığı resmi kuruma 
teslim edilmiştir. Bu uygulama sonucu bal piyasasında 
bir rekabet gücü ve fiyat politikası oluşturularak, 
arıcıların ürünü değer kazanmıştır. Bu çalışmalar 

önümüzdeki yıllarda yaygınlaştırılarak arıcılıkta piyasa 
sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Burada Birlikler 
sözleşmeli arıcılıkta bir düzenleyici görevi görmekte, 
arıcılığın en büyük problemi olan pazarlama konusundaki 
problemin çözümünde kilit rol oynamaktadırlar. Ayrıca 
Birlikler kanalıyla, arıcılarımızın talepleri doğrultusunda 
girdi temini de yapılarak sözleşmeli arıcılık projesi 
amacına ulaşmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda bal ve diğer arı ürünlerinde 
sözleşmeli arıcılık modelinin yaygınlaştırılıp uygulanması 
için yoğun çaba ve gayret içindeyiz.

Tarım ve Orman Bakanının bizzat lansmanını yaptığı 
Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hususunda, örgütlenmenin 
en güzel örneğini TAB göstermiştir. Bakanlığımız 
bünyesinde DİTAP Sistemine Birliklerin dahil olması 
hususunda çalışma başlamasıyla beraber, Birliklerimiz 
1 hafta içerisinde sisteme kaydedilmiş ve iller bazında 
duyurular başlatılmıştır. Sahada Birliklerle beraber DİTAP 
kısa sürede amacına ulaşacaktır. Arıcılarımızın balının 
pazarlanmasına katkı anlamında en hızlı çalışmayı da 
TAB gerçekleştirecektir.

Apiterapi Ürünleri Üretim Projesi
Ülkemizde bal dışındaki diğer arı ürünleri üretimi az 
miktarda olup, yaklaşık olarak yıllık 2,5 ton arı sütü, 9 
ton propolis, 310 ton polen ve 10 ton arı ekmeği üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Diğer arı ürünlerinin talep açığı 
ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Arıcılığın en önemli 
girdisi olan bu hammaddeler tarım ürünü olarak değil, 
sanayi girdisi olarak ithal edilmektedir. Mevcut durum 
göz önünde bulundurulduğunda; hem iç piyasada diğer 
arı ürünlerine talep varken, arı ürünlerini ithal eden 
ülke konumunda olmak düşündürücü bir durumdur. 
Bunda da en önemli etken; üreticilerimizin halen arı 
ürünleri üretimini, modern arıcılık tekniklerinden uzak 
gerçekleştirmektedir. Her yıl 400-500 aile projeden 
yararlandırılarak, aile işletmesi olması sebebiyle yaklaşık 
4000-5000 kişilik istihdam sağlanacaktır.

ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) 
Toplantıları (Fransa)
Bugüne kadar Dünya ticaretinde en büyük eksiğimiz 
arı ürünlerimizin uluslararası tanınırlık ve standart 
çalışmalarının olmayışıdır. Bu sebeple 2019 yılında TAB 
olarak TSE aracılığıyle ISO görüşmeleri başlatılmıştır. 
Ticarete konu olan ballarımızın kimliklendirme projesi 
ile tescili yapılarak kodeks mevzuatında ve uluslararası 
literatürde yer alması sağlanacaktır. Bu sayede ülkemiz 
ballarının yurt dışına ihraç yolu açılmış olacaktır. Bu 
bağlamda ülkemiz adına ciddi bir adım attık. Katılmış 
olduğumuz Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) 
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Toplantısı ile, Türk çam balının uluslararası standardının 
belirlenmesi konusunda alt komisyonda çalışmaya 
başlama kararı alınmıştır. Propolis çalışma komisyonu 
başkan yardımcılığını ülkemiz yapacaktır. Polen ve bal 
çalışma grubunun içinde yer alınmıştır. Toplantıda, ayrıca 
2021 yılı ISO/TC 34/SC 19 “Bal Ürünleri” alt komite 
toplantısının Türkiye’de TSE’nin ev sahipliği ile yapılması 
prensip kararı olarak kararlaştırılmıştır.

Uluslararası Coğrafi Işaret Projesi
Türkiye Bal Değer Zincirinin Uluslararası Coğrafi İşaretler 
Yardımıyla Sürdürülebilirliğinin Desteklenmesi Projesi

Ülkemizde üretilen çam balı dünya çam balı üretiminin 
%92’lik dilimini oluşturmaktadır. Buna rağmen uluslar-
arası piyasada hâkimiyet sağlanamamıştır.

Coğrafi İşaretler, ürünün kalitesini garanti etmesi, 
ürünün tanınırlığını ve katma değerini arttırması ve yöreye 
ekonomik katkı sağlaması açısından önemlidir.

“COĞRAFI IŞARET YERELLIĞIN DÜNYA ILE 
BULUŞMASIDIR”
Manuka balından içeriği daha zengin olan çam balımız, 
Manuka balı kadar tanınmamaktadır. Bu sebeple 
uluslararası coğrafi işareti önemsemekteyiz. Bu proje 
sayesinde uluslararası arena da ülkemizin çam balının 
tanınırlığı sağlanacak ve dünya pazarına açılacaktır.

1. TAB – Meteoroloji Işbirliği Protokolü Ile Erken  
Uyarı Sistemi
Bal arılarının yaşaması için gerekli ve elzem olan her 
türlü gıda doğadaki çiçekli bitkilerdir. Bu sebeple arılar 
yüzde yüz doğaya bağlı canlılardır. Doğada meydana 
gelebilecek her türlü olumsuzluk ilk ve doğrudan arıları 
etkileyecektir.

Günümüze kadar yaşanan iklim değişiklikleri ve 
gelecekteki olası senaryoların bitkiler üzerindeki etkisi, 
bitkilerin çiçeklenmesini direk etkileyecek, nektar ve 
polene ulaşmada sıkıntı yaşayan arılar yeterli gelişme ve 
üretim yapamayacaktır. Doğadaki en büyük doğal tozlayıcı 
olan arıcılıkta sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi, arıların 
ve arıcıların bu süreçte eski alışkanlıklarını bırakıp iklim 
değişikliklerine uyum sağlayabilmeleri için meteorolojik 
veri sistemlerinin erken ve etkin şekilde kullanılması 
Tarım ve Arıcılık için çok önem arz etmektedir. Bunun için 
TAB ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılmıştır. Tarım ve 
Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin himayesinde 
yapılan protokol gereği, TAB ve İl Arı Yetiştiricileri 
Birliklerimize Türkiye’nin meteorolojik verileri erken 
uyarı sistemiyle arıcılara ulaştırılıp, iklim değişikliklerinin 
olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflenmiştir.
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2. Arıcılık Mesleğine Resmi Statü Kazandırdık
Arıcılık konusunda büyük potansiyele sahip ülkemizde 
arıcılık faaliyetlerini yürütecek kalifiye arı ve arı ürünleri 
üreticilerine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Arzulanan miktarda kaliteli balın üretimi yanında 
arısütü, polen, propolis ve arı zehiri gibi katma değerli 
arı ürünlerinin üretilebilmesi için yeterli sürede ve 
uygulamalı eğitim almış profesyonel arıcılara gereksinim 
vardır. Sektördeki bu eksikliği kapatmak adına, Milli Eğitim 
Bakanlığına iletmiş olduğumuz taleplerimiz sonucunda;
Arıcılık eğitiminin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 
doğrultusunda Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) programları 
kapsamına alınarak, Arıcılık meslek dalı çıraklık eğitimi 
uygulamaları kapsamına alınmıştır.

25.10.2020 tarih itibariyle arıcılık resmi meslek statüsüne 
kavuşturulmuştur. 25.10.2020 tarihi öncesi AKS ye kayıtlı, 
sadece Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği bünyesinde 
bulunan İl Birliklerine üye arıcılar doğrudan Ustalık 
Belgesine denklik alacaktır.

Genel Değerlendirme
Örgütlenme de birçok STK olmasına karşın, Türkiye 
Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ülkemiz profesyonel 
arıcılarını temsil eden üst çatıdır. Ancak TAB şu anda 
ki işlevi ile değişik kurum ve kuruluşlar tarafından 
sadece sorun giderici bir yapı olarak görülmektedir. 
Aslında kamu ile beraber üst akıl durumunda olmalıdır. 
Bu nedenle bu kurum Türk arıcılığının koordinasyon ve 
geleceğine yönelik atılımlar yapabilen bir yetkinliğe sahip 
olmalıdır. Bunun için gerekli yasal mevzuat ve yönetmelik 
düzenlemeleri tekrar ele alınmalıdır. Sonuç olarak yapılan 
bu işlevsel, hesap verebilen bu yapı profesyonel Türk 
arıcısını bir kurum haline getirecektir. Böylece Dünya ile 

rekabet edebilen, elde ettiği ürünlerle güvenilir bir marka 
yaratma yolunda adımlar atılmıştır. Son yıllarda ülke 
arıcılığına baktığımız zaman Dünya Arıcılığı ile iş birliği 
içerisine girebilen bir yapı ortaya çıkartılmıştır.

Son yıllarda yapılan çalışmalar ve tamamlanan projeler 
bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki, 20 yıldır 
Türkiye Arıcılığındaki kazanımlara gölge düşürülmek 
istenmektedir.

Ülkemiz arıcılığının örgütlü yapısının güçlü olmasının 
kamunun yükünü azaltacağı bir gerçektir. Sektörün 
sürdürülebilir olabilmesi için, gerek arıcıların gerekse 
üretimlerinin kayıt altında izlenebilir olması ülke arıcılık 
sektörünü daha ileriye götürecektir.

Bu noktadan hareketle gerek hobi arıcıların gerekse 
profesyonel arıcıların kamu tarafından kurulmasına izin 
verilen Birlik çatısı altında desteklenmesi gerekmektedir. 
Birlikler bünyesinde gerek aday üye gerekse asil üye 
olarak bulunmaları ve Birlik çatısı altında birleştirilerek 
desteklenmesinin ülkemiz arıcılığının yararına olacağını 
ifade etmek istiyoruz.

Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki sivil toplum örgütlerinin 
temel görevi sektörün paydaşlarını bir araya getirmek 
ve kurumlar nezdinde temsil etmektir. Bugün Arı 
Yetiştiricileri Birliği altında örgütlenen arıcılar tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarında temsil edilmekte, sorunları ve 
çözüm önerileri dile getirilmekte; uluslararası, ülke ve 
il düzeyinde bir araya gelebilecekleri organizasyonlar 
yapılmakta, arıcı kimliği üzerinden ortak paydalar 
oluşturulmaktadır.

Meslek kültür ve bilincinin gelişmesine katkı sağlayan 
Birlik yapılanması sayesinde yasal ve ahlaki zeminde, 
kimseyi mağdur etmeden sorunların çözümüne katkı 
sağlanmaktadır. Birlikler kanalıyla; arı kolonilerinin 
takibi, arı ürünlerinin kayıt altına alınması ve gelecekte 
uygulanması planlanan hastalık ve zararlı takibi 
gerçekleştirilmektedir. 

Birliklerin varlığı sayesinde arıcılar her türlü yozlaşmaya 
karşı ahilik kültürü çerçevesinde birbirine ve çevreye 
saygılı, devletine karşı ilkeli ve çalışmasını kolaylaştırıcı 
olmaktadır. Birlikler sayesinde arıcılar kardeş olmakta, 
ötekileştirmeye meydan vermemektedir. Bundan sonraki 
süreçte de Birliğimiz bu ilkeli tavrından ödün vermeden 
yoluna devam edecektir.

1. Ziya ŞAHİN
 Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği  Başkanı
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Bizler, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden 
STK’lar, arıcılılık profesyonelleri ve akademisyenler 

olarak 21 Ağustos 2021’de orman yangınlarından en 
çok etkilenen Muğla’da ülkemiz arıcıları için bir araya 
geldik. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), 
Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ve Güvenilir Ürün 
Platformu (GÜP) tarafından BEE’O Propolis desteği ile 
gerçekleştirdiğimiz “Yangının arıcılık sektörüne ve çam 
balı üretimine etkileri ve yapılması gerekenler” panelinde 
yangından etkilenen arıcıların mevcut durumu ve yapılması 
gerekenleri konunun tüm paydaşları ile değerlendirerek 
aşağıdaki önerileri sunmakta mutabık kaldık.

1 - Acil eylem planı hazırlamak üzere; Tarım ve Orman 
Bakanlığımız başta olmak üzere Üniversiteler, ilgili kamu 
kuruluşları ve arı yetiştirici birlikleri ile beraber Çalıştay 
yapılmalıdır.
 
2 - Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Antalya’da bulunan 
çam balı üretim alanları Genel Müdürlüğümüz talimatları 
ve İl Müdürlüklerince yerleşime, kapasite üzeri müsaade 
edilmesini talep etmekteyiz. Çünkü çam balı yılın son bal 
üretimidir. Arıcılarımızın büyük bir kısmı Anadolu’da bal 
üretimi yapamamıştır.
 

3 - Bu yıla mahsus olmak üzere, profesyonel arıcılarımıza 
işletme yaşam desteği verilmesi, verilecek desteğin 
sonbahar dönemine girilmeden verilmesi gerekmektedir. 
(Arılı kovan desteği bu yıla has olmak koşuluyla iki kat 
verilebilir)
 
4 - Bal üretim alanlarının arttırılması konusunda 2019 
yılında Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye Türkiye 
Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından sunulan 
raporun baz alınarak, kısa ve orta vadede yapılması 
planlanan çalışmalar öne alınmalıdır.
 
5 - Çam Koşnilinin (Marchalina hellenica) zararlı böcek 
kategorisinden çıkartılması yapılacak saha çalışmaları ile 
basra böceğinin adapte olabileceği bölgeler belirlenmeli ve 
buradaki Pinus spp. ağaçlarına böceğin transplantasyonu 
yapılmalıdır.
 
6 - Kontrollü bir şekilde bu yıl ve önümüzdeki yıllara 
has olarak milli emlak arazilerinin bal üretimine 
açılmasını ve Kuşadası Milli Parkı’nın bu yıla özel çam 
balı üretimi için kullandırılma kararı alınmıştır. Arıcılığın 
kendini toparlama süreci göz önüne alınarak yasak ve 
kısıtlamalardan muaf üretim olanakları sağlanmalıdır. 

”YANGININ ARICILIK 
SEKTÖRÜNE VE ÇAM BALI 
ÜRETİMİNE ETKİLERİ VE 
YAPILMASI GEREKENLER” 
PANELİ SONUÇ BİLDİRİSİ

Özel Konu: Bal

Çalıştay Katılımcıları
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7- Basralı orman alanlarının tespiti ve bu alanlarda 
ormancılık faaliyetlerinin belirlenen/belirlenecek 
esaslara göre işletilmesi hususu böceğin doğal olarak 
yayılış yaptığı Antalya, İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale 
ve İstanbul Orman Bölge Müdürlükleri içinde plan 
yenileme dönemlerinde yapılmalıdır. Böylelikle ülkemiz 
basralı ormanların envanteri çıkartılmalı ve bu alanlardan 
yararlanma düzeyi arttırılmalıdır.

8 - Son 30-35 yıldır meydana gelen yangınlar, kesimler 
ve yapılaşmalar nedeniyle en az 30 bin ha’lık (Hektar) 
basralı sahalar kaybedilmiş ve çam balı üretim alanları 
daralmıştır. Mevcut kaybedilen bu alanların yerine telafi 
edici çalışmalar bugüne kadar yapılmamıştır. Basra 
böceğinin ağaca yerleşmesi ile bal verimi sağlamasının 
ancak ağaçların 35-40 yaşından sonra gerçekleştiği ve 
ağaç kerestesinin ekonomik getirisine göre çam balının 
bir ağaçtan ekonomik getirisinin 100 kat fazla olduğu 
unutulmamalıdır.
 
9 - Arılı kovan destekleme tespitlerinin geç sonbahar 
yerine Ağustos ayında yapılmaya başlanmalı ve miktarı 
arttırılmalıdır.
 
10 - Üretim gerçekleşmeyen birçok bölge göz önüne 
alınınca arıcılarımızın bu yıl ödemesi gelen Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na olan borçlarının ülke 
genelini kapsar şekilde en az 1 yıl faizsiz ertelenmeli veya 
af edilmelidir.
 
11 - Kovan desteğinin %100 arttırılarak ödenmeli ve çam 
balı üreticilerine 30 TL/kg üretim desteği verilmelidir.
 
12 - Yanan bölgenin restorasyonu açısından 

 • 30 yaşından daha yaşlı kızılçam ormanları,  
  doğal gençleşme oranları farklı olsa da büyük   
  oranda gençleşecektir. Bu nedenle, boşaltma  
  kesimleri sonrasında bu alanlarda herhangi bir  
  ekim veya dikim çalışmasına gerek yoktur.  
  Genel olarak bu sahalara tohum serpme yapıldığı  
  bilinmektedir. Söz konusu sahalara ait lokal tohum  
  kaynakları büyük ihtimalle bulunmamaktadır.  
  Dolayısıyla diğer bölgelerden (tohum transfer  
  sınırlarının dışından)  getirilecek tohumların  
  bu bölgelere serpilmesi uzun dönemde genetik  
  bir bozulmaya neden olacağından bu uygulamadan  
  kaçınılmalıdır.

 • Maki ve sert yapraklı ormanlar kısa bir süre  
  içinde eski yapılarına ulaşacaklardır. Yangın  
  sahasının büyüklüğü nedeniyle bu alanlarda  

  herhangi bir çalışmaya gerek bulunmamaktadır.  
  Bu sahaların ağaçlandırmaya konu edilmesi de  
  uygun olmayacaktır. Çünkü sürgünden yenilenen  
  çalılar çok hızlı bir büyüme gösterecektir ve  
  dikilecek fidanların bu bitkilerle mücadele etmesi  
  pek mümkün görünmemektedir.

 • Genç kızılçam ormanları (yaklaşık olarak  
  30 yaşından küçük) asıl olarak ağaçlandırma  
  çalışmalarına konu olması gereken sahalardır.  
  Bu alanlarda uygun ağaçlandırma teknikleriyle  
  çalışmaların yapılması gerekir. Ağaçlandırma da  
  kullanılacak türlerin başında da kızılçam  
  gelmektedir. Mevcut yangınlar bize yangına  
  dirençli-dayanaklı orman kurma kapsamında  
  tür değişime giden uygulamaların pek bir faydasının  
  olmadığını kanıtlamış bulunmaktadır. Mega-yangın  
  karşısında hangi türle ağaçlandırma yapılırsa  
  yapılsın fark etmemektedir. Öte yandan  
  değiştirilmesi gerekenin doğa değil, insanın ve
  onun doğayla olan ilişkisinin olduğu bu yangınlarla  
  birlikte bir kez daha ortaya çıkmıştır.

 • Yangın geçiren sahalarda yanmayan veya kısmen  
  zarar gören ağaçların kesilmemesi, bu ağaçların  
  Basra böceğinin devamlılığı açısında korunması  
  gerekmektedir.

Çalıştaya katılanlar;
Ziya ŞAHİN
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı
Veli TÜRK 
Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Celal TOPRAK
Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Gıda Yük. Müh.  
Aslı Elif TANUĞUR SAMANCI
BEE’O Kurucusu ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Ali KAVGACI
Karabük Üni. Orman Müh. Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa AVCI
Isparta Üni. Orman Entomolojisi Bl. 
Emrah AYDOĞDU
Ahbap Derneği Başkan Yardımcısı 
Nedim KALPAKLIOĞLU
Ege İhracatçı Birlikleri Y.K. Üyesi 
Yunus MANAV 
Manav Food Genel Müdürü 
Emre YILDIRIM
Apimaye Genel Müdürü 
Gıda Müh. Elif ATTEPE
Güvenilir Ürün Platformu Gen. Sek.
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Fikri mülkiyet ve turizm konusu hakkında bir yazı yazma 
fikri pratik bir ihtiyaçtan doğdu. Son yıllarda gündemde 

olan konulardan kültür ve turizm sinerjisini anlatan iyi bir 
örnek oluşturacağını düşündüğümden özelde Coğrafi 
İşaretler, genelde ise Fikri Mülkiyetin turizmi nasıl 
büyüttüğü ve yeni fırsatları doğurduğu ile ilgili ilgili genel 
bir resim ortaya koymaya çalışacağım.

Konuya YÜciTA Başkanı Sevgili Yavuz Tekelioğlu Hocamızın 
YÜciDERGİ'nin ilk sayısında yer alan "Coğrafi İşaretlerin 
A,B,C'si" adlı makalesinden, bütün meseleyi daha baştan 
çok güzel özetleyen bir alıntıyla başlamak istiyorum." 
...Coğrafi işaret bir fikri mülkiyet hakkıdır... (Bu noktada 
belirtmeliyim ki fikri mülkiyet konusu coğrafi işaretlerin 
popülaritesinden yararlanarak buradan kendisine 
daha geniş kitlelerle iletişim kurma kanalı yaratabilir. 
Keza bu durum coğrafi işaretler için de geçerlidir.) Yöre 
(yer-destinasyon) sadece iklim, toprak ve tarımsal 
faktörlerden etkilenen bir alan değil, aynı zamanda bir 
beşeri bilgi, beceri, yetenek, ustalık ve gelenek alanıdır.  
 

Ürüne tüm özellik, kalite ve tipikliğini veren de yöredeki 
bu doğal ve beşeri faktörlerin tümüdür…” İşte bu yazıda 
tam da bahsedeceğimiz konular; fikri mülkiyet, turizm, 
kalkınma, markalaşma, kültür, yer (destinasyon) insan ve 
üretim olacaktır.

Konuyu tasarlarken her iki alandaki tecrübelerimden, 
WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Organizasyonu) ve 
UNWTO (BM Dünya Turizm Örgütü) metin ve raporlarından 
faydalandım.

Bu yazıda fikri mülkiyet sisteminin genel olarak turizmi 
nasıl desteklediği ortaya konulup fikri mülkiyet sistemi 
içinde yöresel ürünler ve coğrafi işaretlerin örnek 
olayla (Fethiye lezzeti/Taste of Fethiye) destinasyon 
markalamasına katkısı anlatılmaktadır. Fikri mülkiyet 
sisteminin içinde yer alan sınai mülkiyet hakları ve 
telif haklarına kısaca değinilerek bu sistemin turizm 
değer zincirine katkısı ve nihai olarak destinasyon 
markalamasına etkisi örneklerle açıklanmaktadır. 

FİKRİ MÜLKİYET VE TURİZM: 
TURİZMİ BÜYÜTMENİN
BİR YOLU…

360 Derece Coğrafi İşaretler

İrfan Önal1
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“…Markalaşma, turizmci ve iletişimcilerin çok kullandığı 
bir kavramdır. Peki fikri haklar, markalaşma ve turizm 
arasında nasıl bir ilişki var? Fikri haklar, destinasyon 
markalamasını, ürün geliştirmeyi nasıl etkiliyor?  
Bu etkileşimle yerel kalkınma nasıl destekleniyor?...”

Turizmin Önemi:
Turizm endüstrisi sürdürülebilir sosyo-ekonomik 
gelişmenin önemli bir destekçisidir. Turizm destinasyonları 
arasındaki rekabet de bu gelişmeyle paralel hareket 
etmektedir. Dünyanın neredeyse her noktası “Dünyanın 
En Güzel Yeri” iddiasıyla markalaşma amacı peşindeyken 
bu durum insanların tek ve otantik turizm deneyimi 
yaşamak isteklerinden kaynaklanmaktadır.

Öte yandan turizmin önemi Covid-19 ile birlikte daha da 
belirginleşmiştir. İnsan hareketinin durmasıyla kesintiye 
uğrayan turizm endüstrisi az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerin ekonomilerinde 
önemli bir yere sahiptir. Salgından en çok etkilenen 
sektörlerin başında gelen turizm, salgın sonrası da 
ekonomik iyileşmeye etkileri nedeniyle yeni politikalarla 
desteklenme önceliği taşıyor.

Turizm çok yönlü yapısı gereğince, altyapı, iletişim, inşaat, 
ulaşım, konaklama, kültür, yiyecek ve içecek, el sanatları, 
mücevherat, tekstil, kozmetik ve dinlenme/eğlenme 
gibi pek çok ekonomik faaliyetle ilişkilidir. Bu nedenle 
ekonomiyi canlandırmada önemli bir etken olarak kabul 
edilmektedir.

Fikri mülkiyet sistemi turizmin gelişimini nasıl etkiliyor?
İşte bu noktada fikri haklar sistemi de turizm endüstrisinin 
hızlı gelişmesine ve rekabet gücüne yardımcı olan önemli 
bir araç konumundadır. Tıpkı, turizmin sosyo-ekonomik 
refaha ve gelişmeye önemli katkısı gibi fikri haklar sistemi 
de (marka, coğrafi işaret, telif veya patent gibi) yaratıcılığı 
ve yeniliği öne çıkararak bireylerin veya organizasyonların 
(kamu veya özel her türlü yapı) kendilerini ve ürünlerini 
ayrıştırmalarını ve farklılaştırmalarını sağlamaktadır. 

Fikri mülkiyet hakları öncelikle sahibine yararlar 
sağlamakla birlikte turizm değer zincirinde genele 
sağladığı faydaları da şöyle sıralayabiliriz:

 - Şirketler ve destinasyon bazında yönetimin ve  
  sürdürülebilirliğin iyileşmesini sağlar.
 - Turizm deneyiminin daha da güçlenmesini sağlar  
  veya standartların, protokol ve belgelendirmelerle  
  yükselmesini sağlayarak turist güvenini artırır.
 - Şirketlerin, birlik içindeki üyelerin veya destinas- 
  yonların pazar ve marka değerlerinin artmasını  
  sağlar.

 - Stratejik iş birliklerini artırarak değer yükselmesine  
  ve pazarlık gücüne olumlu etki eder.
 - Destinasyonların, ürün ve hizmetlerin farklılaş- 
  masına yardımcı olarak rekabet gücünü artırır.
 - Destinasyonların ve şirketlerin değer ve vizyonlarının  
  yükselmesine yardımcı olur.
 - Yatırımları cezbeder ve özellikle küçük ve orta  
  ölçekli şirketlerin finansman bulmasını sağlar.
 - Yeni niş marketler yaratır.
 - Satışları artırır.

Bu arada şunu da unutmamak gerekir; fikri mülkiyet 
sisteminin katkılarından yararlanmak için belirli 
maliyetlere katlanmak ve zaman gereklidir.

Turizmdeki başlıca fikri mülkiyet hakları:
Turizmin çok çeşitli yapısı gereğince fikri mülkiyet 
sistemi yönetim stratejisini iyi algılamak gerekir. Güçlü 
bir marka yaratmak hizmet sektörünün her alanında 
olduğu gibi turizmde de çok önemlidir. Markalaşma bir 
turizm destinasyonunun rekabet ortamındaki en önemli 
konusudur. Günümüz rekabet ortamında destinasyonlar 
için rekabet güçlerini bilmek, müşteri çeşitliliğini anlamak 
ve rakip destinasyonların nerede konumlandıklarını 
bilmek çok önemlidir. Bunları, turizm marka stratejisinin 
ana unsurları olarak belirtebiliriz.

Turizmde destinasyonların marka sürecinde öncelikle 
ülke markası ana marka (şemsiye marka) olarak 
konumlanmaktadır (UNWTO and European Travel 
Commission, 2009, Handbook on Tourism Destination 
Branding).

Ticari markalar:
Destinasyonlar daha fazla niş turisti kendilerine 
çekebilmek için logo, slogan vb. kayıtlı sembol ve sözleri 
kullanmaktadırlar. Bu semboller ulusal veya uluslararası 
fikri mülkiyet sistemi içinde kayıt ettirilebilen marka 
unsurlarıdır. Bu semboller markalaşma yolunda söz 
konusu hizmetin veya ürünün vaadini temsil etmektedirler. 
Bu durum aslında vaadin yerine getirilmesini garanti 
eden ve söz konusu destinasyon ya da şirketin markasını 
temsil etmekle ilgilidir.

Kolektif markalar ve belgelendirme (collective marks 
and certification):
Kalitesi ve standartları sertifikalanmış ve onaylanmış bir 
hizmet veya ürünün (sağlık ve hijyen kurallarına ilişkin 
oluşturulmuş ve onaylanmış kodlar, otel, acente veya tur 
operatörleri vb. için),  söz konusu itibar değerinin parçası 
olmak değer zincirinde ve markalaşma yolunda çok 
önemli olmaktadır (bkz.. Taste of Fethiye).
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Ayrıca, yerel kültür, miras ve sosyal hayatın önemli bir 
parçası kabul edilen el sanatları da yerel kalkınmanın ve 
turizmin önemli unsurları arasında olup belgelendirilmiş 
ürün ve hizmetler, söz konusu destinasyonun markalama 
çabalarına büyük destek oluşturmaktadır (bkz. Venedik, 
Murano Cam işçiliği).

Coğrafi işaretler:
Coğrafi işaretler bir destinasyonun markalaşma sürecinin 
en önemli destekçileridir. Özellikle gastronomi turizmi 
yoluyla yerel kalkınmayı ve turizmi desteklerler. Bu 
durumu kanıtlayan ülkemizde ve dünyada sayısız örnek 
vardır. Gaziantep’in son yıllarda coğrafi işaretli ürünleri ve 
gastronomi aracılığıyla gerçekleştirdiği marka süreci de 
buna iyi bir örnektir.

Telif hakları:
Yerel kültürel ve artistik ifadeler ve yaratımlar söz konusu 
destinasyonun turizm ürünleri olarak büyük öneme 
sahiptir. Telif haklarını koruyan fikri mülkiyet sistemi de 
yerel sanatçıların ve üreticilerin söz konusu üretimlerini 
koruyarak ve onlara finansal bir kaynak oluşturarak 
üretimlerinin sürdürülebilirliğine katkı verir. Ayrıca 
turizmle ilişkili olarak, artistik üretim sürecinin ürünü 
olmaları nedeniyle, turizm destinasyonlarına ait broşür, 
kitapçık, logo, web sitesi, rezervasyon siteleri, imaj veya 
audiovisual materyaller, müzelerin koleksiyon objelerinin 
replikaları, kültürel mirasa ilişkin objeler de telif haklarına 
konu olmaktadırlar.

Dizayn:
Turizm sektörüyle ilgili olarak iç mekân tasarımı, tekstil 
ürünleri, el sanatları, çantalar, mücevherat gibi unsurlar 
dizayna ilişkin korumaya tabidirler.

Patentler:
Patent bir icada ilişkin hakları ifade eder. Bu icat bir ürün 
olabileceği gibi bir problemin çözümüne ilişkin yeni bir 
süreci ve yöntemi de ifade edebilir. Turizm sektöründe 
de genellikle rezervasyon sistemlerine ilişkin bilgisayar 
programları sayılabilir. Bunun yanında turizm sektörü 
değer zincirinde pek çok konu patente konu olabilir (örn. 
Turistlerin vergisiz alışverişine olanak veren aplikasyon).

Ticari sırlar:
Büyük veriye ilişkin bilgiler, müşteri bilgileri korunması 
gerekli olan ticari sırlara konudur. Bu bilgiler, turizm 
destinasyonlarının ürün geliştirme, tanıtım ve pazarlama 
stratejilerinin oluşmasında büyük öneme sahiptir.

Geleneksel bilgi ve kültürel ifadeler:
Kuşaklar arası bilgi, gelenek ve görenek aktarımı olarak 
da ifade edebileceğimiz söz konusu değerler doğrudan 

yerel halkla ilgili olup bazı destinasyonlar için çok değerli 
ürün veya hizmet olabilmektedir (bazı, sağlık ve esenlik 
uygulamaları, wellness vb.). Bu bilgi ve ifadeler genellikle 
bir topluluğa aittirler ve o yörede yaşayan insanlar 
tarafından sürdürülürler. Bu ifadeler fikri mülkiyet sistemi 
içinde %100 bir korumaya tabi olmayabilir ancak turizm 
ve toplum girişimciliği anlamında fikri mülkiyet sistemi 
içinde telif hakları, bağlantılı haklar, ticari markalar, 
belgelendirme veya toplu haklar, coğrafi işaretler ve 
endüstriyel dizayn bağlamında yer alabilirler.

Fikri mülkiyet sistemi içinde turizmi geliştirmek:
Kısaca, fikri mülkiyet sisteminin turizm değer zincirinde 
ve destinasyon markalamasında katma değer yaratıp 
nihayetinde markalamayı ve kalkınmayı destekleme işlevi 
vardır.

Fethiye Lezzeti (Taste of Fethiye) Örneği:
Turizm sektörü ve yerel üreticilerin sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri uyarınca birlikte çalışmasını 
destekleyen bir projedir. Proje İngiltere merkezli The 
Travel Foundation tarafından FETAV (Fethiye Turizm, 
Tanıtım, Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı) ile işbirliği yapılarak 
2009 yılından beri yürütülmektedir. Destinasyona turist 
getiren tur operatörleri ve yerel üreticilerin iş birliğiyle, 
belgelendirme yardımıyla yerel kalkınma, turist 
memnuniyeti ve destinasyon tanıtımı ve markalama 
amaçlanmıştır.

Proje yerel ürünleri otelcilerle buluşturarak Fethiye 
Lezzetlerinin markalaşmasına katkı sunmakta, turist 
güveni ve memnuniyetini de artırmaktadır. Proje, fikri 
mülkiyet sistemi içinde ticari marka, toplu haklar ve 
belgelendirme araçlarıyla marka sürdürülebilirliğini 
sağlamaktadır. Projenin turizm değer zincirindeki 
ortakları ise konaklama ve yiyecek içecek sektörüdür.

Sonuç ve öneriler:
Turizm destinasyonlarının nihai amacı kendilerini 
rakiplerinden farklılaştırarak ürün ve hizmetlerini 
markalaştırmak ve daha fazla turist ve turizm geliri elde 
etmektir. İyi işleyen bir fikri mülkiyet sisteminin turizm 
değer zincirinde katma değer yaratarak markalaşmaya 
ve kalkınmaya büyük katkı verdiğini söyleyebiliriz.

Bu noktada fikri mülkiyet sistemi içinde özellikle coğrafi 
işaretler ile ilgili çalışmaların son yıllarda artarak pek çok 
tescilin alınması da toplumsal farkındalık ve destinasyon 
markalaması için olumlu gelişmeler olmakla birlikte 
anılan çabaların ancak iyi işleyen bir coğrafi işaret 
sistemiyle asıl amacına ulaşacağını da belirtmek gerekir.

360 Derece Coğrafi İşaretler
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Ülkemizde turizmin gündemde olduğu ve yeni bir bakış 
açısıyla dizayn edilme gereksiniminin tartışıldığı bir 
dönemde turizm değer zincirinin her aşamasında, 
turizmle ilgili her alanda çabalarımızın değerleneceği 
ve destinasyon markalamasına katkı vererek toplam 
memnuniyet ve ekonomik çıktıyı artırmada vazgeçilmez 
bir unsur olan fikri mülkiyet sisteminin önemi ortaya 
çıkmaktadır. Bu noktada, ülkemizde turizm değer 
zincirinde yer alan her aşama, ürün ve hizmeti bu anlayışla 
değerlendirmekte fayda vardır. Öncelikle Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu ve turizm sektörü 
kuruluşları ile kalkınma ajanslarının ortak yürütecekleri 
projelerle destinasyonlarımızın markalaşma ve kalkınma 
çabalarında fikri mülkiyet sisteminin katkısını ortaya 
koyan bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve örnek 
projelerin desteklenerek yaygınlaştırılması önem 
kazanmaktadır. Böylece ülkemizde turizmin yeni ve 
katma değeri yüksek bir anlayışla icra edilmesine de katkı 
verilmiş olacaktır. Bu çerçevede yapılması gerekenler şu 
şeklide sıralanabilir:

 - Yeni "destinasyon markaları" oluşturulup bunların  
  "marka tescili" gerçekleştirilmelidir.
 - Her bir destinasyon markası için iletişim  
  kampanyaları yapılmalı; bu kampanyalarda tur 
  paketleri, reklamlar, web siteleri, festival ve  
  organizasyonlar, youtube içerikleri ve aplikasyonalar  
  vb. yer almalıdır.
 - Her üründe marka sembolleri ve tesciller  
  belirtilmelidir.
 - Ayrıca politika seviyesinde; fikri mülkiyetin turizm ve  
  kalkınmanın kesişme noktasında yer aldığı  
  gözetilerek politikalar üretilmelidir.
 - Turizm sektöründe; fikri mülkiyetin rekabet ve  
  markalaşma stratejilerindeki önemi kavranmalıdır.
 - Eğitim ve kapasite geliştirme; fikri mülkiyet ve  
  turizm ilişkisi ana müfredatta yer almalıdır.

Konuyla ilgili daha geniş okuma için: https://www.wipo.
int/tourismhttps://www.wipo.int/publications/en/...

 1. YÜciTA, Turizm ve Kültür Araştırmaları Kurulu Başkanı  
  ionalktb@gmail.com 
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Coğrafi işaretler bir “kalite” sertifikası olmakla birlikte 
organik gıda, diğer gıda sertifikasyon biçimleri ve/veya 

çevreye duyarlı diğer üretim sertifikalarından farklıdır 
(Milano ve Cazella, 2021). Bu fark coğrafi işaretleri 
üretildiği yörenin tüm özelliklerine ve birikimine bağlayan 
"terroir bağlantısından" kaynaklanmaktadır. Fransızca 
"terroir" kelimesi, ürünü doğal ve insani tüm özelliklerine 
bağlamakta ve aynı zamanda standartlaştırma, kontrol 
etme ve denetleme fiillerini tutarlı bir uygulama esası 
olarak kelimenin anlamına yüklemektedir (Blakeney, 
2021). Bu şekilde tanımlanan coğrafi işaret aslında 
ürünlerin kimliğini ve karakterini ayrıştırmaktadır. Bu 
kimlik ve karakter; kültüre, deneyimden doğan bilgiye, 
toprağa, iklime, peyzaja, ırk vb.ne dair faktörlerin içerildiği 
bir evrim sürecini yansıtmaktadır. 

Yukarıda çizilen perspektiften bakıldığında coğrafi 
işaretler, gıdanın bir meta olarak algılanmasına karşı 
koymaya çalışan ve tarımsal gıda sisteminin yeniden 
yapılandırılmasını hedefleyen stratejinin bir parçası olarak 
ortaya çıkmaktadır. Anılan strateji ise sürdürülebilir tarım 
ve buna bağlı olarak kırsal kalkınmadır (Milano ve Cazella, 
2021).

Coğrafi işaretlerin bir ürünün değer zinciri boyunca 
üstlendiği ve yerine getirdiği fonksiyonları düşünüldüğünde 
coğrafi işaretlerin sürdürülebilir kırsal kalkınmayı 
desteklediği genel olarak kabul edilmektedir. Sözü edilen 
fonksiyonlar tüketiciler için kalite ve güvenliğin garanti 
edilmesinden, üreticiler için yüksek fiyat elde edilmesine; 
katma değerin üretim zinciri boyunca aktörlere yeniden 
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dağıtımının iyileştirmesinden, menşe bölgesine katma 
değer getirmesine; üretimin artmasından, yerel istihdamı 
arttırarak kırsal göçün engellenmesine; peyzajın ve 
geleneksel bilginin korunmasından, biyolojik çeşitliliğin 
korunmasına; daha kısa pazarlama zincirleri aracılığıyla 
üreticiler ve tüketiciler arasında yakınlık sağlanmasından, 
bölgenin daha dinamik hale getirilmesine; turistik 
faaliyetlerin canlandırılmasından, kırsal yoksulluğun 
azaltılmasına kadar uzanmaktadır (Bardhi ve Kapaj 2017; 
Milano ve Cazella, 2021). 

Bu noktada, coğrafi işaretlerin yukarıda anılan bazı 
fonksiyonlarının (bölgesel itibar, peyzaj, biyoçeşitlilik, 
doğal ve gıda mirası, yerel kültür) aslında çeşitli yerel 
kamusal malların korunması ve zenginleştirilmesi 
anlamına geldiği de vurgulanmalıdır (Vandecandelaere 
et al., 2021). Biyoçeşitliliğin korunması iklim değişikliği 
bağlamında tarım-gıda sistemlerinin dayanıklılığını 
yakından ilgilendirmektedir. Konuyla ilgili diğer bir kamu 
malı ise diyet çeşitliliği ve beslenmedir. Coğrafi işaretlerin 
geleneksel diyetlerin beslenme ve sağlıktaki önemini öne 
çıkardığı bir gerçektir. 

Coğrafi işaretlerin sahip olduğu özellikleri ve üstlendiği 
geniş rolleri dikkate alan uluslararası toplum, 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabası içinde 
bölgesel yaklaşımların özellikle üzerinde durulması ve bu 
yaklaşım içine bölgesel değer zincirlerinin oturtulmasını 
vurgulamakta, tam bu bağlamda da coğrafi işaretleri 
kırsal alanların gerekli dönüşümleri için güçlü, itici 
güçleri olarak tanımlamaktadır. Tabii coğrafi işaretlere 
bu rolün atfedilmesinin coğrafi işaretlere ilişkin Lizbon 
Anlaşması'nın Cenevre Yasası'nın yürürlüğe girmesi ve 
ülkelere uluslararası bir kayıt sistemi sunmasıyla ortaya 
çıktığını da belirtmek gerekmektedir (Vandecandelaere et 
al., 2021).

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlere 
ilişkin mevcut durumu ve hedefleri içeren bir kavram 
olarak doğmuştur. Aslında sürdürülebilirlik bir hedef 
değil üzerinde sürekli gidilmesi gereken bir yoldur ve bu 
sebeple, dinamik bir bakış ile, değişen dünya koşullarında 
sürekli iyileşmeyi öngörmektedir. Coğrafi işaretlerin 
sürdürülebilirlik amacıyla değerlendirilmesi ise çeşitli 
koşulları içeren bir çerçevenin geliştirilmesini gündeme 
getirmektedir. Bu çerçevede coğrafi işaretlerin etkili 
olabilmeleri için yerel kaynakların ve koşulların öneminin 
kabul edilmesi gerekmektedir.

Bardhi ve Kapaj (2017) bir coğrafi işaretin orijinalliğinin, 
yasal ve kurumsal destekleyici yapılar olmadan beklenen 
faydayı sağlayamayacağını vurgulamaktadır. Sözü edilen 

kurumsal yapı toplu/örgütlü hareket, fiyat oluşum ve 
pazara erişim, ürünün özgünlüğü ve itibarı, değer 
zinciri boyunca diğer aktörlere verilecek destek ve 
ürün özelliklerinin coğrafi bölgenin tarihi veya geleneği 
ile birleşmesi gibi faktörleri içermektedir. Böylesine 
kapsamlı bir yapı ise değer zinciri içindeki yönetişimle dile 
gelmektedir (Vandecandelaere et al., 2020). Yönetişim, 
coğrafi işaretler ve sürdürülebilir tarım ilişkisi dikkate 
alındığında, aslında “sürdürülebilirlik” kavramının 
ekonomi, çevre ve sosyal boyutlarına ek, dördüncü bir 
boyut olarak dikkate alınması gereken bir belirleyici 
olmaktadır. Bu perspektiften bakıldığında yerel öğelere 
bağlanım aynı zamanda coğrafi işaret yönetişimi üzerine 
inşa edilen genişletilmiş bir bölgesel stratejinin temelini 
oluşturmaktadır. Bu strateji sosyal öğrenmenin bölge 
içindeki ve dışındaki dış aktörler, kamu yetkilileri veya 
diğer sektörlerle koordinasyonuna izin verir. Yönetişim, 
koruma, kırsal kalkınma ve sürdürülebilirliğin (hem uzun 
vadeli yaklaşım hem de çok işlevli olması açısından) 
etkinliğinin sağlanmasında çok önemli bir unsurdur. 
Aynı zamanda, bir bölgedeki içsel yenilik süreçlerini ve 
yörüngesini kolaylaştırır.

Yönetişim, iki şekilde gerçekleşebilir.  Bir yaklaşım, 
pazarlara erişmek ve katma değerin adil bir şekilde 
yeniden dağıtımını sağlamak için değer zincirine 
odaklanır. Diğer yaklaşım ise kapsamı ve etkileri hakkında 
daha geniş bir görüş alarak bölgesel yönetişime bakar 
(Vandecandelaere et al., 2021).

Sürdürülebilirlik değerlendirmeleri karmaşık süreçlerdir 
ve zaman ve kapasite gerektirir (Vandecandelaere et al., 
2021). Sürdürülebilirlik bağlamında coğrafi işaretler 
ilgili organizasyonların güçlendirilmesini amaçlar ve 
coğrafi işaretlerin önceliklerinin ve eylemlerinin düzenli 
olarak değerlendirilmesi temel ilkedir. Değerlendirme 
çerçevesi; yönetişimin sürdürülebilirliğin bir itici 
gücü olarak tanınmasının kabulünü, coğrafi işaret 
paydaşlarının kültürel ve doğal boyutlar, ve biyolojik 
çeşitlilik dahil olmak üzere kendi özel sistemlerine en 
uygun olanı seçebilecekleri bir göstergeler listesinin 
sağlanmasını, bu göstergelerin çiftlik, değer zinciri ve 
bölgesel düzeyde birleştirilmesini gerektirmektedir. 
Uzun vadede, aşağıdan yukarıya yaklaşımların daha etkili 
ve kalıcı olduğu kabulü ile coğrafi işaret üreticilerinin 
ortak önceliklerin ve hedeflerin tanımlanması ve 
işbirliği için paydaş diyaloglarının yaratılması katılımcı 
ve kapsayıcı bir anlayışla yaratılmalıdır. Dolayısıyla tüm 
coğrafi işaret sistemi sürdürülebilirlik stratejisine dahil 
olmalıdır. Coğrafi işaret organizasyonları sürdürülebilirlik 
analizlerini kapasite veya kaynaklarla ilgili engellerle 
karşılaşmadan gerçekleştirebilmelidir. Sürdürülebilirlik 
değer zinciri boyunca her bir coğrafi işaret paydaşının 
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izlediği farklı yolların toplamı üzerine inşa edilmelidir. 
Bu çerçevede coğrafi işaret organizasyonu iç katılım ve 
dış ittifak süreçlerini destekleyerek, toplu ve bireysel 
sürdürülebilirlik stratejilerinin uygulanmasını hem değer 
zincirinde hem bölgede sağlamalıdır.

Coğrafi işaretler-sürdürülebilir tarım
Coğrafi işaretlerin korunmasının birincil amacı çevresel 
sürdürülebilirlik olmasa da, bu ürünlerin yerel, doğal 
kaynaklarla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olması, 
menşeli ürünlerin çevresel faydalarının giderek daha 
önemli bir dışsallık olarak görülmesine yol açmıştır 
(Blakeney, 2021). Ayrıca coğrafi işaretlerin toplu olarak 
benimsenen uygulama esasları genellikle biyolojik 
çeşitlilik hedeflerine odaklanmaktadır. Bir başka açıdan 
bakıldığında sorumlu çevre yönetiminin, politika yapıcılar 
tarafından coğrafi işaret koruması için bir gerekçe olarak 
belirtilmesine yol açtığı da gözlenmiştir. 

Sürdürülebilir tarımın sağlanması için coğrafi işaretlerin 
sihirli bir araç olmadığını ve bunların kurulmasını ve 
yönetimini etkileyebilecek yerel koşulların verimlilik 
ve yerel sürdürülebilirlik  için çok önemli olduğu da 
belirtilmelidir (Vandecandelaere et al., 2021).  Bu yerel 
koşullar şöyle özetlenebilir: ürün spesifikasyonlarında 
iyi tanımlanmış menşe ile bağlantılı belirli kalite (fikri 
mülkiyet hakkını göstermek ve güçlü pazar farklılaşmasını 
sağlamak için); kolektif eylem ve bölgesel yönetim; etkili 
pazarlama çabaları; coğrafi işaretlerin etkin korunmasıyla 
ilgili olarak kamu sektörünün yasal çerçevesi ve rolü.

Ancak bu koşullar altında, yerel üreticiler topluluğu 
standartları tanımlamada birincil aktörler haline 
gelebilecektir ve coğrafi işaret süreçleri içsel bir yaklaşımı 
destekleme kapasitesine sahip olabilirler. Ayrıca, 
değer zincirleri boyunca, özellikle piyasa oyuncularının 
genellikle kendi gereksinimlerini yetiştiricilere empoze 
ettiği uluslararası ticarette ilişkileri yeniden şekillendirme 
olasılığı böylece doğabilecektir. 

Yerel bir üretici grubu bir coğrafi işaret oluşturduğunda 
ve yönettiğinde, bu işareti menşei ile bağlantılı yüksek 
kaliteli bir ürünü teşvik ederek üretim sistemlerinin 
sürdürülebilirliğinin artırılmasına katkıda bulunacak 
bir araç olarak kullanılabilir. Bu yolla yerel gelenekler, 
doğal kaynaklar korunacak ve üreticilerin adil gelir elde 
etmesini sağlayacak koşullar sağlanacaktır. Bu noktada 
kültürel ve doğal sermaye yerel sermayenin bir parçası 
haline gelecektir. Coğrafi işaretlerin oynadığı bu rol sadece 
bölgeler düzeyinde kalmayacak doğal oalrak ulusal 
ölçekte bir potansiyel sürdürlebilirlk politkası haline 
gelecektir. Aslında burada gerçekleşen “yansıtıcı/yasımalı 
yönetişim”in doğal bir çıktısıdır (Vandecandelaere et al., 

2021). Yani, belirli bir alanda çeşitli paydaşların ortak 
bir soruna toplu olarak bağlılık hissetmesini sağlayan, 
bilişsel prosedürlerin ve geri bildirimlerin aktörler 
üzerinde ortaya çıkan etkisidir. 

Coğrafi işaretler-sürdürülebilir tarım ilişkisi bağlamında 
yaşanabilecek olumsuzluklar
Burada temel odak coğrafi işaretlerden elde edilen 
kontrolsüz ekonomik başarı ve sürdürülebilirlik arasındaki 
ödünleşme olarak ortaya çıkmaktadır (Vandecandelaere 
et al., 2018). Bir başka ifade ile bu kısa vadeli ekonomik 
fayda ile uzun vadeli sürdürülebilir üretim arasındaki 
mücadeledir. Coğrafi işaret üreticilerinin rekabet güçlerini 
kaliteden farklı faktörlere kaydırmaları coğrafi işaretlerin 
olumlu çevresel ve sosyal etkilerine zarar verebilecektir. 
Bu ödünleşmede olumsuz çevresel etki yaratacak 
bir başka nokta da ürün spesifikasyonlarının doğal 
kaynakların korunmasına ilişkin gerekliliklerden yoksun 
olmasıdır. Her iki konu da kontrolsüz ekonomik gelişmeye 
ve doğal kaynakların aşırı kullanımına yol açabilir.

Uluslararası toplum (örneğin FAO, OriGIn) yukarıda 
vurgulanan olumsuzlukların yaşanmaması ve coğrafi 
işaretlerin sürdürülebilir tarımın itici gücü olarak kalması 
için; coğrafi işaret uygulamalarının ekonomik, sosyal ve 
çevresel etkilerinin düzenli olarak değerlendirilmesini, 
kilit paydaş analizlerinin yapılmasını ve vakalardan alınan 
derslerin tüm paydaşlara aktarılmasını önemle tavsiye 
etmektedir (Vandecandelaere et al., 2018). Aynı amaca 
yönelik olarak iki önemli faktörün üreticiler tarafından 
kesinlikle göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Birincisi, üreticilerin yerel kaynakların yeniden üretimini 
hedeflemeleri ve doğal kaynakların aşırı kullanımının 
coğrafi işaretlerin sürdürülebilirliğine kalıcı zarar 
verebileceğini kavramaları gerekmektedir. İkincisi, 
sürdürülebilirlik konusunda artan tüketici duyarlılığı, bir 
başka ifade ile çevresel ve sosyal açıdan olumsuz etkiler 
yaratan üretimin tüketicilerce pazarda giderek daha az 
talep görmesi, yine üreticilerce ark edilmelidir. Anılan 
her iki faktör de coğrafi işaret imajının korunması için 
elzemdir. 

Burada tek sorun üreticilerin coğrafi işaretlerin 
sürdürülebilirliğe katkıda bulunma kapasitesinin 
farkında olmamaları değildir. Bazen üreticiler süreçte 
tüm sürdürülebilirlik unsurlarını yönetime entegre etme 
kapasitelerinden yoksun olabilirler (Vandecandelaere et 
al., 2021). Bu sebeple yerel üreticilerin ve bakış açılarının 
kapsayıcı bir anlayışla sürdürülebilirlik stratejisine dahil 
edilmeleri gerekmektedir. Bir başka ifade ile bölgesel 
gelişim ve yerel tabanlı yaklaşım stratejisi coğrafi işaret 
üreticileri tarafından erişilebilir olmalıdır. 

360 Derece Coğrafi İşaretler
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Son yıllarda coğrafi işaretler ve kırsal turizm olgusu 
çok fazla gündeme gelmektedir. Kırsal alanda ve 

tarımda sosyo-ekonomik kalkınmanın önemli bir aracı ve 
yaşatıcısı olarak görülen kırsal turizm ve coğrafi işaretli 
ürünler; istihdam, gelir, cinsiyet dengeli kalkınma, sağlıklı 
beslenme, yerel değerlerin korunması yaşatılması, ürün 
geliştirme ve değerlendirme, nüfusun yerindeliği ve yerel 
ekonomik hareketlilik açısından rağbet görmektedir. 
Kırsal turizm alanındaki gelişmelerin takibi ve buna 
göre stratejiler belirlenmesi, politikaların uygulanması 
kırsal turizmden beklenen çıktıların niteliğini ve 
niceliğini artıracaktır. Kırsal turizmin kendisinden 
beklenen bu katkıları gerçekleştirebilmesi kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel sektörün, sivil toplum 
kuruluşlarının, üniversitelerin de kırsal turizm yaklaşım 

ve uygulamalarında değişikliklere gitmesi tüm dünyada 
kabul gören bir ilkedir. Dünyada birçok sektörde olduğu 
gibi turizm sektörü de bir takım değişimlere sahne 
olmuştur. Bu değişimler içinde coğrafi işaretlerin kırsal 
turizm ile bütünleşmesi her iki olguyu daha fazla ön 
plana çıkaracak ve çarpan etkisini yükseltecektir. Çarpan 
etki ile hem kırsal turizmde güvenilir, yerel-geleneksel 
ürünler daha fazla kabul ve rağbet görecek ve hem de 
coğrafi işaretli ürünler hak ettiği değeri görecek ve 
koruma-yaşatma-gelir temelinde daha fazla yayılım 
görebilecektir. Türkiye coğrafi işaretli ürünler ve kırsal 
turizm açısından avantajları, fırsatları olan bir ülkedir. 
Burada önemli olan bu avantajları nasıl değerlendirdiği 
ve geleceğe aktardığıdır. 

KIRSAL KALKINMADA 
ÇARPAN ETKİSİ YARATMA 
TEMELİNDE COĞRAFİ 
İŞARET - KIRSAL TURİZM 
BÜTÜNLEŞMESİ
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1. Giriş Yerine: Kalkınma - Kırsal Turizm – Coğrafi İşaretli 
Ürünler
Dünyada sanayi devrimi ve sonrasında yaşanan 
teknolojik dönüşümler, tarımda-sanayide üretim artışları 
insanoğlu açısından beklenen mutluluk ve huzuru 
getirmede yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine tarım-
çiftçilik, gıda üretimi-sağlıklı beslenme, kırsal kalkınma-
sürdürülebilirlik, turizm-kırsal turizm, geleneksel 
ürünler-coğrafi işaretli ürünler konularında yeni arayışlar 
başlamıştır. Bu arayışlarda ön plana çıkan konular 
arasında coğrafi işaretli ürünler ile kırsal turizm dikkati 
çekmektedir. Çünkü bu ikisinin birleşmesi çarpan etkisi 
yüksek ekonomik, kültürel, sağlıklı ve sürdürülebilir 
gıda üretimi süreçlerini başlatabilmektedir. Kalkınmanın 
da temel araçlarından biri olan kırsal turizm ile; 
yoksulluğun azaltılması, istihdam yaratılması, cinsiyet 
dengeli kalkınma, kırdan göçün azaltılması konularında 
önemli çıkarımların elde edilmesi amaçlanmıştır. Coğrafi 
işaretli ürünler ile ise, geleneksel ürünlerin, yerel tatların 
korunması, yaşatılması, özgün gıdaların-ürünlerin 
korunarak, yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması 
hedeflenmektedir. Eğer Türkiye coğrafi işaretli ürünlerde, 
kırsal turizmde doğa, yerel kültür, biyolojik çeşitlilik, 
sağlıklı üretim ve tüketim konularında etkin ve etkili 
stratejiler belirleyebilirse kırsal turizmden, coğrafi işaretli 
ürünlerden daha fazla gelir elde edebilir, daha fazla fakat 
sağlıklı gıdalar üretebilir, fırsatlar yakalayabilir. Bu ise 
coğrafi işaretler ve kırsal turizm alanındaki dinamikleri 
zamanında takip edip, gelişmelere uyum sağlamakla 
mümkün olacaktır. 

2. Neden Kırsal Turizm? 
Şunu belirletebiliriz ki kırsal turizm yeni bir olgu 
değildir. 19. yy.da İngiltere’de doğaya dönüş yaşanması 
ile başlamış ve daha sonra Avrupa’nın sanayileşmiş 
ülkelerinde yayılmaya başlamıştır. Bu olgunun hızlı bir 
şekilde yayılmasında başta şehirlerde yaşayanların sosyo-
ekonomik durumunun yükselmesi, büyük şehirlerde hayat 
tıkanıklığı, hava kirliliği, gürültü ve stresten kaçmak 
etkili olmuş ve bir çıkış yolu olarak kırlarda dinlenmeye 
karşı bir ilgi doğmuştur (Halloway and Taylor 2006). 
Özellikle son yıllardaki kırsal turizm, agro-turizm, eko-
turizm, çiftlik turizm gibi kavramların küreselleşme ve 
hızlı şehirleşmenin yaşandığı dünyamızda daha da ön 
plana çıkması, insanların doğa ile daha iç içe yaşamak 
isteği ve kırsal alanlardaki rekreasyon alanlarına olan 
ilginin artışı, organik ürünlerin ön plana çıması ve çiftlik 
turlarının artışı bu çeşitlenmede ve insanların tercihlerini 
ortaya koymada etkili olmuştur. Son dönemlerde ülkelerin 
ekonomilerine çok fazla katkı yapan turizm sektörü, 
kültürel ve geleneksel değerlerin tanıtımına doğru 
yönelmeye başlamıştır (Orhan, 2010).

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kırsal turizmden 
önemli çıktılar beklenmektedir. Bu ülkelerin fırsatlarına, 

potansiyellerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Hangi 
ülkede olursa olsun kırsal turizmde beklentiler özellikle 
kırsal kalkınmaya katkı yönünde daha çok belirleyici 
olmaktadır. Bir genelleme yapılırsa kırsal turizmin 
nedenselliği, gerekliliği şu biçimde maddelenebilir;
 •Kırsalda refah için,
 •Sürdürülebilir kaynak kullanımı için,
 •Sürdürülebilir üretim için,
 •Yerindelik için,
 •Kentlere zorunlu akışı azaltmak için,
 •Doğayı yereldekilerin önceliklerine göre  
  değerlendirmek için,
 •Doğal değerleri korumak ve gelecek kuşakların da  
  kullanımına sunmak için,
 •Farklılık yaratmak için,
 •Herkesin doğanın içinde yer alması ve  
  sorumluluklarını da hatırlatması için, 
 •Coğrafi işaretli ürünlere talep yaratmak için,
 •Kamuyu da duyarlı hale getirmek için ve
 •Kırsalda kadın ve gençlik için yeni istihdam alanları  
  yaratmak ve onları toplumsal ilişkiler sistemine  
  daha fazla dâhil etmek için gereklidir. 

3. Neden Coğrafi İşaretli Ürünler? 
Yerel ürün ve tatların başta kırsal turizmde olmak üzere 
turizm aracı olarak kullanılmasının yanı sıra korunması 
ve taklitlerine karşıda yasal zeminde mücadele etmesinde 
zamanla coğrafi işaret sistemi devreye girmiştir. Coğrafi 
işaretler hem kültürel mirasın korunması hem de 
tanıtılması konusunda önemli araçlardan biridir. Bu 
nedenle coğrafi işaretlerin, kırsal-yerel kalkınmada 
sağladığı avantajlar “Koruma Aracı, Pazarlama Aracı, 
Kırsal Kalkınma Aracı, Ekonomik Denge Oluşturma Aracı, 
Bilgi Aracı” şeklinde beş biçimde olmaktadır (Pacciani 
and at all. 2001, Treager and et all. 2007, Réquillart 2007 
ve Rangnekar 2004, Kan ve Gülçubuk 2008). 

Özellikle son 10 yılda kırsal kalkınmada-kırsal turizmde 
coğrafi işaretler önemli bir araç haline gelmiştir. Çünkü 
coğrafi işaretler bir taraftan doğal çevrenin bilinçli 
kullanımı, geleneksel ve kültürel unsurları, değerleri 
harekete geçirirken, diğer taraftan kırsal kalkınmanın 
bir tamamlayıcı unsuru olarak ticari ve ekonomik 
kazanımları hem artırmakta ve hem de ürünlerin özgün 
yapısını korumaktadır. Coğrafi işaretli ürünler, geleneksel 
ürünler hem küresel pazarlar içinde değer taşımakta 
hem de kırsal ekonomileri desteklemektedir.

Türkiye kırsaldaki ekonomik değerler açısından coğrafi ve 
yöresel ürünler temelinde önemli potansiyel ve fırsatlara 
sahiptir. Dünyanın birçok noktasında ün, saygınlık ve 
kalite nitelikleri açsından bulundukları coğrafyanın doğal 
koşullarının yanısıra kadim bilginin de etkisi çok fazla 
yöresel-geleneksel ürün vardır. Bulunduğu mekânla 
bütünleşmiş, özdeşleşmiş bu ürünler farklı lezzet, tat, 
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görünüm, kaliteye sahip olduklarından ve tüketiciler 
tarafından güvenle tüketilmeleri nedeniyle tercih 
edilmektedir. Üretildiği yöre adının kullanılması ürünün 
orijinalliği, özgünlüğü ve kalitesi konusunda tüketicide 
güvence yaratmaktadır. 

Kırsal kalkınma pratiği kapsamında değerlendirilen 
özellikle tarımsal ve gıdaya dayalı coğrafi işaretli 
ürünler sürdürülebilir kırsal kalkınma ve kırsal turizm 
yaklaşımının bir parçasını oluşturmaktadır. Kırsal 
ekonominin ve turizmin canlanmasında yöresel ürünlerin, 
geleneksel ürünlerin, coğrafi işaretli ürünlerin ortaya 
çıkarılması ve potansiyelin canlandırılması önemlidir. Hele 
ki, gıda güvencesinin yanısıra gıda güvenliğinin de ağırlık 
kazanmasıyla birlikte, insanlar-toplumlar-ülkeler daha 
fazla coğrafi işaretli ürünlere yönelmeye başlamışlardır. 
Burada temel bakış açısı tamamlayıcılık özelinde şu 
biçimde ortaya çıkmalıdır; bu yönelim karşısında coğrafi 
işaretli ürünler, geleneksel ürünler kırsal kalkınmaya 
daha fazla nasıl katkıda bulunabilir, kırsal turizmde nasıl 
daha fazla karşılık bulabilir, bu değerler nasıl korunup 
yaşatılabilir ve böylece birincil üretici daha fazla bir geliri 
nasıl elde edebilir, biçiminde olmalıdır ve ele alınmalıdır. 

4. Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizm – Coğrafi İşaretler 
Bütünlüğü 
Turizme konu olan ürünlerin birçoğunun şu an coğrafi 
işaret sistemi içerisinde korunuyor olması coğrafi 
işaretlerin kırsal turizmde ne denli büyük bir rol 
oynadığının bir göstergesidir. Bu nedenle coğrafi işaretleri 
kırsal alanda turizmi destekleyen ve buna bağlı olarak da 
bulunduğu alana ekonomik avantajlar sağlayan bir unsur 
olduğunu söylemek mümkündür.

Kırsal turizm, özellikle kır yaşamının yoğun ve tarımsal 
faaliyetlerin yoğun olduğu yörelerde tarım faaliyetlerinin 
yanı sıra turizm sektörüne bağlı olarak gelişen bir turizm 
çeşididir. Avrupa Birliği tarafından yapılan çalışmalarda 
kırsal turizm; “tarımsal ya da yerel değerlerle iç içe 
bulunarak hoşça zaman geçirmek amacında olan 
turistlere, beklentileri doğrultusunda konaklama, yiyecek, 
içecek ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli işletmelerin 
yer aldığı küçük yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler 
bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Burada tarımsal 
üretim, yerel değerleri korumak, işletmecilik ve küçük 
girişimler ön plana çıkmaktadır. Bundan hareketle kırsal 
turizmde bu değerler kalkınma temelinde öncelikle 
korunmaktadır. Kırsal turizm ile kalkınma arasında bir 
amaç-süreç etkileşimi analizi yapıldığında şöyle bir 
sonuç ortaya çıkmaktadır (-ki, buna içinde coğrafi işaretli 
ürünleri de ekleyebiliriz) ;
 • Amaç: bireylerin refahı, kırsalın canlanması, tarımın  
  üretkenliği, sağlıklı beslenme, doğanın korunması
 • Ana yaklaşım: korumacılığa özen, özgünlüğü  
  yaşatma, sürdürülebilir ve gözetlenebilir turizm

 • Süreç nasıl gidiyor: maalesef doğayı, kırsalı, tarımı  
  göz ardı etme, doğanın doğası ile oynama,  
  kırsalı ihmal etme, kırsalın kendi gücünden gelecek  
  kalkınmasına inanmama, kalkınmayı unutma,  
  turizmi popülariteye kurban etme. 
 • Süreçte neler ortaya çıkıyor: işlenmeyen topraklar,  
  azalan hayvanlar, yaşlanan kır nüfusu, yapay  
  ürünler, hak ettiği değerden uzak tarım ve gıda  
  ürünleri, yoksulluk, işsizlik, bozulan doğa-toprak

İşte burada yeni süreç ise: sorunların yoğunlaşması ile 
tarım, kırsal kalkınma ve kırsal turizm-coğrafi işaretler 
konuları birlikte olarak ön plana çıkmaktadır. Kısal turizm 
ile ilgili olarak yukarıda verdiğimiz tüm saptamalar 
coğrafi işaretli ürünler içinde geçerlidir. Yani; kırsalın 
canlanması, sağlıklı beslenme, ürünlere katma değer 
kazandırma, doğa duyarlılığı, özgünlüğü yaşatabilme 
coğrafi işaretli ürünlerin de olmazsa olmaz öncelikleridir. 

Coğrafi işaretli ürünlerin kırsalda yaşayanlar açısından 
refah getirmesi ve kırsal turizmle bütünleşerek çarpan 
etkisini (ekonomik, tanınırlık, koruma, değerlendirme, 
vd.)  artırabilmesi için;

 • Coğrafi işaret ve kırsal turizmin kalkınma için  
  gereklilik gösteren bir politika alanı olduğunu  
  öncelikle benimsemek, 
 • Coğrafi işaretli ürünleri bir değerler sistemi haline  
  getirmek,
 • Coğrafi işaretli ürünlerin kırsal turizme  
  sunulmasında kırsaldaki üreticiler lehine  
  yönlendirmek, 
 • Kırsalın yaşam koşullarını iyileştirmek,  
  dinamiklerini harekete geçirmek,
 • Coğrafi işaretli ürünlerin uygulamada, piyasada  
  kalite ve özgünlük açsından sürekli izlemek ve   
  kontrolünü yapmak önem taşımaktadır. 

5. Sonuç Yerine: Kırsal Turizm-Coğrafi İşaretli Ürünler 
Etkileşiminde Çarpan Etkisini Artırmak İçin Strateji 
Yaklaşımları
Kırsal turizm ve coğrafi işaretli ürünler konusunda 
dünyada giderek artan bir ilgi ve farklılaşan uygulama 
alanları ortaya çıkmaktadır. Klasik tatil ve gıda tüketim 
anlayışının yerini kırsala dayalı doğal, kültürel, 
geleneksel, özgün, tarımsal unsurların ön planda olduğu 
kırsal turizm, coğrafi işaretli ürünler yer almaktadır. Bu 
süreçte yerel, bölgesel, ulusal düzeyde kırsal turizm 
dinamiklerinde beklentileri karşılayabilen, farklılık 
yaratabilenler, coğrafi işaretli ürünlerini özgün nitelikleri 
ile koruyabilenler, pazara sunabilenler, yerellikten ve 
özgünlükten taviz vermeyenler bir adım önde ve avantajlı 
konuma geçeceklerdir. Bunun için kırsal turizmde-coğrafi 
işaretli ürünlerde şu unsurlara dikkat etmek gereklilik 
göstermektedir; 

360 Derece Coğrafi İşaretler
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 • Kırsal turizm sadece bir zevk ve hobi alanı   
  olmamalıdır. 
 • Coğrafi işaretli ürünler her üründe mutlaka  
  alınması gereken bir simge, bir işaret değildir.
 • Kırsal turizm ve coğrafi işaretli ürünler sadece  
  varsıl nüfusun değil yerel ve yoksul kesimin de  
  tüketim alanına girebilmelidir. 
 • “Kırsal turizm” politikaları “coğrafi işaretli  
  ürünlerin” üretimi ve sunumu öncelikle yerel  
  toplulukların yaşam koşullarını iyileştirecek  
  yaklaşımlar içinde ele alınmalıdır. 
 • Küçük üreticiliğin dezavantajları kırsal turizm ile  
  coğrafi işaretli ürün uygulama ve destekleriyle  
  avantaja çevrilebilmelidir. 
 • Kırsal turizm ve coğrafi işaretler kavramı doğallık,  
  güven, özgünlük ve sağlık çağrışımı yapıyor. Bunu  
  sağlamak sürdürülebilirlik açısından gereklidir. 
 • Kırsal turizm, coğrafi işaretler, yöresel ürünler bir  
  değer sisteminin parçasıdırlar. 
 • Kırsal turizm ile coğrafi işaretli ürünler günümüzün  
  kaybolan değerler sistemi içerisinde bünyesinde  
  barındırdığı, barındıracağı doğallık, saflık, özgünlük,  
  nitelik, temizlik ve insan sağlığı kaygısı ile daha fazla  
  tutunabilirlik gösterebilecektir. 

Kırsal turizmin, coğrafi işaretli ürünlerin ve kırsal 
kalkınma çabalarının öncelikle kırsalda yaşayanlar ve 
tarım ile uğraşanlar açısından refah getirmesi ve ulusal 
kalkınma çabalarına katkı vermesi için stratejik olarak 
ortaya koyacağımız politika alanları ise şunlar olmalıdır;

 • Doğaya yönelik stratejiler,
 • Geleneksel, yöresel ürünlere yönelik stratejiler,
 • Pazara yönelik stratejiler, 
 • Katma değer oluşturmaya yönelik strateji
 • Ürünlerin korunması, yaşatılması ve kalite  
  güvencesine yönelik stratejiler,
 • Teknoloji kullanımına yönelik stratejiler,
 • Yerel işletmelere yönelik stratejiler,
 • Girişimcilik potansiyeline yönelik stratejiler,
 • Kırsal örgütlenmeye yönelik stratejiler,
 • Sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik  
  stratejiler,
 • Gençlere yönelik stratejiler,
 • Erel dinamiklere dayalı rekabet gücü oluşturmaya  
  yönelik stratejiler ve
 • Kırsalın sahiplerini yerinde tutmaya yönelik  
  stratejiler.
Son söz olarak; kırsal turizm ve coğrafi işaret 
uygulamalarında kuşkusuz ekonomik değerlendirme 
önemlidir ama sadece ekonomik kaygıları değil 
sürdürülebilirliği, ürünlerin özgün niteliklerini korumayı 
ve yaşatabilirliği ile yerelin gereksinimlerini dikkate 
alan, kaynak kullanım etkinliğinde şeffaflığı ve hesap 
verebilirliği yönetişim temelinde dikkate alan uygulamalar 

sürdürülebilirlik ve beklentiler açısından olumlu sonuçlar 
verebilecektir. Bunlar sağlanabilirse kırsal turizm ile 
coğrafi işaretli ürünlerin yerelde-kırsalda kalkınmaya 
katkılarında, ürünlerin gerçek değeri üzerinden talep 
bulmalarında çarpan etkisi yüksek olacaktır. 
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Doğru ve Sağlıklı beslenerek gezegenimizin sağlığına 
da katkıda bulunuruz” dersem şaşırır mısınız? "Batılı 

diyet tarzı" dediğimiz yüksek kalorili, katkı maddeli işlen-
miş gıdalar, tuz ve şeker içeriği yüksek besinler, sadece 
bizim sağlığımızı değil, yaşadığımız gezegenimizi ve tüm 
ekosistemimizin de sağlığını etkilemekte. Nasıl mı? 

 1. Halihazırda uygulanmakta olan gıda üretimi; iklim  
  değişikliği, biyoçeşitlilikteki azalma, hava ve su  
  kirliliği ve içme suyunda kayıplar gibi çevresel  
  sorunlara neden olduğu,
 2. İnek ve koyun hayvancılığı sera gazı üretimine ve  
  dolayısıyla global ısınmaya sebep olduğu,
 3. Orman yangınları pek çok bitki ve hayvan türünün  
  yok olmasına, hava kirliliğine, aşırı su tüketimine,  
  iklim değişikliğine neden olduğu,göz önünde  
  bulundurularak; 2050 yılında Dünyamız 10 milyar 

olarak ön görülen nüfusa doğru hızla giderken UNSCN 
(United Nations System Standing Committee) on 
Nutrition, EAT-Lancet Commission ve WWF (World 
Wildlife Foundation) tarafından “Sürdürülebilir Gıda 
Sistemleri ve Sağlıklı Diyetler, Sağlıklı Gezegen için 
Sağlıklı Beslenme ve Gıda Zincirlerinde Yeniden 
Yapılanma” hedefleri konuldu.

2016 yılında, Birleşmiş Milletler, gastronominin kültürel 
miras olarak sürdürülebilirliğe önemli katkılarını fark 
etmek ve güvenli tarım, güvenli gıda, biyoçeşitlilik ve 
beslenme konularına dikkat çekmek amacı ile 18 Haziran’ı 
“Sürdürülebilir Dünya Gastronomi Günü” olarak ilan etti. 
Bu kapsamda “Gastronomide Sürdürülebilirlik” hedefleri” 
öngörüldü. 

GEZEGENİMİZİN
SAĞLIĞINA KATKIDA 
BULUNAN BESLENME 
MODELİ
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Dr. Aslıhan Koruyan Sabancı1
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Yukarıda da değindiğim gibi son yıllarda Avustralya 
ve Brezilya’daki yağmur ormanlarındaki yangınlar 
nedeni ile global ısınmanın üç kat artması nedeniyle 
pek çok bitki ve hayvanın neslinin tükenme aşamasına 
gelmiştir. Gastronomide sürdürülebilirlik hedeflerine 
ulaşılabilmesi için yapılması gerekenlerden bazıları şu 
şekilde sıralanmıştır.

1.Tüm Dünyada kolektif sağlığı korumak için şehir  
yaşamı tekrar dizayn edilmelidir. Bu amaçla:
 - Çevre dostu şehircilik için yaratıcı çözümler  
  üretilmelidir.
 - Toplum sağlığını destekleyici politikalar  
  geliştirilmelidir.
 - Sağlıklı tarım politikaları desteklenmelidir.
2. Sürdürülebilir yaşam için yaşamın her alanında 
israftan kaçınmalı, bunun için:
 - Sadece ihtiyacımız olanı almalıdır.
 - Aldıklarımız tutumlu tüketmelidir.
3. Gastronomi, kültürel bir mirastır. Bu mirası korumak 
toplum sağlığı için önemlidir. Bu amaçla: 
 - Sağlıklı beslenme sağlıklı üretim ve tüketimi  
  destekler.
 - Kimyasal içeren sağlıksız gıdalar yerine, yöresel  
  lezzetlere geri dönülerek sağlıklı gıda tüketimi  
  arttırılmalıdır. 
 - Gastronomide eğitim tekrar yapılandırılmalı,  
  şefler lezzetin yanısıra diyetetik ve beslenme   
  konusunda bilinçlendirilmelidir.

4. Çevre Dostu olan Dünya şehirleri yaratıcı fikirlerini 
birbirleriyle paylaşarak el birliği ile daha sağlıklı bir 
Dünya için el ele çalışmalıdır. Sürdürülebilir gelişme için 
sıfır israf, ekolojik sağlık, toplum sağlığı, biyoçeşitlilik 
şarttır.
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Bu kapsamda 1992 ve 2005 yıllarında oluşturulan 
beslenme modelleri yönergeleri tamamen değişerek 
Covid-19 Pandemi döneminde ortaya çıkan “Bağışıklık 
Sistemini Destekleyen” beslenme modeline ivedilikle 
geçilmeye ihtiyaç duyulmuştur.

2020’de revize edilen, başta Amerika Birleşik Devletleri 
olmak üzere pek çok ülkede yeni beslenme modelleri ve 
yönergeleri sisteme alınmıştır. Bu yeni beslenme tarzı 
aslında ülkemize ve bizim geleneklerimize pek de yabancı 
olmayan Akdeniz usulü beslenme tarzıdır.

2020-2021 Beslenme Modeli ve Yönergesine göre 
tabağımızın ve tükettiklerimizin:

¼’ü Tam Tahıllardan oluşmalıdır: Kinoa, kepekli pirinç, 
kepekli makarna, bulgur, yulaf gibi sağlıklı tahıllardan 
seçim yapılmalıdır.

½’si Sebze ve Meyvelerden oluşmalıdır: Sebze ve 
meyveleri mevsiminde tüketmeye özen göstermeli, tarım 
ilacı ve kimyasallar içermeyen sağlıklı, her renkten çeşitli 
sebze ve meyve yelpazesinden seçim yapılmalıdır.

¼’ü Proteinlerden oluşmalıdır: Balık, tavuk, baklagiller, 
kuru yemişler, az miktarda kırmızı etten tüketmeli, zararlı 
proteinler olan işlenmiş et, salam sosis sucuk gibi nitrat 
ve katkı maddeleri içeren etlerden uzak durmak şartı ile 
seçim yapılmalıdır.
Az miktarda sağlıklı bitkisel yağlardan, zeytinyağı, ayçiçek 
yağı, fındık yağı, badem yağı gibi sağlıklı yağlardan 
tüketilmeli, zararlı yağlar olan trans yağ ve hidrojenize 
yağlardan uzak durulmalıdır.
Yine az miktarda, günde 1-2 porsiyon süt ve süt 

ürünlerinden tüketilmeli; tuz ve rafine şeker tüketiminden 
mümkün olduğunca kaçınılmalı, bol miktarda su 
tüketilmeli, spor ve aktivitenin günlük yaşamımızın bir 
parçası haline getirilmesi önerilmektedir.

2030 Gastronomide Sürdürülebilirlik hedeflerinin 
gerçekleşmesi için ön görülen çalışmalar arasında 
bulunan “Kimyasal içeren sağlıksız gıdalar yerine, 
yöresel lezzetlere geri dönülerek sağlıklı gıda tüketimi 
arttırılmalıdır.” maddesi kapsamda tüm Dünyada 
çalışmaları başlatılan Coğrafi İşaretlerin önemi giderek 
artmaktadır.

2020’de açıklanan Yeni Akdeniz Usülü Beslenme 
Modeli’nde tabağımızın ½’sinin sebze ve meyvelerden, 
¼’ü tam tahıllardan, ¼’ünin de baklagil ağırlıklı sağlıklı 
proteinlerden oluşması sağlıklı beslenme, sağlıklı 
tarım politikaları, yöresel lezzetler ve coğrafi işaretler 
konularının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye Coğrafyası biyoçeşitlilik konusunda çok zengin 
kaynaklara sahiptir. Bu kaynaklarımızı korumak, şifa 
kaynağı olan tabiat nimetlerimizi tescil etmek büyük 
önem taşımaktadır. Tabiat ve kültürel mirasımızın bize 
kazandırdığı yöresel mutfaklarımızı ve yemek tariflerimizi 
Dünya markası haline getiren YÜciTA’yı yürekten 
kutluyoruz.

360 Derece Coğrafi İşaretler
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Yeni “Sağlıklı Gezegen için Sağlıklı Beslenme Modelinin” 
ve “Gastronomide Sürdürülebilirlik Çalışmalarının” insan 
ve Dünya sağlığına katkıda bulunacağı inancı ve el birliği 
ile bu misyonu başaracağımıza inanıyorum.

Kaynaklar: 

Harvard T. Chan School of Public Health (www.thenutritionsource.org), 

United Nations Sustainable Gastronomy (www.un.org), Meditteranean 

Diet (www.predimed.es), Dietary Guidelines For Americans  

(www.dietaryguidelines.gov) , www.health.gov

Fotoğraflar: Aslıhan Koruyan Sabancı

Sağlıklı Gezegen için Sağlıklı Beslenme İkon Tasarımı: Ayhan Şensoy

1.  Dr. Aslıhan KORUYAN SABANCI

 Sedes Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 “Son 25 Yılın En İyi Sağlık ve Beslenme Kitabı”, “Son 25 Yılın En İyi  

 Diyet Kitabı”, “Son 25 Yılın En İyi Akdeniz Yemekleri Kitabı” dallarında  

 birincilik ödüllü yazar.
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Küresel yiyecek ve içecek hizmetleri pazarı 2020'de 2,7 
trilyon $’dan, 2021'de 3,3 trilyon $’a, yıllık %18,5 oranıyla 

büyürken, 2025'te 4,2 trilyon $’a ulaşması bekleniyor.2  
Yiyecek içecek hizmetleri pazarı küresel olmasına rağmen 
yereli her geçen gün daha çok içine çekmeyi hedefleyen 
bir pazar. Coğrafi işaretli ürünlerde küresel yiyecek 
içecek pazarında satış hacmi olan değerli ürünlerdir. 
Genel anlamıyla gastronomi yiyecek içecek ekonomisinin 
içinde iyi yemek merakıyla şekillenen, sağlığa uygun, 
iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve 
sistemidir. Gastronominin kelime anlamı Yunanca mide 
anlamına gelen gastèr ve yasa anlamına gelen nomos 

kelimelerinin bileşiminden oluşur. Gastronomi söyleminin 
kurucusu olarak kabul edilen Brillat-Savarin “gastronomi 
insanın beslenmesiyle ilgili olan her şeyin zihinsel 
bilgisini kapsar” diye ifade eder. Brillat-Savarin’e göre 
gastronominin amacı “insan için gerekli olan en üstün, 
olası beslenme biçimini tavsiye ederek onun korunmasına 
özen göstermektir”. Gastronomi, 1990’lı yıllardan sonra 
Fransızcadan Türkçeye geçer ve kullanılmaya başlanır.3  
Gastronomi fizyolojik ihtiyaçlara bağlı olarak yeme-
içme eylemi yanında aynı zamanda kültürel yani zihinsel 
bir birikimi de içerir. İnsanların toplu olarak işbirliği 
içinde yiyeceklerin, içeceklerin üretimleri, hazırlanması, 

COĞRAFİ İŞARETLER VE 
GASTRONOMİ İLİŞKİSİNİN 
KARŞILIKLI ETKİLEŞİMSEL 
DEĞERLENDİRMESİ

360 Derece Coğrafi İşaretler

Doç. Dr. İlkay Kanık1
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pazarlanması faaliyetleri ve toplumsal yapıyı pekiştirecek 
şekilde belli ritüeller içinde sunulmasını, tüketilmesini 
de içeren çok yönlü anlam dizgeleri yaratır. Bu anlam 
dizgeleri, dönemsel koşullara göre değişim gösterir ve 
yiyeceklere ve içeceklere atfedilen anlam ve değerler bu 
sayede farklılaşır. 

Coğrafi işaret 
Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını 
karakteristik özelliklerini ürünün söz konusu karakteristik 
özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren 
ve garanti eden kalite işaretidir. Kalitesi, gelenekselliği, 
yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere 
bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması 
sağlanır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 34 üncü 
maddesine göre coğrafi işaret tescili alınmaktadır. Türk 
Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle 
tescillenen 776 tane ürünün, 657 tanesi gastronomi 
ürünüdür. Türlerine göre gastronomi alanında coğrafi 
işaret tescilli ürün sayılarına baktığımızda genel tescil 
alanında %85-86’lık bir payı almaktadır.4 

• Biralar ve diğer alkollü içkiler
• İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar
• Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler
• Peynirler
• İşlenmiş işlenmemiş et ürünleri
• Yemekler ve çorbalar
• Bal
• Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar
• Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar
• Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri
• Alkolsüz içecekler
• Yiyecekler için çeşni/ lezzet verici soslar ve tuz
• Dondurmalar ve yenilebilir buzlar 
• Diğer Ürünler

Gastronomi birçok disiplinden beslenir.
Mutfak sanatları ve bilimi, bitki bilimi-coğrafya, tarım 
ve hayvan bilimi, antropoloji, sosyoloji, kültür, tarih, 
turizm, ekonomi, kimya, tasarım, psikoloji bu disiplinler 
arasındadır.5 Coğrafi işaretlerle bu disiplinler arasında 
gastronominin çok özel kesişme noktaları vardır. 

Mutfak Sanatları ve Bilimi
Mutfak sanatları ve bilimi mutfakta bir lezzet 
oluşturulurken kullanılan teknikleri içerir. Bir şef 
malzemesini ne kadar üstün tutarsa ortaya çıkaracağı 
lezzet de bundan bir o kadar etkilenir. Bunlar geleneksel 
ve modern teknikler olabilir. Şef bir malzemeyi alır, 
sahip olduğu kültürden gelen damak tadı, hatıraları, 
deneyimleri sayesinde malzemeleri hayal dünyasıyla 
birleştirerek yaratıcı ve akılda kalıcı lezzetler ortaya 

çıkarır. Şef mutfağında yaratıcılık gösterirken coğrafi 
işaret ürünler ona kaynaklar sunar. Örneğin, Denizli 
kekiğinin uçucu yağ oranları, % 3,2-4,4 arasında değişim 
gösterir. Kekiğin uçucu yağı içerisinde, uçucu yağ 
kalitesini belirleyen en önemli bileşen karvakrol olup 
oranı % 71,0-94,3 arasındadır. Kayseri Cırgalan Biberi: 
Toz kırmızı biber haline getirilmiş 100 gram Kayseri 
Cırgalan Biberinde skovil indeksi (acılık değeri) 275 – 310 
aralığında, yağ miktarı 9-12 gram aralığındadır. Ürün toz 
kırmızıbiber haline getirildiğinde kiremit tozu rengini alır. 
Bu kekiği veya diğer coğrafi işaretli ürünleri kullanan bir 
şefin mutfağında sanat ortaya koyması kolaylaşır. Coğrafi 
işaret tescilli yemeklerimizin birçoğu mutfak sanatlarının 
ürünüdür. Şeflerimiz bu tarifleri uygulayabilir.

Kimya
Bir şef mutfakta farklı tatları karıştırarak lezzetli kimyasal 
tasarımlar yapar. Ürünler hazırlanırken bu kimyasal 
işlemler yiyeceklere lezzetini verir. Uşak tarhanası, 
ürün menşe adı olup, üretim işlemi tümüyle Uşak ili 
sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. Uşak Tarhanası; 
buğday unu, tam yağlı yoğurt, kırmızıbiber, soğan, 
domates ve nanenin karışımı ile hazırlanan hamurun 
en az 21 gün fermente edilmesiyle hazırlanır. Tarhana 
fermantasyonunda görev yapan mikroorganizmaların 
(Laktik asit bakterileri ve mayalar) gelişimlerinin yavaş 
olduğu sıcaklık derecesi, Uşak Tarhanasına has tat ve 
lezzet üzerine etkili olan çeşitli bileşiklerin oluşması 
açısından oldukça önemlidir.

Tasarım
Gastronomi tatların karışımı olduğu kadar ürünlerin 
özelliklerini tanıyarak şaşkınlık ve haz veren bir tasarımı 
da içerir. Farklı tatların, örneğin, acı, tatlı, ekşi, umami, 
doku farklılığı, yağların lezzetlerini içinde toplayan özelliği, 
doku farklılığının çekiciliği, pişirme teknikleri bunu 
kazandırır. Baklavayı yerken katların arasına saklanmış 
lezzetli cevizler, fıstıklar, pişirme tekniğiyle ağızda dağılan 
bir form, mükemmel bir tasarım ürünüdür. Coğrafi işaretli 
ürünler, coğrafyanın biricikliğinin sağladığı doğal tasarım 
(su rüzgar, toprak, hava) ve mutfakta hazırlanan insan 
tasarımı ürünler (dolmalar, kebaplar, peynirler, mantılar, 
tatlılar vb.) ayırt edici nitelikleriyle tescil belgesinde 
belirtilmektedir.

Bitki Bilimi - Coğrafya
Gastronomi bitki bilimiyle de yakından ilgilenir. Ülkemizde 
bolca bulunan endemik bitkiler, bölgesel-yerel coğrafyanın 
biricik hazineleridir. Günümüzde birçok şef yemeklerini 
hazırlarken kendi bahçelerini kullanmaktadırlar. Mutfak 
sanatlarında malzeme altındır. Yetiştiği coğrafya ile güçlü 
bağları olan coğrafi işaret tescilli bitkiler şeflerin paha 
biçilmez malzemeleridir diyebiliriz. Akkuş Şeker Fasulyesi, 
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Akkuş ilçesi ve köylerinde yetişen Akkuş Şeker Fasulyesi 
böbrek şeklini andıran beyaz renkli üründür. Kendine has 
tadı, aroması ve kokusu mevcut olup zirai mücadele ilacı 
ve suni gübre kullanılmadan yetiştirilmektedir. Akkuş 
İlçesinin rakımı 750-1400 m. arasında değişmekte, tınlı, 
humuslu ve killi bir toprak yapısına sahiptir. Boyabat 
Gazidere Domatesi, meyve eti hoş kokulu, sulu ve kumlu 
olan domatesin altıdan fazla gözeneği bulunur. İnce ve 
yumuşak kabuğa, yumuşak meyve etine sahiptir.

Tarım ve Hayvan Bilimi
Gastronomi alanında lezzetli hayvan ürünlerinin 
üretilmesi ve hayvan refahının gözetilmesi iki önemli 
konudur. Coğrafi işaret tescili olan ürünler hayvan 
refahını gözetmek için uygun üretim şartlarına sahip 
olan ürünlerdir. Eflani Hindisi, Kırklareli kıvırcık kuzu 
eti, Kayseri sucuğu, Kayseri pastırması, Kastamonu 
pastırması, Afyon pastırması, Rize kavurması gibi ürünler 
hayvansal gıdaların elde edilmesinde bölgesel hayvan 
refahının korunması üretimin sürekliliğini de sağlar.

Antropoloji-Kültür
Gastronomi ve antropoloji arasında da yakın ilişki vardır. 
İnsanın beslenme ilişkileri insanların etkileşimleriyle 
zamanla değişim gösterir.  Bu etkileşimler bölgesel ayırt 
ediciliği şekillendirir. Coğrafi işaret tescili, toplumsal ve 
kültürel birikimi, çeşitliliği,  insan ve gıda etkileşiminin 
ortaya çıkardığı lezzetlerin fikri haklar boyutunda 
korunmasıdır. Erzurum ve Kars Mutfağı çok özel bir 
tarifleri içerir. Kafkas, İran ve Rus mutfak kültürlerinden 
etkilenmiştir. İpek yolu üzerinden etkilerle beslenmiş 
bir mutfaktır. Coğrafi işaret tescilli ürünlerde bu beşeri 
etkileşimlerle zenginleşmiştir. Tescil alan birçok tarif 
bu etkileşimler sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bölgenin 
simgesi olan Kars kaşarı, Rusya’dan sürgün edilen, Kars, 
Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Erzurum’a gelen Molokanlar 
(Malakanlar) Kars ve yöresine tarım ve hayvancılıkla 
birlikte arıcılık ve peynirciliği öğretmişlerdir.

Sosyoloji
Yediklerimizi-içtiklerimizi kim üretiyor, nasıl üretiliyor, 
sürdürebilirlik nasıl sağlanmalı, nasıl bir etki alanı var, 
nasıl tüketiliyor gastronomi alanının sorularıdır. Coğrafi 
işaret tescilli ürünlerde tescil alırken verilen bilgilerden 
bazıları sosyolojik verilerdir. Toplumsal yapının ürünün 
oluşumundaki etkileri tescil belgesinde aktarılır. Ürünün 
ait olduğu coğrafyadan kaynaklanan tanımı, ayırt edici 
özellikleri, üretim metodu ve nasıl denetleneceği bu 
belgede belirtilmelidir. Örneğin, Urfa (Şanlıurfa) Patlıcanlı 
Kebabı, günümüzde gerek Urfa halkı gerekse Türkiye için 
bilinirliği yüksek, önemli bir değerdir. Urfa (Şanlıurfa) 
Patlıcanlı Kebap, uzun zaman alan, zahmetli ve özellikli 
üretim yöntemi, ustalık gerektirmesi ve lezzetiyle 

tanınmıştır. Bu üretimin arkasında ustalık, çıraklık, sosyal 
paylaşım, üretim ilişkilerinin denetimi, hazırlama sunma 
hepsi sosyolojik boyutunu oluşturur.

Tarih
Gastronomi tarihle çok yakından ilgilenir. Yemek tarifleri 
teknikleri tarihten beslenir.  Özellikle tarih ve gastronomi 
alanın etkileşimi lezzet ve deneyim açısından değerlidir.  
Coğrafi işaret tescil bilgilerinin içinde ürünün üretim 
tarihi geçmişi de belirtilmektedir. Pazarlanmasında 
ürünün gastronomik tarihi bölgesel çekiciliğe vurgu 
yapar. Fransa’da birçok coğrafi işaret tescilli ürünün 
üretim tarihi Ortaçağ’a kadar iner.  Türkiye için örnek 
vermek gerekirse, Bozkır Tahininin geçmişi, Çarşamba 
Çayı kenarında buğday öğüten su değirmenlerinin  
16. yüzyıldan itibaren susam öğütmeye başlamasına 
dayanır. Bozkır ilçesinde zamanla, tahin üreten işletmeler 
çoğalmaya başlamıştır. Bu işletmelerde, susamların ardıç 
odunu ateşinde kavrulması ve taş değirmende öğütülmesi 
esasına dayanan yerel üretim metodu sayesinde, Bozkır 
Tahini ile coğrafi sınır arasında ün bağı oluşmuştur.

Psikoloji
En temel ihtiyaçlarımızdan birisi olan beslenmede 
psikolojik etkiler göz ardı edilemez. Güven, endişe, 
memnuniyet, heyecan, paylaşma, statü, güç hissi, ben ve 
biz hissi vb. gastronomi trendlerini belirler. Coğrafi işaret 
tescili, denetim ve standart getirdiği için güven ve endişe 
hissini azaltır. Coğrafi işaret tescili, belli kalite standardı 
vaat ederek, denetimlerle bunu koruduğunu iddia 
ederek, lezzet unsurunu artırarak, belli bir ayrıcalık hissi 
uyandırarak, bunun ülke ekonomisine ve yerel çiftçiye 
katkısını sağlayarak biz hissini güçlendirerek gastronomi 
alanında psikolojik tatminin gerçekleşmesini sağlar.

Turizm
Turizm, gastronomi ve coğrafi işaret ilişkisine baktığımızda 
yepyeni olanaklar sunduğunu görüyoruz. Deneyim 
fırsatı sağlayarak bölgesel kalkınma sağlayan turizm 
endüstrisinin seçenekleri dönemsel olarak değişmektedir. 
Türkiye için baktığımızda bir zaman, deniz, kum, güneş 
olarak tanımlanan turizm faaliyetleri artık yeni trendlerle 
beraber gastronomiyi içine alacak şekilde daha spesifik 
bir hale gelmiştir. Bu durumda bölgenin sahip olduğu 
kültürel değerlerin ön plana çıkartılması, korunması 
ve gastronomi hizmet ve ürünlerinin pazarlanmasında 
önemli hale gelmiştir. Böylece sürdürülebilir bir turizm, 
gastronomi ve ekonomiden bahsedilebilir. Fransa’nın 
Comté peyniri- Menşe adı Coğrafi işaretin yer aldığı 
menşe ad bölgesinin 2002 yılında 2.190.000 kişi tarafından 
gecelik ziyaret edilmiş,  115.000 ziyaretçinin mandıraları; 
30.000 ziyaretçinin olgunlaştırma mahzenlerini (maturing 
caves) gezmiştir. Bu faaliyetler sayesinde turistlerden 

360 Derece Coğrafi İşaretler
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elde edilen satış hacmi artmıştır. Aynı zamanda bölgede 
özellikle catering ve otel işletmeciliği hizmetlerinin 
gelişmesine önemli bir katkısı olmuştur.6 

Ekonomi
2019 yılında Avrupa Birliği ile Çin arasında yeni bir 
anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma iki taraflı bir ticaret 
anlaşmasıdır. Avrupa Birliği’nin 100 coğrafi işaret tescilli 
gıda ürünü Çin’de korumak ve satışının yapılması 100 
Çin coğrafi işaret tescilli gıda ürünün Avrupa Birliği’nde 
satışının yapılması kararı alındı. Çin pazarı, Avrupa yiyecek 
içecek endüstrisi için yüksek büyüme potansiyeline sahip 
bir pazar. Avrupa Birliği tarım ve gıda ürünleri için Çin 
2019 yılında 14,5 milyar Euro'ya ulaşan pazar hacmiyle 
üçüncü sıraya girdi. Aynı zamanda Çin, şaraplar, tarım-
gıda ürünleri ve alkollü içecekler de dâhil olmak üzere, 
değer bazında %9'luk bir paya sahip olan “Coğrafi İşaret” 
olarak korunan ürünlerin AB ihracatında ikinci varış 
noktası haline geldi. Avrupalı tüketiciler bu anlaşma 
sayesinde gerçek Çin ürünlerini tüketebilmeye başladılar.7  
Avrupa Birliği nezdinde Türkiye’den 7 coğrafi işaretimiz 
tescil edilmiştir: “Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Bayramiç 
Beyazı, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı ve Taşköprü 
Sarımsağı”. Bu ürünler iyi bir coğrafi işaret yönetişimi 
sayesinde üretildiği bölgelerin kalkınma değerleri 
olacaktır. Üretildiği bölgelerin turizmini artıracak, yerel 
üreticileri de değerli hale getirerek, dışarıya insan 
göçünü durduracak, bölgesel ticaret hacmini dünyaya 
açabilecektir.

Şefler, Gastro-Diplomatlar
Yiyeceklerle kültürel alışveriş yapılması temellerine 
dayanan, uluslararası siyasette yumuşak güç olarak da 
ifade edilen gastro diplomasi, mutfak kültürü üzerinden 
diplomasi yaratmayı amaçlamaktadır. Devletlerin mutfak 
kültürel miraslarıyla yabancı kitleleri bilgilendirmeleri, 
pozitif bir biçimde etkilemeleri ve harekete geçirmelerini 
arzu eden şef gastro-diplomatların en önemli 
malzemelerden bir tanesi de tescillenmiş coğrafi işareti 
ürünlerdir. Dünya gastronomisini şekillendiren şefler 
artık gastro diplomatlar olarak değerlendirilmektedir. 
Dünyanın en önde gelen şefleri doğal, sağlıklı, otantik, 
sürdürülebilir ve yerel ürünlerle menülerine hazırlamaya 
başladılar. Dünyada ilgi çeken yıldız şefler aktivist, 
duyarlı, yemek yemeyi çok boyutlu ele alıyorlar. Bu şefler 
“önemli olan malzemedir” diyorlar.  Bir zamanlar yenilen 
ama şimdilerde unutulan malzemeler ve geleneksel 
tarifleri ele alarak yeni bir mutfak yaratmaya çabalıyorlar. 
Geçmişin mirasının korunması ve mirasın yemeklerde 
yeniden yaşatılması şeflerin hedefleri arasına girdi. 
Doğadan doğrudan beslenen, en az işlenerek, büyük 
ölçüde yöresel ve sürdürülebilir ürünlerin kullanıldığı bir 
mutfak akımları popüler hale geldi. Coğrafi işaret tescili 

almış olan ürünler bu mutfak akımlarında en başta tercih 
edilen ürünler arasına girmesini biz şiddetle öneriyoruz.

1.  Doç. Dr. İlkay KANIK 
 Beykent Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
 YÜciTA
 ilkaykanik@beykent.edu.tr
2.  https://www.reportlinker.com/p06018937/Food-And-Beverage- 
 Services-Global-Market-Report-COVID-19-Impact-and-Recovery-to. 
 html?utm_source=GNW 17.10.2021 tarihinde ulaşıldı.
3.  Özge Samancı, Gastronomi: Disiplinler Arası Bir Buluşma, Anatolia:  
 Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, Nisan: 92 - 95, 2020, s.92.
4.  https://ci.turkpatent.gov.tr/.
5.  Samancı, a.g.e, s.92-93.
6.  Serap Tepe, Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Etkileri, Uzmanlık Tezi,  
 Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, 2008, s. 27-28.
7.  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1602.
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2003 yılından bu yana düzenlediğimiz Gusto Şarap 
Kursları’nın birkaç yıl önceki bir seansında, her 

zamanki gibi İtalyan beyazlarını temsilen bir Pinot Grigio 
açtık ve servis ettik. İtalyanların çoğu “En iyi beyaz 
şarap, kırmızı şaraptır” gibi şakalar yapıp “Biz beyazları 
turistler için üretiriz” dediklerinden, bu iddiasız şaraptan 
özel bir beklentimiz yoktu. Fakat kadehime konulan 
Venedik taşrasındaki Venezia bölgesinin şarabı, bu kez 
beklediğimin çok üzerinde çıktı. 30 yıldır bu şarabı sık sık 
yudumlayan, hiçbir zaman da yoğun ve damakta kalıcı 
bir Pinot Grigio’yla karşılaşmayan biri olarak, bu kalite 
artışının rekolte farkından kaynaklanmadığını tahmin 
etmem zor değildi. İşin sırrı, etikete bakınca anlaşıldı: 
Yakın zamana kadar IGT (Indicazione Geografica Tipica) 
statüsündeki şarap 2017 rekoltesiyle terfi etmiş, DOC’ye, 
yani Denominazione di Origine Controllata statüsüne terfi 
etmişti.

Evet, katı yasalarla korunan oturmuş şarap bölgelerinde 
şarapların sadece yöreselliklerini ifade eden coğrafî 
işaretleri değil, daha sofistike statüleri ve bunlara 
bağlı bir hiyerarşileri var. En alt basamak İtalyan 
şarabı, “Vino da Tavola” yani sofra şarabı. Yasaları 
gevşek. Her bölgenin şarabı birbiriyle karıştırılabiliyor, 
kontrolörler üreticilerin semtlerine uğramıyor bile. Bir 
üst basamak IGT, yani “Yöresinin Tipik Şarabı”. Burada 
şarap belirli bir yöreden olmak zorunda. DOC ve en üst 
kategori DOCG (Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita) ise hükümetin saygınlığını kanıtlamış şarap 
bölgelerine verdiği payeler, katı kurallarla korunuyor. 
Üreticiler dar elbiseye sokuluyor, bölgede hangi üzümleri 
dikecekleri, dönüm başına hangi verimde yetiştirecekleri, 

ne kadar tankta, ne kadar fıçıda dinlendirecekleri yasayla 
belirleniyor ve bunlara uyulup uyulmadığı sıkı sıkıya 
denetleniyor. İhbar sonucu yapılan baskınlarda ya da 
rastlantısal denetimlerde aykırılık belirlenirse, uygunsuz 
yapılan şarap sofra şarabı etiketiyle satılıyor, üreticiye 
de ağır para cezaları kesiliyor. Cezaların en ağırı ise, 
üreticinin o statüyü kullanma hakkının elinden alınıp 
sistem dışına atılması...

İşte Venezie bölgesi Pinot Grigio’su da DOC’ye yükselmiş, 
bu da hemen kalitesine yansımıştı. Yönetmeliğinde, 
şarabın yüzde 85’inin bu üzümden yapılma zorunluluğu 
konmuştu. Destekleyici ve tadı rötuşlayıcı üzümler de 
tek tek sayılmış, aromatik üzümler hariç tutulmuştu. Bu 
esnekliğin sadece 10 yıl için tanındığı da belirtiliyordu. 
Randıman sınırı da dönüm başına 900 kiloydu, gübreleme, 
sulama vb. ile daha fazla üzüm yetiştirmek yasaktı. Yağışlı 
yıllarda mı? O bağcının derdiydi, verim sınırını tutturmak 
için bahar ve yaz aylarında salkım seyreltmesi yapacaktı. 
Böylelikle daha dolgun ve yoğun bir şarap elde edilmesi 
garantilenecekti. Üzümün şaraba işlenmesi de kurala 
bağlanmıştı, üzümü canını çıkaracak denli son damlasına 
kadar sıkmak yoktu. 1 ton üzümden sadece 700 litre şıra 
alınabilecek, sıkım nazik yapılacak, şıra randımanı da 
düşük tutulacaktı. Böylece çekirdeklerin ezilmesi, şaraba 
buruk bir tad vermesi önlenecekti. Ve elbette en önemlisi, 
tüm bunların denetimi için bir de konsorsiyum (Consorzio) 
kurulmuş ve denetim ile ceza yetkisiyle donatılmıştı.

“Kalecik rüyası” başlığı altında Venezie rüyasını mı 
anlattık? Elbette hayır, İtalyan şarabının öyküsünü 
“sistemi” açıklamak için girizgâh olarak verdik…

BİR KALECİK RÜYASI

360 Derece Coğrafi İşaretler

Mehmet Yalçın1
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360 Derece Coğrafi İşaretler

Dünyayı fetheden “Grand Cru” Kalecik Karası 
Kalecik Karası rüyasının tohumları da yine bir Gusto 
Şarap Kursu’nda atılmıştı. Yeryüzünün dört yanından en 
değerli şarapları açtığımız bir “Büyük Şaraplar” etabında, 
Bordo’nun efsanevî şaraplarından Château Petrus’ü 
de tattığımız bir akşam, palete bir de yerli şarabı, 1964 
rekoltesi Kavaklıdere Özel Kalecik Karası’nı eklemiştik. 
Doğrusu bu şarabı tadıma koymak bir fanteziydi, zira 
hiçbir beklentimiz yoktu. Emekli Büyükelçi rahmetli 
Şefik Fenmen’in armağan ettiği iki şişe de küçücük birer 
mantar altındaydı, ağızlarından sızma yapmıştı, şarap 
seviyesi 3-4 santim azalmıştı. O akşam açacağımız 40 yıllık 
şişenin -Türk şarapçılığının 1960’lardaki ilkel koşulları da 
düşünüldüğünde- okside ve geçkin çıkacağına adım gibi 
emindim.

Fakat öyle olmadı! İşin ilginci, ideal koşullarda 
saklanmadığı da mantarındaki sızmadan belli olan şarap 
o kadar güzeldi ki, Petrus’ten bile rol çaldı, onu dahi 
gölgeledi. Şaşkınlıklar içindeydik… İkinci şişeyi bir ay 
sonra İzmir’de açtık, aynı güzel sürprizi o gün de yaşadık.

Kalecik’teki dostlarımızı arayıp yaşlı bağcıları 
konuşturduğumuzda, şarabın kalite sırlarını öğrendik:
“Eskiden bağlar bugünkü gibi Kalecik’in ovalarında değil, 
Kızılırmak’ın öte yakasında, bizim ‘ötegeçe’ dediğimiz 
mevkideydi. Orada da düz arazide değil yamaçlardaydı. 
Bağlar eğimli arazide güneşe doyuyor, fazla yağmur 
yağdığında da suyu aşağı akıtıyorlardı. Böylece asma 
kökleri fazla sulanmıyor, üzüm sıkı dokulu oluyordu. 
Ayrıca o günlerin Kalecik Karası bugünkü gibi iri taneli 
değildi, kuşüzümü gibi ufacık bir üzümdü…”

Peki ne olmuştu da o Kalecik Karası elden gitmişti? 
Öncelikle 1970’lerin terör ve yüksek enflasyon ortamı 
alım gücünü azaltıp sosyal hayatı da baltalamış, bu da 

şarap satışlarını azalmıştı. Ayrıca yöre bağlarına asma 
biti (filoksera) hastalığı dadanmış, bağların bir kısmı 
kurumuştu. Miras yoluyla parçalanıp küçülen bağ 
parsellerine eskisi kadar bakılmayınca, yöre bağcılığının 
can damarı Kalecik Şarap Fabrikası da kapatılmıştı.

Üzüm yok olmanın eşiğindeyken, 1980’lerin ortalarında 
Ankara Ziraat Fakültesi ve Kavaklıdere Şarapları 
işbirliğiyle hayata döndürüldü. Ancak yeni bağlar 
taban arazilere kuruldu, verimi yüksek klonlar seçildi, 
asmalar kendi yabani kökleri üzerinde değil, Amerikan 
asma anaçlarına aşılamayla çoğaltıldı. Bu da üzümün 
karakterini değiştirdi. Böylece kötü şartlarda saklandığı 
halde 40 yılı mükemmel taşımış şaraplar yerine, 5-10 
yıllık bir ömür çizgisi olan, daha az gövdeli şaraplar elde 
edilmeye başlandı.

Rüyama gelince… Şarabına “Burada üzüm şaraptan 
yapılmıştır!” diyen Fransızlar kadar tutkun bir ulus 
olsaydık, 1970’lerde şunlar yaşanırdı:

Azalan üzüm Ötegeçe dışında düz arazilere de dikilebilir 
ama bu iki bağ bölgesi ayrılırdı. Ötegeçe’ye “Grand Cru”, 
yani “Büyük Bağ” statüsü tanınır, bu yamaçların üzümü 
taban arazinin üzümüyle karıştırılmaz, şaraba ayrı 
işlenir ve ayrı etiketle satılırdı. Sınırları belli bağlardan 
belli randımanda üzüm alındığından üreticilere o kadar 
bandrol verilir, hile-hurda olmadan bu en iyi Kalecik 
Karası piyasaya ayrı arz edilirdi. Elbette ürün kaliteli, arz 
sınırlı, talep de çok olunca fiyat yüksek olur; bu da bağcıyı 
parselleri bölmemeye, bağa iyi bakmaya, hastalıklarla 
etkin mücadeleye teşvik ederdi. Dünya çapında alınacak 
ödüller sayesinde ihracat da coşardı.

Düz arazide, daha yüksek verimde yetişenler mi? Onlar 
da sıfatsız, statüsüz düz Kalecik Karası olur, bağlardan 
yüksek verim alınır, Büyük Bağ Kalecik’i gibi fıçılarda 
dinlenmiş, olgun ve gövdeli bir şarap yerine hafif, dengeli, 
meyvemsi bir şarap elde edilirdi. Bu şarap da bol 
yapıldığından sürümden kazanırdı. Kalite ayrıştırmasıyla 
bölgenin saygınlığı ve şarapta güvenilirliği de artar, 
bu hem yörede şarap turizmini tetikler, hem de otel, 
lokanta ve turlarla yöreye kaynak akıtırdı. Şimdilerde 
bağbozumu festivali yapıp “Şarap ikram edilmeyecektir. 
Pekmez kaynatılacaktır” diye ilan eden Kalecikli’nin 
bu yabancılaşması da ortadan kalkar, yöre bugünle 
kıyaslanamayacak denli kalkınırdı.

Hiçbir şey için çok geç değil… Bazı rüyalar, gün olur 
gerçeğe dönüşür. Tabii onlardaki mesaj anlaşılır, 
gerekenler yapılırsa…

1.  Mehmet Yalçın
 İçki Yazarı
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ÇEŞME KAVUNU

İzmir’in Eşsiz Coğrafi İşaretlerine
Sahip Çıkıyoruz.
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Pandemi sürecinde insanoğlunun en büyük endişesi 
gıdaya erişimdi. Ülke yöneticileri, firmalar ve vatandaşlar 

gıda güvenliği bir yana gıda tedariğini/güvencesini hem 
kısa hem de uzun vadede ana politikaları haline getirdiler. 
İklim değişikliğinin getirdiği üretim kısıtlığı, israf, açlık, 
su ve enerji krizi gibi konular eskisinden daha fazla dikkat 
çeker hale geldi. İnsanlar pandemi sürecinde unuttukları 
veya göz ardı ettikleri bir gerçeğe tekrar değer vermeye 
başladı; gıdanın fonksiyonelliği. Bu makalede “Coğrafi 
İşaret” odağında beslenme-sağlık ilişkisi incelenmeye 
çalışılmış ve mikrobiyota (bağırsak florası) sağlığının 
insan sağlığında bütüncül bir öneme sahip olduğu 
vurgusu yapılmıştır. Yöresel ürünlerin bu anlamda yeniden 
tasarlanarak günümüz bilimi ile harmanlandıktan sonra 
gelecek nesilleri düşünen ve endüstriyel rakiplerine karşı 
daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için öneriler 
yapılmıştır. 

Bağırsak Mikrobiyotası, Probiyotik ve Prebiyotikler
Sayıları ne olursa olsun, artık herhangi bir canlı 
vücuduna “bir hücreler topluluğu” gözüyle bakmak 
gerekiyor. Hem mikrop hem de vücut hücreleri, çevresel 
değişiklikleri algılar/sezer, bilgi alışverişi yaparlar ve 
böylece birlikte çevreye uymaya çalışırlar. Böyle bir hücre 
topluluğunun varlığını sürdürebilmesi için o vücuttaki 
tüm hücrelerin o toplumunun belirli kurallarına uyması 

ve bölgesel sınırlara saygılı olması gerekir. Bu karmaşık 
organizmanın bütünlüğünü kim sağlıyor? Değişiklikleri 
kim denetliyor? Sınırları kim denetliyor? Yeni görüşe göre 
bütün bu görevleri bağışıklık sistemimiz farklı bireylerden 
oluşmuş her toplumda olabileceği gibi, trilyonluk bir 
hücresel toplulukta da (vücudumuz) kurallara uymayan, 
“bencil hücreler”, haksız kazanç peşine düşüp, hırsızlığa 
başvurabilirler. Ayrıca, kimi hücreler kendi görevlerini 
bırakıp sadece yemek ve çoğalmak isteyebilirler (kanser 
hücreleri gibi). Bu tip davranışlar toplumun (vücudun) 
yapısını bozar. İşte bu noktada, bağışıklık sistemini, 
uyum içinde işleyen bütün bir sistemi hem içten, hem 
dıştan gelen ve yasalara/sınırlamalara uymayan, kural 
dinlemez hücrelere karşı düzeni koruyan bir sistem 
olarak düşünebiliriz. Eski “dost-düşman” anlayışından 
farklı olan bu görüş yaygınlık kazanmaya başlamıştır  
(Alkan, 2017).

Gittikçe artan bulgular, barsak mikrobiyotasının, 
merkezi sinir sistemiyle iletişim halinde olduğunu 
göstermektedir. Mikrobiyota, olasılıkla sinirler, 
hormonlar ve bağışıklık dizgesi aracılığıyla, beynin 
işlevlerini ve davranışı etkilemektedir. Elde edilen bilgiler, 
barsak mikrobiyotasının, kaygıyı/endişeyi (anxiety), ruh 
halini (mood), bilişi (cognition) ve ağrıyı etkilediğini 
göstermektedir. Barsaktaki mikrobiyota, belirli sinirsel 

COĞRAFİ İŞARET VE 
MİKRO-BİYOÇEŞİTLİLİK

360 Derece Coğrafi İşaretler

Celal Bülbül1
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yolakları etkinleştirebilir ve merkezi sinir dizgesini 
etkileyebilir. Bu yüzden, süregelen yeni çalışmalar, kaygı 
ve çökkünlük gibi bazı akıl hastalıklarının sağaltımında 
mikrobiyota bilgisinin yararlı olabileceği göstermektedir 
(Alkan, 2017).

Yapılan çalışmalar ile intestinal mikrobiyotanın önemi 
daha iyi anlaşılmış, bu karmaşık sistemin aydınlatılması ile 
çok ciddi sonuçlar ortaya çıkmıştır. İntestinal mikrobiyota 
kompozisyonundaki değişikliklerle birçok hastalığın 
ilişkilendirilmesi, patogenezi tam olarak açıklanamamış 
hastalıkların tedavisi için de umut vericidir. Mikrobiyota 
profillenmesi, tıbbi muayenelerin rutin bir parçası olacak ve 
ardından diyet tavsiyesini, uygun farmasötik ve antibiyotik 
rejimlerinin, pre-probiyotik kullanımın seçilmesini ve 
kronik hastalık gelişimi için risk değerlendirmelerinin 
kolaylaştıracaktır (Karatay, 2019).

Mikrobiyota, bir organ gibi düşünülebilir. Başta intestinal 
mikrobiyota olmak üzere insanda vücudunda mikrobiyota, 
hastalık ve sağlık durumlarını, bağışıklık hücrelerinin 
olgunlaşmasını ve bağışıklı sistem fonksiyonlarının 
normal gelişimini teşvik etmek için gerekli sinyalleri 
sağlayarak, sindirilmemiş karbonhidratları adsorbe 
ederek, fermantasyon yaparak ve birçok karmaşık 
mekanizmayı kontrol eder. Mikrobiyotadaki bakteriler 
belirli oranda yararlı ve zararlı bakteriler içerir (Karatay, 
2019).

İnsan vücudunun sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi 
için sağlıklı bir gastrointestinal sisteme sahip olması 
gerekmektedir. Bunun sağlanması da intestinal mikroflora 
ile olmaktadır. Bağırsağın yararlı mikroflorasını 
güçlendirmek için probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotikler 
gibi gıda katkı maddeleri kullanılmaktadır. Günümüzde, 
intestinal mikrobiyotanın probiyotik, prebiyotik gibi 
ürünlerle modifiye edilmesi giderek tedavide yer bulan 
yöntemlerdir. Probiyotikler, konak için yararlı canlı 
mikroorganizlardır, prebiyotikler ise Bifidobacterium gibi 
yararlı flora elemanlarının gelişmesini stimüle eden 
ve bağırsaktan emilmeyen karbonhidrat moleküllerdir 
(Karatay, 2019).

Mikrobiyota kolonizasyonu doğum ile başlayıp anne sütü 
ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde diyetin etkisi ile 
devam etmektedir. Beslenme ve yaşam tarzı intestinal 
mikrobiyota farklılaşmasının önemli çevresel faktörlerdir. 
Farklılaşan mikrobiyota metabolik, immünolojik ve 
nörolojik olarak organizmayı etkilemektedir. İntestinal 
mikrobiyota doğrudan ya da dolaylı olarak, çeşitli 
hastalıkların başlamasına etki etmektedir. Bu nedenle 
bireylerin intestinal mikrobiyotasını güçlendirecek 
biçimde, gereksinimlerine uygun, yeterli ve dengeli 

beslenmesi önemli bir gerekliliktir (Koçak ve Şanlıer, 
2017)

Tüketici bilincinin gelişmesi ve gıda-sağlık ilişkisini 
ispatlayan çalışmalardaki artış gıdaların sağlık geliştirici 
etkilerini önemli hale getirmiştir. Bu nedenle gıdaların 
tüketiminde teknolojik ve duyusal özellikler açısından 
yeterli olmasının yanı sıra insan sağlığına etkileri üzerinde 
de durulmaktadır. Bu açıdan probiyotik özellik taşıyan 
laktik asit bakterileri önem kazanmıştır. Probiyotiklerin 
gıdalarla tüketilmesinde, gıda maddesi taşıyıcı rol 
oynayabileceği gibi probiyotikler fermente gıdaların 
üretilmesinde de kullanılmaktadır (Başyiğit ve ark. 2007).

Sonuç olarak, Probiyotiklerin, insan ve hayvan sağlığının 
korunmasında ve hem gastrointestinal sistem hem de 
immün sistem üzerindeki etkilerinden dolayı birçok 
hastalığın tedavisinde kullanımı giderek artmaktadır. 
Probiyotiklerin barsaklarda geçici süreli kolonize 
olduğu, bu nedenle de düzenli kullanımlarında yararlı 
etkiler gösterebileceği bilinmelidir. Sağlıklı bir yaşam 
için beslenmede öncelikle doğal pre-probiyotiklere yer 
verilmelidir. Tüketim alışkanlıklarımız içinde yer alan 
probiyotik yiyeceklerden olan yoğurt ve kefir gibi fermente 
süt ürünleri ile doğal prebiyotik kaynağı olan sebze 
ve meyvelerin tüketiminin artması konusunda halkın 
bilinçlendirilmesi gereklidir (Prebiyotik, Probiyotik ve 
Sinbiyotiklerin İnsan ve Hayvan Sağlığı Üzerine Etkileri  
A. Gülin SEZEN).

Coğrafi İşaret odağında Mikro-Biyoçeşitlilik ve 
Fonksiyonel Ürünler/Gıdalar

Ürün ve Üretim Seviyesi
Coğrafi İşaret söz konusu olduğunda, hayvanların otladığı 
mera, bir meyve ağacının beslendiği toprak, bir başka 
değişle ürün-yer ilişkisi, yaratılan değer zincirinin ilk 
halkasını meydana getirirken insan sağlığı için mikro-
biyoçeşitliliğe kapı açmaktadır. Cennet Anadolu’nun farklı 
coğrafyalarında yetişen/işlenen ürünlerin tüketilmesi 
zengin mikroorganizma çeşitliğini mikrobiyotamıza 
taşımaktadır. Endüstriyelleşmiş bir tüketim modeli bu 
çeşitlilikten uzaktır. 

Yöreselliğin getirdiği mikro zenginliğe katkı sağlayan 
ve araştırılmaya değer başka bir detay ise sentetik 
kimyasalların kısıtlandığı ve yerli mikroorganizmaların 
çoğalmasına olanak veren organik/ekolojik üretimin, 
kimyasal yoğun üretim modeline kıyasla mikrobiyota 
üzerine daha üstün faydalar getirip getirmediğidir. Bu 
faydaların ispatlanması Coğrafi işaret tescilli ürünlerin 
spesifikasyonlarının yeniden tanımını gerektirecek ve 
yaratılan katma değer artacaktır.
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Gıda ve Işleme Seviyesi
İnsan sağlığı için fonksiyonel nitelikte olan fermente 
gıdalara Türk mutfağında da yer aldığı üzere örnekler 
vermek gerekirse; yoğurt, peynir, kefir, turşu, boza, 
tarhana, sucuk, pastırma en çok tüketilen ürünler 
arasındadır. Ülkemizde en bilinen tescilli örnekleri; 
Afyon Sucuğu, Kayseri Pastırması, Çubuk Turşusu, Uşak 
Tarhanası, Tekirdağ Velimeşe Bozası, Divle Obruk Peyniri. 

Süt ürünleri, tahıllar, meyve ve sebze, et ürünleri 
başlığında tarımsal ve hayvansal ürünlerden elde 
edilen bu faydalı gıdaların işlenme süreci, faydalılığının 
sorgulanacağı en önemli noktadır.  Ayrıca işleme sürecine 
girmemiş meyveler, sebzeler, süt gibi ürünler başlı başına 
fonksiyonel ürün olarak değerlendirilebilir. 

Örneğin uzun dönem düzenli bir şekilde portakal suyu 
tüketiminin kolesterolü düşürdüğü birçok bilimsel 
çalışma ile ispatlanmıştır. Sebzelerin de bir prebiyotik 
kaynağı olduğu unutulmamalıdır. Fakat burada işlenmiş 
gıdaların işlenmemiş ürünlere göre üretim süreci, 
faydalılık ve insan sağlığı açısından daha kritik bir öneme 
sahip olduğu açıktır. 
 
Coğrafi işaret tescilli gıdaların spesifik beslenme 
özelliklerini sergilemeleri için, aşağıdakileri kapsayan 
bir dizi prosedür içermesi gereklidir; üretim sürecinin 
kilit aşamaları iyi tanımlanmalı ve takip edilmelidir. 
Bu aşamalar özellikle malzemelerin üretimi (örneğin, 
fermantasyonda kullanılanlar gibi belirli yerel bileşenlerin 
kullanımı ve işleme ile ilgilidir (FAO, 2021).

İyi kurulmuş ve iyi uygulanmış Coğrafi İşaret tescilli 
ürün spesifikasyonları, geleneksel gıdaların beslenme 
kalitesinde güvenlik ve tutarlılığın sağlanmasına yardımcı 
olabilir. Bu bağlamda, üretim ve işleme prosedürlerinin 
formülasyonu, tescili ve bunlara uygunluk kritik öneme 
sahiptir. Üreticilerin üretim yöntemleri ile ürünün kalitesi 
arasındaki ilişki konusunda farkındalıklarının artırılması 
önerilir.

Beslenme kalitesindeki farkındalık, onların Coğrafi İşaret 
spesifikasyonlarını, tescilli ürünün beslenme kalitesini ve 
dolayısıyla sağlıklı beslenmeye katkısını artıracak veya 
sürdürecek şekilde tanımlamalarına yardımcı olabilir 
(FAO, 2021).

Coğrafi İşaret tescilli gıda ürünlerinin atadan kalma 
bilgileri içeren üretim süreci, duyusal özellikleri 
zirveye taşırken, endüstriyel rakiplerine karşı bilimsel 
ilerlemelerden de geri kalmayacak şekilde belirtildiği 
gibi sağlıklı beslenme katkısı ile beraber gıda güvenliği 
standardizasyonuna da önem verilmesi gerekmektedir. 

Bu düşünceyi destekleyen bir bilimsel araştırmada 
yapılan testler sonucu şu yoruma yer verilmiştir; Sonuç 
olarak incelenen peynir örneklerinde hijyenik açıdan 
önemli mikroorganizma ve mikroorganizma gruplarına 
dikkat çekici oranlarda ve düzeylerde rastlanması, bu 
peynirlerin tüketilmesinin halk sağlığı açısından risk 
oluşturabileceğini ortaya koymaktadır. Analize alınan 
örneklerden elde edilen kimyasal analiz sonuçlarına 
bakıldığında, bu değerlerinde geniş bir aralıkta birbirinden 
oldukça farklı olduğu ortaya konulmuştur. Örneklerin 
mikrobiyolojik ve kimyasal özellikler yönünden birbirinden 
oldukça büyük farklılıklar göstermesinin nedeni, bu 
peynirin üretiminde standart bir üretim metodunun 
kullanılmaması ve üretimin aile işletmelerinde ya da 
mandıra tipi küçük işletmelerde yapılmasıdır. Kendine 
özgü güzel tadı ve aromasıyla ünlü olan ve üretildiği 
bölge ile İstanbul gibi büyük şehirlerde önemli bir talebin 
olduğu Divle tulum peynirinin üretiminin mutlaka modern 
ve hijyenik şartlar altında yapılması ve üretimde duyusal, 
kimyasal ve mikrobiyolojik standartların oluşturulması 
gerekmektedir (Morul ve İşleyici, 2012).

Yönetişim
Yöreyle özdeşleşen, ünü olan her ürün aslında bir 
coğrafi işarettir. Ürünün tescillenmesi, geleneğin 
sürdürülebilirliği hedefinde ürünün nerede ve ne 
koşullarda üretildiğinin tanımlanmasıdır. Bu bakış açısıyla 
hareketle değer zincirini geliştirici her türlü faaliyetin 
anahtarı ise yönetişimdir. 

Sonuç olarak coğrafi işaret tescilli ürünlerin değer 
zincirinde kalite tanımı yapılırken çok iyi tanımlanmış 
bir yönetişim planının ve bu plana sürdürülebilir şekilde 
uyum sağlayan paydaşların belirlenmesi uzun vadede 
coğrafi işaret tescilli tüm ürünler için oluşmuş tüketici 
farkındalığına destek olacaktır. Tescil içerisindeki olağan 
spesifikasyonlara uymanın ötesinde üretici, sanayi ve 
üniversite birlikteliğinin yarattığı “üst kalite” tanımına 
ve kurallara katılım göstermeyen paydaşların denetim 
sürecinde başarısız olup kısa-orta vadede değer zincirinin 
dışında kalması kaçınılmazdır. 

Coğrafi İşaret ve Diyet
Yetişkin dönemde mikrobiyotayı etkileyen diyetsel 
etmenlerin başında, diyetin karbonhidrat (özellikle 
posa), protein ve yağ içeriğinin geldiği görülmektedir. 
Yüksek hayvansal protein ve doymuş yağ; düşük posa ve 
karbonhidrat içeren diyetlerin bağırsak mikrobiyotasının 
zenginliğini ve çeşitliliğini azalttığı, Firmicutes ve 
Proteobacteria kolonizasyonunu artırdığı gösterilmiştir. 
Yüksek posalı ve bitkisel bazlı diyetlerin ise bağırsaktaki 
bakteri çeşitlilik ile Prevotella ve Xylanibacter türlerini 
artırdığı saptanmıştır. Prebiyotik özellik de gösteren 
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sindirilmeyen karbonhidrat bileşenlerinin mikrobiyotadaki 
bakteriler tarafından fermantasyonu sonucunda oluşan 
kısa zincirli yağ asitleri hem kolonositler için enerji kaynağı 
olmakta, hem de antiinflamatuvar, antikarsinojenik 
ve immünomodülatör etkiler göstererek sağlığı 
geliştirebilmektedirler. Mikrobiyotanın düzenlenmesinde 
diyetin prebiyotik içeriği kadar önemli olan bir konu, 
diyetle alınan canlı probiyotik mikroorganizmalardır. 
Bu noktada, fermente besinlerin potansiyel yararları 
dikkat çekmektedir. Beslenmenin mikrobiyota üzerine 
etkileri anlaşılmaya başlanmış olsa da, bunların öneriye 
dönüştürülebilmesi için ileri araştırmalara gereksinim 
bulunmaktadır (Özdemir ve Demirel, 2017).

Dengeli ve sağlıklı bir diyette, kaliteli protein kaynağı 
olarak tüketilen et ve ürünlerinin fonksiyonel özelliklerine 
günümüzde ilgi artmıştır. Hem uzun süre depolama ve özel 
tat aroma oluşturma hem de tüketici sağlığını destekleme 
özelliği olan fermente et ürünleri, gelişen probiyotik 
gıda pazarında “probiyotik et ürünleri” olarak farklı 
coğrafya ve kültürlerde farklı ürünlere dönüştürülerek 
tüketilmektedir (Doğu ve Sarıçoban, 2014).

Sağlıklı bir yaşam için beslenmede öncelikle doğal pre-
probiyotiklere yer verilmelidir. Tüketim  alışkanlıklarımız 
içinde yer alan probiyotik yiyeceklerden olan yoğurt ve 
kefir gibi fermente süt  ürünleri ile doğal prebiyotik kaynağı 
olan sebze ve meyvelerin tüketiminin artması konusunda 
halkın  bilinçlendirilmesi gereklidir. Gerekli görüldüğü 
durumlarda, yapay pre ve probiyotiklerin özellikle bağırsak 
hastalıklarında yoğun bir şekilde kullanılmasının faydalı 
etkiler oluşturduğu bilinmelidir (Sezen, 2013).

Yukarıda bahsedilen faydalara ulaşan diyetlerin başında 
uzman diyetisyenlerin son yıllarda en çok tavsiye ettiği 
“Akdeniz Diyeti” gelmektedir. Sebze ve meyvenin bol 
tüketildiği, kırmızı et yerine balığın ön planda tutulduğu, 
tahıl ve lif açısından zengin bir diyet olan Akdeniz diyeti, 
Coğrafi işaret odağında işlendiğinde hem tüketici hem 
de üretici açısından faydalar getirecektir. Tarım, gıda, 
beslenme (diyetisyenler), gastroenteroloji, mikrobiyoloji 
ile Coğrafi işaret konusunda uzman kişi ve kurumların bu 
çok yönlü faydayı artıracak çalışmalar yapmasının önemi 
bu makalenin gerekliliği ortaya çıkarmıştır. 

Sonuç
Türkiye’de tescil edilmiş, tescil sürecinde olan ve henüz 
başvurusu yapılmamış yüzlerce yöresel ürünlerimizi 
nadide birer kültür mirası olarak nitelendirmek gereklidir. 
Bu mirasın devamı için ürünün değer zinciri analizi 
yapılarak standardizasyonu sağlanmalıdır. Coğrafi işaret 
tescilinin ardından iç-dış denetim ve yönetişim şarttır. 
Fonksiyonel ürün/gıda tanımına uyan ve coğrafi işaret 

tescili almış olan ürünler doğru beslenme-sağlık konusu 
içerisinde yerini alabildiği müddetçe hem üretici hem de 
tüketici açısından faydalar sağlayacaktır. Beşeri beceri 
ile tüketiciye lezzet garantisi sunan coğrafi İşaret tescilli 
ürünlerimiz aynı zamanda sağlık garantisi sunarak daha 
sürdürülebilir bir pazar yapısı kazanacaktır. 

Konunun uzmanı doktor ve diyetisyenlerin paydaşlığında 
yöresel ürünlerimizi tüm dünyanın tanıdığı “Akdeniz 
diyeti” başlığı içerisinde tanıtıcı ve tüketimini teşvik edici 
projeler yapılması makalenin bir önerisi olarak ortaya 
çıkabilmektedir.
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Coğrafi İşaretler… Dünümüz, bugünümüz, yarınımız. 
Nesilden nesile aktarılan kültürel mirasımız. 

Geleneğimiz, göreneğimiz. Yerel ekonomide lokomotif, 
global pazarda parlayan yıldızımız (!) olmalı. Öyle mi 
acaba? 

Aslına bakarsanız genel bakışta evet öyle. Yerel basından 
bir haber diyor ki: “Malatya kuru kayısısında 2021 yılının ilk 4 
ayında 29 bin 400 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken 
100 milyon dolar gelir elde edildi.” Gezdiğiniz Almanya 
marketlerinin hepsinde Alman markalarının harika kuru 
kayısıları var mesela. Türkiye’de kilo başına ödediğiniz 
fiyatın yaklaşık üç katını, bio/organik kriterlerini taşıyorsa 
beş katını ödeyerek bu harika kayısıları yiyebilirsiniz. Eğer 
mercekle market gezenlerdenseniz paketlerin arkasında 
5 punto yazı büyüklüğünde %90’ında “Menşei: Türkiye”, 
%10’unda “Malatya” ibaresini okuyabilirsiniz. Ne hoş değil 
mi? Ülkenizden altın gelmiş, Alman marketlerinde boy 
göstermiş. Paketlerini hiçbirinin üzerinde Avrupa Birliği 

tescili de bulunan bu coğrafi işaretimizin amblemi yok. 
Durum yine AB tesciline sahip Aydın İnciri için de farklı 
değil maalesef!  Nazar mı değer diye korkuyoruz acaba?

Avrupa genelinde yaklaşık 10 bine yakın Türk marketi 
bulunurken; Türkiye’nin en iyi Avrupa ortağı olan 
Almanya’da hatırı sayılır bir Türkiye kökenli nüfusun da 
olması nedeniyle her ilde en az bir Türk marketi bulmak 
mümkün. Nüfusu az yerleşim yerlerinde köy bakkalından 
hallice olan Türk marketleri, büyük şehirlere gittikçe 
kendinizi Türkiye’de hissettirecek kadar zengin bir ürün 
yelpazesiyle karşılıyor sizi. Ama maalesef bu marketlerde 
de adıyla, sanıyla, hak ettiği ödüllerle hakkı verilecek bir 
ambalajla göremiyoruz tescilli coğrafi işaretlerimizi!

Özellikle AB tesciline sahip Malatya Kayısısı ve Aydın İnciri 
için var olan paketlemeler ve ayrılan standlar yüreğimizi 
burkmakla birlikte, gurbet elde o ürünleri bulma 
sevincini de yaşıyoruz tabi ki! Tescilli coğrafi işaretlerde 

TÜRK COĞRAFİ 
İŞARETLERİNİN 
ALMANYA’DA AMBLEM 
KULLANIMI ÜZERİNE 
İZLENİMLER
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amblem kullanma konusunda yeterince dikkatli olmayan 
üreticiler, tescilli olmayan coğrafi işaret geliştirmekte 
ya da oldukça enteresan coğrafi kaynak göstermekte 
ise son derece başarılılar! Bu konudaki örnekler kısa 
bir hukuki bilgilendirmeden sonra, yazının devamında 
paylaşılacaktır. 

Almanya’da Coğrafi İşaretlere Genel Bir Bakış
Alman Patent ve Marka Ofisi’nin (DPMA) araştırma 
sonuçlarında yer alan coğrafi işaretlere ilişkin veriler, 
Avrupa Birliği’nin 1151/2012 Sayılı Yönetmeliği 
kapsamındaki koruma başvurularıyla ilgilidir. Marka 
Kanunu’nun 7. Bölümündeki ulusal kontrol prosedürü 

sırasında yer alan resmi yayınlara özel olarak atıfta 
bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından yapılacak 
inceleme ve kayıt hakkında daha detaylı bilgiler ise AB’nin 
ilgili veri tabanında yer almaktadır. 

Almanya’da Coğrafi İşaretler ve garantili geleneksel 
ürünler, tarım ve gıda ürünleri AB hukuku koruma 
kapsamındadır. Şekil 4' de verilen harita, Almanya'da 
korunan coğrafi işarete sahip gıdaları göstermektedir. 
"g.U." (geschützte Ursprungsbezeichnung), "PDO", 
Menşe Adı); "g.g.A." (geschützte geografische Angabe) 
"PGI",mahreç işareti ve "g.t.S." (garantiert traditionelle 
Spezialität)  geleneksel ürün adına karşılık gelmektedir.

AB tarafından 1992 yılında geleneksel ve bölgesel gıda 
ürünlerini korumak ve teşvik etmek için oluşturulan 
sisteme, Almanya doğal olarak dahil olmuştur. 
Almanya'dan hangi ürünlerin korunduğunu ve ilgili Birlik 
sembolünü taşıdığını veya AB liderliğindeki hangi ürünler 
için korumanın uygulandığını görebilirsiniz. Alman 
Patent ve Marka Kurumu’nun yönlendirmesiyle Avrupa 
Komisyonu veritabanına göre Almanya adına toplam 184 
kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlardan 31’i PDO/g.U/Menşe 
adı, 115’i PGI/g.g.A/Mahreç işareti ve  38’i GI olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Şekil 1. Almanya markalarına ait ürün fotoğrafları: Soest, Niederense, Neheim’daki Almanya’nın
zincir marketleri ALDİ, LİDL, EDEKA, REWE mağazalarında çekilmiştir.

Şekil.2. NRW eyaletinde bulunan Münster, Dortmund ve Hamm 
illerindeki büyük Türk Marketlerinde çekilen fotoğraflar
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• Geschützte Ursprungsbezeichnung 
(g.U.) - Menşe Adı................................ 
Birlik sembolü “g.U”/"PDO"/Menşe 
Adı belirli bir coğrafi alanda bir 
ürünün üretiminin, işlenmesinin 
ve hazırlanmasının tanınmış ve 
yerleşik bir prosedüre uygun olarak 

gerçekleştirildiğini garanti eder. Bu nedenle tüm üretim 
adımları ilgili alanda gerçekleşmelidir. Ürünler, yalnızca 
bölge ve üretim bölgesindeki üreticilerin nitelikleriyle 
ilgili özelliklere sahiptir. Ürünün özellikleri ile coğrafi 

menşei arasında nesnel, yakın bir ilişki olmalıdır. Örnek: 
Allgäuer Bergkäse "Allgäuer Bergkäse" yapmak için 
sadece Allgäu'dan gelen süt kullanılabilir. Allgäu'nun 
jeolojik ve iklim koşulları, çiğ sütün ve dolayısıyla 
Allgäu dağ peynirinin kalitesi üzerinde büyük bir 
etkiye sahiptir. Buna ek olarak, uzun bir geçmişe sahip 
peynir üretimi geleneğinde kazanılan bilgi birikimi de 
mevcuttur. (Detaylı bilgi için bkz. https://www.bmel.de/
DE/themen/landwirtschaft/agrarmaerkte/geschuetzte-
bezeichnungen.html,)

Şekil 4. Almanya’nın tescilli ürünleri 
Kaynak: https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/agrarmaerkte/geschuetzte-bezeichnungen.html

360 Derece Coğrafi İşaretler
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 • Geschützte geografische Angabe 
(g.g.A.) - Mahreç İşareti
Birlik sembolü “g.g.A”, "PGI", 
“Mahreç İşareti” Tarım ürünleri ve 
gıda maddeleri arasında menşe 
bölgesi ile bir bağlantı belgelemeli, 
bu sayede üretim adımlarından 

sadece biri - yani üretim, işleme veya hazırlama - menşe 
bölgesinde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Üretim sürecinin 
en az bir aşaması bölgede gerçekleşmelidir, üretim için 
kullanılan hammadde başka bir bölgeden gelebilir. "g.g.A" 
ile etiketli ürünler, onları belirli bir bölgeye bağlayan 
belirli bir özelliğe veya itibara sahiptir. Örnek: Holsteiner 
Tilsiter! Holsteiner Tilsiter peynirinin sadece Schleswig-
Holstein'dan gelmesine izin verilir. AB Komisyonu, ürünü 
Aralık 2013'te "Korumalı Coğrafi İşaret" (PGI/g.g.A) olarak 
tescil ettirdi. Buna göre bir peynir ancak Schleswig-
Holstein'da üretilip olgunlaştırıldıysa Holsteiner Tilsiter 
olarak adlandırılabilir. Komisyona göre baharatlı, aromatik 
karakter yalnızca Kuzey ve Baltık Denizleri arasındaki 
iklim bölgesinde gelişebilen özel bakteri kültürleri yoluyla 
oluşturulabilir.

Başka bir örnek: Nürnberger Lebkuchen. Üretimde 
kullanılan malzemeler başka yerlerden gelse bile, 
Ortaçağ’dan beri bu zencefilli kurabiyeler Nürnberg’te 
yapıldığından, bu şekilde ülke içinde ve dışında nam 
saldığından üretim aşamasının Nürnberg’te yapılması 
şartı aranmaktadır. 

 

• Garantiert traditionelle 
Spezialitäten (g.t.S.) / Garantili 
Geleneksel Ürün / Geleneksel  
Ürün Adı 
Birliğin bu sembolü "g.t.S." coğrafi 
bir kökene atıfta bulunmaz, ancak 
ürünün geleneksel bileşimini veya 

geleneksel bir üretim ve/veya işleme yöntemini vurgular. 
Üretim süreci herhangi bir coğrafi alana bağlı değildir, 
önemli olan tek şey geleneksel tarif, reçete, yapım şekli  
veya üretim sürecinin takip edilmesidir. Bu kategori, 
örneğin, yine Almanya'da üretilen “Serrano-Schinken, 
Serrano jambonu”nu içerir.

Almanya’da Hukuki Açıdan Coğrafi İşaretlerin 
Değerlendirilmesi
Alman hukuk sisteminde özellikle ticari hayatı yakından 
ilgilendiren hukuk dallarında, coğrafi işaretler ya da 
daha doğrusu coğrafi kaynak gösteren ibareler yasal 
açıdan büyük önem taşımaktadır. Özellikle gereken özeni 
göstermeden ürünleriyle ilgili yanlış ya da yanıltıcı menşe 
gösteren firma ya da özel kişi yaklaşımları, özellikle bu 
alanla internet ya da sosyal medya üzerinden yapılan 
reklamlar da dahil olmak üzere, kullananları hukuki 
açıdan kaygan bir zemine sokmakta ve yanlış ya da 
yanıltıcı menşe gösterenleri hoş olmayan, hatta zarara 
sokan sonuçlar doğurabilmektedir. Günümüzdeki aktif 
sosyal medya ve internet kullanımıyla hak sahipleri ya 
da doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenenler, basit bir 
tarama yöntemiyle haklarının ihlal edilip edilmediğini 
kontrol edebilirler.  

Alman hukukunda Coğrafi İşaretlere ilişkin en önemli 
düzenlemeler Marka Kanunu'nun 126-136 maddelerinde 
ve Haksız Rekabet Kanunu’nun 5 inci bölümünde yer 
almaktadır.

Şekil 5. Nürnberger Lebkuchen
Kaynak: https://www.lebkuchen-welt.de/media/image/

Şekil 6. Bazı tescilli Alman geleneksel ürünleri 
Kaynak: https://cache.pressmailing.net/Food_Regional_.



216 YÜciTA

Marka Kanunu’nun 7. Bölümü Coğrafi işaretlerle ilgili 
düzenlemeleri içermektedir. Coğrafi İşaretlerinin 
Korunması başlıklı 1. Kısımda; “Coğrafi menşe işareti 
olarak korunan isimler, işaretler veya semboller” (m.126),  
“Koruma içeriği” (m.127), “İhlal İddiaları” (m.128),  
“Sınırlama” (m.129) düzenlemeleri yer almaktadır. 

AB 1151/2012 Sayılı Tüzük uyarınca coğrafi işaretlerin 
ve menşe adlarının korunması başlığını taşıyan 
2. Kısımda ise AB ülkelerindeki paralel düzenlemeler olup;  
“Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi nezdindeki İşlemler, 
ulusal itiraz prosedürü” (m.130),  “Devletlerarası itiraz 
prosedürü” (m.131), “Şartname değişikliği başvurusu, 
iptal prosedürü” (m.132), “İtiraz” (m.133), “Denetim” 
(m.134), “İhlal İddiaları” (m.135), “Zamanaşımı” (m.136) ile 
ilgili düzenlemelere yer vermektedir (Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz und das Bundesamt 
für Justiz).

Coğrafi işaretlere ilişkin en önemli düzenlemeler Marka 
Kanunu'nun (MarkenG) 126 maddesi ve Haksız Rekabete 
Karşı Yasa'nın (UWG)  5/1'maddesidir. 126 ıncı maddeye 
göre; “(1) Bu Kanun kapsamındaki coğrafi menşe işaretleri, 
mal veya hizmetlerin coğrafi menşeini belirlemek için 
ticari işlemlerde kullanılan yer, bölge, alan veya ülke 
adları ile diğer işaret veya sembollerdir. (2) Menşei coğrafi 
işaret olarak koruma, birinci fıkra anlamında jenerik ad 
olan adlar, işaretler veya semboller için geçerli değildir. 
Jenerik tanımlamalar, 1. fıkra anlamında coğrafi köken 
hakkında bilgi içeren veya bu bilgilerden türetilen, ancak 
orijinal anlamlarını yitirmiş ve mal veya hizmet adları 
veya Sanatın tanımları veya bilgileri olarak kullanılan 
tanımlamalardır.”

Coğrafi menşe işaretlerinin yasal korumasını içeren 
126. maddeyi müteakip, 127. maddesinin 1. fıkrasına 
göre, coğrafi işaretin işaret ettiği şehir, bölge, alan veya 
ülke menşeli olmayan mal veya hizmetlere ilişkin ticari 
işlemlerde coğrafi işaretler kullanılamaz, bu tür adlar 
kullanılıyorsa veya diğer menşeli mal veya hizmetlere 
ilişkin semboller, coğrafi menşe hakkında yanıltılma riski 
taşır. Buna göre, menşe işaretinin ürünün özel niteliklerini 
veya özel bir kalitesini ifade etmesi durumunda, bu menşe 
işareti yalnızca tam olarak bu kaliteye sahip ürünlerde 
sağlanabilir.

Dünyadan bir örnek verecek olursak; “Küçük Afrika ülkesi 
Chimtschu'da, yalnızca Chimtschu'da yetişen bir çekirdek 
türü kullanılarak, yüzlerce yıldır özel bir çekirdek karışımına 
dayanan bir kahve türü üretilmiştir. Tschimtschu'daki 
üreticiler bu tür kahveyi her zaman uluslararası "Coffee 
of Tschimtschu" adı altında satmışlardır. Şimdi, özellikle 
büyük bir kahve zincirinin çeşitliliğin farkına vardığı ve 

büyük ölçekte pazarladığı Avrupa ve ABD' de büyük bir 
popülerliğin tadını çıkarıyor. Güney Afrikalı kahve üreticisi 
"Southcoff", diğer şeylerin yanı sıra, Almanya'da Güney 
Afrika'da üretilen bir kahveyi "Coffee of Tschimtschu" 
olarak satıyor. Bir de Tschimtschu'dan kahvesini Almanya 
dahil tüm dünyada "Tschimtschu'nun Kahvesi" olarak 
satan bir kahve üreticisi var. Ancak bu, geleneksel ve 
dünyaca ünlü Chimtschu kahve çekirdeği karışımından 
ibaret değildir - bunun yerine üretici, üretim maliyetlerini 
düşük tutmak için yalnızca Chimtschu'da bulunan 
özel ve özellikle aromatik kahve çekirdeği çeşidinden 
vazgeçmiştir. Marka Kanunu 126 (1)'e göre, "Tschimtschu 
Kahvesi" ifadesi, Ticari Marka Yasası anlamında bir 
coğrafi menşe işaretidir, çünkü bu, bir ülkenin adını 
veya coğrafi işareti tanımlamak için ticarette kullanılan 
başka bir işareti temsil eder. mal veya hizmetin menşei 
kullanılır. Güney Afrikalı kahve üreticisi "Southcoff", 
kahvesini oradan gelmese bile "Coffee of Tschimtschu" 
etiketiyle işaretleyerek 127’inci maddeyi ihlal etmekte ve 
dolayısıyla yanıltıcılığa neden olmaktadır. Çünkü bayiler 
veya diğer müşteriler, kahvenin Chimtschu'dan geldiği 
kanaatinde olacaktır. Tschimtschu'dan adı geçen üretici, 
kahvesi aslında bu ülkeden geldiği için 127'inci maddenin 
ihlali söz konusudur, çünkü "Coffee of Tschimtschu" 
tanımı, Tschimtschu'dan bu üreticinin kahvesinin 
içermediği belirli bir kalite konseptiyle - yani özellikle 
aromatik çekirdek karışımıyla - ilişkilidir” (Huber, Daniel; 
“Werbung mit geografischen Herkunftsangaben - Lieber 
nicht schummeln!”).

Coğrafi işaretlerinin korumasının içeriğinde yine 
haksız kullanımların yalnızca coğrafi menşe işaretleri 
ile sizi yanıltması değil aynı zamanda itibarınızı da 
zedelenmesi yasaklanmıştır. “Coğrafi menşe işareti özel 
bir üne sahipse, coğrafi menşei hakkında yanıltılma riski 
bulunmasa dahi, başka menşeli mal veya hizmetlere 
yönelik ticari işlemlerde kullanılamaz. Diğer menşeli 
mal veya hizmetler, haklı bir gerekçe göstermeksizin 
coğrafi menşe işaretinin itibarını veya ayırt ediciliğini 
haksız bir şekilde istismar edebilir veya zedeleyebilir”. 
(Alman Marka Kanunu madde 127/3).  Coğrafi işaretlerin 
yetkili kullanıcıları; bir başkası tarafından tam olarak 
aynı değil, ancak ilgili coğrafi işaretlere benzer işaretler 
kullanılmasından ve dolayısıyla yanıltıcı, adil olmayan bir 
ticarete konu olunmasından da korunmaktadır (Alman 
Marka Kanunu madde 127/4).

Alman Haksız Rekabete Karşı Kanun (UWG)'5/1 
maddesine göre, ticari bir eylemin yanıltıcı olması 
rekabete aykırıdır. “Ticari faaliyet” teriminin tam olarak 
ne anlama geldiği ise 2/1 maddesinde açıklanmıştır ve 
tabi ki reklam da bu faaliyetin içinde yer almaktadır. Aynı 
Kanunun 5/1 maddesine göre yanlış bilgi veya aldatmaya 

360 Derece Coğrafi İşaretler
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uygun başka bilgiler içeriyorsa, örneğin coğrafi menşe 
hakkında, reklam yanıltıcıdır. Coğrafi işaretlere ilişkin 
Marka Kanunu’nun 127 inci maddesi Haksız Rekabete 
Karşı Kanunun 5/1 maddesinde iki düzenleme de benzer 
bir durumla ilgili olduğundan, Marka Kanunu’ndaki 
özel hükümlerin öncelikli olduğu görüşü yaygındır. 
Yalnızca belirli yanıltıcı durumlar Marka Kanunu 127 inci 
maddenin kapsamında değilse Haksız Rekabete Karşı 
Kanun gündeme gelmektedir. Örneğin, menşe coğrafi 
işaretinin belirli bir ürüne ilişkin işaret değil, bir şirketin 
şirket adının bir parçası olması durumunda düşünülebilir. 

Şimdi gelelim Almanya’da sadece Türkiye’den ithal 
ettikleri ürünlerini satan değil, aynı zamanda Almanya’da 
kurulmuş ve üretim yapan firmaların özellikle süt 
ürünlerinde yaptıkları son derece yaratıcı ancak yasal 
olarak düşündürücü ürün geliştirme çalışmalarına!

TÜRKPATENT verilerine göre; Türkiye’de toplam tescil 
sayısı 922, işlemlerine devam eden başvurusu sayısı 737 

(2020 sonu itibariyle); bu rakamların %32,6’sı menşe adı, 
%66,9’u mahreç işareti ve %0,4’ü geleneksel ürün adını 
oluşturmaktadır. Resmi verilere göre tescilli coğrafi 
işaretlerin ürün grubuna göre dağılımında peynirler 
28 (%3), tereyağı dahil katı ve sıvı yağlar 14 (%1,5), 
peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri 12 (%1,3) 
olduğunu görmekteyiz. TÜRKPATENT Coğrafi İşaretler 
Portalı’nda (https://ci.turkpatent.gov.tr/) yapılacak kolay 
bir araştırmayla doğrulayabileceğiniz henüz Türkiye’de 
tescili olmayan ancak Almanya’da karşınıza çıkan ve 
Almanya’da da tescili olmayan son derece farklı ürünler 
var!

Erzincan Tulum Peyniri tescilli bir coğrafi işaret ama 
Erzincan Kaşarı? Erzurum civil peynirini biliyoruz mesela 
ama peynir markası olarak ERZURUM seçmenin amacı 
nedir acaba? Sivas Köftesi şahanedir, ama Sivas Kaymağı 
nedir acaba?

Şekil 7. Marketlerden bazı fotoğraflar
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Bir de tabi tescilli coğrafi işaretlerin marka olarak 
kullanılamayacağına dair ihlaller de söz konusu. Mesela 
Kars Kaşarı. Ya da tescilli coğrafi işaret olmasa dahi 
tüketici nezdinde yanıltıcılığa yol açabilecek coğrafi 
kaynak belirtmek yine yasal olarak düşündürücü bir hal 
almaktadır.

Türk mevzuatında bu durum 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun 44 üncü maddesinde düzenlenmiştir: Coğrafi 
işareti tescil ettiren ile tescil edilmiş coğrafi işaretin 
kullanım hakkına sahip kişiler, üçüncü kişilerin; Ürünün 
gerçek menşeini veya niteliğini belirten açıklamalar yahut 
stilinde, tarzında, tipinde, türünde, yöntemiyle, orada 
üretildiği biçimde gibi terimler içerse veya başka bir dile 
tercüme edilmiş olsa dahi, tescilli coğrafi işaretin, tescil 
kapsamındaki özelliklerini taşımayan ya da çağrışım 
yapacak şekilde benzeri olan ürün üzerindeki yanıltıcı 
kullanımının veya taklidinin,  Tescilli coğrafi işareti 
üzerinde taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım 
ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede, 
ürünün tescil edilmiş doğal veya esas nitelik ve özellikleri 
ile menşeine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı herhangi 
bir açıklama veya belirtiye yer verilmesinin, önlenmesini 
talep etme hakkına sahiptir (6769 sayılı Kanun madde 
44/2b,c).

Alman Marka Kanunu’nun coğrafi işaretlerin korumasının 
içeriğini düzenleyen 127 inci maddesinde bu durum 
detaylı olarak açıklanmıştır. Coğrafi işaretin gösterdiği 
yer, bölge, alan veya ülke menşeli olmayan mal veya 
hizmetlere ilişkin ticari işlemlerde, bu tür ad, işaret veya 
yanıltıcı işaret riski varsa coğrafi kaynak kullanılamaz. 
(m.127/1) Coğrafi menşe işareti özel bir üne sahipse, 
mallar için kullanılması kaydıyla, coğrafi menşe hakkında 
yanıltıcılık riski bulunmasa dahi, başka bir menşe mal 
veya hizmetlere ilişkin ticari işlemlerde kullanılamaz. 
(m.127/3) 

Her iki ülke mevzuatında da coğrafi işaretlerin yanlış ya da 
haksız kullanımının önlenmesine yönelik bu düzenlemeler 
hem tüketicinin hem de rekabetin korunmasını 
amaçlamaktadır. Yanıltıcı ticari faaliyetlerle, aldatıcı 
reklam olarak da nitelendirilebilecek bu eylemlerin tabi ki 
yaptırımları söz konusudur.

Yasal ihlaller durumunda, coğrafi menşe işaretleri ile ilgili 
iddialarda bulunma hakkı kimin? Alman Marka Kanunu 
126-128 maddeleri ve Haksız Rekabete Karşı Kanunun 
5-8 maddeleri gereği bir rekabet ihlalinin seyri, yani ihlal 
edenin tüm rakipleri üzerinde etki yaratır. Bu durumda, 
Marka Kanunu, Haksız Rekabet Kanununa yaptığı atıfla 
(UWG, özellikle 13/2 maddesi) tazminat talepleri gündeme 
gelmektedir. Marka Kanunu’nun'nın 128/2 maddesi de 

coğrafi menşe işaretinin yetkili kullanıcılarının, ihlal 
nedeniyle uğradıkları zarar için ihlalde bulunandan 
tazminat talep etmelerini sağlar. Haksız Rekabet Kanunu 
8 inci maddesi uyarınca talepte bulunma hakkına sahip 
olan herkes de harekete geçebilir.

Bu durum sadece işletmeleri değil, çalışanları da kapsar. 
Bir çalışan veya acentenin iş alanında bu düzenlemeleri 
ihlal etmesi durumunda da iş sahibine karşı fesih hakkı 
verilmektedir. Ayrıca, ihmal veya kasten hasara yol açması 
halinde de tazminat talep edilmektedir. Malların menşei 
hakkında yanıltıcı bilgi veren herkes ihmal nedeniyle dava 
edilebilir. Mallara el konulması da mümkündür. 
 
Türkiye’de ise 6769 sayılı Kanun’un 53 üncü maddesinde 
Coğrafi İşaret Hakkına tecavüz sayılan fiiller belirtilmiştir. 
Belirtilen maddede özetle; coğrafi işaretin veya amblemin 
ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımı; 
Ürünün gerçek menşeini veya coğrafi işaretin tercümesini 
veya stilinde, tarzında, tipinde, türünde, yöntemiyle, 
orada üretildiği biçimde gibi açıklamaları içerse bile 
coğrafi işaretin kötüye kullanımı, taklidi veya coğrafi 
işareti çağrıştıran şekilde kullanımı; Coğrafi işareti 
taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtımında ya 
da ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede, ürünün tescil 
kapsamındaki nitelikleri ile menşeine ilişkin olarak 
yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama ya da işarete 
yer verilmesi; Coğrafi işarete ilişkin amblemin tüketiciyi 
yanıltıcı biçimde kullanımı; Tescil ettiren veya kullanma 
hakkına sahip olanlar tarafından dava konusu edilebilir.  

Amblem Kullanımı
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. 

Ulusal düzenlemelerde olduğu gibi AB 664/2014 sayılı 
yönetmeliğin 4. maddesine göre “Tüketicinin yeterince 
bilgilendirilmesini sağlamak için, korunan menşe 
adlarına, korunan coğrafi işaretlere ve garanti edilen 
geleneksel özelliklere dikkat çekmek için AB sembolleri 
tanıtılmalıdır”.

Burada eleştirel olarak bakmak gerekirse yasal mevzuatta 
dahi amblem kullanılması nerede ise dava şartı olarak 
karşımıza çıkarken; coğrafi işaretlerle ilgili Amblem 
kullanma zorunluluğu getirilmiş hatta ilgili yönetmelikte 
detayları belirtilmişken Türkiye’de amblem kullanımının 
çok çok nadir olmasıdır.  

360 Derece Coğrafi İşaretler
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AB Coğrafi İşaret korumasına yönelik yapılan 
düzenlemelerin amaçları coğrafi işaretlerin fonksiyonuyla 
aynıdır. Bunları; Tarımsal ve kırsal kalkındırmayı 
güçlendirmek; uygun tarım ve pazar politikalarıyla 
tarımsal üretimi, çeşitlendirmek, dengelemek, kırsal 
nüfusu ve kırsal geliri güçlendirmek; menşe adı 
coğrafi işaretlerin yararlanıcılarına rekabette eşitlik 
sağlamak; tüketiciyi bilgilendirmek- bilinçlendirmek; 
kalitenin garantisi fonksiyonuyla tüketici nezdinde güven 
oluşturmak olarak özetleyebiliriz. 1151/2012 sayılı Tüzük, 
tarım ve gıda ürünlerinde kaliteyi korumak ve Coğrafi 
İşaretlerle ilgili uygulamaları güçlendirmiştir. AB üyesi 
olduğu için Almanya’da da geçerli olan bu yönetmeliğe 
göre, Coğrafi işaret tescilli ürünlerde amblem kullanımı 
2016 yılından beri zorunludur.

Almanya için dar bir çerçevede durumu değerlendirecek 
olursak her tescilli coğrafi işaret için amblem 
kullanmasalar da tescilli coğrafi işaretin adını tam ve 
açıkça kullandıklarını ve bunun için gerekli denetimlerden 
geçtiklerini söyleyebiliriz. Satış, pazarlama konusunda da 
tescilli coğrafi işaretlerin kampanyalarını, Almanya’da 
çoğunlukla her evde haftasonu market broşürlerinin 
detaylı incelenip alışveriş planlanmasını da göz önüne 
alırsak etkili bir reklam fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. 
Umudumuz Türkiye’nin tescilli coğrafi işaretlerini de bir 
gün bu sayfalarda amblemleriyle görebilmek!

Sonuç olarak diyebiliriz ki; bir üründe; belirli bir kalite, 
belirli bir aroma veya başka bir özel özellik coğrafi 
kökenlerine atfedilebiliyorsa; bu söz konusu malların 
belirli bir kalite, belirli bir itibar veya başka bir belirli 
özellik ile ilişkilendirildiği anlamına gelir ve bu nedenle 
müşteri ya da tüketici malları bu belirli coğrafi kökene 
bağlar. Ürünlerinin menşeini göstermek, coğrafi 
işaretle ilişkilendirmek isteyen herkes, tüketicilerin 
aldatılmamasını veya yanlış yönlendirilmemesini 
sağlamalıdır. Coğrafi işaretlerle ilgili olarak Avrupa 

Birliği üye devletlerinde Birlik mevzuatı bir malın adı veya 
sunumunda, malın coğrafi menşeini yanıltıcı bir şekilde 
gösteriyorsa veya söz konusu malın menşeinin gerçek 
menşe yerinden başka bir coğrafi alandan geldiğini ima 
ediyorsa, referans kullanılmasını yasaklamaktadır. (Paris 
Sözleşmesi 10 uncu maddesi anlamında haksız rekabet 
oluşturan herhangi bir kullanım kastedilmektedir.) Aksi 
takdirde,  coğrafi işaretler ve rekabet alanındaki yasal 
düzenlemeler gereği yüklü tazminatlara varacak sonuçlar 
göze alınmalıdır! Özellikle tüketiciye en etkili ulaşım 
yolu olan reklam, tanıtım, pazarlama yöntemlerinde 
ürünlerin gerçekten geldikleri yerden mi geldiklerine, 
coğrafi alanına, geleneksel özelliğine emin olması 
beklenmektedir. 

Türkiye’nin zenginliklerini, değerlerini tüm dünyaya 
tanıtabilmek, Türkiye’nin global pazardaki payını 
arttırabilmek ve bu payın çiftçimize, üreticimize adil 
oranlarla gitmesini sağlayacak politikalarla refah 
düzeyimizin artması umuduyla...

Kaynakça:
1- https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and- 
 quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
 E.T: 20.20.2021
2- https://ci.turkpatent.gov.tr/Statistics/RegistrationAndApplication,  
 E.T: 21.20.2021
3- https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/TpeLaws  
 E. T: 19.20.2021
4- https://datenbank.nwb.de/Dokument/146207_127/E. T: 18.20.2021
5- https://www.dpma.de/marken/geografische_herkunftsangaben/index. 
 html
6- https://www.lebensmittelklarheit.de/E. T: 11.20.2021
7- Huber,Daniel; “Werbung mit geografischen Herkunftsangaben -  
 Lieber nicht schummeln!”; https://www.it-recht-kanzlei.de/werbung- 
 geografische-herkunftsangabe.html E.T. : 14.10.2021
8- BMEL; Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft  
 “Schutz von geografischen Herkunftsangaben und traditionellen  
 Spezialitäten”, https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/ 
 agrarmaerkte/geschuetzte-bezeichnungen.html, E.T.: 10.10.2021
9- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und das  
 Bundesamt für Justiz,  E.T: 14.20.2021
10- DPMA, Deutschen Patent Und Marken Amt, “Merkblatt über den  
 Schutz von geografischen Angaben”https://www.dpma.de/docs/ 
 formulare/marken/w7729.pdf  E.T. 12.10.2021
11- https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-service/innovation/ 
 ipc-innovations-patent-centrum/schutzrechte/geografische- 
 herkunftsangaben-1166576 E.T. 14.10.2021
12- https://ihkkoeln.de/blueprint/servlet/kihk24/hauptnavigation/ 
 recht-steuern/recht/herkunftsangaben-kennzeichen-und-made-in- 
 germany-522 E.T: 23.10.2021
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Şekil 8. Alman marketlerinde yer alan bazı AB tescilli ürünler
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Türkiye’de yaklaşık 2 bin 500 ürün coğrafi işaret 
potansiyeline sahip. Bu potansiyeli değerlendirmenin 

Amentü’sü ise tescil süreçlerine iyi bilmekten geçiyor. 
Bu kapsamda maalesef ülkemizde tescil süreçlerinin 
iyi bilinmemesinden kaynaklı coğrafi işarete konu olan 
birçok işlemin süresi uzuyor. Bu durumun sonucu olarak;
• Kurum ve kuruluşlar zaman ve maliyet konusunda 
ciddi kayıplar yaşar, işlemler uzar,
• Dokümantasyon tarafında kurumlar arasındaki 
süreçler ve iş yükü artar,
• Kırsal kalkınma ve istihdam gibi konular ötelenir, 
• Yerli ve milli değerlerin tanırlık ve bilinirlik süreçlerine 
ket vurulur. 
 

 Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının, şartları 
sağlayan herkes tarafından üretimi ve pazarlaması 
yapılabilse de, tescil için başvuru hakkına herkes sahip 
değildir. Aşağıda sayılan gerçek veya tüzel kişiler coğrafi 
işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda 
bulunabilirler; 
• Üretici grupları,
• Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, 
• Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya 
üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili 
dernekler, vakıflar ve kooperatifler,
• Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi 
şartıyla ilgili üretici.

YERİNDE YAPILAN 
COĞRAFİ İŞARET TESCİL 
İŞLEMLERİ KIRSAL 
KALKINMAYI HIZLANDIRIR

360 Derece Coğrafi İşaretler

Cumhur Akbulutl1
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Bu süreçlerde en kritik nokta ise tescil aşaması coğrafi 
işaretli bir ürünün tescil işlemine karar verildiğinde 
ürünün yöreye özgü ‘has’ özelliklerini iyi bir şekilde 
ortaya konulması gerekir. Aksi halde yapılan başvurular 
daha inceleme aşamasına geçmeden sınıfta kalmaya 
mahkûm olur. Yerindelik prensibi doğrultusunda hareket 
ederek, coğrafi işaret tescil işlemlerinde yeri geldiğinde 
profesyonellerden destek almaktan geri durulmamalı. 

Tescilin sağladığı haklar doğal ve beşerî unsurların bir 
araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları 
ürünleri ve sanayi ürünlerinden 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nda yer alan şartlara uygun olanlar, tescil 
edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı 
korumasından yararlanır. Tescil süreci aşamaları;
• Başvuru formu ve ekindeki kanıtlayıcı dokümanlar posta 
yoluyla veya online olarak TÜRKPATENT’e gönderilmeli,
• İnceleme sürecinde eksik evraklar giderilmeli,
• Uzman kuruluştan görüş istenmeli (gıda ve tarım 
ürünleri için GTHB, ürünün mahiyetine uygun araştırma 
enstitüleri, üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, el sanatları için 
Kültür ve Turizm Bakanlığı vb.),
• Bülten’de ilan (Ayda 2 defa yayımlanan Resmi Coğrafi 
İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni),
• 3 aylık itiraz süreci (İtiraz varsa başvuru sahibinin de 
görüşü alınarak başvuru ve itiraz konuda uzman kuruluşa 
gönderilir),
• İtiraz olmadığı takdirde veya itiraz TÜRKPATENT 
tarafından reddedildiğinde tescile giden yolun önü açılır.

Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları 
sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi 
veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından 
kullanılabilir. Yani tek bir üretici değil, tescil belgesinde 
belirtilen şartlarda üretim yapanların veya satışa 
sunanların tümü tarafından kullanılabilir. Bu kişiler, 
tescil ettirene, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına 
yönelik üretim ve pazarlama faaliyeti gösterdiklerine 
dair bildirimde bulunur. Başvuru yapanın rolü ise coğrafi 
işaretin tescil işlemlerini yürütmek, denetim işlemlerinde 
görev almaktır. Yani coğrafi işaret tescilinin ürüne katma 
değer sağlamasında başvuru yapan temel rol almakta 
olup, tescil, başvuru yapana inhisar’ı hak sağlamaz.

Kırsal kalkınmaya etkisi
Edirne’den Kars’a kadar ülkemizin birçok ili tarım kenti 
olma özelliğiyle öne çıkıyor. Buradaki ürünlerin katma 
değerini ve bölge kalkınmasına etkisini ele aldığımızda 
coğrafi işaretli ürünlerin temel dinamolar arasında yer 
aldığı dikkat çekiyor. Kadınlarımızın ellerinden yeşeren 
Kapıdağ mor soğanı bu noktada verilecek en güzel 
örnekler arasında yer alıyor. 

Velhasıl… 
Coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası tescil 
süreçlerini ne kadar hızlandırırsak bu durumun 
kırsal kalkınmamıza etkisini de orta ve uzun vadeli 
projeksiyonlarda görebiliriz. Bu bağlamda özel bir 
enstitünün sadece yerli ve milli değerlerimizi uluslararası 
arenada tanıtma misyonunu üstelenmesi ucuz değil katma 
değerli tarımın da ihraç edilmesinin önünü açacaktır.

1.  Cumhur AKBULUT
 Adres Patent Firması Genel Müdürü
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YÜciTA Çalıştayı
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Coğra� İşaretler YÖREX Buluşması
SEMİNER

21 Ekim 2021 Perşembe

ATB ve YÜciTA işbirliği ile gerçekleştirilen bu seminer göstermiş oldukları gelişme eğilimi ile artık küresel bir olguya dönüşen 
coğra� işaretlerin değişik boyutlarını ortaya koymuş, Türkiye’deki son gelişmeleri ve sorunları irdeleyerek Antalya’nın 

konumunu belirlemiştir. Türkiye’nin coğra� işaretlerde öncü ilk beş kentini bir araya getiren seminer “Coğra� İşaretlerde 
İlham Veren Başarı Öyküleri”ni de izleyicilerle buluşturmuştur.

Paydaşlar
Antalya Ticaret Borsası (ATB)

Yöresel Ürünler ve Coğra� İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA)

AÇILIŞ KONFERANSI
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu

“Coğra� İşaretlerde Tehlike Çanları”
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(06.09.2018), Alanya Avokadosu (15.10.2018), Alanya Güllüklü Çorba (26.09.2019), 

Manavgat Altın Susamı (26.03.2021),  Antalya Kabak Tatlısı (12.04.2021),
Antalya Serpme Böreği (26.04.2021), Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli (26.05.2021), 

Antalya Turunç Kabuğu Reçeli (26.05.2021), Döşemealtı El Halısı (08.07.2021)

TESCİL BAŞVURUSU YAPILMIŞ COĞRAFİ İŞARETLERİ
Gökbük Nar Ekşisi (20.10.2020)

Alanya Keçiboynuzu (30.03.2021)
Alanya İpek Kozası (13.04.2021)
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YÜciTA FAALIYETLERI
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HOŞ GELDİN YÜCİDER-Gİ

ANTALYA ÇALIŞTAYI
Coğrafi İşaretler Yörex Buluşması

SAHA ÇALIŞMALARI
Aydın İnciri 
Malatya Kayısısı
Antep Fıstığı 

YEŞİLYAYLA KÖYÜ OKUL KİTAPLIĞI PROJESİ

COĞRAFİ İŞARETLER VE GASTRONOMİ ÇEVRİMİÇİ SEMİNER

FİKRİ MÜLKİYET VE TURİZM ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZİANTEP ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

FARM NETWORK-GAZİANTEP
   - Uluslararasi Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi
   - Zamana Direnen Gelenek: Antep Kutnu Kumaşı 

GASTRO RİZE 2021
   - I. Uluslararası Rize Gastronomi Günleri 1-3 Temmuz 2021
   - Rize Kavurması: Bir Göçebe Halk Mirası

RİZE MUTFAĞINDAN SEÇMELER

YÖREX 2021

YÜciTA YÖREX’TE

YÜciTA-OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ 
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ

YÜciTA - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORTAK SEMİNERİ

YERLİ MALI HAFTASI: 12 - -18 ARALIK 2021

OriGIn’DEN: COĞRAFİ İŞARETLER VE 2021 BM İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI

PROF.DR. YAVUZ TEKELİOĞLU’NA HİZMET ÖDÜLÜ

DEĞİŞİK FAALİYETLERİMİZDEN KARELER

İKİNCİ SAYIMIZA KATKI VERENLER

BİRİNCİ SAYIMIZ HAKKINDA GÖRÜŞLER

EKLER
Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaretler
Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel 
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TABAĞINDA NE VAR?
Metro’daki sebze ve meyvelerin, tarladan rafa kadar tüm hayat hikayesini

öğrenmek artık çok kolay. QR kodu okut, denetim raporlarından organik ürün
sertifikalarına, besin değerlerinden yetiştiren çiftçisine kadar

gıdaların izini sür, bilgiyle beslen.

METRO UYGULAMASINI İNDİRİN
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YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Hoşgeldin YÜciDER-Gİ

HOŞGELDİN
YÜCİDER-Gİ

OTürkiye sevgisinin, tutkunun, emeğin, inancın, sabrın, 
mücadelenin ve yaşamları ülkemiz özvarlıklarına 

adanmış bir avuç yurtseverin eseri…    

   O, Türkiye’nin ilk Coğrafi İşaretler Dergisi: YÜciDER-Gİ. 
Hazırlanması bir buçuk yılımızı alan ve yoğun pandemi 
sürecinde sessiz sedasız Türkiye’ye merhaba diyen 
YÜciDER-Gİ’ye, İstanbul’da hoş geldin dedik. 

Sevgili Neşe ve Emin Biber çiftinin zarif ev sahipliğinde 
düzenlenen, YÜciTA’ya yakışır bu muhteşem kutlamaya 
İstanbul üyelerimizden Berrin Bal Onur, Prof. Dr. Beraat 
Özçelik, Derya Kılıç, Gazeteci Meliha Okur, Agro TV Haber 
Müdürü Merve Ekinci ve Av. Alara Biber katıldılar. 

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun İstanbul’da olmasıyla daha 
da anlam kazanan bu kutlama, Biber ailesinin Sarıyer’deki 
muhteşem bahçeli evlerinde 19 Haziran Cumartesi günü 
gerçekleşti. Ortam tek kelime ile muhteşemdi. Herkes 

bir buçuk yıllık emeğin sonucunu görme mutluluğunu 
yaşarken pastayı YüciTA adına, ev sahiplerine, misafirlere 
ve orada bulunamayanlara teşekkür ederek “Hoş geldin 
YÜciDER-Gİ, iyi ki varsın YÜciTA!” diyerek Yavuz Hoca 
kesti.  

Büyük coşkunun yaşandığı kutlama Neşe Biber’in 
lezzetli yemekleri ile taçlanırken pandemi nedeniyle 
giderilemeyen hasretler bol bol giderildi. Bu arada Meliha 
Okur, Yavuz Hoca ile bir küçük röportaj yapmayı da ihmal 
etmedi.

Bu küçük ama çok anlamlı ve sıcak kutlama özellikle 
üzerinde dergimiz kapağının bulunduğu pasta ile şüphesiz 
anılardan hiç silinmeyecek…

Organizasyon için teşekkürler Sevgili Neşe ve Sevgili 
Berrin…
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Kuruluşundan (2013) beri düzenli olarak yılda iki defa 
gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle ara verilen 

YÜciTA çalıştaylarının sonuncusu 19 Aralık 2019 tarihinde 
Alanya’da yapılmıştı.

Antalya Çalıştayı, bundan tam iki yıl sonra “Yöresel 
Ürünler Fuarı” YÖREX kapsamında 21 Ekim 2021 
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, çalıştay çerçevesinde 
Antalya Ticaret Borsası (ATB) ev sahipliğinde “Coğrafi 
İşaretler YÖREX Buluşması” konulu bir seminer 
gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştayın saha çalışması, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği'nin (TOBB) desteğiyle ATB tarafından düzenlenen 
(20-24 Ekim) ‘Yöresel Ürünler Fuarı’nda yapılan inceleme 
ve araştırma gezisi ve fuara katılan YÜciTA üye ve paydaş 
standlarının ziyareti ile gerçekleştirilmiştir.   

Antalya’nın halen tescilli 13 coğrafi işareti olup, başvurusu 
yapılmış ve tescillerini bekleyen 3 coğrafi işareti daha 
bulunmaktadır. Sahip olduğu tescil sayısı itibariyle  
8 şehirli Akdeniz Bölgesi’nde Kahramanmaraş, Mersin 
ve Adana’dan sonra Hatay’la birlikte 4. sırada yer alan 
Antalya’nın coğrafi işaret potansiyeli oldukça yüksektir. 
“Coğrafi İşaretler YÖREX Buluşması” semineri bir 
anlamda fuarın bilimsel boyutunu oluşturmuştur. Beş 
oturumlu seminerde çoğu YÜciTA üyelerine ait 15 sunum 
yapılmıştır. Seminere TÜRKPATENT ve FAO temsilcilerinin 
katılması tartışmaları daha zengin kılmıştır. YÜciTA 
olarak, özellikle “Tescillerde ürün grubu karmaşası” 
üzerindeki tartışmaların ilgili kurumda olumlu yansımalar 
yaratacağına inanmak istiyoruz.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Antalya Çalıştayı

COĞRAFİ İŞARETLER 
YÖREX BULUŞMASI
21 EKİM 2021 / ANTALYA
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SEMİNER
COĞRAFİ İŞARETLER YÖREX BULUŞMASI
21 Ekim 2021

PROGRAM:
09.30 Açılış Konuşmaları
 • Ali Çandır, ATB Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÜciTA Başkanı
 • Hakan Kızıltepe, Türk Patent ve Marka Kurumu  
  Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı
 • Dr. Ayşegül Selışık, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı
  09.30-10.00 Açılış Konferansı
 • Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, “Coğrafi İşaretlerde  
  Tehlike Çanları” 

10.00-11.20 BİRİNCİ OTURUM: Günümüz Küresel 
Olgusu: Yükselen Coğrafi İşaretler                                 
Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Zanbak, YÜciTA  
 • Dr. Pınar Nacak, YÜciTA, “Dünyada ve Avrupa  
  Birliği’nde Coğrafi İşaret Uygulamaları,  
  Deneyimler ve Çıkarımlar”
 • Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÜciTA “Tescillerde Ürün  
  grubu Karmaşası”
 • Hakan Kızıltepe, Türk Patent ve Marka Kurumu,  
  “Tescil ve Sonrasıyla Coğrafi İşaretler”
 • Prof. Dr. Seval Sevgi Kırdar, YÜciTA, “Coğrafi İşaretler  
  ve Gıda Güvenliği"
 • Cahit Ceren, TOBB, “Coğrafi İşaretler ve TOBB”
 • Çetin Baver Salman, ATB, “Antalya Coğrafi  
  İşaretlerin Neresinde?” 

11.20-11.30 KAHVE MOLASI

11.30-12.30 İKİNCİ OTURUM: 360 Derece Coğrafi 
İşaretler

Moderatör: Cem Kösemeci, YÜciTA
 • Doç. Dr. Mehmet Zanbak, YÜciTA,   
  “Coğrafi İşaretlerde Yönetişim”
 • Dr. Özden İlhan, Türk Patent ve Marka Kurumu,  
  “Coğrafi İşaretlerin Korunmasında Yaşanan   
  Sorunlar ve Çözümleri”
 • Prof. Dr. Beraat Özçelik, YÜciTA, Birsen Koca,  
  YÜciTA,“Coğrafi İşaretlerde Denetim,   
  Kars Kaşarı örneği”
 • Doç. Dr. İlkay Kanık, YÜciTA, “Coğrafi İşaretler ve  
  Gastronomi”
 • Vedat Başaran, YÜciTA, “Şeflerin Coğrafi İşaretlere  
  Bakışı”  

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-14.40 ÜÇÜNCÜ OTURUM: Coğrafi İşaretlerde 
Türkiye’nin Öncü Kentleri                                       
Moderatör: Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu YÜciTA  
 • Gaziantep, Latif Karadağ, Gaziantep Büyükşehir  
  Belediyesi Başkan Vekili
 • Şanlıurfa, İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa  
  TSO Yönetim. Kurulu. Başkanı
 • Afyonkarahisar, Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar  
  TSO Yönetim. Kurulu Başkanı
 • Kastamonu, Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu  
  TSO Yönetim. Kurulu. Başkanı       
 • Muğla, Reşit Özer, Milas TSO Yönetim. Kurulu  
  Başkanı                                                                                                           
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14.40-14.50 KAHVE MOLASI 
14.50-16.00 DÖRDÜNCÜ OTURUM: Coğrafi İşaretlerde 
İlham Veren Başarı Öyküleri
Moderatör: Dr. Ayşegül Selışık, FAO

 • Birol Uluşan, YÜciTA, “Beyaz Altın, Taşköprü  
  Sarımsağı: Bir Ürün, Bir Kurum”
 • Özlem Sarı, YÜciTA, “Kapıdağ Mor Soğanı ve  
  Bereketli Eller Kadın Kooperatifi: Bir Kuruluş-Bir  
  Kurtuluş Öyküsü”
 • Berrin Bal Onur, YÜciTA, Neşe Biber YÜciTA,  
  “Türkiye’nin Tescilli Peynirleri”
 • Osman Özkan, Karabalçık Köyü Tarımsal Kalkınma  
  Kooperatifi Başkanı “Bursa Siyah İnciri, Bursa  
  Şeftalisi”

16.00-16.30 BEŞİNCİ OTURUM: Tartışmalar ve kapanış 

SEMİNER ÖZETİ
 - AÇILIŞ KONUŞMALARI  

Açılış konuşmaları iki düzenleyici kuruluş temsilcileri; 
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve YÜciTA Başkanı 
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile Türk Patent ve Marka Kurumu 
Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe ve FAO 
Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık tarafından 
yapıldı.

ATB Başkanı Ali Çandır, birçok kurum ve kuruluşun 
Cİ’lerin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar 
yaptığını ancak birlikte hareket edilemediği için yeterli 
etkinin sağlanamadığını vurguladı. Yöresel Ürünler 
Fuarı ile Cİ farkındalığının ve Cİ sayısının arttığını 
belirten Çandır, “YÖREX’in ardından şehirler arasında 
tatlı bir rekabetin başladığını söyledi. Her ilde en az bir 
Cİ’nin tanınır hale getirilmesi ve üreticinin tescillenen 
Cİ etrafında örgütlenmesi gerektiğini kaydetti. Çandır, 
Tescilli Cİ’lerimizin mutlaka pazara kazandırılmasını, 
daha çok tanınması için de e-ticaret sitelerinin çok 
önemli olduğunu söyledi. YÖREX kapsamında büyük 
market zincirleri ve e-ticaret siteleriyle yerel üreticileri 
yüz yüze görüştürdüklerini ve 1000 ikili görüşme 
beklediklerini belirten Çandır, “Bu görüşmelerden 
sağlanacak anlaşmaların ticaretimizi geliştireceğine 
inanıyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin kırsal kalkınmasına 
katkı sağlamaktır” dedi. 

YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÖREX’in 
Türkiye’nin en büyük ve en anlamlı yöresel ürünler fuarı 
olduğunu belirttikten sonra,   son yıllarda sayıları çok artan 
Cİ tescillerine değinerek bunun kaygı verici bir gelişme 
olduğunu, çünkü Cİ’lerin yetkililerce hala tescilden 
ibaretmiş gibi algılanma alışkanlığının sürdüğünü, 
sistemin yürüyebilmesi için şart olan Cİ yönetişimi ve 
denetimi konularında ise hiçbir gelişme olmadığını,  

bu nedenle verilen tescillerin katma değer yaratmadığını,  
25 yıl sonra gelinen aşamanın acı verici olduğunu 
vurguladı. İçinde bulunulan darboğazın aşılması için  
2 Kasım 2019 tarihinde bizzat Sayın Cumhurbaşkanınca 
açıklanan III. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi’ne 
işaret eden Prof. Tekelioğlu,  bildirgede  “Coğrafi 
işaretlerin yönetişim ve denetleme süreçlerinin gözden 
geçirilerek mevzuatın tamamlanması” için alınan karara 
rağmen, iki yıldır bu konuda hiçbir gelişme olmadığını, bu 
nedenle yetkililerin tescilleri arttırmaktan çok, sistemi 
çalıştıracak söz konusu düzenlemelerin gerçekleşmesi 
için çaba harcamaları gerektiğini vurguladı. Ancak 
bu düzenlemelerle Türkiye’de ideal bir Cİ sisteminin 
kurulabileceğini ve sistemden beklenen sonuçların  
o zaman doğacağını belirten Prof. Tekelioğlu nihai 
çözümün ise “Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü”nün 
kurulması ile geleceğini söyledi. 

Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi 
Başkanı Hakan Kızıltepe, Cİ’ler ile 2002 yılından beri 
uğraştığını, bu konuda önemli bir yol kat ettiklerini ancak 
eksik ve noksanlarının elbette bulunduğunu söyledi. Konu 
ile ilgili mevzuatın önemine değinerek 6769 sayılı kanunun 
tescillerde üretici gruplarına öncelik tanıdığını ancak 
ürün-üretici-yöre irtibatı koşuluyla başvuruda bulunan 
kurumlara tescil verdiklerini belirtti. Kızıltepe, artık 
denetimlerin yılda bir yapıldığını, Türk Patent’in yapılan 
denetimlerin denetlenmesinden de sorumlu olduğunu, 
denetim yaptırmayanlardan gerekirse tescillerin geri 
alındığını bildirerek, AB ile ilgili başvuruların arttığını, 
hazırlanan 20 dosyanın AB Komisyon’u yolunda olduğunu 
söyledi.  Başta YÜciTA ve ATB olmak üzere Cİ konusunda 
çalışan tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Kızıltepe, 
bunun bir memleket meselesi olduğunu ve bu nedenle 
güç birliği yapılması gerektiğini belirterek sözlerini 
tamamladı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı 
Dr. Ayşegül Selışık, Cİ; tarımsal miras, tarımsal miras ve 
kültürün birleşmesi ve geleceğe aktarmamız gereken 
ürünlerimiz demek, bu nedenle ismi yöresel de olsa 
fuarın düzenlenmesi çok önemli diyerek, ATB ve TOBB’a 
teşekkür etti.  Yereldeki dinamiklerin önemini vurgulayan 
konuşmacı, fuarın belediyeleri de motive ettiğini söyledi. 
Cİ’ in kırsal kalkınma, sosyal refah, ekonomik kalkınma ve 
çiftçi refahının arttırılması için bir mekanizma olduğuna 
değinerek Covid 19’un tarımın ve beslenmemizin önemini 
gösterdiğini, daha iyi beslenmeye gayret edilirken tercih 
edilen ürünlerin kimler tarafından üretildiğinin önemli 
olduğunu, bu nedenle ürün tercihi yaparken dikkatli 
olunması gerektiğini belirtti ve Cİ’ in buradaki önemini 
vurguladı. Cİ’ in tüketicinin güvenli gıdaya ulaşmasına 
katkı veren bir sistem olduğunu, o nedenle tescil sonrası 
denetimin çok önem arz ettiğini vurguladı.  

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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FAO, Dünya Bankası raporuna göre dünya nüfusunun 2050 
yılında %80’inin kentlerde yaşayacağını belirten Selışık, 
kent-kır ilişkisi bakımından Cİ’ in önemli bir araç olduğunu, 
bu nedenle çiftçinin düzgün üretim yapması, tüketicinin 
de düzgün beslenmesi gerekiyor dedi. Sürdürülebilirliğin 
en büyük hedefleri olduğunu, uluslararası deneyimlerini 
kurumlarla paylaşmaya devam edeceklerini belirten 
Selışık; “Amaç; kırsal kalkınma, sosyal refah, ekonomik 
bağımsızlık, çiftçinin desteklenmesi, bunun içinde birlikte 
çalışmak gerekiyor.” diyerek konuşmasını tamamladı.

 - OTURUMLAR 
I. OTURUM: “Günümüz Küresel Olgusu: Yükselen Coğrafi 
İşaretler”

“Coğrafi İşaretler YÖREX Buluşması” seminerinin 
“Günümüz Küresel Olgusu: Yükselen Coğrafi İşaretler” 
başlıklı ilk oturumu YÜciTA Yürütme Kurulu Üyesi Doç.  
Dr. Mehmet ZANBAK moderatörlüğünde gerçekleşti. 

Birinci oturumun ilk sunumu, İzmir Ticaret Borsası Genel 
Sekreter Yardımcısı ve YÜciTA üyesi Dr. Pınar Nacak 
tarafından gerçekleştirildi. “Dünyada ve Avrupa Birliği’nde 
Coğrafi İşaret Uygulamaları, Deneyimler ve Çıkarımlar” 
başlıklı sunumunda Nacak, öncelikle, iklim krizi, enerji 
krizi, pandemi sürecinde gıda güvenliği, gıda güvencesi, 
gıda egemenliği konusuna dikkat çekerek, gıdanın 
sadece fiyatının değil kıymetinin de arttığını, dolayısı ile 
yerel ürünlerin ve biyoçeşitliliğin korunmasında coğrafi 
işaretlerin nasıl stratejik bir araç olduğunu izleyenlere 
aktardı. Dünyada coğrafi işaret uygulamalarının yarattığı 
katma değer konusunda örnekler veren Nacak, AB'ndeki 
uygulamaları ülke bazında inceleyerek, Cİ'lerin yarattığı 
ekonomik değer ile ilgili veriler sundu. Üretimden pazara 
ideal bir değer zinciri yaratıldığında tescilli Cİ’lerin  
%65 oranında fiyat artışları yakalayabildiğine dikkat 
çekerek, verdiği Gronoble Cevizi örneği ile Cİ'lerin sadece 
ekonomik değer yaratma aracı değil, kırsal kalkınmanın 
da anahtarı olduğunu anlattı.

Oturumun ikinci sunumu, YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz 
Tekelioğlu tarafından yapıldı. “Tescillerde Ürün Grubu 
Karmaşası” başlığını taşıyan sunumunda Prof. Tekelioğlu, 
çeyrek asırdır süregelen uygulamaya rağmen Cİ’nin 
Türkiye’de halen tescilden ibaretmiş gibi algılandığını 
ve ülkemizde popülist bir uygulamanın hâkim olduğunu 
belirtti. Tekelioğlu, Türkiye’nin tescillerde katma değer 
yaratmayan, içinde yönetişim ve denetimin bulunmadığı 
ve dünyada hiç rastlanmayan kendine özgü (sui-generis) 
bir Cİ sistemini yaratmayı başardığını ve bu gidişe artık 
bir son verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca verilen 
tescillerde ürün gruplarına dayalı çok önemli hata, yanlış 
ve karmaşanın yıllardır devam ettiğini, bazı tesciller de 

yapılan hataların skandal boyutunda olduğunu, örneğin 
bir tür köme, ya da şekerli ürün olan “Bozdoğan Cevizli 
Sucuğu”nun, “İşlenmiş, İşlenmemiş Et Ürünleri” 
olarak tescillendiğini, hatanın aylar sonra düzeltildiğini 
vurguladı. YÜciTA Başkanı önemli bir hatanın da ”işlenmiş 
ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar” ürün 
grubu ile yapıldığını, örnek aldığımız AB uygulamasında  
bu grubun “1.6.Fruit, vegetables and cereals fresh or 
processed” (Taze veya işlenmiş meyve, sebze ve tahıllar) 
başlığını taşıdığını, orada yer alan tahıllar sözcüğünün  
(cereals) Türkçeye mantarlar olarak çevrilerek mühim 
bir hata yapıldığını, bu nedenle  söz gelimi tarımsal bir 
ürün olan Siyez Buğdayı’nın “Diğer Ürünler” grubunda  
tescillendiğini belirtti. 

Bir ürün grubuna konulamayan coğrafi işaretler için  
“Diğer Ürünler” adlı bir grup oluşturulduğunu, 4.sırada 
yer alan bu grupta  halen 42 ürünün yer aldığını vurgulayan 
YÜciTA başkanı, bu ürünler içinde bazı tarımsal ürünler 
(Siyez Buğdayı, Ege Pamuğu, Elazığ Menciki Buğdayı, 
Birecik Şerbetçi Otu, Gölbaşı Sevgi Çiçeği, Halfeti Karagül, 
Çukurören Biberi) ile işlenmiş tarımsal ürünlerin (Isparta 
Gül Yağı, Isparta Gül Suyu, Kastamonu Siyez Unu, Fethiye 
Tahini, Bozkır Tahini vs..) yer aldığını, ayrıca bazı canlı 
hayvanlar (Kangal Koyunu, Kars Türk Çoban Köpeği, 
Türk Tazısı, Gemlik Atı) ile doğal taşların (Afyon Mermeri, 
Bayburt Taşı, Bergama Graniti, Denizli Traverteni, 
Eskişehir Lületaşı, Mardin Taşı, Oltu Taşı,  Çubuk Agat Taşı   
vs.) ve sabunların burada yer aldığını belirtti. Tescillerde 
yapılan hatalarla ilgili başka örnekler de veren Profesör 
Yavuz Tekelioğlu bunları tek tek açıkladı. 
   
“İşlenmiş ve İşlenmemiş Meyve, Sebze ve Mantarlar” ürün 
grubunun “Taze veya İşlenmiş Tarımsal Ürünler” (Fresh or 
processed agricultural producs) şeklinde, “İşlenmiş ve 
İşlenmemiş Et Ürünleri” ürün grubunun da “Taze Et veya 
İşlenmiş Et Ürünleri” (Fresh meat or meat products) olarak 
değiştirilmelerini, “Doğal Taşlar” ve “Canlı Hayvanlar” ile 
“Sabunlar, kolonyalar ve...” başlıklarını taşıyan yeni ürün 
gruplarının oluşturulmasını önerdi.  
  
Tescillerde daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda 
bulunan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, yetkililerin tescillerden 
çok coğrafi işaret yönetişimi ve denetimi üzerinde 
durmalarını ısrarla vurguladı. Bu alanlardaki yasal 
boşluğa değinerek 21 Kasım 2019 tarihinde bizzat Sayın 
Cumhurbaşkanınca açıklanan III. Tarım Orman Şurası 
kararlarını hatırlatan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, bunlardan 
“Coğrafi işaretlerin yönetişim ve denetleme süreçlerinin 
gözden geçirilerek mevzuatın tamamlanması”nı 
öngören kararın 24 yıldır dostlar alışverişte görsün 
mantığı ile yürütülen Cİ uygulamalarına radikal bir 
çözüm getirdiğini,   çünkü yönetişim ve denetim boşluğu 
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nedeniyle ülkemizde verilen tescillerin katma değer 
yaratmadığını belirtti. Ancak alınan kararlara rağmen 
2 yıldır bu konuda herhangi bir gelişmenin olmadığını, o 
nedenle tüm yetkililerin popülizmi bırakıp, tescil sayılarını 
arttırmaktan çok çabalarını adı geçen konulardaki 
yasal boşlukları gidermek için harcamaları gerektiğini 
vurguladı. Aksi halde, bloke olan sistemin hep süreceğini 
belirten YÜciTA Başkanı, Coğrafi işaretlerde nihai 
çözüme gerçekleştirilecek bu yasal düzenlemelerden 
sonra YÜciTA’nın yıllardır ısrarla üzerinde durduğu 
“Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü”nün kurulması ile 
ulaşılacaktır dedi.  

Birinci oturumun üçüncü sunumu TÜRKPATENT Coğrafi 
İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe tarafından yapıldı. 
“Tescil ve Sonrasıyla Coğrafi İşaretler” başlığını taşıyan 
sunumunda Hakan Kızıltepe, TÜRKPATENT’in Türkiye’de 
tescillerden sorumlu tek kurum olduğunu vurguladıktan 
sonra sürekli çalıştıklarını özellikle pandemi dönemi 
ofislerden evlere geçince verimliliklerinin %50 arttığını, 
bunun altında da dijital bir kurum olma avantajının 
yattığını belirtti. 6769 sayılı yasanın ülkemize AB’ne 
paralel bir şekilde uyarlandığını, ürün gruplarımızın 
daha çok olması nedeniyle yönetmelikte uyarlamadan 
kaynaklanan bazı sorunların ne yazık ki yaşandığını, o 
nedenle Yavuz Hocam’a teşekkür ediyorum diyerek son 
dönemlerde Cİ tescil sayısındaki hızlı artışta etkili olan 
unsurlara değindi. Kurumdaki personel sayısındaki artışa 
dikkat çeken Kızıltepe, ayrıca tescil başvuru aşamasında 
başvuru yapan kurumlara soru-cevap şeklinde yol 
gösterdiklerini de vurgulayarak, böylelikle başvuruların 
en az hatayla kendilerine geldiğini ve tescillemenin 
hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.  Tescillerdeki 
artışlardan mutluluk duyduğunu belirten Kızıltepe 
AB bu işlere bizden önce başladı ve tescillenebilecek 
ürünlerin neredeyse sonuna geldiler, o nedenle orada 
verilen tescil miktarı daha az, oysaki Türkiye’de durum 
çok farklı, bizde yemekler de tescilleniyor. Türkiye’de 
mahreç işaretleri daha çok, AB’de ise daha az, mahreç 
işaretlerinin tescillenme süreci de daha hızlı. Biz 
uygulamaya daha sonra başladık, tescillenecek çok 
Cİ’miz var ve başvurular da oldukça fazla dedi. Türk 
Patent’in takdir edilecek bir kurum olduğunu, başvuruları 
kısa sürede yanıtlandırdıklarını, haberleşmelerini 
e-posta ya da telefonla gerçekleştirdiklerini, bu bakımdan 
devlet memuru üzerinde bir çalışma yaptıklarına işaret 
eden Kızıltepe çok dirençle de karşılaştıklarından söz 
etti. Üreticilerin birlikte hareket etmelerinin zorluğuna 
değinen Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe, 
Odalarımız, Borsalarımız, Belediyelerimiz, Valilikler vs. 
üreticiyi temsil ettikleri için, üretici ve ürünle irtibatları 
olduğu için, biz bu tescili yaptık, eğer bu yapılmasaydı 
şu anda bizim 10, 20, 30 başvurumuz olacaktı, çünkü 

üreticilerin birlikte hareket etme kültürü, kooperatif 
kültürü maalesef zayıf ve biz bunu bekleseydik 2050 ya 
da 2100’ü bekleyecektik, Türkiye’nin ihtiyacı böyle dedi 
ve yeni yeni istim tutmaya başlıyoruz diyerek sözlerini 
tamamladı. Kızıltepe konuşmasında sırası geldikçe 
YÜciTA’ya da yer verdi ve YÜciTA konusunda takdirlerini 
belirtip yer yer sitemlerini de eksik etmedi.   

Oturumun dördüncü sunumu YÜciTA üyesi Prof. Dr. Seval 
Sevgi Kırdar tarafından yapıldı.  “Coğrafi İşaretler ve Gıda 
Güvenliği” başlığını taşıyan sunumunda Prof. Kırdar, Cİ’in 
doğrudan gıda güvenliği üzerinde etkili olabilirken bunun 
yanında bir de dolaylı olarak gıda güvenliğinde itici güç 
haline geldiğini, Cİ tescili sayesinde gerek doğrudan 
gerekse de dolaylı olarak güvenilir gıda üretiminin 
arttığını belirtti. Cİ’in gıda güvenliği konusunda sağladığı 
en büyük getirinin hiç kuşkusuz “izlenebilirlik” olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Seval Sevgi Kırdar, Cİ kavramının aynı 
zamanda Gıda Güvenliği kavramı ile anılma zorunluluğunu 
da beraberinde getirdiğine değinerek, 2012 yılından bu 
yana 1609 firma, 3605 parti malda taklit ve tağşişin, Afyon 
Manda Yoğurdunda da inek sütünün tespit edildiğini 
söyleyerek sunumunu sonlandırdı.

Oturumun beşinci sunumu, seminere TOBB adına katılan 
Cahit Ceren tarafından gerçekleştirildi. “Coğrafi İşaretler 
ve TOBB” başlığını taşıyan sunumunda Ceren, TOBB’un 
Cİ’le ilgili gerçekleştirilen son çalışmalarından bahsetti. 
Son 10 yıldaki tescillerin %40’nın Oda ve Borsalar 
tarafından alındığını, halen tescilli 923 Cİ’nin 642’sinin 
TOBB’a ait olduğunu belirterek şimdiye kadar tescille 
uğraşan kurumunun Cİ’de nicelikten niteliğe geçme 
konusunda çalışma içinde olduğunu söyledi. Cİ’nin gücünü  
kullanmaya başladıkları bu yeni   vizyonda üç temel 
ayağın bulunduğunu, bunların; tedarik zincirini izleme, 
takip ve sertifikasyon - tanıtım, pazarlama  çalışmaları  
ile  tescilden oluştuğunu, bunun yanı sıra AB tescilleri 
ile de  bu ürünleri AB’de tanıtmak istediklerini belirtti 
ve yeni vizyonla öngörülen uygulamaları şöyle özetledi; 
üreticiler ile tescil sahibi olan Oda-Borsalar arasında 
sözleşmeye bağlı Cİ ismi kullanımına geçiş, bununla ilgili 
denetim koşulu, Cİ’in ticari hayata geçişi ve akıllı etiket 
uygulaması, (hologram ve karekod), YÖREX’i Cİ’in merkezi 
haline getirme,  büyük ve küçük işletmeleri bir araya 
getirme, Cİ için e-ticaretin geliştirilmesi,  gastronomiyle 
Cİ’in geliştirilmesi, denetimler sırasında ortaya çıkan 
ihtiyaçları gerçekleştirilen tadilatlarla gidermek ve yurt 
dışı tescilleri motive etmek. Tüm bu süreçlerde oda ve 
borsaların altyapı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 
TOBB tarafından karşılanacağını söyleyen konuşmacı, 
Anadolu’nun Cİ bakımından bir hazine olduğunu zengin 
olmak istiyorsak yöresel ürünlerimize sahip çıkmamız 
gerektiğini, bunun da yolunun Cİ’den geçtiğini, TOBB 
olarak Cİ’e her türlü desteği verdiklerini ve vermeye 
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devam edeceklerini belirterek konuşmasını tamamladı. 
Birinci oturumun son sunumu ATB temsilcisi Çetin Baver 
Salman tarafından yapıldı. “Antalya Coğrafi İşaretlerin 
Neresinde?” başlığını taşıyan sunumuna Cİ ile ilgili ilk 
adımların Yavuz Hoca’nın müdürlüğünü yaptığı Akdeniz 
Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi’nin 2008 yılında düzenlediği “1.Uluslararası 
Antalya Coğrafi İşaretler Semineri” ve daha öncesinde 
Rana Hoca’nın doktora tezi ile atıldığını, bu nedenle 
Cİ sistemi için Antalya’nın başlangıç noktası olduğu 
söylenebilir dedi. Daha sonra kartopu halinde gerek 
ATB’nin gerek TOBB’un gerek YÜciTA’nın ve gerekse Türk 
Patent’in katkılarıyla ciddi bir farkındalığın oluştuğundan 
bahsetti. YÖREX’in kurulup zaman içinde gelişmesi ile de 
Antalya’nın bir Cİ merkezine dönüştüğünü belirtti. ATB’nin 
Korkuteli Karyağdı Armudu ve Antalya Tavşan Yüreği 
Zeytini’nin tescillerini aldığını söyleyen Salman, Korkuteli 
Karyağdı Armudu’nda üreticileri bir araya getirmeye 

çalıştıklarını aksi halde ilerleyemediklerini, zincir 
marketlerle yapılan görüşmelerde biraz yol aldıklarını 
ancak burada da üreticinin kazanamadığını belirtti. 
Antalya Tavşan Yüreği Zeytini’nde farkındalık oluşturmayı 
başardıklarını ve talebin çok arttığını, ayrıca Tavşan Yüreği 
Zeytinyağı üzerinde çalışmaya başladıklarını, hedeflerinin 
onu da tescillendirmek olduğunu vurguladı. Antalya olarak 
Cİ’de niteliği tercih ettiklerini, 2014 yılında oluşturdukları 
“Antalya Cİ’yi Belirleme Grubu” ile kurumlar arasında 
yerele dayanan bir iş bölümü yaptıklarını, bu çalışmaların 
sonunda Alanya Avokadosu ve Manavgat Susamı’nın ciddi 
bir ivme yakaladığını, son dönemlerde buna reçellerin 
de katıldığını belirtti. Antalya’da turizmin “Her şey dahil, 
Antalya hariç” gibi bir yapıda olduğunu belirten Salman; 
Cİ, ürünlerimizin pazarlanması, ekonomik değerlerinin 
arttırılması, kırsala ilaç olma noktasında iyi bir araç 
olabilir dedi.
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II. OTURUM: “360 Derece Coğrafi İşaretler” 

“Coğrafi İşaretler YÖREX Buluşması” seminerinin ikinci 
oturumu TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Coğrafi 
İşaretler Çalışma Grubu Başkanı ve YÜciTA üyesi Cem 
Kösemeci’nin moderatörlüğünde gerçekleşti. 

Oturumun ilk sunumu, “Coğrafi İşaretlerin Korunmasında 
Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri” başlığıyla TÜRKPATENT 
Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığı’ndan Dr. Özden İlhan 
tarafından yapıldı. İlhan, sorunları başvuru, tescil ve 
AB tescili aşamasında karşılaşılan sorunlar olarak üçe 
ayırdı. Başvuru aşamasında karşılaşılan sorunların 
daha çok ürün seçiminde yapıldığını üretim ve ticareti 
yapılmayan ürünlerin seçildiğini, bunun daha sonraki 
aşamalar için sorun oluşturduğunu bu nedenle üretici 
grupları ve değer zinciri aktörlerinin başvuru aşamasına 
dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yemek, çorba ve 
pastacılık ürünlerinde çok fazla başvuru olduğunu bunlar 
içinde çok sayıda benzer ürün bulunduğunu dile getirerek 
benzer ürünlerde başvurular için birlikte hareket edilmesi 
gerektiğini söyledi.  Çok sayıda başvurunun olduğunu 
belirten İlhan nicelik değil niteliğin önemli olduğunu tescil 
sayısının yükselmesini hedeflemek yerine katma değerin 
yükselmesine hedeflenmenin gerektiğini vurguladı. 

Tescil sonrası yaşanan sorunların denetimlerin 
gerçekleştirilmemesi ve denetim raporlarının Türk 
Patent’e sunulmamasından kaynaklandığını, örneğin 
2020 yılında 394 denetim raporunun gelmesi gerekirken 
162 raporun geldiğini ifade eden konuşmacı Türkiye’de 
halen hiç denetim raporu gelmeyen 126 Cİ bulunuyor dedi. 
Karşılaşılan sorunlar arasında amblem kullanımındaki 
hatalar ile hak kaybı durumlarının yargıya intikal 
etmemesini de gösteren İlhan AB başvurularında da 
temel sorunun çevirilerden kaynaklandığını söyledi.  
        
İkinci sunum, YÜciTA Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Zanbak tarafından yapıldı.  “Coğrafi İşaretlerde 
Yönetişim” başlığını taşıyan sunumunda Zanbak, ürüne 
katma değer sağlayan ve onu haksız rekabete karşı koruyan 
ve tüketicileri aydınlatan tescilden sonra, Cİ yönetişiminin 
son derecede önemli olduğunu vurguladı. Yönetişimin 
ulusal düzeyde ve ürün düzeyinde gerçekleştirildiğini 
belirten Zanbak, ulusal düzeyde yönetişimin AB 
ülkelerinin büyük kesiminde Tarım Bakanlıklarına 
bağlı kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirildiğini 
belirterek Fransa’nın ünlü “Köken Adlandırmaları ve 
Kalite Ulusal Enstitüsü” INAO’dan örnekler verdi. Özerk 
bir statüsü olan bu enstitünün Fransa’nın 8 bölgesinde 24 
şubesinin bulunduğunu, içinde 250 kişinin çalıştığını ifade 
ederek INAO’nun bir üretici grubunca kendisine yapılan 
tescil sürecini nasıl yürüttüğünü anlattı. Türkiye’de ulusal 

düzeyde Cİ yönetişimin Türk Patent’çe gerçekleştirildiğini 
belirterek 6769 sayılı yasaya ve getirmiş olduğu yeniliklere 
değindi, bu bağlamda ‘Coğrafi İşaretler Dairesi’nin 
kurulduğuna işaret etti. Ancak, INAO gibi bu işin daha 
ileriye götürülebilmesi için ‘Coğrafi İşaretler Enstitüsü’ 
kurulması konusundaki YÜciTA önerisini hatırlattı. 
   
Ürün düzeyinde Cİ yönetişiminin tescil alan kurum ya 
da kuruluşun görevleri ile ilgili olduğunu, ancak 6769 
sayılı yasada tescil sahibinin tescilden kaynaklanan 
haklarının belirttiği halde görevleri ile ilgili herhangi 
bir hükmün yer almadığını, oysa tescil alan kurumların 
görevlerinin de bulunduğunu belirtti ve bunları şöyle 
sıraladı. Üretim şartnamesini hazırlamak, köken adının 
sahte ve hileli kullanımını takip etmek, üreticilere teknik 
hizmet götürmek, ürünle ilgili inceleme ve araştırma 
yapmak, üreticilerin köken adı kurallarına uygun üretim 
yapmalarını sağlamak (iç denetim) köken adının reklamını 
yapmak ve bütün bu faaliyetlerin finanse edilebilmesi için 
bir model oluşturmak. Ürün düzeyinde Cİ yönetişimi ile 
ilgili Fransızların ünlü Agen Kuru Eriği örneğini ayrıntılı bir 
şekilde veren Doç. Dr. Mehmet Zanbak, Türkiye’de ulusal 
düzeyde Cİ yönetişimi ile ilgili sorunun “Türkiye Coğrafi 
İşaretler Enstitüsü”nün kurulması, ürün düzeyinde 
Cİ yönetişiminin ise yasadaki boşluğun giderilmesi ile 
çözüleceğini vurgulayarak sunumuna son verdi.

İkinci oturumun üçüncü sunumu, YÜciTA Gıda ve Tarım 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Beraat Özçelik ve YÜciTA 
Kayseri Temsilcisi Birsen Koca tarafından katılımcılarla 
paylaşıldı. “Coğrafi İşaretlerde Denetim,  Kars Kaşarı 
örneği” başlığını taşıyan sunumda Prof. Dr. Beraat Özçelik, 
sistemin işlerliğinin güvence altına alınmasını sağlayan Cİ 
denetiminin; ürünlerin üretimi, piyasaya arzı veya dağıtımı 
aşamalarında veya ürün piyasada iken yapılan ve ürünün 
tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunu araştıran bir 
uygulama olduğunu belirterek, amblem kullanımının 
da denetlenmesi gerektiğini vurguladı ve denetleme 
yönetiminden sorumlu olan kuruluşun Türk Patent 
olduğunu söyledi. Cİ denetiminin öz denetim, iç denetim 
ve dış denetim olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu, öz 
(oto) denetimin üreticinin kendisini bizzat denetlemesi 
iken, iç denetimin Cİ tescili alan kurum tarafından 
gerçekleştirilen denetim olduğunu, dış denetimin ise 
tescilli Cİ’nin, akredite özel sertifikasyon kurumlarınca 
gerçekleştirilen denetimi olduğunu belirterek, tescilli 
Cİ’de sürdürülebilir kaliteyi sağlamanın ancak sağlıklı 
denetim mekanizmalarının kurulması ve uygulanması ile 
gerçekleşebileceğinin söyledi.

Sunumun ikinci konuşmacısı Birsen Koca, 2015 yılında 
Kafkas Üniversitesi tarafından menşe adı ile tescili alınan 
Kars Kaşarı konusunda yaklaşık 6 yıldır sürdürülen üretici 
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eğitim programları, gerçekleştirilen proje ve çalışmalar ile 
Cİ tescilinin üreticilere etkileri, konusunda bilgiler sundu. 
Koca, daha sonra Kars Kaşarı’nın üretim ve istihdam 
boyutu ile ilgili istatistiki bilgiler vererek iç denetim 
aşamalarının nasıl oluşturulduğu konusunda izleyicileri 
aydınlattı. Bu bilgiler ışığında; Kars Kaşarı için denetim 
mercii ile birlikte oluşturulan denetim sisteminde yer 
alan üretim miktarına göre üretici sınıflandırılması 
(küçük-orta-büyük), üreticilerin her biri için oluşturulan 
özlük dosya içeriği, denetimler esnasında karşılaşılan 
majör ve minör hatalar ve bu hatalar için alınan 
önlemlerden bahsetti. Tüm üreticilerin yer aldığı coğrafi 
işaret ve denetim bilgilendirme e-mail ve WhatsApp 
gruplarının oluşumu ve kullanımı ile ilgili bilgiler vererek 
her üretici için düzenlenen denetim tutanaklarının içeriği 
ve bu tutanak ile birlikte her yıl Türk Patent ve Marka 
Kurumu’na verilmesi zorunlu C303 ve C304 formlarının 
nasıl doldurulduğu hakkında örnek formlar göstererek 
konuşmasını tamamladı.
       
İkinci oturumun dördüncü sunumu YÜciTA Gastronomi 
Kurulu Başkanı Doç. Dr. İlkay Kanık tarafından yapıldı. 
“Coğrafi İşaretler ve Gastronomi” başlığını taşıyan 
sunumunda Kanık, küresel yiyecek-içecek pazarında 
Cİ’in ne kadar yer kapladığı önemli konulardan birisi 
olup gastronomi, ekonomi-politik, toplumsal ve 
kültürel bir alandır dedi. Yiyecek-içecek ekonomisinin 
küresel ekonomi-politik ilişkilerden etkilenen ve neyin 
tüketildiğinin, bu ilişkilerle belirlendiği akışkan ve 
değişken bir ekonomi olduğunu vurguladı. Kanık, çevre 
politikalarının yeme tercihlerini belirlediği günümüzde, 
yöresel ve Cİ’in önemli dikkat çeken bir seçenek haline 
geldiğini, üreticiler, marketler, tüketiciler, restoranlar ve 
şeflerin insan ve çevre merkezli yeme- içme seçeneklerini 
ön plana çıkartma eğiliminde olduklarını belirtti.  Cİ’in 
potansiyel olarak bu pazarda yer alabilecek niteliklere 
sahip olduklarını, bu niteliklerin nihai tüketiciye 
aktarıldığı, özellikle, gençleri, kadınları ve netandaşları 
hedef alan bir eylem planı hazırlanmasının kaçınılmaz 
olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

İkinci oturumun beşinci ve son sunumu ünlü şef Vedat 
Başaran tarafından yapıldı. “Şeflerin Coğrafi İşaretlere 
Bakışı” konulu sunumunda Başaran, öncelikle ülkemizde 
Cİ konusunda yapılan çalışmaların kamuoyundaki algısının 
sorgulanması gerekliliğine atfen genel kuşkularının 
bulunduğunu ifade etti ve Cİ’in amaçladığı faydaların 
gerçekleşmesi noktasında ihtiyaç duyulan planlamaların 
sahada etkilerinin ete kemiğe büründüğünü sanmadığını 
belirtti. Zira Cİ, eğer bir bölgenin markalaşmasını 
sağlayacak bir çalışma ise mutlaka gerekli dinamiklerin 
oluşturulmasında ve devamında da gelişmesini takip 
etmek zorunda olduğunu söyledi. Başaran’a göre Cİ, 

özellikle kendi bölgesinde inandırıcılık unsurunu topluma 
hissettirmelidir, yani Cİ piyasada bir marka olsaydı bir 
anlamda markalaşma çalışmalarının dinamiklerini 
kullanmak zorunda olacaktı. Şef Başaran, Cİ’in kalite 
güvencesinin toplum nezdinde kabul görmesini sağlayacak 
mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini, bir ürünün 
kabulü bazı ürünlerinin hayatını tehlikeye atmamalıdır dedi 
ve baklava örneğini verdi.    Baklavanın orijinali olan cevizli 
baklavanın fıstıklı baklavanın etkisi altında yok olmasının 
birçok değerin de kaybolmasına neden olduğunu belirtti. 
Diğer bir sorunun da özellikle yemek tariflerinde karar 
alıcıların hangi uzmanların görüşlerine başvurduklarıdır 
dedi, örneğin "Keşkek" konusunda Osmanlı kayıtlarında 
yazılan tarife benzer bir tarif göremediğinden söz etti. 
Kendilerinin 35 yıldır tarihi tarifler hakkında araştırma 
yaptıklarını ancak bu konularda kendilerine danışan 
olmadığını söyledi. Özellikle gıda ürünleri kararlarında 
uygulama aşamalarının kontrol edildiğini fakat tüketim 
uygulamalarının sonuçlarının da sorgulanması gerektiğini 
vurguladı. Bu anlamda çalışmaların yeterli olmadığına 
inandığını belirterek halkınızın tatmin olmadığı bir konuyu 
evrensel anlamda başarıya ulaştırmak mümkün değildir 
dedi. Vedat Başaran, niteliklilik esas olursa saygınlığın 
sağlanmış olacağını, coğrafyamız ve de çevremizdeki 
tarihsel dokunun eşsiz olduğunu, bunun avantajlarını 
doğru kullanılması için son derece hassasiyet 
gerekmektedir dedi.
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III. OTURUM: “Coğrafi İşaretlerde Türkiye’nin Öncü 
Kentleri”

“Coğrafi İşaretler Antalya Buluşması” seminerinin üçüncü 
oturumunun moderatörlüğü YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz 
Tekelioğlu tarafından yapıldı. Prof. Tekelioğlu, “Üçüncü 
oturuma Türkiye’de alınan tesciller sıralamasındaki ilk 
beş kentin katılması öngörülmüştü ancak Afyonkarahisar, 
Muğla ve Kastamonu temsilcileri son andaki mazeretleri 
nedeniyle oturuma ne yazık ki katılamıyorlar ancak iki 
lider kentimiz Gaziantep ve Şanlıurfa temsilcileri burada, 
bu da oturumu belki de daha ilginç kılacak.” deyip küçük 
bir giriş yaptı ve sözü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Latif Karadağ’a bıraktı.

Latif Karadağ konuşmasına Gaziantep ve Şanlıurfa’yı 
rekabet içinde asla görmediklerini belirterek başladı. 
İki kentin destinasyon olarak Türkiye’nin lider bölgesi 
olduğunu, birbirlerini tamamladıklarını, Antep Baklavası 
için “Urfa Sade Yağı”nın gerekli olduğunu, Urfa’da 
Antep’ten daha çok fıstık ağacı bulunduğunu söyledi. 
Antep’in Urfa ürünlerini kendi ürünleri gibi, Urfa’nın da 
Antep’in ürünlerini kendi ürünleri gibi gördüğünün altını 
çizerek, 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
içinde Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanlığı’nı 
kurduklarını, geçtiğimiz yıl da bu daire içinde “Coğrafi 
İşaretler ve Markalaşma Şube Müdürlüğü”nü 
oluşturduklarını söyledi, yani bizim belediyemizde Cİ’le 
uğraşan bir birim bulunuyor dedi. Tarladan tabağa anlayışı 
içinde “Tarımsal Hizmetler Akademisi” ya da Tarımsal 
Hizmetler Okulu”nu, 9 ilçelerinde de 9 kadın kooperatifi 
kurduklarını, bunlardan 5’inin aktif hale geldiğini 
vurgulayarak tescilli ürünlerini doğru bir biçimde 
üretmeye çalıştıklarını, bunun için de örgütlenmeye 
başladıklarını söyledi. Latif Karadağ, tohum enstitüleri 
ve üniversite ile çalışarak kendi coğrafya ve iklimlerine 
uygun tohum ve fidanları ürettiklerini, bunları çiftçilere 
dağıttıklarını, tarım okulunda çoğu kadın çiftçileri 
eğittiklerini, tohumlarının demo çalışmalarını kendilerinin 
yaptığını belirtti. 12 çeşit üzümlerinin olduğunu söyleyen 
Karadağ, Araban Sarımsağı, Oğuzeli Narı ve Oğuzeli Nar 
Ekşisi ile ilgili projelerinin bulunduğunu ayrıca organik 
tarımla ilgili ürünleri desteklediklerini belirterek, 
pazarlama ve markalaşma alanında da ciddi çalışmalar 
yaptıklarını vurguladı. Nitekim, UNESCO 2015 ödülünden 
sonra sürdürülebilirlik adına “Mutfak Sanatları Merkezi”ni 
kurduklarını, bunun da kendi markaları olduğunu belirtti. 
Halen 70 tescilli coğrafi işaretlerinin olduğunu, meslek 
liseleri ile ilgili farkındalık çalışmaları yaptıklarını, bu 
bağlamda, temmuz ayında Yavuz hocanın da katıldığı bir 
eğitim programı düzenlediklerini, YÜciTA ile ciddi bir iş 
birliği içinde olduklarını, Metro ile de çalıştıklarını söyledi. 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, her şeyde örnek 
olmanın çok güzel bir şey olduğunu belirterek başladığı 
konuşmasına Gaziantep’i tebrik ederek devam etti. 
Geçen yıl Şanlıurfa’nın Cİ’de Türkiye’nin birinci kenti 
olduğuna değinerek Türkiye’nin Cİ’in önemini geç fark 
ettiğini ancak Şanlıurfa’nın bunu ilk fark eden kentlerden 
olduğuna işaret etti. Şanlıurfa’nın 12000 yıllık bir 
geçmişinin olduğunu ve çok çeşitli medeniyetlere beşiklik 
ettiğini pek çok tescillenecek Cİ’nin olduğunu ve bunları 
pey der pey hazırladıklarını söyleyen TSO Başkanı, 
kendilerinin tüm bölgelerimiz için iş birliği ve bölgesel 
kalkınmaya inandıklarını ve bölge kentleri arasında iş 
birliğini savunduklarını belirtti. Adıyaman, Gaziantep, 
Mardin ve Şanlıurfa’nın Türkiye’nin stratejik bölgesi 
olduğunu bu şehirlerin Türkiye’ye farklı sunumlar yaparak 
sanayisi ile üretimiyle Türkiye’nin lokomotifi olabilecek 
çok değerli şehirler olduğunu vurguladı. Başkan Peltek, 
Havva’nın elinden ilk buğdayın döküldüğü, ilk hasadının 
yapıldığı, ekmeğin ilk pişirildiği şehrin Şanlıurfa olduğunu 
belirtti.  621 ürünün hazırlıklarını yaptıklarını, halen 
tescilli 34 Cİ’inin bulunduğunu, 11 Cİ’inin de tescillerini 
beklediklerini ifade ederek, baktık ki birlikten kuvvet 
doğar anlayışı var bu işi ortak akılla çözmek için harekete 
geçtik, Şanlıurfa TSO olarak Turizm AŞ’yi kurduk. Buna 
belediyeleri de ortak ettik. Dışarı açılmamızın gerekli 
olduğunu anladık. Örnek modeller yapıyoruz. Şu anda 
İtalya’da biberimiz çok iyi satılıyor, sadeyağına AB tescili 
almak için çalışıyoruz. Tarımda refah, huzur ve bereket 
getirecek, AB’yi besleyebilecek bir Harran Ovamız 
var.  Bizim bölgemiz gastronomi bölgesi. Bunun için 
mutfağımızı düzeltmemiz şart diyen Peltek, konuşmasını 
tescillerin alınması konusunda birlikte çalışılması, birlikte 
gayret edilmesi gerektiğini, artık sen ben demeden, biz 
diyerek ortak akılla bu işin altından kalkılmasını dileyerek 
tamamladı. 
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IV. OTURUM: “Coğrafi İşaretlerde İlham Veren Başarı 
Öyküleri”

Seminerin son oturumu FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı 
Dr. Ayşegül Selışık moderatörlüğünde gerçekleşti.

Oturumun ilk sunumu, Metro Toptancı Market Gıda Kategori 
Müdürü ve YÜciTA üyesi Birol Uluşan tarafından yapıldı. 
“Beyaz Altın, Taşköprü Sarımsağı: Bir Ürün, Bir Kurum” 
başlığını taşıyan sunumunda Uluşan, yöreden çıkan beyaz 
altın ile ünlenen Taşköprü’nün sarımsakla anıldığını, 
yörenin ününü bir üründen aldığını vurgulayarak, işte 
tam da bu coğrafi işaret dedi. Kadınların ellerinde örülen 
saç örgüsünün sarımsak için ayrı bir değer olduğunu, 
tek diş mürdükten soyulmuşa ve püreye, hatta siyah 
sarımsağa kadar değer zincirinin tüm halkalarına 
yerelin iş gücü eşlik ediyor dedi. Metro Toptancı Market 
olarak, tohumdan son kullanımına kadar sarımsak değer 
zincirinin her halkasını ilmek ilmek örerek ülkemizde 
örnek bir çalışma yapmanın gururunu yaşadıklarını 
belirtti. 4000 aileyi kapsayan çalışmalarımız, belediye 
binasında üretici eğitimlerimiz, 750 hektar alanda yapılan 
GLOBALGAP sertifikasyon çalışmalarımızla yaptığımız 
öncülüğün sonucunda günümüzdeki başarılı tarım 
çalışmalarını ve artan verimlilik ve ürün tonajını görmek 
bizi kuvvetlendiriyor dedi.

Uluşan,  2012 yılında 10000 tonun altına düşen 
üretimin, değer zincirinin ortasında duran, sorumluluk 
sahibi bir işletme olarak yapılan gayretli çalışmalar 
sonucu 2021 yılında bölgede hasatın yaklaşık 29000 
ton olarak beklendiğini görmek,  memleket meselesi 
olarak gördükleri bu konuda kendilerini daha da 
yüreklendirdiğini söyledi. Metro toptancı market olarak 
eşsiz, taklit edilemez, yöreye has bu ürünü gelecek 
nesillere taşımanın, Türk mutfağı ve maharetli aşçılarının 
ellerinde katma değere dönüşmesinden güç bulduklarını 
belirtti. Taşköprü sarımsağı ile başlayan Coğrafi işaretler 
ile ilgili çalışmalarının en değerlisinin okullarda coğrafi 
işaretler dersinin konulması ve Millî Eğitim Bakanlığı 
ile imzalanan protokolün olduğunu vurguladı. YÜciTA 
Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile eğitici öğretmenlere 
verdikleri derslerle, coğrafi işaret ve yerel ürünlerimizi 
yurt içinde ve yurt dışında görev yapan şeflerle dünyaya 
taşımanın yerele olan aşklarının en büyük göstergesi 
olduğuna işaret etti.

Oturumun ikinci sunumu Erdek Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve YÜciTA Kooperatifçilik Kurulu Başkanı 
Özlem Sarı tarafından yapıldı. “Kapıdağ Mor Soğanı 
ve Bereketli Eller Kadın Kooperatifi: Bir Kuruluş, Bir 
Kurtuluş Öyküsü” konulu sunumunda Özlem Sarı, her 
şeyin 2014 yılında 9 girişimci kadın tarafından kurulan 

“Bereketli Eller Kadın İşletme Kooperatifi” ile başladığını 
daha sonra Erdek Ticaret Odası’nın Türkiye'de sadece 
Kapıdağ Yarımadası'nda yetişen Kapıdağ Mor Soğanı’nı 
tescillendirmesi ile hem kooperatifleri hem de Kapıdağ 
Mor Soğanı için bir varoluş hikayesinin başladığını 
belirtti. Kapıdağ Mor Soğanı’nın tatlı, sulu ve lezzetli 
olması ile fark yarattığına işaret eden Sarı, mor soğanın 
eski yıllarda Kapıdağ Yarımadası'ndaki 5 kırsal mahallede 
40 ton civarında üretilirken, üretiminin 700 kilograma 
kadar düştüğünü ve unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi. 
“Coğrafi İşaret” tescilinin ardından üretiminin 2 tona 
yükseldiğini ve yükselişin her yıl sürdüğüne değinerek  
3 ayrı zincir markete satışının yapıldığını, tarladan masaya 
gelene kadarki her aşamada kadının akıl gücü ve beden 
gücü olarak varlığını ortaya koyduğunu ve yeni oluşumları 
cesaretlendirdiğini belirtti. Vizyonlarının kadınların 
ekonomik üretkenliğinin ve iş gücüne katılımının 
arttırılması ile bölgelerinin kaybolmaya yüz tutmuş 
değerlerinin korunarak, kadın iş gücünün desteği ile 
katma değer olarak bölgeye geri kazandırılması, benzersiz 
ürünlerinin yurt dışına ihracatının gerçekleştirilmesi, 
tanınırlığının dünyaca bilinmesi olduğunu belirten Özlem 
Sarı, misyonumuz ise kadınların ekonomik ve sosyal 
konumunu güçlendirmek ve ülke ekonomisine daha fazla 
katkı vermesini sağlamak, kadın girişimcilerin çalışma 
yaşamındaki statülerini yükseltmek, kadınların kendi 
aralarındaki iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesi 
amacı ile faaliyetlerde bulunmaktır dedi. Sarı, sözlerini 
“Bir kadın değişirse bir aileyi değiştirir ve bir aile değişirse 
bir toplum değişir.” diyerek tamamladı.   

Oturumun üçüncü sunumu YÜciTA üyeleri Berrin 
Bal Onur ve Neşe Biber tarafından yapıldı.  “Peynir 
Cenneti Türkiye’nin Tescilli Peynirleri” başlığını taşıyan 
sunumlarında ikili,  Türkiye’de 16’sı mahreç işareti, 
10’u menşe adını taşıyan toplam 26 tescilli peynirin 
bulunduğunu, bunlardan üçünün yurtdışı (Parmigiano 
Reggiano, Hellim Peyniri, Grana Padano) kaynaklı 
olduğunu, başvuruları yapılmış, tescillerini bekleyen 
ise 21 peynirin bulunduğunu belirterek Türkiye’nin 
peynir konusunda olağanüstü bir potansiyele sahip 
olduğunu doğru uygulanan bir coğrafi işaret sistemi ile 
bu potansiyelin iyi değerlendirilip geleceğe taşınacağını 
vurguladı. Daha sonra yerel geleneksel peynirlerin 
geçmişi, gelişimi, bugünü ve geleceğini özetleyen Berrin 
Bal Onur ve Neşe Biber, Türk peynirlerini dünyadaki 
gibi bir değere dönüştürme ideali ile kurdukları Antre 
Gourmet ile yaratılan model odağında Türkiye’de ilk kez 
yapılan ve tescilli peynirlerin bir arada sunulduğu peynir 
kutularını katılımcılara tanıttılar. Kendi idealleri peşinde 
yaptıkları yolculuk sonunda yazdıkları “Peynir Aşkına” ve 
“50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitaplarının pek çok peynirin 
tesciline ilham verdiğini söyleyen Berin Bal Onur ve Neşe 
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Biber, coğrafi işaret tesciline sahip 26 peynirimiz için 
yönetişim ve denetim sistemlerinin oluşturulması ile 
yaratılacak sosyal, kültürel ve ekonomik değerin önemine 
vurgu yaparak ideal bir coğrafi işaret sistemi için YÜciTA  
tarafından sıklıkla önerilen “Türkiye Coğrafi İşaretler 
Enstitüsü”nün yanı sıra  bir de peynir enstitüsü kurulması 
dileği ile  sunumlarına son verdiler.

Oturumun son sunumu, Bursa Karabalçık Köyü 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Özkan 
tarafından yapıldı. “Bursa Siyah İnciri, Bursa Şeftalisi” 
başlığını taşıyan sunumunda Osman Özkan önce Bursa 
Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği’nden daha sonra 
da başkanlığını yürüttüğü Karabalçık Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi’nden bahsederek TürkiyeCİ 
uygulamasında ender başarı öykülerinden olan “Bursa 
Siyah İnciri” ve “Bursa Şeftalisi” ile ilgili sunumuna geçti. 
Özkan, Bursa incir üretiminin 28500, şeftali üretiminin 
ise 100000 ton olduğunu, incir üretiminin %60’ının, 
şeftali üretiminin ise %70 ’inin Bölge Birliği ortaklarınca 
üretildiğini, bunların incirde %20’ sinin, şeftali de ise %30’ 
unun Bölge Birliği aracılığı ile pazarlandığını vurgulayarak 
güçlü bir örgütlenme sinyali verdi. Osman Özkan, incir ve 
şeftalinin tescillenmesi konusunun uluslararası bir proje 
ile ortaya çıktığını, bu projeden önce böyle bir fikirlerinin 
olmadığını, oysa “Bursa” adı altında siyah incir ve şeftali 
satışlarının yapıldığını bunu engellemek için hiçbir şey 
yapamadıklarını belirtti. 

Tescil sürecinde önce üretici, tüccar ve şirket yetkililerine 
Cİ’in tanıtıldığını, bu kapsamda çok sayıda köyde toplantılar 
düzenlediklerini, bir grup üreticinin proje kapsamında 
Fransa’ya gittiğini, orada konu ile ilgili görüşme ve alan 
ziyaretleri yaptıklarını, bu gezinin üreticilerin bakış açısını 
değiştirdiğini, bu üreticilerin tecrübelerini proje ekibi 

ile birlikte diğer üreticilere aktardığını söyledi. Cİ tescil 
dosyası hazırlanırken ürün özelliklerinin belirlenmesi 
ve ürünün ayırt ediciliğinin ortaya konması için gerekli 
olan laboratuvar analizlerinin pahalı olduğunu söyleyen 
Özkan eğer proje kaynakları olmasaydı üreticilerin bu 
bedelleri karşılama şansı yoktu dedi. Ambalajlama ve 
pazar bulma sorunlarını üniversite ve biri ulusal diğeri 
uluslararası iki market zinciri ile anlaşarak çözdüklerini 
belirten Özkan, ürünlerini doğallıklarını bozmayacak 
şekilde ahşap ambalajlarla piyasaya sürdüklerini, 
bu aşamada karşılaştıkları en önemli sorunun işletme 
sermayesi yokluğu olduğunu, bunu da proje kaynaklarının 
yanı sıra kooperatif yetkilileri ve öğretim üyelerinin 
maddi destekleriyle aştıklarını, işçilik sorunlarını da aile 
bireylerinin ve öğrencilerin çalışması ile çözdüklerini 
söyledi. Bütün bu çabalarının çok kısa sürede meyvelerini 
vermeye başladığını vurgulayan konuşmacı, kooperatif 
üyelerinin ürününü tüccardan daha yüksek fiyattan 
aldıklarını ve satış fiyatlarının tatmin edici olduğunu 
belirtti.  Bu başarı sonrası, sadece Bursa Siyah İnciri ve 
Bursa Şeftalisi ile sınırlı kalmayarak, hem pazarladıkları 
ürün çeşitliliğini arttırdıklarını, hem de daha fazla 
market ile çalışmaya başladıklarını belirten kooperatif 
başkanı Özkan, Coğrafi İşaretler ve markalaşmanın 
önemi anlaşılıp, faydaları görülünce kooperatiflerine 
ait “Bursa’dan” markasını da tescil ettirdiklerini ve 
2019 yılında Cİ tescili gerçekleşince ürünlerini Metro ve 
Migros marketler meyve-sebze reyonlarında tüketiciyle 
buluşturduklarını söyleyerek sunumunu tamamladı.

YÜciTA olarak, bu başarılı örnekten hareketle içinde 
üreticiler ve üretici örgütlerinin bulunmadığı bir  
Cİ uygulamasının başarılı olamayacağını tekrarlıyor, 
Bursa örneğinin diğer Cİ’lerimize örnek model olmasını 
diliyoruz.
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V. OTURUM: “Tartışmalar ve kapanış”

Antalya “Coğrafi İşaretler YÖREX Buluşması” semineri 
yoğun bir günün sonunda gerçekleştirilen tartışmalarla 
son buldu.  YÖREX fırsatıyla gerçekleştirilen seminerde ilk 
defa bir ilke imza atılarak bütün taraflarca bir memleket 
meselesi olan coğrafi işaretler konusunda “Birlikte 
çalışma, güçlerin birleştirilmesi ve iş birliği yapma” 
arzusu dile getirildi.

Antalya Semineri, coğrafi işaretlerde kuşkusuz bu “birlikte 
çalışma çağrısı” ile hatırlanacak. Bu anlamlı çağrının 
ivedilikle yaşama geçirilmesini dilerken, seminerin nazik 
ev sahibi Antalya Ticaret Borsası’na ve başta YÜciTA 
üyeleri olmak üzere tüm seminer katılımcılarına teşekkür 
eder, seminer sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını 
dileriz. 
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YÜciTA 2021 yılı saha çalışmaları biri birinden güzide 
üç coğrafi işaretimiz üzerinde gerçekleştirildi. Aydın 

İnciri, Malatya Kayısısı ve Antep Fıstığı. İlk ikisinin AB’den 
de tescilleri olan bu coğrafi işaretlerimizden Antep Fıstığı 
da AB Komisyonu’nda tescilini bekliyor. Bu ürünlerin 
seçiminde temel kriterler yaratmış oldukları katma değer 
ve istihdamla ihracat gelirleri içindeki önemleri oldu. Adı 
geçen ürünlerde bir durum tespiti yapıp, coğrafi işaret 
uygulamalarının neresinde olduklarını görmek ve sorunları 
saptamak saha çalışmalarının temel amacını oluşturdu. 
 
AYDIN İNCİRİ
Hem pagan dinlerinde hem de semavi dinlerde kutsal 
sayılan incirin, Anadolu’da en çok yetiştiği yer Büyük 
Menderes Nehri’nin suladığı bereketli ovaları, elverişli 
iklim koşullarının taçlandırdığı güçlü tarımı ile dağlarında 
ve ovalarında bin bir yemişin bittiği Aydın. 

Aydın, tek başına Türkiye toplam incir üretiminin %60’ını 
gerçekleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası 
üne sahip çok özel, çok kaliteli bir coğrafi işaretin, 
üretilmesini sağlıyor.  Aydın İnciri bölgenin en geleneksel 
ve en önemli ürünü. Sağladığı katma değer ve istihdamla 
Aydın ekonomisinin adeta motoru. Sadece 30-35 bin incir 
üreticisini doyurmakla yetinmiyor aynı zamanda değişik 
faaliyetleri ile incirden para kazanan binlerce kişiye 
ekmek sağlıyor. İncir Aydın’da bir yaşam biçimi, adına 
kültür ve sanat festivalleri düzenlenen bir ürün ve Aydın 

incirle özdeşleşmiş bir kent, kısaca Aydın’ın kalbi incir. 
Aydın İnciri kurutulmuş Sarılop incirlerine verilen ad. 
Sarılop incirleri bir ficus carica (Anadolu inciri) türü olup 
daha çok Aydın bölgesinde yetişiyor ve kurutmaya çok 
elverişli bir tür. Meyveleri yuvarlak, basık şekilli, tane 
ağırlığı 65-75 gram düzgün yapılı, kabuğu ince ve sarı 
renkte, kolay soyulur, tatlı kokulu eşsiz bir coğrafi işaret 
Aydın İnciri. İçi ballı ve kıvamlı dokusu ile ağızda kendine 
has yoğun bir aroma bırakıyor, kısacası yemesine doyum 
olmuyor.

Aydın İnciri daha çok yamaç arazilerde (%83) yetiştiriliyor. 
Burada yetiştirilen incirlerin kalitesi daha yüksek. Doğal 
yapı nedeniyle tarımsal savaşım yapılmadan, kimyasal 
gübre kullanılmadan üretilen nadir ürünlerden. Bölge 
toprakları incirin çok sevdiği killi, kumlu topraklar, 
organik materyal bakımından da oldukça zengin. Üretim 
ve kurutma süresince hâkim olan bölgeye özgü nem ve 
esen rüzgarlar bu eşsiz ürünün yaratıcıları.
      
Dünyada yenmeyenler de dahil olmak üzere 750 kadar 
farklı incir türü tanımlanmış, kökeni, Doğu Akdeniz'den 
Batı Asya'ya kadar uzanıyor. İncir ağacı, Akdeniz havzası 
mitolojilerinde önemli bir yere sahip. Zeytin ağacı, asma, 
nar ve hurma ile Akdeniz Havzası’nın 5 meyve ağacından 
birisi ve binlerce yıldır yetiştirildiği Akdeniz havzasının 
amblemi.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Aydın İnciri

SAHA ÇALIŞMALARI
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Malatya Kayısısı

Malatya Kayısısı Antep Fıstığı
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Aydın İnciri

Enerji değeri ve lif oranı yüksek, potasyum, magnezyum, 
demir ve B vitamini bakımından zengin olan incir, 
Anadolu’muzda 3000 yıldan beri üretiliyor.

Türkiye dünya incir üretiminde lider, onu Mısır ve Fas 
takip ediyor, Taze incir üretimimiz 300 bin tonun üzerinde. 
Kuru incir ihracatımız 2019 yılı itibariyle yaklaşık 85 bin 
ton, bundan sağlanan gelir ise yaklaşık 287 milyon dolar. 
Bu performansı ile Aydın İnciri, ihracat geliri yüksek olan 
coğrafi işaretlerimiz arasında yer alıyor.

Aydın İnciri tescilli bir coğrafi işaretimiz. Tescili Aydın 
Ticaret Odası tarafından 20.08.2007   tarihinde alınmış, 
17.02.2016 tarihinde de AB Komisyonu tarafından 
tescillenmiş. Gaziantep baklavasından sonra AB’de 
koruma altına alınan ikinci Türk Coğrafi İşareti.   
 
18-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan YÜciTA Aydın 
İnciri saha çalışması, Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Erbeyli İncir 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü destekleriyle gerçekleşti. 
Yakın ilgi ve destekleri için Tariş İncir Birlik Genel Müdür 
Vekili Sayın Rahmiye Demirci’ye, TARİŞ Germencik 
İncir İşleme ve Depolama Tesisi Müdürü Sayın Mustafa 
Bircan’a, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın 
Sabahittin Abay’a ve teknik koordinatör Dr. Birgül Ertan’a 
yürekten teşekkür ederiz.  

 

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziyareti,  
18 Ağustos 2021
Aydın İnciri değer zincirinde önemli bir aktör olan Erbeyli 
İncir Araştırma Enstitüsü, 1938 yılında kuru incirle ilgili 
problemleri çözmek, ülkemiz incir yetiştiricilerine yararlı 
bilimsel çalışmalar yapmak üzere “İncir Islah İstasyonu" 
adı altında faaliyete geçmiş. 1977 yılında "Zirai Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü" haline getirilmiş ve son olarak 
6 Mayıs 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’yla “İncir 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü” adını almış.
  
Aydın il merkezine 17 km. uzakta Erbeyli köyü civarında 
olan kuruluşun toplam arazi varlığı 323,9 dekar, İncirliova 
ve Umurlu’da da arazileri var. 167,6 dekarlık alanda 
faaliyet gösteren Enstitü incir fidanı üretimi konusunda 
görevlendirilmiş tek resmi kuruluş. Her yıl yetiştiricilerin 
ihtiyacı olan kurutmalık ve sofralık incir fidanlarını üretip 
satışlarını gerçekleştiriyor.  

33’ü teknik eleman, 36’sı idari ve daimî işçilerden oluşan 
69 personele sahip Enstitü, incir gen kaynaklarını koruyup 
muhafaza etmekle görevlendirilmiş. Bu bağlamda 
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“Ülkesel İncir Araştırmaları Projesi’’ni yürütüyor. Doğu 
Anadolu dışındaki her yer taranmış ve belirlenen 354 
incir tip veya çeşidi Erbeyli ve Umurlu'daki bahçelerde 
koleksiyona alınmış. Enstitü bu çeşitlerin ümit verici 
olanlarının Aydın dışında da adaptasyon çalışmalarını 
yapmış, ayrıca Sarılop çeşidinde klon seleksiyonu ve 
Sarızeybek isimli yeni bir çeşitte araştırma çalışmalarını 
sürdürüyor.

Son yıllarda meydana gelen küresel iklim değişiklikleri 
incir verimi ve kalitesi üzerinde olumsuz yönde etkiler 
yarattığı için Enstitü çalışmaları halen verim ve kaliteyi 
arttırma ve kuraklığa ve extrem durumlara dayanıklı incir 
anaçlarının belirlenmesi üzerinde odaklanmış bulunuyor.
Enstitü gezisi, programın koordinatörü Dr. Birgül Ertan 
refakatinde başlıyor, önce Enstitü müdürü Sabahittin 
Abay’ı ziyaret ediyoruz. Sıcak karşılamayı ikram edilen 
incirlerle birlikte yoğun bir sohbet izliyor. Konu tabii Aydın 
İnciri, son gelişmeler, sorunlar, yaptıkları araştırmalar. Bu 
arada kendisine YÜciTA’nın yayını YÜciDER-Gİ’yi takdim 
ediyoruz.

Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu ziyaretimiz gıda 
mühendisi Erdem Çiçek’in rehberliğinde sürüyor. 
Yolumuz önce ürün geliştirmeye yönelik incir işleme 
pilot tesisinden geçiyor.   Burada kuru incir işlemenin 
yanı sıra “Gıda Teknolojisi Bölümü Ar-Ge Çalışmaları” ile 
birçok farklı ürün geliştiriliyor. Bunların arasında biyoaktif 
bileşenler açısından kuru incire göre 2-3 kat daha zengin 
olduğu belirtilen, çocuk diyetleri için son derecede 
önemli “incir cipsi bulunuyor. Tesiste meyve suyu üretim 
bölümünde, incir suyunun yanı sıra incir pekmezi ve incir 
şurubu ve artakalan posalardan incir unu üretiliyor. Ürün 
geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının devam ettiği 
tesiste siyah kuru incir, incir konservesi, orta nemli incir 
ve incir lokumu ortaya konan diğer ürünlerden bazıları. 
   
Gördüklerimizden çok etkilendiğimiz incir işleme 
pilot tesisinden sonra gezimiz uçsuz bucaksız incir 
bahçelerinin ziyareti ile devam ediyor. Taban arazide yer 
alan bahçeler ne yazık ki bu sene incire büyük darbe 
vuran kara yel nedeniyle çok zarar görmüş durumda. 
Burada yetiştirilen incirler özel kişilere ihale edilerek 
Enstitü’ye kazanç sağlanıyor. 
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Aydın İnciri

TARİŞ Germencik İncir İşleme ve Depolama Tesisi 
Ziyareti, 20 Ağustos 2021
Aydın İnciri değer zincirinde yer alan en önemli aktör 
şüphesiz TARİŞ. Kuruluş tarihi 1915 yılına kadar iniyor. 
Üreticilerin yaşamakta olduğu olumsuzluklardan 
kurtulabilmelerinin tek yolunun kooperatif çatısı altında 
olabileceğini gören vatansever Nazmi Topçuoğlu, Kazım 
Nuri Çörüş, Ahmet Sarı ve arkadaşları 21 Ağustos 1915 
tarihinde Ege Bölgesi üreticilerini örgütleyen ilk kuruluş 
olan “Kooperatif Aydın İncir Müstahsilleri Anonim 
Şirketi”ni kuruyorlar. Bu örgütlenmenin temelinde 
“İzmir Yemiş Çarşısı”nda kurulan, yabancı tüccarlar 
tekelinin kırılması ve incir ticaretinde oynanan oyunların 
giderilmesi yatıyor. 1935 yılında çıkarılan 2834 Sayılı 
Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu kooperatifçilik akımının 
gelişmesini hızlandırıyor ve 1937 yılında “İzmir İncir ve 
Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği”, 1949 yılında da 
her biri ayrı tüzel kişiliğe sahip “İzmir İncir, Üzüm, Pamuk 
ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri” TARİŞ 
kuruluyor. Türkiye'de Kooperatifçiliğin tarihsel gelişimi 
sürecinde oldukça seçkin ve onurlu bir yer tutan TARİŞ, 
sözü edilen dört ayrı üretici örgütünün ortak adı ve 
markası, adını kuruluşa destek olan Tarım Bankası ile İş 
Bankası’nın ilk hecelerinden alıyor.
      
Ancak gönüllü bir kuruluş ve bağımsız bir kooperatif 
örgütlenmesi olmasına rağmen, TARİŞ 90’lı yıllarda Ticaret 
Bakanlığına bağlanmış ve yaşadığı politik kadrolaşma 
nedeniyle gücünü önemli ölçüde kaybetmiş, bu da 
üreticilerin kooperatiflerle olan bağını gevşetmiş. Devlet 
yönetimi döneminde oluşan borçları nedeniyle Birliklerin 
edindikleri mülkler ve gerçekleştirdikleri üretim tesisleri 
satılmış. IMF ve Dünya Bankası’nın tarım satış kooperatif 
ve birlikleri konusundaki dayatmaları ve önerileri sonucu 
çıkarılan 1 Haziran 2000 tarih ve   4572 sayılı yasa ile 
kooperatiflerin özerk bir yapıya kavuşturulması ve devlet 
yardımlarının kaldırılması öngörülmüş. Başta Fiskobirlik 
ve Kayısı Birlik olmak üzere tarım satış kooperatiflerini 
olumsuz etkileyen yasadan TARİŞ’te nasibini almış ve 
yeniden yapılanma projesini hayata geçirmiş.
 
TARİŞ halen bünyesinde yer alan 4 üretici birliği, bu 
birliklere bağlı 106 kooperatif ve bu kooperatiflerin 
sahip olduğu 100.000 ortak ile ülkemizde tarım sanayi 
entegrasyonunu sağlamış dev bir kooperatif. 

TARİŞ, coğrafi işaretler konusunda duyarlı, nitekim 
İzmir’in tescilli 20 coğrafi işaretinden ikisine sahip. Güney 
Ege Zeytinyağları 2006, Kuzey Ege Zeytinyağları ise 2018 
yılında TARİŞ tarafından tescil ettirilmiş. Ancak İzmir’in 
tescilli coğrafi işaretleri içinde yer alan “Ege Pamuğu” 
ve “Ege Sultana Üzümü” tescillerinin TARİŞ’in “Pamuk 

Birliği”ne ve “Üzüm Birliği”ne değil, üretici olmayan İzmir 
Ticaret Borsası’na ait olması çok yadırgatıcı. Bu durum 
Türkiye coğrafi işaretler uygulamasının bir yansıması 
olsa da üretici birliklerinin olduğu bir yer için oldukça 
yadırgatıcı.

Tariş İncir Birliği Aydın İnciri değer zincirinde yer alan en 
önemli aktörlerden birisi. Tedarikçilerden başlayan değer 
zinciri; çiftçiler, tüccar/depocular ve ihracatçı firmalardan 
oluşuyor. Çiftçilerden toplanan incirler sayıları 150’ye 
ulaşan tüccarların depolarında muhafaza ediliyor. Burada 
gerçekleştirilen defolu ürünün ayıklanması ve boylama 
işleminden sonra, ürünler ihracatçılara satılıyor. İhracatçı 
firmalar tüccarlardan aldıkları incirleri siparişe göre 
işleyip ihracatını gerçekleştiriyor. Sayıları da 150 civarında, 
%10’u büyük firma. Son yıllarda değer zincirinde gözlenen 
bir gelişme de tüccar/depocu olarak çalışan firmaların 
ihracat amacıyla işleyim tesisi açmaya yönelmeleri. 
Oldukça örgütlü bir görünüm sergileyen Aydın İnciri değer 
zincirinde ayrıca yurt dışında çalışan toptancılar da yer 
alıyor. Sayıları az, ancak satın alımları yüksek olan bu 
toptancılar Türkiye’den satın aldıkları ürünü başta AB 
olmak üzere dünyanın birçok ülkesine pazarlıyorlar.
     
Tariş İncir Birliği 100 yılı aşan deneyimi ile bir yönden 
üretici ortaklarının üretim faaliyetleri için gerekli tüm 
ihtiyaçlarını karşılamak, diğer yönden ürünlerini daha 
iyi şartlarda değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini 
korumak amacıyla hizmet veriyor. Üretimden paketlemeye 
kadar tüm kontrol aşamalarında büyük bir titizlik ve 
dikkatle çalışan kuruluş, kuru incirin ülkemizde ve 
dünyada hak ettiği yeri alması için büyük çaba harcıyor. 
Kurum üreticilerden aldığı incirin %80’ini ihraç ediyor.

Tariş İncir Birliği Aydın İnciri değer zincirinde önemli 
bir aktör olmasına rağmen 4572 sayılı yasadan oldukça 
etkilenmiş görünüyor. Çünkü 2000’li yılların başında 7000 
olan ortak sayısı günümüzde 4000’e, 15 olan kooperatif 
sayısı da 12’ye düşmüş bulunuyor. Bu da ortaklarda %42,8, 
kooperatiflerde de %20’lik bir gerilemeyi ifade ediyor. Bu 
gelişme kendisini alımlarda da gösteriyor. Nitekim bir 
zamanlar 30-35 bin tona ulaşan satın alımları 7-8 bin 
tona gerilemiş. Buna rağmen Tariş İncir Birliği, 2’si İzmir 
ve 10’u Aydın ili sınırları içinde olan, 12 İncir Tarım Satış 
Kooperatifi ve bu kooperatiflerin 4.000 ortağı ile çiftçilerin 
güvencesi ve değer zincirinin en önemli kurumu.
 
Bu arada Tariş İncir Birliği’nin 1992 yılından beri 
yürüttüğü ve anlaşmalı sertifikasyon ve kontrol kuruluşu 
ECOCERT & IMO tarafından sertifikalandırılan “Organik 
İncir Projesi”nin çok tuttuğunu ve başarıyla devam ettiğini 
de belirtmekte yarar var.  
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Aydın İnciri

Germencik İncir İşleme ve Depolama Tesisi 
Bir yıl boyunca emek, alın teri ve özenle üretilen ve kalitesi 
ile dünya ülkeleri arasında tercih edilen kuru incirlerin, 
üreticilerden toplanması, gerekli işlemlerden geçirilerek 
depolanması ve iç ve dış alıcı talepleri doğrultusunda 
farklı ambalaj tiplerinde piyasaya arz edilmesi gerekiyor. 
İşte, bu gereksinimlerin giderilmesi amacıyla dünyanın 
en büyük incir işleme depolama tesisi 2006 yılında 
Germencik’te kuruluyor. TARİŞ'in 1943 yılında İzmir 
Alsancak’ta faaliyetine başlayan işletmesinin Germencik 
ilçesine taşınmasındaki temel amaç incir üreticilerine 
daha yakın olmak, çünkü Germencik incirin üretim 
merkezi ve TARİŞ Yönetimi bu taşınmanın incir kalitesini 
daha da yükselteceğine inanıyor.  

“Germencik İncir İşleme ve Depolama Tesisi” görenleri 
çok etkileyen bir tesis. 60.000 m2 arazi üzerinde kurulmuş, 
bunun 43.000 m2’si kapalı alan. Tesis günümüz teknolojik 
koşullarına uyumlu. Yılda 15.000 ton incir işleme ve 
12.000 ton hammadde depolama kapasitesine sahip. 
İşletmede “Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi”nin 
güvencesi altında özenle işlenen kuru incir ve türevlerinin 
satışı Türkiye’nin tüm bölgelerine ve birçok yabancı ülkeye 
yapılıyor. Tesisi, Kontrol Birimi görevlisi ziraat mühendisi 
Tuğçe Avcu gezdiriyor. Gezi ile kooperatif eksperlerinin 
onayından geçerek ortak üreticilerden alınan kuru 
incirlerin tesise ulaşmasından, tüketicilere sunulacak 
duruma gelene kadar geçirdikleri aşamaları tek tek 
öğreniyoruz. Yüksek teknolojinin taçlandırdığı oldukça 
komplike, çok uzmanlık ve titizlik isteyen bir süreç bu.
 
Tesise ulaşan incirler eksperlerinin tekrar inceleme-
sinden sonra şu aşamalardan geçiyor:             
Fumigasyon (incirlere magnezyum fosfin ya da CO2 
kullanılarak üründe canlı zararının önüne geçilmesi), 
kalbur hattı (yabancı madde ve defolu incirlerin 
ayıklanması), soğuk hava depolama, aflatoksin kontrolü 
(lazer yardımı ve karanlık ortamda, ultra viyole ışık altında 
aflatoksinli incirlerin ayrılması), yıkama, dinlendirme, 
kalite kontrol, metal dedektör (incirlerin saçma gibi, 
metal özellikli yabancı maddelerden ayrılması), son ürün 
fümigasyonu ve sevkiyat.

Sevkiyat bölümünde çok hoş ambalajlanmış iç ve dış 
piyasalara yönelik incir paketlerini özellikle inceliyor 
ve üzerlerinde coğrafi işaret logolarını görmekten 
duyduğumuz mutluluğu sayın Avcu’na iletiyoruz. Buradaki 
önemli eksiklik yabancı ülkelere yönelik ambalajlarda 
AB logosunun kullanılmaması, bunu da kendisine 
hatırlatıyoruz.  

İncir İşleme ve Depolama Tesisi gezimiz, Tariş incir Birliği 
Başkanı Sayın Mustafa Bircan’ı makamında ziyaretimizle 
sona eriyor. Kendilerine yoğun iş hacmine rağmen 
kapılarını YÜciTA’ya açtıkları için teşekkür ediyor, tesisten 
son derecede etkilendiğimizi, TARİŞ’in böyle modern bir 
tesisi Türkiye’ye kazandırmış olmasından duyduğumuz 
mutluluğu belirtiyoruz. Sayın Bircan’la kahve eşliğindeki 
sohbetimiz tabii TARİŞ, Aydın İnciri, kendi yönetimindeki 
İncir Birliği ve Germencik İşletmesi üzerinde yoğunlaşıyor. 
Kendisini coğrafi işaret logolarını kullanma konusundaki 
duyarlılıkları için kutluyor ve YÜciDER-Gİ’mizi takdim 
ederek makamından ayrılıyoruz.



YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRA
Fİ

 İŞ
AR

ET
LE

R T
ÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI

257 



258 YÜciTA

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Aydın İnciri

Bahçe Ziyareti ve Üretici Röportajları 20 Ağustos 2021
20 Ağustos Perşembe sabahı TARİŞ eksperi Osman 
Bayraktar’ın rehberliğinde bahçe ziyaretleri için yola 
çıkıyoruz. Hasat bu yıl yaşanan sıcaklar nedeniyle erken 
başlamış durumda. Önce büyük bir tarımsal işletmeye 
uğruyoruz. Burada yoğun bir faaliyet göze çarpıyor. 
Toplanan incirler kurumaları için seralara seriliyor. Serme 
işini kadınlar gerçekleştiriyor ve hepsi bölgenin insanları, 
hasatta dış kaynaklı işgücü hemen hemen kullanılmıyor.
İşletme sahibi Tansel Önder’le tanıştıktan sonra 
sohbetimiz başlıyor. Kendisi 63 yaşında ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme 
Bölümü mezunu, şu an sadece tarımla uğraşıyor.  
Pek alışık olmadığımız bir çiftçi profiline sahip.    

İşletme bir aile işletmesi, babadan oğula geçmiş, 
büyüklüğü 45 ha, bölge koşullarına göre büyük işletme. 
Sulama mevcut değil ancak ağaçların bu yıl suya ihtiyacı 
olduğunu ve sulamaya başlayacaklarını, zaman yeterli 
olursa yeraltı sulaması yapacaklarını belirtiyor, Kurutma 
için 2000 m2’lik bir seraları var. Ayrıca 30 tonluk bir soğuk 
hava depoları bulunuyor. Yıllık üretimleri 120-150 ton 
arasında değişiyor. AB için de organik incir üretiyorlar. 
Ürünlerini boylanmış hazır biçimde ihracatçılara 
veriyorlar. Amaçları ilerde kendi markalarını oluşturmak 
ve tüketiciye kendi markalarıyla ulaşmak. Kendisi coğrafi 
işaretleri tanıyor, ancak bu konuda incir üreticilerine her 
hangi bir bilgilendirme yapılmadığını, işletmesinin de bir 
denetimden geçmediğini söylüyor. 

Tansel Önder, değer zincirindeki problemlerle ilgili 
sorumuza verdiği yanıtta, önce incir işletmelerinin 
küçük ölçekli ve çok parçalı olduğunu vurguluyor, daha 
sonra pazarlamadaki   depocu hegemonyasına değiniyor, 
son olarak da küçük işletmeler için TARİŞ’in alımlarını 
arttırması gerektiğini belirtiyor. Ülkemizde böyle çiftçi 
sayılarının artması dileğiyle kendisine veda ediyoruz. 
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Tansel Önder, üretici.
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Bu defa yolumuz küçük bir işletme. Ziyaret edeceğimiz 
bahçe Germencik ilçesine bağlı Mursallı kasabası 
sınırları içinde bulunuyor. Germencik İlçe merkezine 
uzaklığı 5 km. Nüfus Mübadelesinden önce bir Rum köyü 
olan Mursallı 1957 yılında belediye teşkilatı kurulunca 
kasaba hüviyetine kavuşmuş. Kasabada incir, zeytin ve 
pamuk yetişiyor, sanki bir incir ormanını andıran bahçeye 
randevu saatinde ulaşıyoruz. Bizi köylerimize özgü insan 
sıcaklığı karşılıyor.

Bahçenin sahibi Orhan Uzun’la tanışıyoruz, aile Selanik 
kökenli, yaşı 62, ortaokul mezunu. Hasat dönemi eşiyle 
birlikte bahçede yaşıyorlar. Bahçe babadan kalma, 
toplam 4,8 ha, Aydın ortalamasının (2,4 ha) tam iki 
katı. İşletmesinde 650-700 incir ağacı bulunuyor. Yıllık 
ortalama üretim miktarı 17-18 ton arasında değişiyor.

Kendisi TARİŞ’te 12 yıl yöneticilik, 2 yıl da Birlik eksperi 
olarak çalışmış. Oğlu da tüccar, deposu var, köylerden 
topladığı incirleri ihracatçılara veriyor.

Ağaçlarını damla sulama sistemi ile suluyor. Bu sene 
yaşadığımız sıcaklar bize suyun ne kadar değerli olduğunu 
anlattı diyor. Bahçelerini sulayamayanların ürünlerinin 
büyük bölümünü kaybettiklerini, seneye artezyen kuyusu 
açmayı planladığını söylüyor.

Ürününün bir kısmını TARİŞ’e veriyor, geçen yıl 5 ton 
vermiş. TARİŞ’in ürün alımında bazı prensipleri var. Buna 
göre üretici TARİŞ’e vereceği ürün miktarını önceden 
bildiriyor, teslimatta bu miktarın yarısına ulaştığı zaman 
üyelik haklarından yararlanabiliyor.

Geçen yıl TARİŞ’e incirini 28 TL’den vermiş, bu yıl ürün 
fiyatının sınıfına göre 25-35 TL arası olacağını umut ediyor. 
Söz TARİŞ’ten açılmışken TARİŞ’in üretici için önemini 
soruyoruz, TARİŞ olmazsa olmaz diyor. Kendisinin 2000, 

eşinin de 1999 yılında TARİŞ üyesi olduklarını belirtiyor. 
Gün geldi kimse incir almadı, hepsini TARİŞ aldı diyor.  
2 yıl önce ihracatçılar bir çekilme yaptı. Toprak Mahsulleri 
Ofisi devreye girdi. Ama eski TARİŞ yok. Eski TARİŞ’in alım 
gücü çoktu, yeni TARİŞ’in alım gücü zayıf diyor. 1970’ler ve 
1980’lerde TARİŞ’in 25- 30 bin ton incir aldığını söyleyen 
Orhan Uzun ancak Tariş 3-5 yıldan beri biraz daha atak 
diyor.

İncir ağacının gölgesinde eşinin hazırladığı nefis kahveyi 
yudumlarken ona coğrafi işareti tanıyıp tanımadığını 
soruyoruz. Başka şeylerle karıştırarak verdiği yanıttan 
tanımadığı belli, daha sonra kendisi de tanımadığını 
söylüyor, biz de küçük bir bilgilendirme yapıyoruz.

Orhan Uzun’a son olarak bahçesinin coğrafi işaretle ilgili 
bir denetimden geçip geçmediğini soruyoruz. Şimdiye 
kadar hiçbir denetimden geçmediğini söylüyor.

YÜciTA Aydın saha araştırması Aydın İnciri’nin yaratmış 
olduğu katma değer ve istihdamla bölge ekonomisi için 
ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Buna çok yakından 
tanık oluyoruz. Çoğunluğunu küçük aile işletmelerinin 
oluşturduğu değer zinciri, yarattığı ve bütün dünyada 
Türk inciri olarak tanınan bu olağanüstü ürünle bölgenin 
ekonomisine adeta can veriyor. Bunu yakından görmek 
gerçekten çok etkileyici. Bu süreçte temel rolü oynayan ve 
her türlü takdiri hak eden şüphesiz çiftçilerimiz. Çünkü bu 
harika incirler çok zor koşullarda onların emek, alın teri 
ve özeniyle ortaya çıkıyor. Peki yaratılan katma değerden 
yeterince pay alabiliyorlar mı? İşte orası şüpheli. Çünkü 
fiyatın belirlenmesi konusunda tüccar/depocu ve ihracatçı 
sarmalı karşısında hiçbir pazarlık güçleri yok. İşte bu 
süreçte TARİŞ İncir Birliği’nin varlığı son derecede 
önemli, ancak onun alımlarını arttırması gerekiyor.

Orhan  Uzun. Üretici
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Saha araştırmasının şaşırtıcı konusu ise bu güzide 
coğrafi işaretimize ait ne ulusal ne de AB logolarının 
satışlarda kullanılmaması. Oysa konu ile ilgili 10 Ocak 
2018 yönetmeliği logo kullanımını zorunlu kılıyor. Kentte 
dolaştığımız hiçbir satış yerinde ne ürün ve ambalaj 
üzerinde ne de iş yerlerinde logo kullanımına şahit 
oluyoruz. Firmalar kendi adlarını taşıyan görkemli satış 
noktalarında Aydın İncirini ve her türlü türevini satıyorlar. 
Bizi şaşırtan bir diğer nokta da satıcıların ambalajlarında 
“Aydın İnciri” yerine “kuru incir” adını kullanmaları. 
Nitekim satışa sunulan incir ambalajları üzerinde önce 
firma adı daha sonra da “Kuru İncir” ibaresi yer alıyor. 

Bu durumda haklı olarak tescillerin niye alındığı merak 
konusu oluyor. Coğrafi işaret tecavüzüne de yol açabilecek 
bu sorunlar şüphesiz tescil sahiplerinin tescilden doğan 
sorumluluklarının bilincinde olmamaları, bir başka 
deyişle coğrafi işaret yönetişimini tanımamalarından 
kaynaklanıyor. Araştırmalarımız sonucu Logoların ihraç 
ürünü incirlerde de   kullanılmadığını öğreniyoruz. Aydın 
İnciri için büyük katma değer kaybına neden olan bu 
uygulamalar Tarım Orman Şurası’nda öngörülen coğrafi 
işaret yönetişimi ve denetimi ile ilgili mevzuat değişikliği 
kararının ne kadar isabetli olduğunu bir daha gösteriyor. 
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MALATYA KAYISISI
YÜciTA 2021 yılı yaz araştırmalarının ikincisi, Malatya 
“Arslantepe Kültür ve Sanat Günleri Buluşması” 
etkinlikleri içinde yer alan Gastronomi Paneli fırsatıyla 
Malatya Kayısı’sı üzerinde gerçekleştirildi. Bu araştırma 
aslında YÜciTA’nın Malatya’da 1-5 Temmuz 2018 tarihleri 
arasında yürüttüğü ve kayısı hasat dönemine denk düşen 
araştırmasının da bir devamı niteliğini taşıyor ve o günden 
bu yana “Malatya Kayısısı” coğrafi işareti konusunda 
yaşanan gelişmeleri saptamayı amaçlıyordu.   
  
Malatya coğrafi işaret potansiyeli oldukça yüksek bir 
ilimiz. Sahip olduğu tescil sayısı 2018’den bu yana 4’ten 
16’ya, başvuru sayısı da 1’den 22’ye yükselmiş. Tescil 
ve başvuruların %90’ı Belediyelere ait. Sıralamada en 
yüksek pay tarımsal ürünlerin (%32), onları yemekler 
izliyor (%26).

Güzide coğrafi işaretimiz, Malatya Kayısısı, ülkemizde 
alınmış ilk tescillerden birisi. Tescil tarihi 28 Ocak 2001, 
tescil ettiren kurum da Malatya Ticaret ve Sanayi Odası. 
Oda, YÜciTA’nın “Anadolu Altını” olarak nitelediği bu 
eşsiz ürünümüze 7 Temmuz 2017 tarihinde Avrupa Birliği 
tescilini de almayı başarmış. Antep baklavası ve Aydın 
incirinden sonra Türkiye’nin AB’den alınmış 3. tescilini 
oluşturuyor.

Malatya kayısısı yaratmış olduğu istihdam ve gelir 
yönünden Malatya ekonomisinin can damarı. Değişik 
türlerden oluşuyor. Bunların en önemlisi Hacıhaliloğlu 
çeşidi. Nitekim üretimin %80-90'ına yakını bu çeşitten 
kaynaklanıyor. Son yıllarda Kabaaşı ve Soğancı çeşitlerinin 
de yaygınlaştığı gözlenmekte. Kuru madde oranlarının 
yüksek oluşu nedeniyle kurutmaya en elverişli türler 
bunlar. Meyve olarak olağan dışı bir aromaya sahip 
bu türlerin taze tüketimlerine de doyum olmuyor. İnce 
kabuklu, etleri sert dokulu, az sulu ve çok tatlılar. Ülke 
olarak böyle bir öz varlığa sahip olduğumuz için ne kadar 
övünülse azdır. 

Hasat dönemi kayısı bahçeleri son derecede etkileyici. 
Her biri görkemli bir ormanı andırıyor, yer-gök hep kayısı. 
Üretim alanı 86 bin ha’a ulaşıyor, yıllık üretim miktarı 
da 350-400 bin ton civarında değişiyor. Malatya, yıllık 
100 bin ton kuru kayısı üretimi ile dünya lideri ve tek 
başına toplam dünya üretiminin %55-60’ını oluşturuyor. 
Dünyanın bir numaralı kuru kayısı ihracatçısı da Malatya. 
Türk ekonomisine her yıl 250-300 milyon dolarlık bir 
ihracat geliri sağlıyor.

Malatya’da 40 bin aile kayısı tarımı ile uğraşıyor. Çiftçilerin 
büyük kesimi küçük aile işletmesi. Ortalama işletme 
ölçeği 2,1 ha. İşletme yöntemi büyük kesimiyle doğrudan 

işleyim, daha az yaygın olmakla beraber icara verme 
biçiminde uygulamalar da mevcut. Kooperatif örgütlenme 
yetersiz, hasat büyük ölçüde elle yapılıyor.   
     
Değer zincirinin üreticiler halkasında önemli sorunlar 
yaşanıyor. Kuru kayısı üretimi çok zahmetli bir iş. 
Çiftçiler yaşamlarından pek mutlu değiller. Para 
kazanamadıklarını söylüyorlar. Bunun temel nedenini 
de sürekli yükselen maliyetler. Üretim çok az mekanize, 
yoğun işgücü kullanılıyor. Hasadın dışında, özellikle adına 
“pırtlatma” denilen kayısının çekirdeğinden arındırılması 
işleminde kadın istihdamı çok yoğun. Milyonlarca kayısı 
tek tek elden geçiyor. Yevmiyeler yüksek (150 TL) ve 
sürekli artıyor, nitekim 2018’e göre (55-60 TL) yaklaşık 
üç katı artmış. Girdi fiyatları da sürekli artıyor, üreticiler 
özellikle su ve elektrik giderlerinden çok mustarip.  
Bu çok zahmetli süreçlerden sonra ellerine geçen 
fiyatların, üretim maliyetlerini bile karşılamadığını beyan 
ediyor, kayısı üretim ve ihracatının yaklaşık 40 yıldır arttığı 
halde fiyatının hep aynı kaldığını söylüyorlar. Bu durum da 
doğal olarak bahçelerin boş bırakılmasını ve iş aramak 
için kente göçü tetikliyor. 
 
Üretimde herhangi bir çiftçi örgütlenmesi söz konusu 
değil. Bir üretici birliği yok. Ancak bu konuda TARİŞ’te 
olduğu gibi yaşanmış kötü bir deneyimi var. Nitekim 
1993 yılında kurulan ve kayısı üreticilerinin tek örgütü 
olan “Malatya Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği” 
zamanla siyasilerin yaptığı müdahalelerle amacından 
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Dünyanın en kaliteli kayısısı
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saptırılıp batırılmış, organize sanayi bölgesinde bulunan 
devasa tesisleri de 2012 yılında icra yoluyla ihracatçılara 
satılmış.   Üreticilerin son umudu olan Kayısı Birliği’nin 
bu hazin hikayesi Malatya’da etkin bir üretici birliğinin 
kurulmasında önemli bir engel. 
   
Üreticilerin hiç pazarlık gücü olmaması nedeniyle piyasaya 
tamamen alıcılar hâkim. İvedilikle çözüm bekleyen 
bu hayati sorun değer zincirinin en yumuşak karnını 
oluşturuyor. Fiyat konusunda güç birliğini oluşturamayan 
üreticileri bir de son sıralarda dünya piyasalarına yeni 
giren ülkelerin rekabeti bekliyor.

Üretilen kayısıları tüccarlar topluyorlar ve “Şire 
Pazar”ında satışa sunuyorlar. Satıcı ve alıcıları “Şire 
Pazarı” buluşturuyor. Burası dünya kuru kayısı ihracatının 
%75’ini karşılayan ve dünya kuru kayısı başkenti olarak 
adlandırılan Malatya’nın sözüm ona kayısı borsası. 
Malatya ekonomisine her yıl milyarlarca Türk Lirası katkı 
sağlayan bu güzide ürüne doğrusu hiç yakışmıyor. Çok 
ilkel, hijyen sorunları var, güvenlik konularında da zaafları 
söz konusu.

Şire Pazarında 2018 ziyaretimizden bu yana değişen 
hiçbir şey yok. 2018’de yerinin değiştirileceği ve modern 
bir pazarın kurulacağı söyleniyordu, bir yıl önce temelinin 
atıldığını öğreniyoruz. Ancak üzerinde çok spekülasyonlar 
söz konusu. İnşaatı gerçekleştirecek firmaların devamlı 
değiştiği ve belirlenecek dükkân kiralarının astronomik 

olduğu söyleniyor. Bu arada stoklama sorunlarına çözüm 
getirmek için sürdürülen “Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk” 
çalışmalarının sona erdiğini ve 5000 Tonluk bir deponun 
kurulduğunu öğreniyor, kapasitenin potansiyele göre çok 
sınırlı olmasına rağmen mutlanıyoruz.  

Şire pazarında tartıştığımız esnafın sıkıntıları devam 
ediyor. Bunların başında yüksek kükürt oranları nedeniyle 
işletmeciye verilen para cezası (16 000 TL) geliyor. 
Bilindiği gibi kayısı kurutma işlemi ya gün kurusu ya da 
kükürtleme işlemi olarak gerçekleştiriliyor. Kurutma 
sırasında kayısının hem doğal rengini koruması hem 
de dayanıklılığının artması için “İslimleme” adı verilen 
kükürtleme işlemi uygulanıyor. Toplam üretimin %80’i 
bu süreçten geçiyor. Türk Gıda Kodeksi'ne göre kuru 
kayısıda izin verilen azamî kükürt miktarı 2000 ppm. 
Yapılan denetimler sonucu bu sınırın üzerinde çıkan 
kayısılar için hem para hem de satıştan kaldırma cezası 
veriliyor. Bu nedenle İşletmeciler iç pazarda zorlanıyor. 
Kükürt oranlarında bir başka sorun da AB’ne yönelik 
ihracatta kendini gösteriyor. Zira AB oranın 1200 ppm’e 
indirilmesini istiyor. Şire pazarı esnafının bir diğer şikâyeti 
de kurumlarca kendilerinden değişik isimlerde alınan 
paraların kayısıya dönmemesi. 

Değer zincirinin işlemci ve ihracatçılar halkası değişik 
ölçekte 100-150 firmadan oluşuyor. Toptancılardan 
alınan kayısılar sanayi bölgesindeki entegre tesislerde 
boylama ve seçme işleminden geçirilip, paketlenerek 

Sarı kayısı (Kükürtlü) Şire Pazarı
Gün kurusu 

kayısı
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soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor, daha sonra 
da dış piyasalara sürülüyor. Son yıllarda taze kayısı 
ihracatı yapan firmaların sayısı da artıyor. Bu firmalar ileri 
teknoloji kullanan çok modern tesislere sahip. Benzer 
tesislerin çoğalması, aynı uygulamanın iç pazar için de 
yapılarak ülkemizde taze Malatya Kayısısı tüketimini 
arttırmak gerekiyor. 

Kayısı Malatya’nın simgesi. Kentin her yerinde tasarımları 
çok farklı kayısı heykellerine rastlamak mümkün. Bu 
da kayısının Malatya için bir yaşam biçimi olduğunu 
gösteriyor.  Ancak gerçekte durum çok farklı. Kayısının 
sahipliği konusunda kurumlar arasında korkunç bir 
rekabet var. Her biri kayısının kendisinden sorulduğunu 
söylüyor. Aslında kayısı hiçbirinin değil. Söylenenler de 
Malatya’da kayısının sahibinin olmadığı yönünde. Nitekim 
Malatya Valiliği bünyesinde kurulmuş olan “Malatya Kayısı 
Araştırma Geliştirme ve Tanıtma Vakfı”nın da kayısı için 
kullanacak hiç parası yok.   
 
Kentte çok sayıda market bulunuyor. Bunlar Malatya 
kayısısının her türlüsünü albenisi yüksek özel ambalaj 
ve kutularda satıyorlar.  Ancak ne ulusal ne de Avrupa 
Birliği coğrafi işaret amblemleri ne işyerlerindeki ne 
de ambalajlardaki yerlerini almış değil. Coğrafi işaret 
amblemlerinin kullanılmaması ve bu konuda 2018 
araştırmamızdan beri hiçbir değişikliğin olmaması 
çok şaşırtıcı. Oysa 10 Ocak 2018’de çıkarılan amblem 
yönetmeliği tescilli coğrafi işaretlerde amblem 
kullanımını zorunlu kılıyor. Ancak coğrafi işaret 
yönetişiminin tanınmamasından kaynaklanan zaaflar 
Malatya’da ne yazık ki halen devam ediyor. Bu konudaki 
duyarsızlığın 2017 şokuna rağmen sürmesi ise hayret 
verici. Bilindiği gibi coğrafi işaret tescili ile ürünün fiyatı 
artmakta, tescil ürüne bir premium price sağlamaktadır. 
Bu bakımdan verilebilecek örneklerden birisi Çin’in 
Pinggu Da Tao şeftalisi. Coğrafi işaret tescili ve onu 
takip eden reklam kampanyalarından hemen sonra 
Pinggu şeftalisinin fiyatı 1,5 yuan’dan 4 yuan’a çıkmış ve 
bölge çiftçilerinin refahı önemli ölçüde artmış. Malatya 
kayısısının ise AB tescilinden sonra fiyatı %35 düşmüş. 
Coğrafi işaretler tarihinde ilk kez yaşanan bu olay 
şüphesiz Türkiye yasal düzenlemesinde coğrafi işaret 
yönetişimi konusundaki önemli boşluktan kaynaklanıyor. 
Malatya Kayısısı için büyük katma değer kaybına neden 
olan bu ihmal Aydın İnciri örneğinde olduğu gibi Tarım 
Orman Şurası’nda alınan coğrafi işaret yönetişimi ile ilgili 
mevzuat değişikliği kararının ne kadar yerinde olduğunu 
bir kez daha kanıtlıyor.

Yoğun kadın işgücü

Şire Pazarı Temmuz 2018
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Pırtlatma

İsimsiz ve logosuz paketler Büyük Perakendici Tunahan

Kururma
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Güngör Tarım Kuru Kayısı İşleme, Paketleme ve İhracat 
İşletmesi Ziyareti 18 Eylül 2021 

Bir aile şirketi olan Güngör Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi 1980 yılında 5 kardeşin birlikteliği ile 
İbrahim Güngör tarafından kurulmuş. Şirket İnşaat ve 
gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Gıda sektöründe 
şirketin ana faaliyet alanı kayısı ve kayısının farklı 
çeşitleri. Üç kuşaktır kayısı üreticisi olan şirket 2008 
yılında gerçekleştirdiği büyük yatırımla 2. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde Malatya’nın en büyük ve en modern kuru 
kayısı işleme, paketleme ve ihracat fabrikasını kurmuş.

Fabrika 11.000 m2 kapalı alana sahip, gezmek bayağı 
zaman alıyor. Fabrikanın 51.000 m2 açık, 500 m2 de doğal 
kurutma alanı bulunuyor. Sahip olduğu soğuk hava deposu 
ise 2.000 m2.

Fabrikayı “Gıda Güvenlik” ekip lideri, “Kalite Kontrol” 
sorumlusu Büşra Kaya gezdiriyor. Kendisi kimyager. 
Tüm gezi süresince tesisi en ayrıntılı biçimde tanıtmaya 
özen gösteriyor Yönelttiğimiz sorulara da sabırla ve çok 
tatminkar yanıtlar veriyor. Mesleğini ve fabrikayı çok 
seviyor, bunu her halinden anlamak mümkün.  

Üreticilerden alınan kayısı hammadde olarak fabrikaya 
geldikten sonra ilk olarak toz ve yabancı maddelerden 
arındırılıyor. Daha sonra bunlardan örnekler alınarak 
analizleri yapılıyor. Analizlerde ürünün boyut, kükürt 
ve nem oranlarına bakılıyor. Bu aşamaları geçen ürün 
nemlendiriliyor,  yıkamada soyulmaması için nemlendikten 
bir gün sonra yıkama işlemi yapılıyor. Yıkanan kayısılar 
eleklerden geçirilerek boy ve kalite özelliklerine göre 
ayrılıp seçme yapılıyor. Daha sonra paketleme bölümüne 
paket yapılması için alınıyor.

Gezi aynı zamanda görsel bir şölen, tonlarca kayısıyı bir 
arada görmek insanı çok etkiliyor,  önümüzde sanki kayısı 
dağları uzanıyor. İnsanın içinden bu muhteşem eseri 
ortaya koyanlara teker teker teşekkür etmek geçiyor. 
Hele bantlardan paketlenmeye giden kayısılar yok mu?  
Bakmaya doyum olmuyor. Daha sonra onları albenili 
paketler içinde görüyoruz. Anadolu altınları yurt dışı 
yolculukları için bekliyorlar. Ama biraz önce yaşadığımız 
heyecan bir anda yerini acıya bırakıyor. Çünkü hiçbirinin 
üzerinde amblem yok. Coğrafi işaret ambleminin ihraç 
edilen ürünlerde de kullanılmaması içimizi sıkıyor. 
Oysa AB tescili almış bir ürünün Avrupa pazarlarına AB 
amblemi ile girmesi,  gerek ülkemiz ve coğrafi işaretin 
imajı ve gerekse yaratacağı katma değer bakımından 
son derecede önemli. Dünya piyasalarına yeni ülkelerin 
katılması ile rekabetin artacağı bir ortamda AB tescilli 
Malatya Kayısısı’nın şüphesiz tartışılmaz bir üstünlüğü 
olacak, ancak bunun için amblemlerin kullanılması 
gerekiyor.

     

Fabrikanın müdürü Bülent Güngör, kendisi ziyaretimiz 
sırasında ne yazık ki Malatya dışında, ama bu kendisine 
ulaşmamızı engellemiyor, Büşra hanımın yardımıyla 
telefonda görüşebiliyoruz. 

Bülent Bey 47 yaşında 1999 İnönü Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu. Yüksek 
lisansını da aynı üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
yapmış. Fabrikanın kuruluş tarihinden beri müdürü. 
Tesisin 7.000 ton/yıl kapasiteli olduğunu, fabrikada %100 
hijyenik bir ortamda işlenen ve paketlenen kayısıların 
Golden Branch ve Altın Dal markası altında tamamen 
ihracata gittiğini, temel alıcıların ABD, Rusya, İngiltere, 
Fransa ve Almanya olduğunu söylüyor. Kendileri de 
kayısı üretimi yapıyorlar. Şirketin yaklaşık 60 ha’lık bir 
alanda 5000 kayısı ağacına sahip olduğunu buradan yılda 
ortalama 100-130 Ton arasında kuru kayısı elde ettiklerini 
belirtiyor.
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Kayısıda yaşanan temel sorunlarla ilgili sorumuza sayın 
Güngör sektörün disipline edilmesi ve gerekli eğitimin 
verilmesi gibi konularda bir boş vermişliğin olduğunu 
belirterek ürünün depolanması, işlenmesi, boylanması, 
paketlenmesi ve ihracatının çeşitli işletmelerde 
yapıldığını, işletmeler sınıflandırılmadığı için küçük-
büyük birçok işletmenin yeterli alt yapı, nakdi sermaye, 
deneyim ve hijyenik koşullara sahip olmadan üretim 
yaptığını üzülerek belirtiyor bunun da ürünün dış piyasada 
ki satış fiyatlarını düşürdüğünü söylüyor. Sayın Güngör’e 
göre  "Kayısı işleme tesislerinin denetim altına alınması 
ve üretimin periyodik olarak kontrolü şart.  Bunun için 
de işletmelerin sınıflandırılması, sıkı ve etkin bir şekilde 
denetlenmesi ve yaptırımların uygulanması gerekiyor”. 
Sayın Güngör ayrıca Üretici birlikleri, Kayısı Araştırma 
Vakfı, Üniversite ve Tarım İl Müdürlüğü gibi kuruluşlarca 
kayısı kurutma, kükürtleme, depolama konularında 

üreticilere gelişen tarım teknolojileri ve uygulamaları 
konusunda yaygın ve etkin bir şekilde gerekli eğitimin 
verilmesi gerektiğini belirterek, üretim  maliyetlerini 
düşürmek için de  makineleşme ile kükürtleme, kurutma, 
çekirdek çıkartma gibi emek yoğun işlemlerin maliyetini 
düşürme  konusunda çalışmalar  yapılmalı, ucuz makine 
ve uygun ödeme koşulları ile çiftçilere destek verilerek 
üretim daha ucuz ve kaliteli hale getirilmeli diyerek 
konuşmasını tamamlıyor..
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"Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe 
Buluşması" 17-20 Eylül 2021

Gastronomi Paneli öncesi Malatya’ya yolu düşen herkesin 
mutlaka ziyaret etmeleri gereken “Kent Müzesi”ne 
götürülüyoruz. Malatya’nın kültürel, tarihsel, sosyal ve 
ekonomik zenginliğini tanıtmak amacıyla kurulan Müze 
11 Mart 2019 günü  hizmete açılmış. Uzun yıllar askerlik 
şubesi olarak hizmet veren iki katlı tarihi bina 1893 
yılında yapılmış.  Taşı, ahşabı ve kerpiç mimarisiyle sanki 
bir müze olarak tasarlanmış,  son derecede görkemli. 
Tam bir yıl süren mükemmel restorasyonu da Battalgazi 
Belediyesi'nce gerçekleştirilmiş. Donanımı için kentin 
mobilize edilmesi ve Malatya’lıların gösterdiği duyarlılık 
son derecede etkileyici. Nitekim Malatya tarihine ışık 
tutacak çok miktarda ve anlamlı bağış olmuş. Müzede 
Malatya’ya ait her türlü belge, eşya, kitap, görsel malzeme, 
ses ve görüntü kayıtlarını bulmak mümkün. Böylece 
Kent hafızası oluşturulmuş ve kültürel mirasın gelecek 
kuşaklara aktarılması sağlanmış. 

Müze gerçekten çok etkileyici, özellikle Mustafa Kemal 
Atatürk ve İsmet İnönü’nün balmumu heykelleri son 
derecede duygulandırıcı. Bilindiği gibi Malatya iki 
Cumhurbaşkanı çıkarmış bir ilimiz. İsmet İnönü ve 
Turgut Özal. Kent Müzesi onları unutmamış. Atatürk’ün 
silah arkadaşı, ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve 
iki subayla birlikte olduğu salon çok etkileyici. Böyle bir 
müzeyi Malatya’ya kazandıranlar ne kadar kutlansa azdır. 

               
“Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe 
Buluşması” ‘UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 
Arslantepe Höyüğü'nün geniş kitlelere tanıtılması için 
düzenlenmiş sosyal, kültürel ve gastronomik büyük bir 
etkinlik.  

Arslantepe, Malatya tarihi ve kültürünü yansıtan önemli 
bir örnek. Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında, 
Battalgazi ilçesinde yer alan Arslantepe, 30 metre 
yüksekliğinde bir höyük. Anadolu'nun en eski şehir 
devletinin kurulduğu, aristokrasinin doğduğu, ilk devlet 
şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul ediliyor. Arslantepe 
26.07.2021 tarihinde UNESCO "Dünya Mirası Listesi"ne 
alınmış. Höyükte yer alan tarihi kalıntılar buradaki mede- 
niyetlerin milattan önce 5.500 yıllarına kadar indiğini 
gösteriyor. Özellikle dünyada devlet teşkilatının ilk 
izleri olan milattan önce 3.300 yıllarına ait kerpiç saray 
ve etrafında bulunan 2 bine yakın mühür baskı, saray 
etrafındaki bürokrasi teşkilatının kurulmuş olduğuna 
işaret ediyor. Arslantepe Höyüğü'nün bulunduğu bölgede 
aralarında dünyada şimdiye kadar bilinen en eski 
kılıçların da bulunduğu, çok sayıda metal nesne ve silaha 
da rastlanmış.  
 
Arslantepe’nin UNESCO Kalıcı Listesi’ne girmesi ile 
Malatya’da ciddi bir hareketlilik başlamış, Arslantepe 
Kültür ve Sanat Günleri Buluşması da bunun örneği.  
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Başta Malatya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere  
4 Belediye, iki üniversite,  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
ile Fırat Kalkınma Ajansının iş birliğiyle düzenlenen bu 
büyük etkinlikte sergi, defile, söyleşi, çalıştay, panel ve 
konferanslar yer alıyor. 

19 Eylül öğleden sonra gerçekleştirilen Gastronomi 
Paneli, 13 ilçe kadın kooperatifinin katıldığı ‘Gastronomi 
Workshop’ ile entegre edilmiş. Panel öncesi Sümer 
Park’ta düzenlenen ve özel yemekler ile yöresel ürünlerin 
sergilendiği ‘Gastronomi Workshop’ stantları geziliyor. 
Kent protokolü ve yabancı ülke diplomatları ile festivale 
katılan sanatçı, STK temsilcileri ve vatandaşlar tarafından 
ziyaret edilen kadın kooperatifleri oldukça ilgi görüyor, yer 
yer tadımlar yapılıyor özellikle sıcak aşure ziyaretçileri 
oldukça cezbediyor. 

Malatya gastronomisi çok zengin, özellikleri itibariyle de 
vegan beslenmeye oldukça uygun.   Bilindiği gibi vegan 
beslenme her türlü hayvan etinin ve hayvanlardan elde 
edilen süt, yumurta, bal gibi ürünlerle bunların türevleri 
olan peynir, yoğurt, kefir gibi yiyeceklerin tüketilmediği 
bir beslenme biçimi. Veganlık aynı zamanda etik, sağlık 
ve çevre olmak üzere farklı boyutları da olan bir yaşam 
felsefesi. Malatya gastronomisinde bulgurun özel bir yeri 
var. Bunun temel nedeni şüphesiz içinde yer aldığı Yukarı 
Mezopotamya’nın buğdayın gen merkezi olması.  Zengin 
bulgur kullanımı ve bulgurdan yapılan etsiz 70'i aşkın 
köftesi ile kent gastronomisi özellikle vegan beslenme 
biçimi için çok ideal. Analı kızlı, içli köfte, sıkmalı köfte, 
yumurtalı sıkma köfte, etli çiğ köfte, mercimekli çiğ köfte 
gibi bir çok köftenin yer aldığı gastronomisinde kiraz, dut, 
asma, fasulye ve pancar yaprağı sarmaları, soğan ile 
kabak çiçeği dolmaları gibi eşsiz lezzetleri de bulunuyor.

YÜciTA

YÜciTA

YÜciTA Faaliyetleri
Malatya Kayısısı
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Gastronomi Paneli 19 Eylül 2021

Malatya’nın gastronomi potansiyelini tanıtmak amacıyla 
düzenlenen Gastronomi Paneli,  Büyükşehir Belediyesine 
bağlı Sanat ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Panelin açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, Malatya‘yı insanlık medeniyetinin 
başladığı, Anadolu’yu anayurt yapan destan şehir olarak 
tanımladıklarını belirterek kent vegan mutfağının tescil 
edilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını belirtiyor. 

Malatya’nın tarih boyunca farklı uygarlıklar yaşadığını 
ve bu uygarlıklarda var olan farklılıkların gastronomiye 
de yansıdığını vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı böyle bir coğrafyada yemek ve gastronomi 
kültürünün de çok renkli, çeşitli ve zengin olmasının 
doğal olduğuna işaret ederek, vegan mutfağı için 
UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na tescil başvurusunda 
bulunduklarını, bununla Malatya’ya ait olan yemek 
çeşitlerinin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını belirtiyor.
Moderatörlüğünü Vilayet Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü İbrahim Kılınç’ın yaptığı Gastronomi Panel’in de 
konuşmacı olarak bizim dışımızda “Haber Türk Tadında 
Hikayeler Gezi Programı Sunucusu” Asuman Kerkez 
bulunuyor.

Ppt sunumu ile gerçekleştirdiğimiz ve Malatya Coğrafi 
İşaretlerin neresinde başlığını taşıyan konferansımıza 
coğrafi işaretlerin tanıtımı ile başlıyoruz. Coğrafi işaretin 
ne olduğunu, coğrafi işaretlerin neden korunduğunu, 

koruma türlerini ve coğrafi işaretlerin faydalarını 
ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Konuşmamız dünyadan ve 
ülkemizden başarılı örneklerin sunumu ile devam ediyor. 
Burada Roquefort, Parmesan ve Ezine peynirleri ile 
Fransa Agen Kuru Eriği ve İtalya Melinda Elması gibi ünlü 
coğrafi işaretleri tanıtıyor,  değer zincirlerini sunarak 
yaratmış oldukları katma değer ve istihdama işaret ediyor, 
kırsal kalkınmada oynadıkları etkin rolü vurguluyoruz.

Sunumun ikinci bölümünü Türkiye Coğrafi işaretler 
uygulamaları oluşturuyor. Burada öncelikle Dünya’da 
hemen hiçbir ülkede bulunmayan coğrafi işaret 
potansiyelimiz üzerinde duruyor, Türkiye’ye bu zengin 
potansiyeli sağlayan nedenlere değiniyoruz. Türkiye’nin 
heterojen coğrafi yapısı, sahip olduğu zengin biyolojik 
çeşitlilik ve mikro klimaları nedeniyle çok sayıda 
ve kaliteli ürünün elde edildiği  bir tarımsal üretim 
kataloğuna sahip olduğunu, birçok medeniyetin beşiği 
olan Anadolu’nun derin tarihi kökenlerinden kaynaklanan 
gelişmiş bir mutfak kültürü, otantik üretim yapıları ve 
yerel geleneklerine dayalı çok zengin bir gastronomisinin 
olduğundan bahsediyoruz.

Sunumun coğrafi işaretlerle ilgili ülkemiz uygulamalarına 
ilişkin bölümüne geçmeden önce konu ile ilgili yasal 
çerçeveye değiniyor, bu alanda önemli bir kilometre taşı 
olan ve Ocak 2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet 
Yasası’ndan bahsediyoruz. Bu uygulama ile coğrafi 
işaretlerin ülkemizde ilk kez bir yasaya kavuştuğunu 
ve yasanın getirmiş olduğu yenilikleri belirtiyoruz. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan



YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRA
Fİ

 İŞ
AR

ET
LE

R T
ÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI

273 

Uygulama ile ilgili olarak o gün itibariyle 869 olan toplam 
tescil sayısının ürün grupları itibariyle dağılımında gıda 
ürünlerinin ilk sırada yer aldığını (%51,8) onları meyve ve 
sebzelerin izlediğini (%25,4) gıda ürünleri içinde 189 tescilli 
yerel yemeğin bulunduğunu vurguluyoruz. Tescillerin 
tescil sahipleri arasında dağılımında 352 tescille TOBB’un 
başı çektiğini,  onu 260 tescille belediyelerin izlediğini, 
onları Vilayet, Kaymakamlık ve İl Özel İdarelerinin takip 
ettiğini, alınan tescillerin %82’den fazlasının bu üç gruba 
ait olduğunu üretici örgütleri olarak kooperatifler ve 
üretici birliklerinin ise sadece 30 tescile sahip olduklarını 
(%3,4) belirtiyor bunun sakıncalarını açıklıyoruz.

Konferansımızın son bölümü salonun daha çok ilgisini 
çekiyor zira bu bölümde Malatya’nın coğrafi işaretlerdeki 
durumu ve yol haritası üzerinde odaklanıyoruz. 
Malatya’nın içinde bulunduğu Doğu Anadolu bölgesi  
14 kentten oluşuyor. Konferans tarihi itibariyle bölgenin 
alınmış toplam tescil sayısı 79.Kent başına düşen 
ortalama tescil sayısı sadece 5,6, Türkiye ortalamasının 
(10,7) yarısı. Bölgede en çok tescil Erzurum’a (15) ait, onu  
14 tescille Malatya izliyor, üçüncü sırada yer alan Van’ın ise  
11 tescili var.     

Malatya coğrafi işaret potansiyeli oldukça yüksek bir 
ilimiz. Sahip olduğu tescil sayısı 2018’den bu yana 4’ten 
14’e, başvuru sayısı da 1’den 17’ye yükselmiş. Tescil ve 
başvuruların %90’ı belediyelere ait. En aktif Belediye 
Yeşilyurt. Tescil ve başvuruların 11’i ona ait. Onu Arapkir 
(8), ve Battalgazi (4) izliyor. Malatya’da gözlenen ilginç bir 
gelişme kent kurumlarının süreç içinde ki önemlerinin 
azalması. Nitekim alınmış 14 tescilin 4’ü, yapılmış  
17 başvurunun ise sadece 2’si kent merkezine ait. Burada 
Ticaret ve Sanayi Odasının konumu oldukça ilginç. Malatya 
Kayısısı’nın tescili ile 2002 yılında Malatya’ya ilk coğrafi 
işaret tescilini kazandıran Kurum, tam 16 yıl sonra 2018 
yılında Malatya Kağıt Kebabı ile ikinci tescile sahip oluyor, 
17 başvuru içinde de sadece bir ürünü bulunuyor.   

Malatya Tescillerinde en yüksek pay tarımsal ürünlerin 
(%32), onları yemekler (%29) ve fırıncılık ve pastacılık 
ürünleri (%13) izliyor. Tescillenmiş 4 yemeği bulunuyor. 
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YÜciTA Faaliyetleri

Malatya Kayısısı

Bunlar:  Yeşilyurt Kiraz Yaprağı Sarma Köftesi, Malatya 
Kağıt Kebabı, Arapgir Tandır Kebabı ve Malatya İçli Köftesi. 
Tescil başvuruları yapılmış 5 yemek bulunuyor. Bunlar 
Arapgir Dolaması, Malatya Analı Kızlı Köfte, Malatya 
Pirpirimli Acılı Ayran, Malatya Tevek Yaprağı Sarması ve 
Malatya- Yeşilyurt Fırın Tava.

Malatya’da olup Malatya Kayısısı’ndan bahsetmemek 
mümkün mü? Nitekim konferansımızı Malatya kayısısı 
ile tamamlıyoruz.  Böyle bir ürüne sahip olduğu için 

Malatya’nın ne kadar şanslı olduğunu belirterek, 
bu eşsiz ürünün niteliklerini, ulusal ve AB tescil 
süreçlerini,  yaratmış olduğu katma değer ve istihdamla 
Malatya Ekonomisi için arz ettiği önemi katılımcılara 
aktarmaya çalışıyoruz. Coğrafi işaret yönetişiminin 
tanınmamasından kaynaklanan sorunlara değinerek, 
özellikle amblemlerin kullanılmamasından kaynaklanan 
katma değer kayıplarına vurgu yapıp, bu konuda gerekenin 
ivedilikle yapılması konusunda sorumlulara çağrı yaparak 
konferansımızı sonlandırıyoruz.
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ANTEP FISTIĞI 
Eşsiz coğrafi işaretlerimiz Aydın İnciri ve Malatya 
Kayısısı’ndan sonra, YÜciTA 2021 yılı saha çalışmalarının 
son etabını Antep Fıstığı oluşturuyor.

Antep fıstığı, (Latincesi Pistacia vera) Türkiye’de 
tescillenmiş ilk coğrafi işaretlerimizden. Tescil sırası 
27. Gaziantep’inde ilk tescilini oluşturuyor. 17 Mayıs 
2000 tarihinde Ticaret Odası tarafından alınan tescil 
aynı zamanda Türkiye’nin tarımsal ürünlerde alınmış 
ilk tescili. Ticaret Odası, AB tescili için de 21/07/2017 
tarihinde AB Komisyon’unun kapısını çalmış,  o tarihten 
beri tescilini bekliyor.

Antep fıstığı bölgenin temel tarımsal ürünü. Yaratmış 
olduğu katma değer ve istihdamla on binlerce kişinin 
doğrudan ya da dolaylı ekmek kapısı. Antep Fıstığı aynı 
zamanda önemli bir ihracat ürünümüz. TÜİK verilerine 
göre 2019/2020 piyasa döneminde Türkiye’nin Antep 
Fıstığı ihracatı 2.600 ton olarak gerçekleşmiş, ihracatın 
%90’ı kabuksuz Antep Fıstığı. Bir numaralı alıcı İtalya, 
onu Almanya ve İsrail izliyor. Yine aynı dönemde Türkiye 
Antep Fıstığı ihracat değeri 50,5 milyon dolara ulaşıyor. 
Bunun da%95’ini kabuksuz fıstık oluşturuyor.  Güneydoğu 
Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin (GAİB) verilerine göre, 
2020/2021 dönemi ilk 10 ayında gerçekleştirilen ihracat 
ise 118 milyon 923 bin dolara ulaşmış bulunuyor. 

Pistacia vera,  İran ve Afganistan da dahil olmak üzere 
Orta Asya bölgelerine özgü olmakla birlikte, Amerika 
ve Meksika’da da yaygın. “Uluslararası Sert Kabuklu ve 
Kuru Meyve Konseyi”nin 2021 yılı Raporuna göre dünya 
üretiminin %49’unu sağlayan ABD lider konumunda, 
onu İran (%26) ve Türkiye (%19) izliyor. Ancak Türkiye’de 
yetiştirilen Antep Fıstığı’nın tat ve aroması rakip ülkelere 
göre daha yüksek, diğer taraftan Türkiye sulanabilen 
arazisini artırarak bu ürünün üretiminde dünya lideri 
olmaya hazırlanıyor.  

Dünya tüketiminde ABD 144 bin ton ile lider konumda. 
ABD’yi, Çin, AB, Türkiye ve İran izliyor. Ülkemizde kişi 
başına yıllık ortalama tüketim 2 kg’ın biraz üzerinde. 

Antep’teki araştırmalarımız için Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi’nin yardımlarını alıyoruz, bu nedenle kentte ilk 
uğrağımız Büyükşehir Belediyesi oluyor. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 20 Eylül 2021
20 Eylül sabahı erken saatte Malatya’dan ayrılıyoruz,  
Saat 14’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde olmamız 
gerekiyor, çünkü o saat için Sayın Fatma Şahin’den alınmış 
randevumuz var. Öngörülen saatte Belediye Başkanı özel 
kalem bürosunda oluyoruz. Sayın Şahin çok meşgul 
olmasına rağmen bizi zamanında kabul ediyor. 

Konu YÜciTA ve coğrafi işaretler olunca hemen bir 
toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıya Sayın Başkan ve 
bizim dışımızda Başkan Vekili Latif Karadağ, Büyükşehir 
Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı 
Kenan Seçkin ve Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube 
Müdürü Şeyda Ceylan katılıyor. Gaziantep bilindiği gibi 
alınan tescil sayıları bakımından   Türkiye’nin önde giden 
kenti.  Coğrafi işaret potansiyeli özellikle gastronomide 
çok zengin. Bu nedenle 2015 yılında  gastronomi dalında, 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün 
(UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı’na" kabul ediliyor ve 
Ağda   Türkiye’yi temsil eden ilk şehir oluyor. Bu büyük 
motivasyonla Gaziantep, lezzetlerini tescillemeye devam 
ediyor. Sayın Başkan Gaziantep’in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. Yılının bu yıl 25 Aralıkta kutlanacağını 
ve o tarihe kadar 100 tescile ulaşmayı hedeflediklerini 
söylüyor. O gün itibariyle 69 tescili olan Gaziantep’in bunu 
başarmasını diliyoruz.

Gaziantep coğrafi işaretler konusunda en bilinçli 
kentlerimizden. Özellikle Büyükşehir Belediyesi bu 
konuda çok çaba harcıyor ve kurumsal bir yapılanmaya 
gidiyor. Önce Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı 
kuruluyor, bu daire içinde bir “Coğrafi İşaretler 
ve Markalaşma Şube Müdürlüğü” oluşturuluyor.  
Bu müdürlükte, hepsi de son derecede iyi yetişmiş ve 
motive değişik formasyonlu 10 genç çalışıyor. Coğrafi 
işaretler konusunda Gaziantep’teki bir başka oluşum da 
Gaziantep’i Geliştirme Vakfı GAGEV’in coğrafi işaretlere 
entegre edilmesi. Gaziantep ve çevresinin ekonomik 
gelişmesini hızlandırmak için kurulan Vakıf başta Vilayet 
ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 8 kuruluştan 
oluşuyor. Vakıf 2020 yılı sonundan itibaren coğrafi 
işaretler konusundaki çalışmalarını yoğunlaştırmış. 
Toplam tescillerin 17’si ona ait. Büyükşehir Belediyesinin 
de 20 tescili bulunuyor.

YÜciTA Faaliyetleri
Antep Fıstığı
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Toplantımızda bu hızlı tesciller konusuna da değiniyoruz 
ve Sayın Başkana işin tescilden sonra başladığını bu 
aşamada yönetişim ve denetimin devreye girdiğini, 
bunlarda başarılı olunamazsa ülkemizdeki genel durum 
gibi tescillerin hiç anlam ifade etmeyeceğini hatırlatıyoruz. 
Büyükşehir iç denetimlerle ilgili yoğun çaba harcıyor. 
Tescili alınan yemeklerin yılda bir defa denetimlerini 
komisyon eşliğinde gerçekleştirerek raporları düzenli 
olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na gönderiyor.  
Ancak yönetişim konusunda zaafları var ve bunun 
bilincinde. Biz de YÜciTA olarak her türlü desteği vermeye 
hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Tartışma bu konuda 
yoğunlaşıyor,  öyle ki birlikte 2015 yılında olduğu gibi 
uluslararası büyük bir seminerin düzenlenmesi konusunda 
prensipte anlaşıyoruz. Her şey yolunda giderse bu büyük 
seminer 2022 yılı Nisan ayında düzenlenecek. Sayın Şahin 
seminer fırsatıyla bir de bölgesel YÖREX düzenlense 

nasıl olur diyor?  Sayın Şahin çok hızlı düşünen ve çabuk 
karar alan bir kişiliğe sahip. Bu özelliklerini coğrafi 
işaretlerde geniş ölçüde kullanıyor. Coğrafi işaretleri 
çok içselleştirmiş, bu ülkemizde az rastlanan bir şey. 
Halen Coğrafi İşaretler Şube Müdürlüğü ile coğrafi işaret 
amblemlerinin kullanılması konusunda çalışıyorlar. Bunu 
öğrenmekten duyduğumuz mutluluğu belirtiyor, konunun 
önemini vurguluyoruz.

Çok samimi ve sıcak bir ortamda geçen toplantı sonu 
vedalaşmadan önce Sayın Şahin bize bürosunda 
Gaziantep’e ait kültür, sanat ve gastronomi kitaplarının 
yer aldığı çok sempatik yöresel kitaplığını gösteriyor. 
Kitaplığı çok beğendiğimizi söylerken küçük bir 
sitemde bulunmadan edemiyoruz. Ama bizim dergimiz 
kitaplığınızda neden yok Sayın Başkan?
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Altınfıstık Fabrika Ziyareti 21 Eylül 2021
Antep Fıstığı (Pistacia vera), sakız ağacıgiller 
(Anacardiaceae) familyasından yenebilen kabuklu bir 
meyve. Bu meyvenin çekirdeği ve ağacı. Gen merkezi 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ilk defa kültüre alındığı yer 
de bu bölge. Bazı yerlerde Şam fıstığı olarak da biliniyor. 
Bunun da nedeni 1940’lı yıllarda Antep’te üretim ve 
işletimin az olması ve Şam’dan getirilen fıstığın Türkiye 
dağıtımının Antep’ten yapılması. 

MS 1. yüzyılda Romalılar tarafından Asya'dan Avrupa'ya 
tanıtılan Antep fıstığı, genel olarak Gaziantep yöresinde 
yetişiyor. Antep fıstığı denilmesinin sebebi Türkiye'deki 
ilk fıstık işletmelerinin Gaziantep’te kurulması, üretimin 
çoğunlukla burada yapılması ve Türkiye'ye buradan 
dağıtılması. 

Antep Fıstığı, ağacından yetişen, ince kabuklu ve yağlı bir 
kuru meyve. Ağacı kısa boylu, çiçekleri üzümü andıran 
salkım şeklinde. Meyveleri taşıyan bu güzel görünümlü 
salkımlara “Cumba “adı veriliyor. 
  
Antep Fıstığının temel ayırt edici özellikleri, sahip olduğu 
kendine özgü nefis lezzeti, yüksek aroması ve yağ oranı. 
Canlı bir renge sahip. Tatlıcılık ve yiyecek sektöründe 
kullanılıyor, baklava ve çikolatadan, dondurmaya, helva ve 
salama kadar birçok alanda gıda sanayinin vazgeçilmezi.

Üretimin coğrafi sınırları Gaziantep merkez ve Gaziantep’e 
bağlı Araban, Islahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, 
Şahinbey, Şehitkamil ve Yavuzeli ilçeleri. Üretim daha çok 
Nizip, Oğuzeli ve Karkamış’ta yoğunlaşmış durumda.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de son 10 yıl (2010-2020) 
içerisinde fıstık üretim alanları 220 bin ha’dan 380 bin 
ha’a, üretim miktarı ise 128 bin tondan 296 bin tona 
yükselmiş bulunuyor. Ancak verim konusunda aynı şeyleri 
söylemek pek mümkün değil.

Ülkemizde üretilen fıstık farklı yörelerde farklı isimlerle 
anılıyor. Fıstık üretiminin yapıldığı toplam il sayısı  
44. Birçok bölgeye yayılmış olan bu illerden üretimde en 
çok payı olanların hepsi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
yer alıyor. Başını Gaziantep’in çektiği bu iller sırasıyla; 
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Mardin, Kilis, 
Diyarbakır ve Siirt. Ancak fıstığın başkenti Gaziantep.
   
Gaziantep İl Tarım Örgütü verilerine göre sürekli artış 
eğiliminde olan Antep Fıstığı üretim alanı 142 177 ha. Bu, 
Türkiye fıstık üretim alanlarının %34,4’ünü oluşturuyor. 
Ülkemizde Antep Fıstığı yetiştiriciliği profesyonel anlamda 
1948 yılında Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği’nde 11,4 
ha’lık alanda başlamış. Bugün bu kurum Antep Fıstığı 
araştırmalarında önemli bir yere sahip. Bu araştırmalar 
için ayrılan alan tam 4300 ha. 

Yine aynı kaynağa göre 2020 yılında 100 538 ton olan 
üretim miktarı, bu yıl 39 251 ton. Fıstıkta periyodisite (yok 
yılı, var yılı) söz konusu olduğu için üretim istikrarsız. 2021 
yok yılı, bu nedenle çiftçi düşük rekoltenin üzüntüsünü 
yaşıyor.

Ürün ve coğrafi alan bağı yönünden ülkemizin Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi sahip olduğu ekolojik koşulları nedeniyle 
fıstık üretimi için en ideal bölge. Nitekim bölge fıstık 
ağacının istediği iklim koşulları ve toprak yapısına sahip. 
Fıstık ilkim olarak kış aylarının oldukça soğuk ve yaz 
aylarının uzun ve sıcak olduğu bölgelerde en iyi şekilde 
yetişiyor. Yaz aylarının kurak ve uzun olması meyvenin 
olgunlaşmasını sağlarken, bu dönemdeki yağış ve nem 
ise meyve kalitesinde düşüşe neden oluyor. Bölgede nem 
oranının düşük olması aflatoksin oluşumunu engelleyerek 
kaliteli ve sağlıklı fıstık üretimine olanak veriyor. Toprak 
yapısı bakımından ise fıstık ağacı, yüksek kalsiyum 
karbonat (CaCO3) içeren, derin, hafif, kurak ve kumlu-
tınlı olan verimli toprakları tercih ediyor. Lezzetli fıstık 
genellikle orta derecede drenajlı, kireçli topraklarda 
yetişiyor.  
  
Yeşil Altın olarak da adlandırılan Antep Fıstığı, 
Gaziantep’te bir yaşam biçimi. Kent kültürünün bir 
parçası. Kentle özdeşleşmiş eşsiz bir coğrafi işaret. 
Kendine özgü bir lezzeti ve yüksek aroması ile dünyanın 
en kaliteli fıstıklarından birisi. Her yıl adına “Uluslararası 
Antep Fıstığı Kültür ve Sanat Festivali” düzenleniyor.

Besin değeri de pek çok sert kabuklu yemiş ve yağlı 
tohum gibi, önemli miktarda protein içeren Antep Fıstığı, 
doymamış yağ asidi bakımından da oldukça zengin. Ayrıca 
çok sayıda vitamin ve mineral içeriyor. Güçlü antioksidan 
niteliği ile de kalp damar sağlığını destekliyor.
   

YÜciTA Faaliyetleri
Antep Fıstığı
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Antep Fıstığı çok yönlü bir yemiş. Çerez olarak, çiğ veya 
kavrulmuş, tuzlanmış veya tuzlanmamış olarak tüketildiği 
gibi, tatlı ve yemeklerde de tüketiliyor. Türkiye gibi bazı 
ülkelerde yağ ve şekerle birlikte yapılan ezme olarak ta 
çok kullanılıyor. Nitekim “Antep Ezmesi” de Gaziantep’in 
önemli coğrafi işaretlerinden birisi, onun da tescilini 20 
Kasım 2017 tarihinde Ticaret Odası almış ve 13/07/2021 
tarihinde tescil için AB Komisyonu’na başvurmuş. Antep 
Fıstığı gibi o da AB tescilini bekliyor 

Antep Fıstığı değişik türlerden oluşuyor. Ancak en yaygın 
türler; “Uzun” ve “Kırmızı” adlı türler. Bunlardan “Uzun” 
türü küçük ebadına karşın, dünya çapında lezzeti ile 
tanınıyor. Diğer çeşitlere göre daha geç olgunlaşıyor ancak 
verimi daha yüksek. Ülkemizde üretimi en yaygın olan çeşit 
bu. Gıda endüstrisi tarafından çok tercih ediliyor. Kırmızı 
tür ise Gaziantep yöresinin yüksek kesimlerinde yetişiyor, 
en büyük özelliği erkenci bir çeşit olması ve bu özelliği 
nedeniyle tercih edilmesi. Bu çeşitlerin dışında üretim 
bölgelerine bağlı olarak ülkemizde 10’dan fazla fıstık 
çeşidi bulunuyor. Bunlardan en önemlileri Siirt, Halebi 
ve Ohadi. Siirt fıstığı, Siirt ve Şanlıurfa’da yetiştiriliyor, 
iri taneleri ve yüksek çıtlak oranı nedeniyle çok popüler. 
Halebi sıcak bölgelerde yetişen bir çeşit hem kuruyemiş 
hem de gıda endüstrisinde girdi olarak kullanılıyor. Ohadi 
ise geç olgunlaşan bir çeşit, iriliği nedeniyle daha çok 
kuruyemiş olarak tüketiliyor.

Antep Fıstığı değer zincirinde önemli bir aktör “T.C. Tarım 
ve Orman Bakanlığı Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü”. 
Bu kuruluş Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’nden bir 
yıl önce 1937 yılında “Fıstık İstasyonu” adıyla kurulmuş 
ve 1974 yılında adı “T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Antep 
Fıstığı Araştırma Enstitüsü” olarak değiştirilmiş. Fıstık 
İstasyonu o tarihe kadar çalışmalarını bölgede aşı ustası 
yetiştirilmesi, çiftçilere aşı kalemi temin edilmesi ve 
yabani antepfıstığı ağaçlarının aşılanması yönünde 
yürütmüş. (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/afistik).
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Bölgeye hitap eden diğer ürünlerde de (bağ, zeytin, ceviz, 
badem, vişne, kiraz, incir, erik) çalışmalar yapan Enstitü, 
Gaziantep il merkezine yaklaşık 4 km uzakta, Şahinbey 
ilçesinde bulunan kuruluşun toplam arazi varlığı 13,5 
ha. Bu alanda üretim ve araştırma çalışmaları yapan 
Enstitü ayrıca bölge çiftçisinin çok çeşitli türlerdeki 
fidan ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da hizmet 
veriyor. Gelişen tarım teknikleri ve yeniliklerinin bölgeye 
entegre edilmesinde önder bir kuruluş olarak hizmet 
veren Enstitü’de 25’i teknik eleman, 28’i de idari 
personelden oluşan 53 kişi görev yapıyor. Islah ve genetik, 
yetiştirme tekniği, bitki sağlığı toprak ve su kaynakları, 
gıda teknolojileri, üretim ve işletme ile eğitim yayım 
alanlarında etkin çalışmalar yürüten Enstitü, fidan satışı, 
yeni çeşit geliştirme gibi hizmetlerinin dışında üniversite 
ve diğer kuruluşlarla ortak araştırma çalışmaları yapıyor 
ve çok sayıda proje yürütüyor. Bu kapsamda; anaç ve çeşit 
ıslahı, adaptasyon, bitki sağlığı, bitki besleme, sulama, gen 
kaynaklarının muhafazası ve gıda güvenliği konularındaki 
araştırmaları devam eden Enstitü halen mevcut çeşitlere 
göre üstünlüğü olan yeni bir çeşit üzerinde çalışıyor. 
(https://arastirma.tarimorman.gov.tr/afistik/Belgeler/
DERG%C4).

Antep Fıstığı coğrafi işaret test ve analizi yapmakta 
görevleri arasında yer alan Enstitü’nün her yıl 

okuyucusuyla buluşan bir de çok kaliteli yayını var. Adı da 
“Antep Fıstığı Araştırma Dergisi”.

Antep Fıstığı değer zincirinin ilk halkasını fıstık üreticileri 
oluşturuyor. Çiftçi kayıt sistemine göre Gaziantep’te 
fıstık üretimi ile uğraşan çiftçi sayısı 21 851.  Kayıtlı 
olmayanlarla birlikte bu sayının çok daha yüksek olması 
muhtemel. İşletmeler küçük aile işletmeleri. Ortalama 
işletme ölçeği 5 ha. Çiftçiler örgütsüz. Kooperatifleşme 
söz konusu değil. 1975 yılında kurulan ve 9 kooperatifi, 17 
bin üreticisi olan “Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği” artık yok. Fıstık piyasasının oluşmasını ve çiftçiden 
alımları gerçekleştiren Birlik 2013 yılında kapatılmış. 
Borçlarını ödemek için de binaları satılmış. Yıllarca 
çiftçinin ürününü satın alarak onları koruyan Güneydoğu 
Birliği’nin Kayısı Birliği ve TARİŞ’le aynı kaderi paylaşması 
içimizi acıtıyor.

Bu sene Antep Fıstığında “yok yılı”, çiftçiler bir taraftan 
girdi maliyetlerindeki yükselişten diğer taraftan geçen 
seneye göre çok artmayan fiyatlardan şikayetçi. Girdi 
fiyatlarının sürekli artmasından, hasat zamanında ise alım 
fiyatlarının sürekli düşmesinden yakınıyorlar. Ellerine 
geçen fiyatla nihai tüketiciye ulaşan işlenmiş tuzlu veya 
iç fıstık fiyatları arasında korkunç fark olduğunu (1/3) 
bunun da kendilerini çok üzdüğünü söylüyorlar. Çiftçiler, 

YÜciTA Faaliyetleri
Antep Fıstığı



YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRA
Fİ

 İŞ
AR

ET
LE

R T
ÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI

281 

emek veren ve üretenin kendileri olduğu halde, fıstığın 
ellerinden çıktıktan sonra fiyatının yükseldiğini belirtiyor, 
devleti kendilerine sahip çıkmadığı için eleştiriyorlar. 
Onları en çok rahatsız eden konu ise, üreten kendileri 
olduğu halde kazananların stokçular olması. Nitekim 
ilk hasat zamanında üreticinin depolama sıkıntısını 
fırsat bilen stokçular, düşük fiyattan aldıkları fıstıkları 
“fıstık evi” ya da “ambar” denilen yerlerde stoklayıp fıstık 
piyasada azalıp fiyat yükselince satışa geçiyorlar. İşin 
ilginç tarafı bu stokçuların çoğu zaman tarımla hiçbir bağı 
olmayan değişik sektörlerden kişiler olması. Kısacası 
Gaziantep’te fıstık piyasası her türlü spekülasyon ve 
manipülasyona açık, başta stokçu ve ambarcılar olmak 
üzere birçok aracının faaliyette bulunduğu bir eksik 
rekabet piyasası. Nizip ve Antep’te borsası olsa da burada 
söz sahibi olanların da üreticilerden çok ambarcılar 
olduğu söyleniyor. Bu nedenle üreticilerde piyasayı 
regüle edebilecek bir devlet müdahalesi beklentisi çok 
yüksek. Çiftçilerin devletten bir başka beklentisi de bölge 
sulama projelerinin bir an önce bitirilmesi. Bunun da 
temel nedeni küresel ısınma nedeniyle bölgede yaşanan  
5 derece sıcaklık farkı.   

Yeni hasat edilmiş ve kurutulmuş  Antep Fıstığı serin yerde 
muhafaza edilmezse bozulmaya yüz tutuyor ve rayihasını 
kaybediyor. Çiftçilerin stoklama olanakları bulunmadığı 
için belirtildiği gibi fıstık çiftçinin elinden çıktıktan 
sonra para ediyor ve fiyatı yükseliyor. Fıstık fiyatlarını 
belirleyecek yetkili bir kurum da ne yazık ki yok. Çiftçiler 
üreticinin alın teri ve emeğinin karşılığını alabilmesi için 
fıstık fiyatlarını belirleyecek yetkili bir kurumun olmasını 
istiyorlar. Ancak taban fiyatı belirleme ve üreticiyi koruma 
altına alma konusunda herhangi bir girişim söz konusu 
değil. Mevcut fiyat istikrarsızlığını “stokçulara” bağlayan 
Antep fıstık üreticileri, Güneydoğu Birliğin yeniden 
açılmasını istiyor. Yıllardır süren bu soruna çözüm 
getirebilmek ve Güneydoğu Birliğin boşluğunu doldurmak 
amacıyla ilk kez 2021 yılı hasat döneminde Tarım Kredi 
Kooperatifleri 9 ilçede fıstık alımlarına başlıyor. Çiftçi 
bundan çok memnun, uygulamanın devam etmesini 
ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de devreye girmesini 
istiyor. Çiftçilerimize nefes aldıracağına inandığımız bu 
uygulamanın sürmesini biz de yürekten diliyoruz.  

Değer zincirindeki bu olumlu gelişmeye paralel bir 
gelişme de Gaziantep Ticaret Borsası tarafından 
kurulan 10 bin ton kapasiteli “Antep Fıstığı Lisanslı 
Deposu”nun faaliyete geçmesi oluyor. Genelde tüccarların 
ambarlarında uygun olmayan koşullarda yapılan 
stoklama üründe aflatoksin oluşumu ile birlikte bozulma, 
küflenme ve böceklenmeye, kısacası ürün israfına neden 
oluyor. Bu yüzden Antep Fıstığında depolama büyük 
önem taşıyor.  Bu yeni uygulama ile Lisanslı Depoya 

teslim edilen ürünler tüm risklere karşı güvenli ve 
sağlıklı depolama ile     kaliteleri bozulmadan muhafaza 
edilebilecek, üretici ürününü istediği zaman tekrar geri 
alabilecek. Fiyat düşüşlerine karşı piyasada regülasyon 
görevi yapacak olan Lisanslı Depo fıstıkta güvenli bir 
piyasa oluşumuna katkı sağlayacak. Fıstık sektörü adına 
bu olumlu gelişmenin sürdürülmesi, mevcut depoların da 
denetlenmesi gerekiyor. 

Fıstığın üreticiden tüketiciye uzanan yolculuğu son 
derecede zor, bir başka deyişle meşakkatli bir süreç. Yoğun 
mevsimlik işgücünün kullanıldığı fıstık hasadı elle yapılıyor. 
Çoğu kadın olan işçiler günlük 80 ile 90 lira arasında 
yevmiye alıyor. Hasat başlamadan önce ağaçların altına 
örtüler seriliyor. Cumbalar dala tutundukları yerden itina 
ile kırılıp silkelenerek meyvelerin örtü üzerine düşmesi 
sağlanıyor. Bu şekilde toplanan meyveler elenerek 
içinde bulunan yaprak ve sürgünlerden ayıklanıyor. Sergi 
yerlerinde kurutulduktan sonra çuvallara doldurularak 
kavlatma tesislerine gönderiliyor.  
 
Hasadın Temmuz ayının sonlarından Ağustos ayının 15’ine 
kadar süren ilk aşamasında elde edilen fıstığa dış kabuğu 
sarı renkte olduğu için boz fıstık adı veriliyor. İçi tam 
dolgun olmayan bu fıstığın rengi koyu yeşil, aroması ise 
çok özel.  Antep Baklavası işte bu boz fıstık içinden (boziç) 
yapılıyor. Ve o muhteşem lezzet buradan kaynaklanıyor. 
Boziç son zamanlarda çikolata firmalarının da bazı 
ürünlerinde yoğun bir biçimde kullanılıyor. Hasadın takip 
eden aşamalarındaki fıstıklar ise kavurmalık oluyor.
 
Kavlatma, meyvede kırmızı kabuğun sert kabuktan 
ayrılarak çıkarılması. Oldukça karmaşık bir süreç. Daha 
sonra meyvelerin açılması gerekiyor. Buna da çıtlama 
adı veriliyor. Çıtlama meyvenin olgunlaşma sırasında 
kendiliğinden veya sonradan mekanik olarak kemik 
kabuklarının boyuna olarak açılmasına deniyor. Onu 
izleyen aşama Kavurma, bu aşamada da kavlak, çıtlak 
ve boylanmış fıstıklar belirli bir sıcaklıkta, belirli bir 
tuz oranında, belirli süre ile karıştırılarak kavruluyor. 
Ülkemizde Antep fıstığının en yaygın tüketim şekli bu.  
Fıstık işleme sürecinde son aşama iç Antep Fıstığı yapımı. 
Burada kuruyemiş sektörü ve gıda endüstrisi için fıstık içi 
ve türevleri üretiliyor.

Çiftçiler tarafından üretilen, hasadı yapılan, kurutulan 
ve kavlatması gerçekleştirilen fıstıklar ambarcılar 
tarafından satın alınıp stoklanıyor ve talep edildiğinde 
fıstık işleyicilerinin kullanımına sunuluyor. Stoklama 
Antep Fıstığı değer zincirinin en hassas halkası. Çağdaş 
donanımlı depoların olmayışı ve muhafazanın çoğu kez 
amaca uygun olmayan yerlerde gerçekleştirilmesi ürünün 
kalitesi üzerinde etkili oluyor.
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Altınfıstık, Antep Fıstığı İşleme Tesisi  
Antep fıstığı değer zincirinde önemli bir aktör de fıstık 
işleyicileri. Bu bakımdan Gaziantep’te gelişmiş bir 
sanayi bulunuyor. Fıstığın gerek tüketicilerin ve gerekse 
gıda endüstrisinin taleplerine göre işlenmesi, sektörde 
faaliyette bulunan onlarca fıstık kavlatma, çıtlama ve 
fıstık işleme firması tarafından gerçekleştiriliyor. Üründe 
önemli ölçüde katma değer yaratan bu firmalardan çoğu 
dış pazarlara yönelik

Ziyaret ettiğimiz Altınfıstık bu firmalardan birisi, ve en 
büyüklerinden.  Programı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Coğrafi İşaretler ve Markalar Şube Müdürlüğünce 
hazırlanan ziyaret 21 Eylül saat 11 için öngörülmüş. Aynı 
şubede çalışan Gıda Mühendisi Türkan Açık’la saatinde 
Oğuzeli’nde bulunan fabrikada oluyoruz. 

 
Altınfıstık yarım asırdır Antep Fıstığı sektöründe çalışan 
bir aile şirketi. İki erkek kardeşin ortak yatırımı. Kurucusu 
Müslüm Atakan. Günümüzün gerektirdiği tüm teknolojik 
olanaklarla donatılmış. Fabrikanın yayıldığı alan 4000 
m2. Çiftçiye yakın olan konumunun tüm avantajlarından 
yararlanıyor. Bunların başında verimlilik artışı ve daha 
taze ve güvenilir ürünlere ulaşma kolaylığı geliyor. Diğer 
bir önemli avantajı da bahçeden imalata giriş süresinin 
kısalığı nedeniyle Aflatoksin riskinin minimum olması.  
Fabrikanın 20 tonluk bir soğuk deposu bulunuyor. 

Temel politikası “Sıfır Hata" olan firmanın misyonu, sağlıklı 
bir ortamda müşteri beklentilerine yanıt veren üstün 
kalitede ürünler üretmek ve bunları iç ve dış piyasalarda 
pazarlayarak üretici ortaklarına mümkün olan en yüksek 
faydayı sağlamak. Böyle iddialı bir misyonun, vizyonu da 
iddialı tabii.  Nitekim “Dünyanın en kaliteli Antep Fıstığı’nı 
üretmek” firmanın vizyonu. Altınfıstık müşterilerine her 
zaman en iyisini sunmayı amaçlıyor. Bunun için üretimin 
tüm aşamaları nitelikli ve tecrübeli personelle devam 
ettiriliyor. Böylece her aşamada kalite anlayışı korunuyor.  
Bu ilkeli yaklaşımı ile Altın Fıstık güven telkin eden bir 
marka.

Fabrikada güler yüzle karşılanıyoruz. Bizi yönetim kurulu 
salonunda şimdiye kadar rastladığımız en genç müdür 
karşılıyor. Cihan Atakan, 24 yaşında.  Üçüncü kuşak. Yani 
dede Müslüm Atakan’ın torunu. Son derecede sempatik, 
kendisine bize zaman ayırdığı ve tesisin kapısını açtıkları 
için teşekkür ediyor, Antep’te bulunma nedenimizi 
açıklıyoruz. Coğrafi işaretler ve YÜciTA’dan bahsediyoruz. 
Kendisi coğrafi işaretlere aşina değil.  Gelen çaylar zevkle 
yudumlanırken çok sıcak bir sohbet başlıyor. Genç fabrika 
müdürü firmalarının sektördeki geçmişini özetledikten 
sonra fabrikanın tanıtımına geçiyor.

Antep’te kendilerininkine benzer 6-7 modern fabrika 
bulunuyor. Fabrikaları 2007’den beri faaliyette, iç fıstık 
üretiminde Antep’te birinci sıradalar. Günlük İşleme 
kapasiteleri 5 ton, yıllık 550 ton iç fıstık üretiyorlar. 
Altınfıstık aynı zamanda Gaziantep’te ilk organik fıstık 
üreten firma. Sertifikalı, fıstık bahçelerinde yılda yaklaşık 
200,000 Kg organik Antep Fıstığı üretiyorlar. Fabrikada 
sürekli 50 kişi çalışıyor Üretimde bayramlar ve yeni yıl 
öncesi yoğunluk yaşanıyor. Kullanılan ekipman Japon, 
Alman, Çin ve Türk. 

Üretimlerinin %60’ı iç, %40’ı da dış pazara yönelik. 2021 
ihracat miktarı 386 ton, sağlanan gelir ise 3,4 milyon dolar. 
Tedarikçisi oldukları şirketlerin başında Eti Gıda A.Ş, 
Peyman Kuruyemiş ve Pınar geliyor. Firma çiftçilerden de 
fıstık alıyor, ancak temel tedarikçileri ambarcılar. Muhtelif 
ambarcıyla iş yapıyorlar. Söz ambarcılardan açılmışken 
konu ile ilgili biraz derinlemesine bilgi alıyorum. Onlarda 
da durum üreticilere benziyor. Firmanın stoklama olanağı 
bulunmadığı için fıstık tedarikinde sayıları 10-15 arasında 
değişen ambarcı ya da fıstık evine bağımlılar. Ürünü 
çiftçilerden ambarcıların topladığını ve stokladığını 
söylüyor, piyasayı bir anlamda onların regüle ettiğine 
işaret ediyor. Çiftçilerden de fıstık aldıklarını ancak temel 
tedarikçilerinin ambarcılar olduğunu belirtiyor. Daha 
sonra fıstık fiyatlarının istikrarsızlığından söz ediyor, 
Antep’te fıstık borsası var ancak fiyat sabit değil gün be 
gün değişiyor diyor. Sene başı kuru kırmızı fıstık fiyatı  
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40-45 TL ile başlamış, 65 TL’ye kadar çıkmış, söylemlerinden 
ambarcıların borsada da egemen olduğunu çıkarıyoruz. 
 
Çaylar yenileniyor ve çok şey öğrendiğimiz sohbet devam 
ediyor. Sonunda fabrikayı gezerken devam ederiz dileği 
ile Cihan beyin rehberliğinde fabrika gezimiz başlıyor. 
Bu arada ekibe Kübra Çıldır da katılıyor. Kübra Hanım 
Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi 
mezunu ve fabrikada 3 yıldır kalite gıda sorumlusu olarak 
çalışıyor. O da coğrafi işaretleri tanımıyor. .......................   
  
Altınfıstık’ta fabrikaya ulaşan kuru kırmızı kabuklu Antep 
Fıstığı belirli hammadde kriterlerine göre kabul edildikten 
sonra silolara alınıyor.  Buradan konveyör bant yardımıyla 
kabuk soyma kazanlarına getiriliyor su ile yıkanarak dış 
kırmızı kabuğu soyuluyor. 

Bu aşamadan sonra elevatör yardımıyla kurutma 
kazanlarına getirilen fıstıklardaki fazla su uzaklaştırılıyor. 
Daha sonra soğutma kazanına gönderilen ürün soğutulup 
taş ayırıcı makinaya gönderiliyor, varsa üründeki taşlar 
ayrıştırılıyor. Elevatör yardımıyla küçük tane eleğine 
gönderilerek burada boyutlarına göre ayrıştırılıyor. 8 mm 
üzeri fıstıklar çıtlat ayırıcı makinesine gönderilerek kuru 
yemişlik fıstık olacak şekilde ayrıştırılıyor. 8mm altında 
kalan fıstıklar ise kırım bölümüne gönderilerek iç fıstık 
haline getiriliyor.  İç fıstığa dönüştürülen ürünler yeniden 
eleme ve boyutlandırma eleğinde 7 mm, 6 mm ve 5 mm 
olarak numaralandırılıyor. Boyutlarına ayrıştırılan iç 
fıstıklar sortex cihazlarına gönderilip içerinde bulunan 
yabancı maddeler ayrıştırılıyor. Sortex cihazlarının kaçır-
dığı ya da göremediği taneleri ise manüel seçim yapan 
seçme bandı personelleri ayrıştırıyor. Seçme bandının 
seçtiği ürünler artık kullanıma hazır hale gelmiş oluyor, 
buradan kavurma fırınına gönderiliyor ve istenilen nem 
değerlerine getirilip paketleniyor ve metal detektörden 
geçirildikten sonra sevkiyata hazır hale geliyor.  

Bütün bu aşamalar sonu elde edilen ürünler; Kabuklu 
Antep Fıstığı, Kırmızı İç Antep Fıstığı, Meverdi İç Antep 
Fıstığı, Boz İç Antep Fıstığı ve Soyulmuş Antep Fıstığı 
adı altında kuru yemiş sektörü ve gıda endüstrisine 
pazarlanıyor. Ancak paketlerde coğrafi işaret logoları 
maalesef kullanılmıyor.      

Fabrikaya gelip işlemeye alınan üründen paketlenen 
ürünlere kadar ulaşan bu inceleme gezimizde Cihan 
Ataman’ın anlaşılır açıklamaları ve Kübra Çıldır’ın 
katkılarıyla çok şey öğreniyor, gözlüyor ve söylemek 
gerekirse olağanüstü etkileniyoruz. Fabrika kullandığı 
yüksek teknoloji, sağlıklı ve hijyenik ortamı, çalışanlarının 
yüksek motivasyonu ve kaliteden ödün vermeyen politikası 
ile çok etkileyici. Ülkemizin uluslararası üne sahip eşsiz 
coğrafi işareti Antep Fıstığını değerlendiren böyle bir 
tesisi Türkiye’ye armağan eden Antep’li girişimcilere ne 
kadar teşekkür edilse azdır.  

Bütün bu duygularla firmanın “dünyanın en kaliteli Antep 
Fıstığını üretmek” olan vizyonunu hatırlayarak fabrikadan 
gururla ayrılıyoruz.
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Altınfıstık ziyaretimizi programlayan Büyükşehir Bele-
diyesine döndüğümüzde ise hoş bir sürprizle karşılaşıyor,  
coğrafi İşaretler ve Markalar Şubesinin düzenlediği 
küçük bir doğum günü partisinin öznesi oluyoruz. Şeyda 
Ceylan’ın yönetimindeki bu şubenin genç ve dinamik 
kadrosu, büyük tutku ile Antep coğrafi işaretleri için 
çalışıyor. Hepsi de son derecede sempatik. Onların iyi dilek 
ve alkışları arasında pastamızın mumlarını üflüyoruz. 
Coğrafi işaretler serüvenimizde yaşadığımız bu büyük jest 
herhalde hiç unutmayacağımız güzel anılarımızdan birisi 
olacak.   

Antep Fıstığı araştırması ile de ulaştığımız sonuç Aydın 
İnciri ve Malatya Kayısısından farklı değil. Her üç güzide 
coğrafi işaretimiz de bütün yükü taşıyan üreticiler. Ancak 
para kazananlar aracılar. Üreticiler örgütsüz, örgütleri 
dağıtılmış, o nedenle piyasada pazarlık güçleri yok. 
Coğrafi işaret bakımından da durum aynı. Tescil sahipleri 
ve değer zinciri aktörlerinin çoğu coğrafi işareti tanımıyor, 
tanıyanlarda anlayabilmiş değil. Bu nedenle büyük katma 
değer kayıpları söz konusu. Oysa değer zincirinin coğrafi 
işaret etrafında bütünleşmesi Antep Fıstığına olağanüstü 
fırsatlar yaratabilir. 

Coğrafi işaret logoları Gaziantep’te de kullanılmıyor. 
Nitekim bir gün önce kentte dolaştığımız tarihi Alma 
Çarşısı dahil tüm perakende satış yerlerinde ne ürünler ne 
de iş yerlerinde logolara rastlamıyoruz.  Satıcıların hiçbiri 
coğrafi işareti tanımıyor. Burada bir konuyu tekrar merak 
ediyoruz. Tesciller niye alınıyor? Çünkü tescil almak kolay 
değil, hem zaman alıyor hem de maliyeti yüksek. Üstelik 
2018 amblem yönetmeliği amblem kullanımını zorunlu 
kıldığı halde tescil sahipleri buna neden uymuyor? Kamu 
idaresi bunun denetimini neden yapmıyor? Antep Fıstığı 
tescili belirtildiği   gibi Gaziantep Ticaret Odası tarafından 
alınmış, Oda yüksek maliyetine rağmen AB tescili için  
21 Temmuz 2017 tarihinde Brüksel’in kapısını çalmış. 
Antep Fıstığı halen AB Komisyonu bekleme salonunda 
heyecanla tescili için gün sayıyor. 

YÜciTA olarak bu heyecana ortak olurken, Antep Fıstığı 
araştırmamız için verdikleri kıymetli destekler için Başta 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 
olmak üzere,  Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanı 
Kenan Seçkin’e, Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube 
Müdürü Şeyda Ceylan’a ve saha çalışmamızda bizi yalnız 
bırakmayan Türkan Açık ile Doğum günü kutlamasını 
düzenleyen genç arkadaşlarımıza yürekten teşekkür 
ediyoruz.

Coğrafi işaret amblemi kullanılmıyor



286 YÜciTA

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma 
Ağı, kırsal kalkınma yolunda gönüllü olarak yüklenmiş 

olduğu sorumluluğu coğrafi işaretlere odaklı çalışmaların 
dışına da taşımakta, bu amaca yönelik çeşitli faaliyetlerin 
içinde bulunmaktadır. Bu tür faaliyetlere ilişkin son örnek 
YÜciTA’nın Herkese Kitap Vakfı’nın düzenlediği “Her 
Köy Okuluna Bir Kütüphane” kampanyasına katılımıyla 
gerçekleşti…

Herkese Kitap Vakfı, “Elele projesi” kapsamında her köy 
okuluna bir kütüphane kazandırmayı amaçlıyor. Bağış 
yapanların istediği köy okuluna kitaplıklar, masa, sandalye 
ve 1000 kitaptan oluşan bir kütüphaneyi kuruyor ve bu 
kütüphaneye bağış yapanın ismini veriyor. 

Bu hayırlı girişime duyarsız kalmayan YÜciTA bir köy 
okulumuzu ve çocuklarını mutlandırmak için mobilize 
oldu ve çok geçmeden gereken meblağ üyelerimizden 
toplanarak Herkese Kitap Vakfı’na ulaştırıldı. 

Daha sonra köyün seçilmesi aşamasına geçildi ve tercih 
Antalya üzerinde yapıldı. YÜciTA Yürütme Kurulu’nun 
Antalya’da olması bu tercihin yapılmasında temel etken 
oldu. Bu YÜciTA’ya hem kütüphanenin açılışında hazır 
bulunmak hem de yakınlık nedeniyle okulla ilişkilerinin 
sürdürülmesine olanak sağlayacaktı.

Antalya Valiliği’nin yardımlarıyla belirlenen okul,  
Antalya’nın Korkuteli ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki 
Yeşilyayla köyündeydi. İlk ve ortaokuldan oluşan ve birlikte 

"Orda bir köy var uzakta..."

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Yeşilyayla Köyü Okul Kitaplığı Projesi

YEŞİLYAYLA KÖYÜ 
OKUL KİTAPLIĞI 
PROJESİ
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116 öğrencisi bulunan Yeşilyayla İlkokulu ve Ortaokulunda 
kütüphane yoktu ancak okul aile birliği tarafından imece 
usulü yapılan bir kütüphane binası vardı. Bu da bizleri çok 
etkiledi ve katkımızın ne kadar anlamlı olduğunu gösterdi.
YÜciTA’nın topladığı bağışların yanı sıra alınacak kitapların 
seçiminde de fikir verdiği kütüphane 1 Temmuz Perşembe 
günü okula ulaştı ve kurulumu bizzat öğretmenlerce 
gerçekleştirildi. Açılışı  önceden kararlaştırıldığı gibi  
14 Temmuz Çarşamba günü Korkuteli Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve YÜciTA tarafından birlikte yapıldı. 
Öğrencilerin temel oyuncuları olduğu seremoni karşılıklı 
konuşmalarla çok sıcak ve duygusal bir ortamda geçti. Aynı 
zamanda Okul Aile Birliği Başkanının oğlu olan öğrenci 
Hamit Erişgen arkadaşları adına yaptığı kısa konuşmada 
“Bizler önceden kitaplara çok fazla önen vermiyorduk, 
sizler geldiniz bize yardım yaptınız, biz bundan sonra 
kitaplara daha çok önem vereceğiz, eğitimimize daha çok 
önem vereceğiz” dedi.

Okulun eğitim kadrolarını tanımak hepimizi çok 
mutlandırdı. Karşımızdakiler gerçekten Cumhuriyetin 
öğretmenleri, pırıl pırıl öğrenciler de Cumhuriyetimiz'in 
çocuklarıydı. Adı gibi yemyeşil olan köyün mütevazi 

koşulları içerisinde, İlçe Milli Eğitim Müdürünün yapıcı 
yaklaşımı, okul müdür ve öğretmenlerinin heyecanı 
ve motivasyonları, öğrencilerin yüzlerinden anlaşılan 
mutluluğu YÜciTA’nın emeklerinin boşa gitmeyeceğinin 
en güzel kanıtı oldu.

Bu yüce duyguyu bize yaşatan başta “Herkese Kitap Vakfı” 
olmak üzere, okulun belirlenmesi konusundaki yakın ilgi ve 
destekleri için Vali Yardımcımız Yalçın Sezgin’e, Korkuteli 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak’a, Özel Büro Sorumlusu 
Mukadder Demir’e, Okul Müdürü Ramazan Kerem 
Dayıoğlu’na, Okul Müdür Yardımcıları Şükrü Sancaktar ve 
Tuğba Serik ile şimdiye kadar YÜciTA’nın aldığı en anlamlı 
plaketi sunan, Okul Aile Birliği Başkanı Ethem Erişgen’e 
yürekten teşekkürlerimizi sunar, kitaplığın Yeşilyayla 
köyümüze hayırlı olmasını dileriz.

YÜciTA bundan böyle her sene Anadolumuz'un bir 
bölgesinde bir köy kütüphanesinin kurulması için çaba 
harcayacak.

"Orda bir köyümüz olacak uzakta, o köy bizim köyümüz..."
 

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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Pandemi koşulları YÜciTA’nın panellerle coğrafi işaretin 
önemi konusunda bilinç oluşturma, yeni bakış açıları 

geliştirme çabalarını engellemedi. Dünyada ve Türkiye'de 
coğrafi işaretlerin ve gastronominin artan önemi YÜciTA 
panel grubunu harekete geçirdi ve bu iki alan üzerine 
uzman akademisyen, uzman araştırmacı ve şeflerin 
bira araya getirdi. 25 Haziran 2021 tarihinde YÜciTA, 
YÜciDER ve Adres Patent'in katkılarıyla farklı alanlardan 
bir çok katılımcının online olarak dinlediği Coğrafi 
İşaretler ve Gastronomi çevrimiçi seminer oldukça 
verimli bir şekilde gerçekleştirildi. YÜciTA başkanı  
Prof Dr. Yavuz Tekelioğlu, gastronomi ve coğrafi işaretlerin 
madalyonun iki yüzü olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin 
kültürel mirası olan coğrafi işaret potansiyeline sahip 
yemek ve gıda ürünlerinin tescillenmesi, denetimi, 
yönetiminin aslında o ülkenin gastronomi mirasının 

tescillenmesi, denetimi ve yönetimi olduğunu söyledi.  
Doç Dr. İlkay Kanık yaptığı sunumda gastronomi biliminin 
birçok disiplini içine alan yapısıyla coğrafi işaret 
tescillendirme, denetim ve yönetim aşamasındaki çok 
yönlü yaklaşımın uyumuna dikkat çekti.  Gastronomiyi 
oluşturan mutfak sanatları ve bilimi, bitki bilimi- 
coğrafya, tarım ve hayvan bilimi, antropoloji, sosyoloji, 
kültür, tarih, turizm, ekonomi, kimya, tasarım, psikoloji 
disiplinlerinin coğrafi işaret tescili almış gastronomi 
ürünleriyle etkileşim alanlarını Türkiye'den ve dünyadan 
örnekler vererek gösterdi. Türk mutfağı araştırmacısı 
Vedat Başaran, Türk mutfağında coğrafi işaretlerinin 
önemine örneklerle vurgu yaptı. Coğrafi işaretli ürünlerin 
Türk mutfağındaki yerinden ve öneminden bahsetti. 
OD Urla’nın şefi Osman Sezener, Gastronomide Yerellik ve 
Coğrafi İşaretler ilişkisine vurgu yaptı. Sezener OD Urla 

25 Haziran 2021

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Coğrafi İşaretler ve Gastronomi Çevrimiçi Semineri

COĞRAFİ İŞARETLER 
VE GASTRONOMİ



YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRA
Fİ

 İŞ
AR

ET
LE

R T
ÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI

291 

Restoranında yerel değerleri ön plana çekerek nasıl İzmir 
Urla’yı bir çekim merkezi haline getirdiklerinden bahsetti. 
Gastronomi profesyonellerinin coğrafi işaret konusunda 
yeteri derecede bilgili olmadığına ve bu durumun önemli 
bir eksiklik olduğuna da vurgu yaptı.  Gastronometro’nun 
şefi Vedat Demir menüler ve mutfaklarda coğrafi işaretli 
ve yerel ürün kullanımını anlattı. Coğrafi işaret tescili olan 
Finike portakalı ile nasıl lezzet farklılıklarını yarattıklarını 
gösterdi. Bu örnekten yola çıkarak coğrafi işaretli ürünlerin 
Türkiye dışındaki satış hacimlerini vurguladı. Coğrafi 
işaretli ürün kullanılarak yemek yapan restoranların bu  
farklılığı mutlaka menülerinde belirtmeleri gerektiğini 
söyledi. Webinar panelinin sonunda bu tür buluşmaların 
önemine dikkat çekildi.
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Fikri mülkiyet ve Turizm konusu hakkında YÜciTA 
bünyesinde bir çevrimiçi seminer tasarlama fikri 

pratik bir ihtiyaçtan doğdu. Kültür ve Turizm Bakanlığının 
farklı birimlerinde görevlerde bulunmuş biri olarak 
daima kültür ve turizm sinerjisini oluşturacak projeler 
yürütmeye ve üretimler yapmaya çalıştım. Bu konuda 
kültür ve turizm sinerjisini ortaya çıkaracak iki alanın 
etkileşimini içerdiğinden hem görev yaptığım bakanlığa, 
ilgili olduğu kültür ve turizm endüstrilerine ve tabii ki 
YÜciTA'ya bir vefa olarak da algılanabilir. 

Çevrimiçi seminere katkı veren çok değerli katılımcılara 
teşekkürü bir borç bilirim. YüciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz 
Tekelioğlu’nun açılış konuşmasından sonra Adres Patent 
Genel Müdür Yardımcısı Derya Kılıç konuşmasında fikri 
haklar sistemi içinde coğrafi işaretler’den bahsetti.  
Bu konuşmalar üzerine ben de fikri mülkiyet ve 
turizm konusunu açtım ve konuşmamda, WIPO (World 
Intellectual Property Organization) tarafından geçtiğimiz 
aylarda yayımlanan “Fikri mülkiyet turizmin gelişimini 
nasıl etkiliyor?” konulu raporu ve UNWTO’un bu 

konudaki raporlarını da (United Nations World Tourism 
Organization) temel alarak fikri mülkiyet haklarının 
turizmin büyümesine katkısı üzerinde durdum. Daha 
sonra, söz konusu WIPO raporunda da başarılı örnek 
olaylar arasında gösterilen ve ülkemizden bir uygulama 
olarak öne çıkan “Fethiye Lezzetleri” (Taste of Fethiye) 
örneğini The Travel Foundation Türkiye Ülke Müdürü 
Şemsi Toprak sundu. Bu sunumda da destinasyon 
markalamasına yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretlerin 
katkısı ve yerel kalkınma konuları konuşuldu. Bunun 
üzerine konuya akademik bir yaklaşım oluşturması 
açısından Rochester Institute of Technology (RIT) Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Muhammet Kesgin’in “Yöresel Ürünlerin 
Yer Temelli Gastro Turizm Değeri Olarak Pazarlanması” 
konulu çok değerli bir sunumu oldu. Bir yerel kalkınma 
hikayesi örneği olarak Zafer Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Veli Oğuz da UNESCO tescilli, gastronominin 
yaratıcı şehri Afyonkarahisar’daki gelişmeleri bizlere 
anlattı. Çevrimiçi seminerin son konuşmacısı, yine yerel 
bir başarı öyküsünün mimarı Yüksek Ziraat Mühendisi 
Celal Bülbül “Turkuaz Köy, Finike” ile ilgili bir sunum yaptı.

13 Temmuz 2021

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Fikri mülkiyet Çevrimiçi Semineri

FİKRİ MÜLKİYET VE 
TURİZM
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Avrupa Birliği Ülkelerinde Coğrafi işaretlerle (Cİ) ilgili 
yüksek lisans programları bile varken, Türkiye’de konu 

seçimlik ders olmadan öte,  henüz lisans ve lisansüstü 
eğitim programlarına yansımamıştır. 

Coğrafi İşaretlerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
müfredatına alınması konusunda Metro Toptancı 
Market tarafından başlatılan girişim Bakanlıkça olumlu 
karşılanmış ve 4 Mart 2019 tarihinde MEB, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Metro arasında,  Cİ’in 
meslek teknik okulları müfredatına alınması konusunda 
bir protokol imzalanmıştır.  Bu protokolle Cİ,    2019-2020 
eğitim-öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik okullarda 
gıda teknolojisi ile yiyecek-içecek hizmetleri alanında 
eğitim gören yaklaşık 65 bin öğrencinin müfredatına 
girmiş ve  "Türk Mutfağı ve Beslenme" ders kitaplarında 
yer almıştır.  

Metro-YÜciTA işbirliği ile yürütülen ilk eğitim programı 
18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş,  
bakanlıkça gönderilen 60 öğretmen 15'er kişilik 4 grup 

halinde Metro'nun İstanbul Gastronometro tesislerinde 
formasyona tabi tutulmuştur. Proje,  2021 yılında 
Pandemi nedeniyle MEB’nın sunduğu EBA online eğitim 
platformuyla iki kez gerçekleştirilebilmiştir.

“Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep Öğretmen Eğitimi” 
programı sözü edilen projenin bir uzantısı olup statüleri 
farklı dört kuruluş tarafından Gaziantep için özel olarak 
hazırlanmış ve 30 Temmuz 2021 tarihinde uygulanmıştır.    
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,  Gaziantep il Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Metro ve YÜciTA işbirliği ile gerçekleştirilen 
programla, il Milli Eğitim Müdürlüğü’nce belirlenen 49 
meslek lisesi öğretmeninin formasyonu sağlanmıştır. 
Zoom üzerinden gerçekleştirilen ve 30 Temmuz Cuma 
günü saat 12.00’de başlayıp 15.30’a kadar süren etkinlik, 
açılış ve formasyon bölümü olmak üzere iki bölümden 
oluşmuştur
  
Açılış konuşmaları 
Türkiye’de ilk defa bir il için özel olarak gerçekleştirilen 
ve  Moderatörlüğü    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep Öğretmen Eğitimi

MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI GAZİANTEP 
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ



YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRA
Fİ

 İŞ
AR

ET
LE

R T
ÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI

295 

Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire 
Başkanı Kenan Seçkin tarafından 
yapılan açılış bölümünde 
sırasıyla; Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü 
Yasin Tepe, YÜciTA Başkanı 

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Metro Toptancı Market Gıda  
Kategori Müdürü   Birol Uluşan   konuştular. 

Moderatör Kenan Seçkin başta Sayın Bakan Fatma Şahin 
olmak üzere davetlileri selamlayıp bu programın YÜciTA,  
Metro Marketler Zinciri ve MEB protokolü çerçevesinde 
meslek liselerindeki gastronomi bölümlerinde ders 
veren hocaların eğitilmesini amaçladığını belirtti. 
İlki İstanbul’da gerçekleştirilen eğitim programının 
Gaziantep’te ilk deha uygulandığını söyleyen Seçkin bu 
konudaki çabaları için Yavuz hocama ve Birol beye teşekkür 
ediyorum dedi.  İşbirliği ve destekleri için il milli eğitim 
müdürüne de teşekkür eden Seçkin Büyükşehir olarak 
kendilerinin bu eğitim programını talep ediş nedenlerinin 
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Gaziantep’in Cİ’e verdiği önem ve bu amaçla kurdukları 
“Coğrafi İşaretler Şubesi” ile Yavuz hoca ve Birol Uluşanın 
teşviklerinden kaynaklandığını belirtti ve Antep’le ilgili bir 
video gösteriminden sonra sözü Sayın Şahin’e bıraktı.

-Fatma Şahin, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Şahin konuşmasına 
öncelikle Yavuz hocamı kıymetli 
müdürümü, değerli hocalarım 
ve Birol beyi, kendi çalışma 
arkadaşlarımı hürmet ve saygıyla 
selamlıyorum diye başlayarak, 

önemli bir konu başlığında bu işin ilmi boyutuyla beşeri 
sermayeyi kuvvetlendirme amacıyla yapılan bu protokolde 
Gaziantep Büyükşehir olarak kendisi ve arkadaşlarının 
içinde olmasını, eğitim camialarını güçlendirme adına 
çok önemli bulduğunu ifade etti. Öncelikle Yavuz hoca 
başta olmak üzere bu aşamaya gelinmesinde emeği geçen 
bütün hocalara teşekkür ederek “biz bana bir kelime 
öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen bir medeniyetten 
geliyoruz” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü. 

Artık ne kadar uzmanlaşmış ekibin var dediğimiz, 
beşeri sermayenin ön planda olduğu, yeni bir dönemi 
yaşıyoruz. Özellikle Korana ile birlikte yalnızca ekonomik 
kalkınmanın yeterli olmadığını, insana ve çevreye 
saygılı yeni bir kalkınma modelini, ekonomiyi ekolojiye 
dönüştüren yeni bir sistemi gerçekleştirmeden bu 
işin yönetilemez olduğunu anlamış bulunuyoruz. Yeni 
koronalar ile karşılaşmamak için koruyucu, önleyici 
önlemler almamız gerekiyor. Bu da toprakla başlıyor.   
Bereketli hilalin ortasındayız,  elimizde toprak, su ve 
güneşten gelen bir hazine var. Evliya Çelebi bu bölge için 
“buraları anlatmaya ne kalem ne de kelam yeter” diyor. 
Buraları asma bahçeleri, zeytin ağaçları ve fıstıklarla 
anlatıyor. 

Büyükşehir olarak Anadolu’nun bu hazinelerini yeterince 
uluslararası platformlara taşıyamadığımızı, o büyük 
network’lerde hak ettiğimiz yere gelemediğimizi gördük. 
Oysa bu büyük hazinenin uluslararası toplumun gündemine 
alınıp, gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyordu. 2014 
yılında Büyükşehir Belediye başkanı olduğumuz zaman 
aslında çok güçlü ağlar olduğunu ancak bunlardan ülke 
olarak yeterince yararlanamadığımızı gördük. Yavuz 
hocam çok iyi hatırlar bu konuda oturduk Gastronomi 
yaratıcı şehirler ağında Asım başkanla başlayan bir süreç 
vardı fakat ilk müracaatımız olumsuz gelmişti. Dedim ki 
bu olumsuz geldiğine göre biz bunların diliyle konuşamıyor, 
yeterince doğru raporlar hazırlayamıyoruz. Yeniden sil 
baştan yaparak işin akademik boyutuyla,  uzmanları ile 
bunun sadece reçete yazma olmadığını, bu coğrafyanın ve 
bu coğrafyadaki her yemeğin bir hikayesi olduğunu,   bu 
hikayeyi anlattığımız zaman bu alanı güçlendireceğimizi 

gördük. Bayram yemeğinden düğün yemeğine, her birinin 
hikayesini yazdık güçlü bir raporlama ile birlikte. Rapor bu 
işin %20’sini oluşturan teknik bölümü, geri kalan  %80’i 
ise lobi. Kültür Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Büyükelçiler 
UNESCO’nun ana binasında yapılan Dede Korkut günleri 
dediler oraya gittik Malhıtalı Köftenin tadına baktırdık, 
Menengiç kahvesini içirdik. Antep Baklavası ile ağızlarını 
tatlandırdık. Bize dünyanın bu tada ihtiyacı var, dünya artık 
tek tip tada gidiyor. Anadolu’nun bu tatlarının, şifasının 
ve lezzetlerinin bütün dünyaya yayılması lazım dediler. 
Oradaki beklentiyi görüp ilk onayı aldığımızda bu bizim için 
büyük bir başlangıç oldu. Arkasından İstanbul tasarımda, 
Kütahya çinide bu networklere girdi. Sonra gastronomide 
önce Hatay, sonra Afyon ve bu hafta da gördük ki Kayseri 
gastronomi ağına girdi. Şehirler arasında büyük bir yarış 
var. Buna öncülük yapmaktan, liderlik yapmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyoruz. 

O gün doğru planladığımız yolda uzun bir mücadeleye 
başladık. Yine Yavuz hocamla, kendisi çok iyi hatırlar,  
İlk Cİ’le ilgili bir çalıştay yaptık. Hakikaten ne kadar 
kötü durumda olduğumuzu gördük.  Bize ait her şeyi 
ya Yunan ya da İtalyan mutfağı diye uluslararası alanda 
pazarlamışlardı. Niye çünkü biz bunların gerekli 
markalaşmasını,  patentini, Cİ’ini almanın önemini 
bilmiyorduk, nasıl alacağımızı bilmiyorduk, aldığımız 
zaman nasıl koruyacağımızı, nasıl muhafaza edeceğimizi 
bilmiyorduk. O gün başlattığımız çalışmada bugün çok ciddi 
ilerleme var. Her şehir bu konuda yine hayırda yarışıyor. 
Gaziantep özelinde Tarım Daire Başkanlığımızın olduğu 
bölüme bir şube müdürlüğü kurduk. Arkadaşlarımın 
işi gücü bu. Şu an Türkiye’nin en iyisiyiz ama bana 
göre daha çok uzun bir yol var. Cİ tescili alıyoruz ama 
bunu korumamız, denetlememiz, gündeme taşımamız,  
uluslararası alanda ekonomiye geri çevirmemiz lazım. 
Hala istediğimiz noktada değiliz.

İşte o yüzden bu protokol çok mühim. Hocalarımız 
sahiplenirse, daha çocuklarımız meslek lisesinde 
bunun ne anlama geldiğini öğrenirse,  meslek hayatına 
geçtiği zaman bunu korumak ve muhafaza etmekle ilgili  
yeterince eğitim ve bilgi sahibi olursa, bu aidiyet duygusu  
gelecek kuşakları çok farklı bir noktaya taşıyacak. İşte 
ben Metro’ya YÜciTA’ya, buna sahip çıkan hocalarımıza, 
Milli Eğitim Müdürümüze hürmetlerimi sunuyorum. 
Geldiğimiz noktada ilk Avrupa birliği tescili yine bu 
şehirden çıktı. Gaziantep Sanayi Odası Baklavada Avrupa 
Birliği (AB) tescilini aldı. Bu AB pazarı için çok önemli 
bir işaret, arkasından bu koca ülkede Malatya Kayısısı 
da aldı, Aydın İnciri de aldı. En son Milas Zeytinyağı’mız 
tescillendi.  Biz de birkaç ürün için başvurduk. Bana göre 
AB tescili alabilecek daha 400 Cİ’imiz var. Uzun ince bir 
yoldayız bu yolculukta büyük bir koordinasyona ihtiyacımız 
var. Büyük bir işbirliği ve güç birliğine ihtiyacımız var. Cİ 
nedir?, ne işe yarar?,  alındığı zaman nasıl korunur?, 
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üretici nasıl korunur?, tüketici nasıl korunur?, hocalarla 
bu yolculuğumuz nasıl ilerleyecek?, bunu nasıl ekonomiye 
döndüreceğiz?, bunu nasıl uluslararası alanda yeni bir şey 
söyleme fırsatına döndüreceğiz? Bütün bunlar uzmanlık 
istiyor. Yavuz hocamın ömrü bu işlerle geçmiş durumda. 
Gelinen noktayı bir üste taşımak gibi üzerimizde büyük 
bir vebal ve sorumluluk var. Çünkü bilgi borçlandırıyor. 
Hepimiz öğrendikçe bu borcu bütün bu topraklarda bu 
şehirde, bereketli hilalde daha çok hissediyoruz. Ve dünya 
pandemi ile birlikte artık lezzetin başkentini, biz sağlıklı 
lezzetin başkenti olarak tanımlıyoruz.  Çünkü tükettiğimiz 
her şeyin içinde çinkosu, magnezyumu, C ve D vitaminleri 
var. Yani doğal aşı, doğal ilaç. Eğer bağışıklık sistemini 
kuvvetlendirmek istiyorsak bizin özümüze dönmemiz,  
bu topraklarda çıkan ürünleri tüketmemiz gerekiyor. 
Örneğin tahin ve susam yağı o kadar önemli ki tamamen 
beyni besliyor. İnsanın sağlıklı yaşaması için bakıma ve 
doğru beslenmeye ihtiyacı var, spor bunlardan birisi. Bu 
topraklardaki bütün ürünler; zeytin, zeytinyağı, susam, 
susamyağı başta olmak üzere çok değerli,  fıstık mesela 
ABD’ndeki bir bilim kurulu fıstık içindeki folik asit ve doğal 
minerallerin beyni beslediğini, vücudun mekanizmasını 
güçlendirdiğini söylüyor. Lezzetin başkentiyiz ama artık biz 
şunu gördük ki, sağlıklı lezzetin başkenti olma Anadolu’da.  
Anadolu’daki bütün ürünler, bu tek Gaziantep özeli değil. 
Anadolu’daki bir noktasında keçi sütünden yapılan bir 

ürünün, Anadolu buğdayından yapılan bir ürünün hem 
lezzetli, hem şifa olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Kenan 
başkanın olduğu yerde başa döndük,  bu topraklarda 
bir Tarım Okulu açtık. Kendimiz üretmeye başladık. 
Mesela sumak yiyin diyorlar ama sumak bulamıyoruz. 
Şu an sumağı kendimiz üretmeye başladık. Bu bölgeye 
dair ata tohumları var, bu bölge kurak ve kurak bölgeye 
uygun ata tohumunu bulamadığımız için başka tohumlar 
kullanıyorduk, ama şimdi ata tohumlarımızı kendimiz 
üretiyoruz. Sertifikalı tohumu çiftçimize dağıttık,  az suyla 
daha fazla ürün alınacak ürünleri çıkardık. Bunların 
denemesini yaptık, çok başarılı sonuçlar aldık. Şu anda 
Kenan kardeşimizin olduğu bölümde olağanüstü önemli 
işler çıkarıyoruz.  Yaptığımız Tarım Okulunda Kadın 
Kooperatiflerini kurduk. Söylemek istediğim şey büyük 
bir eko sistem var, bu eko sistemi doğru yönettiğinizde 
kendi kendinize yeterli oluyorsunuz.  Kendi kendine yetme 
ve tedarik zinciri Pandemide en önemli başlığımızdı. 
Yoksa bu toprakların yeterince gücünü kullanamazsak, 
iyi sulama yapamazsak dışa bağımlı oluyoruz. Bu bir 
milli güvenlik meselesi artık. Herkesin, her şehrin bu 
meselelere kafa yorması,  daha da önemlisi bu meselelere 
insan yetiştirmesi çok önemli. 

O yüzden milli eğitimin içinde olduğu bu projede ben 
özellikle milli eğitim müdürümüze ve arkadaşlarımıza 
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çok teşekkür ediyorum. Güç birliği ve işbirliği ile birlikte 
çalıştığımızda bir anda bir sinerji oluşuyor, genel kanaate 
dönüşüyor. Bunlar o kadar önemli ki, bu bir ekosistem 
ve bu ekosistemde hepimizin yapması gereken çok iş 
var. Hocalarımıza ihtiyacımız var.  Birlikte insana yatırım 
yapacağız, uzmanlaştıracağız. Verimliliği arttıracağız, 
koordinasyonu sağlayacağız. Bu alanda birlikte 
başaracağız diyorum. 
Bu ortaklarımıza YÜciTA’ya, Metro’ya,  hocalarımıza, 
bütün hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyor, hepinizin 
elinize, yüreğinize sağlık diyor, Allah sizden razı olsun 
diyor, çok teşekkür ediyorum.

Yasin Tepe Gaziantep İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Sayın Bakanım,  YÜciTA 
Başkanımız Yavuz hocam, 
kıymetli hocalarım, ben de 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Büyükşehir Belediyesinin 
hazırlamış olduğu video’yu 

izlerken hakikaten son 15-20 yılda ortaya çıkan eserlerin 
bir özetini gördük. Hem eserler, hem yiyecekler, hem 
yapılan çalışmalar çok muazzam: Sayın bakanım 
konuşmalarında da şehrimizle ilgili yine çok güzel bir 
istikamet çizdi. Ben 20 yıldır yaşıyorum dönüşüme en 
çok tanıklık eden kişilerden bir tanesiyim.  Çünkü şehrin 
hemen hemen her kademesinde bulundum, çalıştım. 
İnanılmaz bir şey ortaya çıkmış. Bunu ancak bu videoyu 
görünce, bir de böyle bir konu ortaya çıkınca insan şöyle 
bir düşünüveriyor.  

Biz inşallah bu yolculukta sayın bakanım göstermiş 
olduğunuz istikamette eğitim camiası olarak, öğretmen 
arkadaşlarım buradalar burada olmayanlar için de yine 
aynı şekilde, biz bu yolculukta kesinlikle sürekli beraber 
olacağız ve böyle bir onurlu çalışmanın içerisinde olmakta 
bizi çok gururlandırıyor. 

Ben çok çok teşekkür ediyorum, emeği geçen 
herkese. Öğretmenlerimize de yine tüm kattıkları 
için teşekkürlerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum. 

Birol Uluşan Metro Toptancı 
Market Gıda Kategori Müdürü 
Ben bu program için çok 
teşekkür ediyorum hepinize. 
Tabii başta Fatma Hanıma çok 
teşekkür etmek istiyorum. 
Çünkü Antep’in şöyle bir 

özelliği var. Biz çok geziyoruz,  çok dolaşıyoruz.  
Bu tür programları çok yapıyoruz. Ama Antep’te şehir 
yaşıyor. Şehir gastronomiyle yaşıyor. Şehir kendi öz 
değerleri ile yaşıyor. Bunu biz ziyaret ettiğimizde 
görüyoruz. Ve birçok il de bunu pozitif anlamda kıskanıyor. 

Bunun için bu konuda emeği geçen herkese teşekkür 
etmek istiyorum. Keza Tarımsal Hizmetler ve Gıda 
Daire Başkanlığı ve altında coğrafi işaretler şubesinin 
bulunması inanılmaz güzel bir şey ve çok ilham verici. 
Bu nedenle tekrardan bu konuda emeği geçen herkesi 
kutluyorum. Cİ’le ilgili tabii biz de Yavuz hocamla birlikte 
tanıdık ve çok ileriye doğru taşıyabildik bu işi. Çünkü bu 
bir değer zinciri, bunların hepsi öz değerlerimiz. Bizi 
biz yapan gerçek ürünlerimiz Dünyada yaptığımız bütün 
araştırmalarda bu konuda bizimle ilgili yapılan bütün 
işlerde yerel, oraya özgü, o ile ait, o beldeye, hatta o köye,   
o yöreye,  muhtarlığa ait ürünlerin gelecekte çok değerli 
olacağı konuşuluyor ve anketlere de böyle yansıyor. 
Pandemi döneminde de özellikle kendi kendine yetebilen 
ülkelerin, bölgelerin önemini daha da iyi anladık. 
Cİ babadan oğula, aslında kaynanadan geline, ya da 
gelinden kaynanaya geçen bütün geleneklerimizin de özünü 
anlatıyor. Birlikte yaşama kültürümüzü geçiş bölgesi olan 
Anadolu’da, kültürlerin birbirlerine sürtünmelerinden 
doğan, eşsiz sadece bize  ait olan,  bu nadide ürünleri 
anlatıyor. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Bütün dünyaya bu 
değerlerimizi, bu güçlü ürünlerimizi anlatmak istiyoruz. 
Tabii özünde kadın emeği olduğuna çok inanıyorum. Çünkü 
birçok çalışmamızın altına baktığımızda geleneksel 
yemeklerimiz ve birçok ürünlerimizde sürdürülebilirliği 
sağlayan kadınlarımız, elleri bereketli kadınlarımız. 
Onun için daha da değerli. Kırsal göçün engellenmesi, 
kırsaldaki insanlarımızın ürünlerinden para kazanmaları, 
bu ürünlerle yaşamlarını ikame ettirmeleri çok çok 
değerli. Bunun için çalışmalarımız var. Gaziantep 
deyince gastronomisiz olmuyor. Bir turistin yaklaşık 
8-11 katı üstündeki parayı gastronomi turisti bulunduğu 
yöreye bırakıyor. Bunu Antep günlük uçak seferleriyle 
bile başlatmıştı biliyorsunuz. Tabii geleceğe karşı 
sorumluluğumuz büyüyor. Biz çok şükür ki 4 Mart 2019’da 
Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokolle Cİ konusunu 
ders yapmayı başarabildik,  çok mutluyuz. Artık gelecek 
nesiller Cİ nedir, Menşe adı, Mahreç işareti, geleneksel 
ürün nedir? Ve neden önemlidir bunları öğrenerek 
yetişiyorlar, bunun için de çok mu tluyuz. Kooperatifler 
için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tarımsal sorunlarımıza 
baktığımızda kök neden bu görünüyor. Mutlaka çözmemiz 
gereken bir iş. Cİ bir tek ürün değil, bir tek değer değil, 
değer zincirlerini de harekete geçiren, kuvvetlendiren 
bir olgu.  Bütün bu yönleriyle Cİ’i ve önemini anlatmak 
ve ülkemizi bu konuda hak ettiği yere taşımak için hep 
birlikte çabalayacağız. Yanımızda olmanız, bayraktarlık 
yapmanız, hatta belediye olarak bu işin öncülüğünü 
yapmanız çok çok önemli. Ben şimdi tescillere 
bakıyorum, Gaziantep şampiyon, belediyenin tescillerine 
bakıyorum, çok iyi bir durumda.  Eli, emeği geçen, 
gönül veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.  
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Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu   
Konuşmasına Sayın Bakanım, 
sayın Tepe, Sayın Seçkin, ve Cİ 
Şube müdürlüğünde çalışan 
genç meslektaşlarım diye 
başlayan Profesör Tekelioğlu, 
bugün bizim için son derecede 
anlamlı ve önemli bir gün, ben bu 

nedenle Sayın Bakanıma çok  teşekkür ederim. Biz Metro 
ile YÜciTA olarak uzun yıllar çalıştık. Birol kardeşimle 
beraber Cİ konusunun Milli Eğitimde müfredata konulması 
konusunda çok çaba harcadık. 4 Mart 2019,  Türkiye’de Cİ 
açısından bir milattır. O gün ben de oradaydım. Protokol 
imzalandı.  Bugün o protokolün olumlu ve önemli 
yansımalarından bir tanesini çok özelde yaşıyoruz Biz 
daha önce İstanbul’da öğretmenlere Gastrometro’da, 
daha sonra Bakanlıkla EBA üzerinden eğitim vermiştik 
ama bu şekilde özel bir programı ilk kez yapıyoruz. Bu 
nedenle Gaziantep’e ne kadar teşekkür etsem azdır,  Sayın 
Bakanıma, il Milli Eğitim Müdürümüze. Bu bizim için son 
derecede önemli ve şahsen ben çok mutluyum, Birol 
Beyin de aynı mutluluğu taşıdığını zannediyorum, zira bu 
günlere gelmek çok önemliydi, dedi ve konuşmasını şöyle 
sürdürdü.

Neden öğretmenler? Çok iyi bildiğiniz gibi öğretmenler 
gelecek nesillerin önderleri. Onlar bu konuya vakıf olunca 
öğrencilerini yetiştirecekler.  Ülkemiz Cİ potansiyeli 
bakımından dünyada rastlanmayan bir ülke, son derecede 
zengin bir potansiyel var Türkiye’de. Ancak sahip olmak 
yetmiyor, bunu her zaman söylüyorum, bunların kayıt 
altına alınması, geliştirilmesi, yönetişim ve denetimlerinin 
çok iyi ve etkin bir biçimde yapılması lazım. Türkiye bunu  
25-26 yıldır uyguluyor,  ama büyük eksikliklerimiz var.  
YüciTA bunun için mücadele ediyor.  Böyle etkin katılımlarla 
mutlaka sorunları aşacağız. Gaziantep’i çok önemsiyoruz. 
Fatma hanımın Cİ konusundaki yaklaşımı, duyarlılığı bizi 
YÜciTA olarak son derecede etkiliyor, çok mutlanıyoruz 
ve Gaziantep’i hep destekliyoruz. 2015 yılında Fatma 
Hanımın yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
ile çok büyük,  uluslararası bir seminer yapmıştık. 
O tarihte daha işin çok başında olduklarını Sayın Bakanım 
da konuşmalarında ifade etti.  Ama bugün Gaziantep’e 
bakın 63 tescille Türkiye lideri, onu 31 tescille Urfa izliyor.  
Gaziantep’in sadece bu yıl, yani 2021 yılı ilk 7 ayında 
almış olduğu tescillerin sayısı 25,  bu 27 ülkeli AB’de 
gerçekleştirilen tescil sayısına eşit. Sadece Temmuz 
ayında Gaziantep’in almış olduğu 5 tescili var, en son iki 
tescil 8 Temmuzda Antep Sumağı ve 12 Temmuzda Antep 
İçli Köftesi. Çok yakından izliyoruz ve bu bizi son derece 
memnun ediyor. Ben hocalarımla uzun süre beraber 
olacağım o nedenle konuşmamı uzatmak istemiyorum. 

Bu sürecin üniversite düzeyinde de devam etmesini 
diliyorum. Çünkü Fikri Mülkiyet Hakları olarak Cİ son 
derecede önemli. Batıda dersler var. Fransa’da yüksek 

lisans programları var. Dolayısıyla bunun orta öğretimi 
de taşması lazım. Bu konuda özellikle YÖK’ün yapacağı 
çok şey bulunuyor. Ben öğleden sonraki derslerimde çok 
ayrıntılı biçimde hocalarıma faydalı olmaya çalışacağım.                          
Antep önemli bir rol model,  onu takip edecek iller 
olacaktır. Tescil almak yeterli değil. Bundan sonra Antep,  
etkin bir yönetişim ve denetim uygulamaları ile iyi bir Cİ 
sistemini yaşama geçirerek diğer kentlerimize de örnek 
olacaktır.  Bu bakımdan Fatma Hanım büyük şans. Bir 
kent düşünün ki Cİ konusunda son derece motive. Bugün 
Belediyemiz çok daha ön plana geçti. Antep’in şu anda 
alınmış tescillerinin %47’si yemek.  Türkiye ortalaması 
%27.  Antep gelecek vadeden bir kentimiz özellikle 
son uluslararası gastronomi festivalleri çok önemli. 
Antep’te 200 bin gurme yaşıyor dedi Kenan başkan, 
ama bu festivallerle Antep bu rakamı hem ulusal hem 
de uluslararası boyutta kolaylıkla 2 milyona çıkabilir. 
Bu konuda inancım sonsuz. Her zaman söylüyorum, 
Antep’e gidiyorsunuz sizi bir kent değil, sanki bir ülke 
mutfağı karşılıyor. Böyle bir şey dünyada yok. Hatay, 
Afyon,  Kayseri de böyle. Ülkemiz bir cennet. Ancak 
bunu iyi kullanalım. Etkin bir Cİ sistemi oluşturarak 
yönetişim ve denetimini iyi yapalım ve Türkiye’ye 
olağanüstü önemli sosyo-ekonomik açılımlar sağlayalım. 
 
Sayın Bakanım ilginiz için tekrar teşekkür ediyor, bu 
eğitim programının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.  

Açılış konuşmalarından oluşan bu bölümü verilen küçük 
bir aradan sonra Moderatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi 
Marka ve Coğrafi İşaretler Şube Müdürü Şeyda Ceylan’ın 
yaptığı ikinci bölüm izledi.    Bu bölümde YÜciTA Başkanı 
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Metro Toptancı Market Gıda 
Kategori Müdürü Birol Uluşan tarafından programa 
katılan 49 öğretmene 2 saat süren Cİ eğitimi verildi.
 
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu  
Profesör Tekelioğlu’nun 1 saat 15 dakika süren power point 
sunumu “Coğrafi İşaretlere giriş”, “Avrupa Birliği’nde 
Coğrafi İşaretler” ve “Türkiye’de Coğrafi İşaretler “ 
başlığını taşıyan 3 bölümden oluşuyordu. 
Kendisi sunumuna başlamadan önce Dünyadaki Cİ sayısı, 
bunun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki 
dağılımı ve Cİ’in yaratmış olduğu katma değer konusunda 
istatistiki bilgiler verdi.  

BÖLÜM I: Coğrafi İşaretlere Giriş
Geniş kapsamıyla Cİ’in tanıtıldığı bu bölümde sırasıyla: 
Cİ’in tanımı, Yörenin (teroir) tanıtımı, yörenin bileşenleri, 
Yöresel Ürünler, Cİ korumasının amacı, Koruma türleri: 
Köken adı koruması (Menşe adı), Coğrafi işaret koruması 
(Mahreç işareti),  Geleneksel özellik garantisi (Geleneksel 
ürün adı), Türkiye Cİ amblemleri, Cİ’in yararları, Türkiye 
ve dünyada tanınmış Cİ,  Cİ sistemi (Tescil-Yönetişim-
Denetim)  anlatıldı.
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BÖLÜM II: Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaretler
AB’de dünü ve bugünü ile Cİ’in tanıtıldığı bu bölümde; 
Tarihsel süreç, AB’nin kuruluşu, Ortak Tarım Politikası, 
Yasal çerçeve (1992-2006-2012 Tüzükleri), AB’nin Cİ’le 
ilgili 3 temel amacı : (Tarımsal ve kırsal politika amacı-
Rekabet politikası amacı-Tüketici politikası amacı), 
AB’de Cİ sayısı ve ürün gruplarına göre dağılımı, AB’de Cİ 
sıralamasında ilk 10 ülke ve AB ekonomisinde Cİ ve AB’de 
Cİ’le ilgili son gelişmeler, ayrıntılı bir biçimde sunuldu. 
 
BÖLÜM III: Türkiye’de Coğrafi İşaretler 
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu dersinin 3. ve son bölümüne 
Türkiye’nin eşsiz bir Cİ ülkesi olduğunu vurgulayarak 
başladı. Ülkede var olan heterojen coğrafi yapı,   biyolojik 
çeşitlilik ve çok çeşitli mikro klimadan (Vavilov Merkezi) 
kaynaklanan zengin eko sistemin  (agro ekosistem) 
oldukça fazla ve kaliteli bir tarımsal üretime ve 
zengin bir yöresel ürün kataloğuna olanak tanıdığını, 
Anadolu’muzun, üzerinde oturduğu coğrafyanın ise derin 
tarihi kökenleri,     yerel gelenekler,  gelişmiş mutfak 
kültürü (bilgi, beceri, ustalık) ve otantik üretim yapıları 
nedeniyle zengin bir gastronomiye sahip olduğunu belirtti. 
 
Dersin bu bölümü aşağıdaki başlıklardan oluştu. 
Cİ Türkiye için neden önemlidir?, Yasal çerçeve, (1995/55 
sayılı  KHK ve Uygulama Yönetmeliği, 2016/6769 sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 2017/30215 
sayılı  Amblem Yönetmeliği), Tescilli Cİ’in sayısı ve  ürün 
gruplarına göre dağılımı, Tescilli tarım ve gıda ürünlerinin 
ürün gruplarına göre dağılımı, Tescil sahiplerinin dağılımı, 
Tescil ve başvurularda gelişmeler,  Yabancı ülkelerden tescil 
başvuruları, Türkiye’nin AB tescil başvuruları ve alınmış 
tesciller, Cİ’de sorunlar (tescille ilgili sorunlar, yönetişim 
sorunları ve denetim sorunları) Çözüm yolları ve sonuç 

Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep Öğretmen Eğitimi 
programının 30 dakika süren ikinci bölümü Birol 
Uluşan tarafından gerçekleştirildi...................................... 

Birol Uluşan, Metro Toptancı Market Gıda Kategori 
Müdürü    
Sayın Uluşan dersine bir video gösterimi ile başladı. 
Dünyada üç yerde yetişen Kapıdağ Mor Soğanı’nın 
hikayesini anlatan video, kaybolmakta olan bu eşsiz 
coğrafi işaretimizin geri kazanılması konusundaki 
Metro çabalarını anlatıyor. Arkasında Kapıdağ Bereketli 
Eller Kadın Kooperatifi’nin bulunduğu bu başarı öyküsü 
videoda bizzat Sayın Uluşan tarafından anlatılıyor. 
     
Bütün katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına 
başlayan Sayın Uluşan’ın power point sunumunu;  
Metro Toptancı Market, Cİ ve Metro,  Gaziantep 
ve Cİ başlıkları altında toplamak mümkün. 
 
Birol Uluşan kendisinin taze meyve ve gıda ile coğrafi 
işaretlerle ilgilendiğini,    Metro’nun Yavuz hocadan Cİ’i 
öğrenmesinden sonra  bir çok çalışmaya ve işin önemini 
kavradıktan sonra da bir çok yerdeki bu eşsiz ürünleri 
müşterilerle buluşturmaya başladıklarını  söyledi. 
Metro 25 ülkeye dağılmış,   750 mağazası, 150 bin 
çalışanı, 21 milyon müşterisi ve 37 milyar Avro’ya 
ulaşan cirosu ile dev bir küresel şirket. Türkiye’de de 
30 yıldır faaliyet gösteriyor. Amaçlarını Türk mutfağı ve 
Türk mutfağında da hotel, restoran ve catering’lerin 
bir numaralı iş ortağı olmak şeklinde tanımlayan 
Uluşan,  ben kısaca sahada neler oluyor, gerçek hayatta 
bu işler nasıl dönüyor ve müşteriler buna nasıl bir 
karşılık veriyorlar, bunları anlatmak istiyorum dedi. 

Metro’nun yeme içme kültürü ile tüketicilerin market 
tercihlerindeki önceliklerini belirleme konusunda 
gerçekleştirdiği iki önemli anket çalışmasından söz 
eden Birol Uluşan,  varılan sonuca göre tüketicilerin 
yerel ürün algı ve tercihinin giderek önem kazandığını 
ifade ederek yerel ve lokal ürünlerimiz ve yemeklerimiz 
aranıyor, özleniyor ve bunlara ulaşılmak isteniyor dedi. 
 
Covid 19 sürecinde yapılan bir araştırma sonucuna 
göre dünyada yerel ürün alan tüketicilerin payı %54 
iken,  bunun pandemide %76’ya çıktığını, Türkiye’de bu 
oranın    %54 olduğunu,   insanların giderek yerel ürünleri 
tercih ettiğini ve bunları kullanmak istediklerini belirtti.  
Dolayısıyla ürünler var, geleneklerimiz var, tüketiciler var,  
“müşteri veli nimetimizdir” diyen bir ticari mantığımız 
da oluşmuş durumda, geriye helva yapıp yemek 
kalıyor,  işte tam bunların ortasında Cİ duruyor dedi. 
   
Türkiye’nin bu konudaki önemini vurgulayan 
Uluşan; Yavuz hocam bahsetti Vavilov’un dünyada 
belirlediği 8 gen merkezinden biri de Küçük Asya 

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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olarak tanımladığı Anadolu.  Cosmos adlı güzel bir 
belgeseli var. Türkiye’den alınmış genler ve tohumlar 
da burada, bu belgeseli izlemenizi öneririm sayın 
hocalarım diyerek,  sunumunun Metro’nun Cİ üzerindeki 
çalışmalarına odaklanan ikinci bölümüne geçti. 
Burada Cİ’in önemini vurgulayan Uluşan önce 
verilerle Cİ’in dünyadaki yerini belirterek Metro’nun 
Cİ konusundaki yaklaşımını ve bu alandaki çok 
yönlü çalışmalarını ayrıntılı bir biçimde sundu. Bu 
çalışmalar sırasıyla aşağıdaki başlıklardan oluşuyor.  
  
Üretici odaklı çalışmalar: Ürün bazlı projeler (Taşköprü 
sarımsağı, Finike Portakalı, Bursa siyah inciri, Kavacık 
üzümü,  Boğaz Lüferi, Mersin Kan Portakalı, Balıkesir 
Kuzu Eti,  Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti, Gerze Hacıkadı 
Tavuğu vs), Üretim bazlı projeler ( yerli tohum üretim 
çalışmaları: kan portakalı, Seyit domates. Gölevez), 
Katma değer yaratan projeler (Taşköprü sarımsağı-
sarımsak püresi, Alanya Avokadosu, avokado püresi vs.) 

Metro’nun üretici odaklı çalışmaları; Cİ tescili almayı teşvik, 
başvuru sürecinde destek, ürünlerin ticarileştirilmesi 
ve bazı durumlarda da ekipman desteği şeklinde 
gerçekleşiyor. Metro bu kapsamda kooperatifleri (Bursa 
Bölgesi Tarım Kooperatifleri, Finike Meyve Üreticileri 
Tarımsal Birliği vs) ve özellikle kadın kooperatiflerini 
(Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 
Kapıdağ Bereketli Eller Kooperatifi vs.) destekliyor. 

Tüketici odaklı çalışmalar: Tüketicilerde Cİ’le ilgili 
farkındalık yaratmayı amaçlayan bu çalışmalar,  
reklamlar (bilbordlar, radyo ve TV kanalları, yazılı 
basın), Metro mağazalarındaki tescilli ürün sergileri 
ve müşteriler için hazırlanmış broşürlerden oluşuyor. 
 
Bilimsel toplantı ve eğitim odaklı çalışmalar:  Organizas-
yon bazlı projeler ( 1. İstanbul Cİ Zirvesi-Nisan 2018,   
2. İstanbul Cİ Zirvesi-Aralık 2019),  Eğitim bazlı projeler 
( YÜciTA desteği ile Metro çalışanları için uzun evreli  
Cİ eğitimi ve MEB öğretmen eğitimi), yeme içme kültürü 
ile ilgili gastronometro platformunda genç şefler eğitimi. 

Kamu odaklı çalışmalar: Bu çalışmalar Türkiye’de etkin 
bir Cİ sisteminin kurulabilmesi için gerekli düzenlemelerin 
yapılması amacıyla kamu makamları nezdindeki 
girişimlerden oluşuyor. Bu bağlamda: Cİ’in Meslek Teknik 
okulları müfredatına alınması amacıyla MEB ile 4 Mart 
2019 tarihinde imzalanan protokol, Cİ’in 11. Kalkınma 
planında yer alması konusundaki çalışmalar bulunuyor.  

Birol Uluşan Metro’nun çalışmaları ile ilgili sunumunu 
tamamlarken tescilli ürünlerde müşteri artışının %11, 
ciro artışının da %49 olduğunu,  bu ürünlerde Avrupa 
satışlarının da 6 milyon Avro’ya ulaştığını vurguluyor ve 
Metro’nun Cİ alanındaki tüm bu çalışmaları nedeniyle 

2016 yılı Türk Patent Ödülleri töreninde Cumhurbaşkanı 
tarafından ödüllendirildiğini söylemeyi de unutmuyor.    
        
Uluşan sunumunun son bölümünde Gaziantep ve Cİ 
üzerinde konuşuyor.      Gaziantep çok şanslı,  63 tane 
tescili var, bu konuda lider.  Belediyenin de 17 tescili olmuş. 
Bunlar çok değerli, çok iyi bir örnek ama yönetişim ve bu 
gerçek ürünlerin doğru şekilde piyasada bulunmaları 
da oldukça değerli. Belediyenin ayrıca tescil başvurusu 
yapılmış 27 coğrafi işareti bulunuyor. Başvurularda çok 
önemli bir envanter çalışması yapılmış diyerek Antep’i 
çok sevdiğini, bu konudaki çalışmalarını çok beğendiğini, 
Antep’in diğer şehirlere göre çok daha fazla kültürü 
ve Gastronomiyi yaşadığını gördüğünü ve bunu çok 
önemsediğini belirterek konuşmasını sonlandırıyor.      
Zoom üzerinden gerçekleştirilen Eğitim programı  
 
15 dakika süren soru-cevap bölümü ile sona ererken 
taraflara da Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu başarılı 
projenin mutluluğunu yaşamak kalıyor.
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Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nün 
(UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi 

gastronomi alanında temsil eden ilk kent olan Gaziantep, 
geleneksel mutfak kültürü ve zenginliği ile tarihi bir 
merkez, uluslararası bir gastronomi kenti. Gaziantep 
bu konumunu güçlendirmek için son yıllarda büyük 
organizasyonlara imza atıyor. “Uluslararası Sürdürülebilir 
Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi ve Gezisi, 
Farm Network” bu etkinliklerden birisi.  

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i 
Geliştirme Vakfı (GAGEV)’in destekleri ile Sözen 

Organizasyon tarafından düzenlenen Farm Network, 
ülkemizde sürdürülebilir gıda ve biyoçeşitlilik konusunda 
bilinçlenmeyi, örgütlenmeyi, konuyla ilgili kurumlar 
arasında ilişkileri güçlendirmeyi ve tarımla ilgili sektör 
temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.   

15-17 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Kongre, tarım ve gıda sektörü içerisinde yer alan 60'dan 
fazla butik üretici, uluslararası gıda firmaları ile marketler, 
e-ticaret şirketleri, yerli ve yabancı şefler, akademisyenler 
ve Gaziantep’in tarım paydaşlarını bir araya getirdi.
 

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Farm Network - Gaziantep

ULUSLARARASI 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GIDA, BUTİK TARIM 
VE BİYOÇEŞİTLİLİK 
KONGRESİ
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Üç gün süren Kongrede özgün yerel ürünlerin sergilendiği 
stant ve tadım alanları ile buralarda gerçekleştirilen 
çalıştaylar ve fıstık, tohum, biber ve zeytin tarlaları ziyareti 
gibi değişik faaliyetler yer aldı. Tüm gün süren paneller 
ise Batalhöyük'te gerçekleştirildi.  

Bütün gün süren Batalhöyük etkinliği, “Tarımda Yeni 
Dönem ve Geleceğin Çiftçilik Modelleri”, “Türlerin 
Korunması ve Biyoçeşitlilik” ile “Tarım Ürünlerinde Yeni 
Pazarlar ve Pazarlama Stratejileri” başlığını taşıyan  
3 oturumdan ve bu oturumlar altında yer alan  
12 panel ve 7 konferanstan oluşmaktaydı. Tarımın hemen 
bütün boyutlarıyla masaya yatırıldığı kongrede coğrafi 
işaretlere özel bir önem atfedilmişti. Göstermiş oldukları 
yüksek gelişme eğilimleri ile günümüzde küresel bir 
olguya dönüşen Cİ’in benzer gelişmelerin yaşandığı 
Gaziantep’te ön planda olması gelecek için umut vericiydi.   

Böyle önemli bir kongrenin davetlisi ve ilk konuşmacısı 
olmak YÜciTA için büyük onurdu. Nitekim Moderatörlüğünü 
üyemiz Vedat Başaran’ın yaptığı “Gaziantep’in Coğrafi 
İşaretlemedeki Başarısı ve Türkiye’nin Dünyadaki 
Yeri” konulu ilk panel Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun 
konuşması ile başlıyordu. Bu oturumun ikinci 
konuşmacısı ise Kongrenin ev sahibi Sayın Fatma Şahindi. 

YÜciTA kongrenin diğer oturumlarında da yer aldı. Nitekim 
Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Müdürü 
Birol Uluşan, Antre Gourmet Kurucusu Berrin Bal ve 
Neşe Biber, Yemek Kültürü Araştırmacısı Yazar Nilhan 
Aras, Türk Mutfağı Araştırmacısı ve Şef Vedat Başaran 
ve Agro TV haber müdürü Merve Ekinci kongreye katılan 
diğer YÜciTA üyeleriydi. Bu arkadaşlarımızdan Vedat 
Başaran ve Merve Ekinci’nin moderatörlükleri vardı.    
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Açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin'in ev sahipliğinde Gaziantep Valisi Davut Gül, 
ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ile gıda 
ve tarım sektörü temsilcileri ile davetli konuşmacılar katıldı. 

AÇILIŞ KONUŞMALARI  
Gökmen Sözen, Sözen Organizasyon    
Sözen Organizasyon adına konuşan Gökmen Sözen 20 
yıldır profesyonel gastronomi sektöründe çalıştıklarını, 
topraklarımızın zenginliği ve ürün çeşitliğinin en 
önemli güçleri olduğunu vurguladı. Sözen, kendilerinin 
GastroAntep’te Sayın Bakanın destekleri ile ürüne dayalı 
gastronomi festivali yaptıklarını, sadece Türkiye’de değil 
dünyanın birçok noktasında Gaziantep ve ürünlerinden 
söz ettirdiklerini belirtti. 

Yeni Farm Network projelerine verdikleri destek nedeniyle 
Bakan Hanımın kendisi ve ekibine teşekkür eden 
konuşmacı, Sayın Şahin’in ülkemiz mutfağı ve ürünlerine 
verdiği destekler sayesinde Türkiye’nin hem global 
gastronomi konuşulan bir ülkeye dönüştüğünü, hem 
de birçok ülkede fıstığımız, zeytinimiz ve sumağımızın 
Michelin restoranların menülerine girdiğini söyledi. 
Gökmen Sözen bütün bunların bu festivaller sayesinde 
gerçekleştiğini belirterek daha çok çalışıp, daha çok 
tanıtmamız gerekiyor dedi. 
Farm Network ’ün ilk etkinliğini, tarımın başladığı 
bereketli topraklarda, Mezopotamya’da, Gaziantep’te 

başlattıklarını söyleyen konuşmacı, Gastronomi ve tarım 
sektörünü sık sık bir araya getirmenin gerektiğini, çünkü 
şefler ve tarımın çok önemli olduğunu, şeflerin iyi yemek 
yapabilmesi için doğru tarıma ihtiyaç olduğunu, bunun için 
de günümüzde toprak ve sürdürülebilirliğin çok önemli 
olduğunu vurguladı. 

Ülkemizin yüz yıllık tarım tecrübesine ve atalarımızdan 
gelen kültüre, günün teknolojik olanaklarını da ilave 
ederek doğru, adil ve sürdürebilir bir tarım yapabileceğini, 
Farm Network’ün işlevinin de bu olduğunu belirterek, 
amaç kapsayıcı bir tarım zinciri oluşturmak dedi. Ortak 
akılla dünya ve Türkiye’ye daha farklı bir bakış getirmenin 
gerekli olduğunu, günümüzde toprak ve sürdürülebilirliğin 
çok önem kazandığını belirterek ev sahipliği ve destekleri 
için Sayın Şahin’e teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Ev sahibi ve Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Fatma 
Şahin’in konuşmasına geçmeden önce katılımcılara 
seslendirmesi bizzat Sayın Şahin’e ait olan çok etkileyici 
bir Antep tanıtım videosu gösterildi.
    
“Ben burada doğdum, bu topraklarda… Bu yağmurla 
büyüdüm. Buranın rüzgarı, buranın kokusu benim”….diye 
başlayan ve  “Ben binlerce yıllık bir kültürün mirasçısı, 
ben bu şehrin geleceği, ben bu şehrin yeni yüzü,  ben 
dünyanın en güzel coğrafyalarından biri, Ben Antep’im,…. 
Ben Gaziantep’im”, diye biten bir video.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Şahin kongre açış konuşmasına katılımcılara hoş 
geldiniz diyerek başladı. Pandemiden sonra bize ilaç gibi 
geldiniz, şifa getirdiniz dedi. Bu süreçte inşallah, artık 
tünelin ucu gözüktü. Hep birlikte normalleşmeyi yakalayıp, 
önümüzdeki hedeflere hızla gitmek için bir aradayız.  
Bu iş emek istiyor, vizyon, hedef, gayret, iman ve aşk 
istiyor. Bereketli hilalin ortasındayız, Mezopotamya’dan 
Doğu Akdeniz’e açılan kapıyız. Büyük bir coğrafyanın 
büyük bir medeniyetin emanetçileriyiz diyerek, aşağıdaki 
konuşmayı yaptı.
  
Artık altyapı belediyeciliği bitmiştir. Kültürel, sosyal 
belediyecilik yükselen bir değerdir. Artık şehir ekonomisi 
bir belediye başkanının en büyük sorumluluğu ve derdi. 
Burada araştırma yaptık. Küresel ölçekte bu şehrin 
rekabet etme gücü nedir? Çünkü artık şehirler yarışıyor. 
Bireyler, toplumlar, şirketler, herkes bir rekabet içinde. 
Küresel araştırma yaptık. Bize iki şey çıktı. 

Birincisi sanayi. Bugün sanayicilerimiz var. Gıdaya dayalı 
sanayi bizim en önemli noktamız. Pandemi sürecinde 
kendi kendine yetmenin ne olduğunu şehir öğretti. Bu 
maskeler eğer 140 ülkeye sağlık seti olarak gitti ise 
Gaziantep’in 90’lı yıllarda sanayicisinin ortaya koyduğu 
vizyondur, aldığı makinalardır.  O kumaşlar olmasa bu 
kadar hızlı maske üretilemez, bu kadar dünyaya bunu 
götüremezdik. Sanayide dediler ki “Sanayinize eyvallah, 
ancak bunu yüksek teknolojiye geçirmeniz lazım”. Bunun 
için şu anda model fabrikalar kuruyoruz. Sanayi odamızla, 
odalarımızla, Sayın Valimizin başkanlığında GAGEV diye 
kurduğumuz çok özel bir vakıf, bir “Gaziantep Modeli” var. 
Herkesin işin ucundan tuttuğu, herkesin birbirinin üzerine 
atmadan bu alanda ne yapabilirim dediği bir model.  
4 üniversite var. Yeni hedefimiz “Eğitim Şehri Gaziantep”,  
“Bilim Şehri Gaziantep”. 

İkinci geldiğim nokta, dediler ki “Elimizde büyük bir 
kültürel hazine var”. Artık ne kadar altının, petrolün var 
diye sormuyorlar zenginliğinde. Ne kadar kültürel mirasın 

var kardeşim? Bu topraklar sana emanet etmiş. O kadar 
büyük bir zenginliğimiz var ki, Roma döneminin en güzel 
eserlerini Zeugma’da görüyorsunuz. Hitit Dönemi’nin en 
güzel eserlerini Karkamış’ta görüyorsunuz. 5 antik kent, 
müzeler, kültürel miras. 

Artık Asya turizmi kum, deniz, güneş üzerinden gitmiyor. 
Tarihi dokuyu görmek istiyor, farklı bir müzeyi gezmek 
istiyor. Bu turistin bıraktığı değer, Avrupa turistinin 
bıraktığının iki, üç katı. Ekonomi, istihdam. Böyle 
baktığımız yerde bu yapılanları çalışmak gerektiğini 
gördük. 8’inci yılımızdayız. Asım Başkanımızın başlattığı 
Fıstık Festivalleri vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Küresel 
gündemi ne kadar güzel yakaladığını, kültür yolunu nasıl 
oluşturmaya başladığını gördük. Ama bir şey daha önemli, 
sürdürülebilirlik. Alıp onu devam ettirmek, taşımak, 
yukarıya götürmek, bununla ilgili küresel gündemi 
yakalamak. 

8 yılın sonunda gastronomide geçen yıl başlattığımız 
41 Michelin Yıldızlı şefin geldiği gastronomide iki şey 
önemliydi. Verdiğimiz mesaj “Topraktan, güneşten 
tarihten gelen lezzet”. Her şey toprakla başlıyor. Her şey 
kıpkırmızı toprak, yemyeşil ağaçla başlıyor. O yüzden bu 
coğrafyaya Rabbim her türlü nimeti veriyor. Ama bir şey 
daha söylemiş. “Akıl etmez misin ya kulum?” demiş. 
“Aklını kullan” demiş. “Bunun gereğini yap” demiş. 
İşte tam da bunun için bu alanlara çok ciddi gayret 
gösterdik. Tunç Başkan’ın ilçe belediye başkanıyken 
başlatmış olduğu kooperatifçilikte, biz 2014 yılında Tarım 
Daire Başkanlığı’nı kurduk. İkinci dönemde de bu daire 
başkanlığını daha da güçlendirdik. Gastronomide “Lezzetin 
Başkentiyiz” ama “Sağlıklı Lezzetin de Başkentiyiz” 
Artık tükettiğimiz her şeyi organik bir şekilde üretmek 
ve bunun gereğini yapmak durumundayız. Bu yüzden 
gastronomi festivalinde bir şey daha söyledik. Biz baharat 
kütüphanesi açacağız, tohum bankası kuracağız. İsrail 
Anadolu’nun tohumlarını taşıyarak dünyanın en büyük 
tohum bankasını oluşturdu arkadaşlar. Tohum bizde. Akıl 
da bizde. Bunları yapmamamız için hiçbir neden yok. Dün 
bu ekiple hep birlikte Oğuzeli’ndeydik, Şahinbey’deydik. 
Orada bir hasat yaptık, elbette hasat çok önemli ama bu 
hasatın başka bir özelliği daha var. Ata tohumuna döndük. 
Daha önce Ziraat Odası başkanlarımla biz buğdayı aldık, 
buğday tohumunu, sertifikalıyı  çiftçimize dağıttık. Onlar 
da çok memnun oldular, çok teşekkür ettiler. Ama şimdi 
Ata tohumuna döndük. Nedir bu? Bu topraklarda kuraklık 
var. Su yönetimi en büyük sorun. Bu yüzden biz 130 
kilometreden içinden araba geçen 2.60 mt. çapındaki çelik 
borularla su getirdik. Biz bir yandan bu topraklara direnci 
yüksek, az su isteyen tohum gerektiğini anlattık. Tohum 
dedelerimizde idi. Bize güvendiler tohumları emanet 
ettiler. Daha öncesinde dağıtılan sertifikalı tohumlarda 
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alınan verimin 3 katını bize emanet edilen tohumları ekip 
çoğaltarak aldık. Bunu daha az su kullanarak yaptık. 

Bundan sonra ne yapacağız? Birlikte ne yapacağız? 
Yavuz hocam hatırlar 2015 yılında coğrafi işaretler 
konusunda ilgili kişilerle bir toplantı yaptık. Bize bir 
reçete verdiler. Ben mühendisim. Bana doğru reçete 
geldiğinde bunu uygulamak bize ait. Uyguladık. Bugün 
58 tescilli ürünle en fazla coğrafi işaret tescili alan 
şehir olduk. Avrupa Birliği’nden alınan ilk tescil de 
Gaziantep’e ait. Cumhurbaşkanımızın eşi, Hanımefendi 
Ankara Ticaret Odası Coğrafi İşaretler Fuarı’nda bana, 
“Coğrafi İşaretler Nedir?” diye soruyorlar dedi. “Yahu 
bir Anadolu şehrine gidince ‘Sizin neyiniz meşhur?’ un 
cevabıdır aslında” dedi. Her Anadolu şehrinde çok ciddi, 
meşhur olan farklı ürünler var. Dünya’nın bu lezzetlere, 
bu tohuma, bu toprağa ihtiyacı var. İşte coğrafi işaretlerde 
aldığımız nokta, geldiğimiz nokta kıymetli ama yeterli 
değil. Niye? Bu ekosistemde daha bunu biz, ekonomiye 
döndüremedik. Eğer yoğurdumuza başka birileri sahip 
çıkıyorsa, eğer dönerimize başka birileri sahip çıkıyorsa, 
eğer lokumumuza, yani bize dair olan ürünlere hala başka 
birileri kendi ekonomisine döndürüyorsa burada hala sorun 
devam ediyor demektir. Bir yasal düzenleme gerekiyorsa 
bunu yapmak durumundayız. Cumhurbaşkanımızın burada 
Tarım Şurası’nda açıkladığı, Tarım Bakanımızın takip 
edeceği meseleler hukuk devletinde önemli. Ama bir o 
kadar önemli şey ise uygulamalar. İşte bugün beni çok 
heyecanlandıran bu oturumlardan çıkan sonuçlar olacak. 
Bunu biz elimize alacağız, ete kemiğe büründüreceğiz. 
Birlikte bunu akademik dünyanın desteği ile bu işi damdan 
düşenlerin verdiği bilgilerle biz daha iyi peyniri nasıl 
üreteceğiz? Vallahi billahi bir Antepli olarak söylemiyorum. 
İçindeki aroması, keçi sütünün farklılığı ile bizim Antep 
Peyniri’nin ne Hellim’den ne de Mozeralla’dan farkı var. 
Ama biz bunu markalaştırıp dünyaya pazarlamada geri 
kalıyoruz. Onun için bugün buradayız. Bir festival değil bu.  
Bu bir paradigma. Bu bir zihinsel dönüşüm. Bu bastığın 
toprakların altın değerinde ki kıymetini bilme. Ürünü 
markalaştırma. İşte o yüzden sizlere ihtiyacımız var,  
o yüzden birlikte yapacağımız bu çalışma küresel gündem 
içinde çok önemli. 

Biliyorsunuz OECD Şampiyon Şehirler İnisiyatifi’ne davet 
edildim. Paris Belediye Başkanı işin koordinatörüydü. 
Konuşmasının başında şunu söyledi. “Dünya büyük 
bir kaostan geçiyor. Çok Kaotik bir dönem var. Ne 
yapacağımızı bilemiyoruz, bizim ekonomiden ekolojiye 
geçmemiz lazım” dedi. Bizim yıllardır yaptığımız iş bu. 
Ekonomiden ekolojiye geçmemiz lazım. Doğrusal bir 
çalışma var, bunu döngüsele döndürmemiz lazım. Büyük 
bir ekolojik sistem var, insanoğlu kendi eli ile bu sistemi 
bozuyor. Karışmasak doğaya, doğaya saygılı, insana saygılı 

bir bakış açısıyla bu işleri yönetsek, zaten sistem kendi 
kendine çalışıyor. Neden biz kuşların sesini daha fazla 
duyar olduk? Ne oldu bize? Neden o çocukluğumuzdaki 
domatesin kokusunu almıyoruz.  Ama dün Sof Domatesinin 
kokusunda ben, Antep Evi’nde bir salça yapardık bir 
hafta kokusu geçmezdi, onun kokusunu aldım. Dağa, 
taşa, o Antep taşına sızardı o kokular. Koku aynı koku 
değil. Ne gül, gül gibi kokuyor, ne sümbül, sümbül gibi 
kokuyor. Niye? Ata’yı kaçırdık. Ata tohumunu kaçırdık. 
Onun için buradayız. Onun için elimizde çok büyük bir 
nimet var. Bugün Oğuzeli’nin narı derman, Karkamış’ın 
nanesi derman, Araban’ın sarımsağı derman, derman, 
şifa. Bütün bilim dünyası diyor ki “salgından korunmanız 
için kendinizi, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin. C, D 
vitamini, çinko ve magnezyum”. Vallahi ilaç almaya gerek 
yok Antep’e gelecen, Antep yemeklerini tadacan ve kendini 
bu konuda koruyacan diyorum. Şimdi Antep’e gelme 
zamanı diyorum. Artık lezzetimizin, ağzımızın tadı yeniden 
geldi diyorum. Hepinize geldiğiniz için, bu güzelliği bizimle 
paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, 
safalar getirdiniz, şifa ve sağlık getirdiniz diyorum.

Davut Gül,
Gaziantep Valisi 
Sayın Vali konuşmasına 
protokolü selamlayarak ve 
misafirlere hoş geldiniz diyerek 
başladı.   Gaziantep’e tayini 
çıktığında selefi Ali Yerlikaya 
ile görüşüp kentle ilgili bilgiler 
aldığını kendisine belediye 

başkanımız nasıl diye sorduğunda “işinin delisi” diye 
bir yanıt aldığını söyleyerek Sayın Şahin’e sizi dinlerken 
samimiyetinizi ve heyecanınızı görürken o aklıma geldi 
dedi. Burada sizin liderliğinizde çok güzel işler yaptık, 
her bir etkinlikte bir önceki sene yapılan etkinliklerin 
sonucunu görüyoruz. Kurdurduğunuz kooperatifler, Ata 
tohumları, baharat kütüphanesi, çitçilerin bir şekilde 
organize edilmesi, üretici birliklerinin ihtiyaçlarının 
karşılanması her biri bir kalkınma modelinin bir parçası, 
her biri Gaziantep’e bir değer katıyor, hiç şüphesiz bu 
etkinliğe konuşmacı olarak gelen Türkiye’nin en kıymetli 
insanlarının katkıları da gastronomi festivalinde de olduğu 
gibi Gaziantep’te Gaziantep modeli ile yerine getirilmeye 
çalışılacak dedi ve konuşmasını organizasyonda 
görev yapan arkadaşlarımız başta olmak üzere Sözen 
Organizasyona, buna liderlik yapan Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza ve ekibine ve her bir katılımcıya teşekkür 
ediyor hayırlı  uğurlu olmasını diliyorum  diyerek 
tamamladı.
    

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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1.OTURUM: TARIMDA YENİ DÖNEM VE GELECEĞİN 
ÇİFTÇİLİK MODELLERİ:
Gaziantep’in Coğrafi İşaretlemedeki Başarısı ve 
Türkiye’nin Dünyadaki Yeri 
Tarihi derinlikleri olan coğrafi işaretler bütün dünyada 
hızla gelişirken, eşsiz bir coğrafi işaret potansiyeline 
sahip olan Türkiye’de de benzer gelişmeler yaşanıyor ve 
bu süreçte Gaziantep’in çok özel bir konumu bulunuyor. 
  
“Gaziantep’in Coğrafi İşaretlemedeki Başarısı ve 
Türkiye’nin Dünyadaki Yeri” başlığını taşıyan oturum 
Türk Mutfağı Araştırmacısı ve Şef Vedat Başaran 
moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelin konuşmacıları 
YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Gaziantep 
Belediye başkanı Fatma Şahindi. 

Moderatör Başaran, “Böyle bir günde burada hep beraber 
olmak çok güzel, Antep’te olmak zaten her zaman güzel” 
diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü.  

Vedat Başaran 
Antep’te olmak her zaman 
kıskanılan bir organi-
zasyondur. İnşallah bu pande-
mi sürecinden sonra iyi bir 
dönem yaşarız, daha büyük 
kalabalıklarla Antep’e gönül 
bağı olan ve Antep’e hayran 

olan insanları da daha önceleri yaptığınız gibi tekrar o 
günlere döneriz.  Ama böyle zor zamanlarda dahi proje 
aksamıyor, tam tersine proje daha da yoğunlaşarak devam 
ediyor. Şimdi biz tarladan sofraya kelimesi yerine, bence 
sofradan tarlaya dönmenin ne kadar akıl karı olduğunu 
bugünkü aklın, bilimin sayesinde öğrenir hale geldik. 
Antep’in coğrafi işaretlerde geldiği nokta, Türkiye’nin 
geldiği nokta, coğrafi işaretle ilgili bizler ne anlıyoruz? 
Aşçılar ne anlıyor? ev kadınları ne anlıyor? Acaba İstanbul 
pazarlarına da coğrafi işaretler girecek mi? Pazarcılar 
acaba bunu takacaklar mı?  Marketlerde biz bunları 
görebilecek miyiz? Görmeli miyiz?  Nasıl algılayacağız?  
Bunla ilgili sorunlarımızı paylaşacağız, çünkü bundan 
sonra coğrafi işaretle ilgili önemli başarılar yapıldı.  
Tabii ki devamı arkadan geliyor, gelmeye devam edecek. 
Şimdi Türkiye gibi bir ülkede böyle yeni bir kavramı 
oturtabilmek kolay bir şey değil, bu iş maalesef olmuyor. 
Yavuz hocam bu konuda önünde eğildiğim, dizlerine 
kapandığım, bir düşüncenin Türkiye’deki önderidir. 
Kendisine tabii ki uzun ömürler ve başarılarının devamını 
diliyoruz. Enerjisi hepimize akmıştır, şimdi bu konuyla 
ilgili anlayabileceğimiz gibi Yavuz hocam çünkü anlamak 
çok önemli anlayabiliyorsak yapıyoruz yoksa dinlemekle 
bu iş maalesef olmuyor, Bunu en iyi anlatan sensin 
Yavuz hocam, çünkü kısa sürede burada bize inanılmaz 
başarılar yaşattınız.

Profesör Tekelioğlu teşekkür ederim sevgili Vedat anlamak 
önemli ama anlatabilmekte önemli diyerek başladığı 
konuşmasına şöyle devam etti.

Yavuz Tekelioğlu
Sayın Valim, Sayın Büyükşehir 
Belediye Başkanım, Sayın  
İzmir Köy Kalkınma Koopera-
tifleri Birliği Başkanı, Sevgili 
Neptün ve sizin oraların nesi 
meşhur sloganının yaratıcısı 
Antalya Ticaret Borsası 

Başkanı sevgili Ali Çandır, sayın konuklar hepiniz hoş 
geldiniz.  

Ben gösterilen videodan çok etkilendim o nedenle 
konuşmama “Ben Antep’im, ben Gaziantep’im” diyerek 
başlamak istiyorum.

Bu konferansı düşünen, düzenleyen, emekleri geçen 
herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sayıda insan 
var mutlaka ve en önemli teşekkürüm de konferansta 
coğrafi işaretlerle ilgili bir bölümün, bir oturumun olması, 
Fatma Hanım’la beraber olmak, ayrıca Ayşin Hanım da 
burada olacaktı, maalesef gelemedi. Ayşin Hanım bir 
YÜciTA üyesidir. Vedat Bey de bir YÜciTA üyesi. Ben zaten 
YÜciTA’nın kurucusuyum. Yakında Fatma Başkanımı 
da YÜciTA’nın üyesi ve Gaziantep Belediyesini de 
YÜciTA’nın paydaşlarından yapacağız inşallah. Bu işleri 
boyutlandırmak adına.

YÜciTA, “Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı”dır. Kısa adı YÜciTA. Bilgisayarınızda 
YÜciTA.org diye girerseniz göreceksiniz. İçinde  
10 çalışma grubunun, 48 aktif üyenin ve 1200 gönüllüsünün 
olduğu bir araştırma ağı. Gönüllü bir araştırma ağı. Eşi 
ve benzeri ne Türkiye’de ne de dünyada yok. Bunları 
ben gerek ulusal ve gerekse uluslararası toplantı ve 
konferanslarda söylediğim zaman insanlarda bıyık altı 
bir gülümseme oluyor.  Ben Fransa’da doktora yaptım, 
orada bir enstitüde ders verdim, oradan esinlendim. 
Araştırma ağları Fransa’da üniversite bünyesi içindedir. 
Hepsinin mekanları vardır, donanımları vardır, personeli 
vardır ve bütçesi vardır. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Bizim 
sadece Türkiye için atan bir kalbimiz var. Kasamız boş, 
paramız yok ama içinde Türkiye sevgisi var. Sloganımızda  
“Her şey Türkiye İçin”dir. Şu anda Türkiye’nin en önemli 
sivil aktörüyüz. Uluslararası kuruluşlar da YÜciTA’yı tanır 
ve toplantılarına davet ederler. Gönüllü bir araştırma ağı 
ve söylediğim gibi  şu anda önemli bir araştırma ağıyız. 
  
Vizyonumuz coğrafi işaretlerde Türkiye’nin en önemli 
sivil aktörü olmak ki bunu yıllarca önce gerçekleştirdik. 
Misyonumuz da Türkiye’de iyi çalışan, iyi işleyen ideal 
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bir coğrafi işaretler sisteminin gerçekleşmesi için 
çaba harcamak. Bunun için çok çaba harcıyoruz. Bu 
yaşımda benim Türkiye’de ayak basmadığım, yer 
kalmadı. Çünkü coğrafi işaretler Türkiye için son 
derecede önemli sosyo-ekonomik ve kültürel açılımlar 
sağlayabilecek bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin 
mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Ben her zaman 
Türkiye topraklarında boşuna petrol aramasın, 
petrol burada, Gaziantep’te, Hatay’da, Diyarbakır’da 
diyorum, ancak bunun yolu söylediğim gibi etkin bir 
coğrafi işaretler sisteminin kurulmasından geçiyor.  

Hepiniz coğrafi işaretleri çok iyi tanıyorsunuz, ancak 
onlara coğrafi işaret denildiğini belki bilmiyorsunuz: 
Sözgelimi, bir markete giriyorsunuz, Kars Kaşarınız var 
mı, ya da Ezine Peyniri bulunur mu? Diye soruyorsunuz. 
Bir tatlıcıda bu, Antakya Künefesi oluyor. Bakın bunların 
hepsi birer coğrafi işaret. Çok kısa tanımıyla coğrafi işaret 
bir ürünü gösteren yer adıdır. Ürün o yer adıyla tanınmış, o 
yer adıyla özdeşleşmiş ve o yer adıyla çağrılan bir üründür.  
Coğrafi işaretin olabilmesi için mutlaka ürünün önünde 
bir yer adı bulunmalıdır. 
  
Burada coğrafi işaretler dersi yapmak istemiyorum. 
Artık herkes öğrendi, coğrafi işaretin söz gelimi türleri 
nedir? Koruma kaç şekilde olur? Menşe adı, mahreç 
işareti nedir? Bunlara değinmek istemiyorum. Ancak 
isteyenleriniz olursa onları da açıklarım. Ama coğrafi 
işaretlerin katkıları ile ilgili birkaç örnek vermek istiyorum.   
Coğrafi işaretlerin çok önemli faydaları var. Örneğin; 
Kuzey İtalya’da Parma, Reggio Emilia, Modena, ve 
Bologna bölgesinde Parmesan adlı bir peynir üretiliyor. 
Orada YÜciTA olarak araştırma yaptık. Bu peynirin değer 
zincirinde, yani süt üreticileri, peynir üreticileri, peynirin 
olgunlaştırıcıları ve ticari kesimin tümünde tam 50 000 
kişi çalışıyor. Yaratılan katma değer Parmigiano-Reggiano 
Konsorsiyumu verilerine göre 2018 yılında tam 2,4 milyar 
avro. Bir peynir düşünün üretildiği bölgenin ekonomik 
gücü, ekonomik motoru. Bölge Parmesan’la yatıyor, 
Parmesan’la kalkıyor. Antep nasıl fıstıkla özdeşleşmiş bir 
kentse orası da peynirle özdeşleşmiş.

Roquefort peynirini hepiniz tanıyorsunuz, yedim demeyin 
çünkü çiğ sütle üretildiği için Tarım Bakanlığı ithalatına 
izin vermiyor. Çiğ koyun sütü, Lakon ırkından elde ediliyor.  
YÜciTA orada da araştırma yaptı. Roquefort 539 kişinin 
yaşadığı bir köy, ama tüm dünyanın tanıdığı kendi adını 
taşıyan bir peyniri üretiyor. Fransızlar ona kralların 
peyniri, peynirlerin kralı adını veriyor. Özelliği mağaralarda 
olgunlaştırılan küflü bir peynir olması.

Penicillium Roqueforti adı verilen küf, mağaralardaki 
peynirler içinde gelişiyor ve peynire o müthiş lezzet ve 

aromasını veriyor. Sakın Danish blue ile karıştırmayın 
çünkü o yıllarca Türkiye’de Roquefort diye satıldı.  
İnsanlar onu tadınca Roquefort da bu muymuş?  Diye hayal 
kırıklığına uğradı.  Çünkü keskin küf kokusu nedeniyle 
irrite edici ağır bir tada sahip. Roquefort yılda 340 ile 360 
milyona avro arasında bir katma değer sağlıyor. Değer 
zincirinde tam 10.000 kişi çalışıyor. 

Coğrafi işaretlerde böyle çok kırsal kalkınma örnekleri 
var, Sözgelimi Fransa’nın Juralar’ı.  Bu bölge dağlık 
bir bölge, orada hayvancılığın dışında hiçbir ekonomik 
faaliyetin gerçekleştirilmesi mümkün değil. Ama Comté 
peyniri oraya hayat vermiş. Comté çiğ inek sütünden 
yapılan bizim Kars Kaşarı’na benzeyen, sert bir peynir. 
Onun da değer zincirinde tam 10.000 kişi çalışıyor ve 
Juralar’ın can damarı. 

Coğrafi işaretlerin daha birçok önemli katkısı var.  
En önemli katkısı şüphesiz haksız rekabeti önlemesi. Ben 
Antalya’da oturuyorum, Finike ilçemiz var, biliyorsunuz 
orası portakalıyla ünlü, önemli bir ilçe ve çok özgün bir 
portakal üretiyor. Üç sene önce tescilli coğrafi işaretler 
de amblem kullanma yönetmeliği çıktı ve şu anda kör 
topal yürüyor. Bu yönetmelik çıkmadan önce, Finike‘de 
yılda 140-150.000 ton portakal üretilirken İstanbul haline 
450-500.000 ton portakal Finike Portakalı adı altında 
giriyordu. Bundan zarar görenler şüphesiz Finike Portakalı 
üreticileri ve o portakalı Finike Portakalı zannederek satın 
alan tüketiciler oluyor.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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Coğrafi işaretler aynı zamanda tüketicileri aydınlatıyor, 
onları yönlendiriyor. Günümüzde tüketiciler çok seçici.  
Ürünün özelliklerini, nereden geldiğini, yani kökenini 
bilmek istiyorlar, arkasındaki hikayesini tanımak istiyorlar. 
Bu nedenle coğrafi işaretler tüketicileri aydınlatıyor, onları 
yönlendiriyor.

Coğrafi işaretler turizmi ve gastronomiyi geliştiriyor. 
Coğrafi işaretleri gelişmemiş bir gastronomi mümkün 
değil. Coğrafi işaretler ve gastronomi bir madalyanın iki 
yüzü gibidir.  Antep baklavası antepfıstığı olmadan olmaz. 
Antep fıstığında üretim ve kalitede sürdürülebilirlik 
sağlanırsa Antep Baklavası her zaman olacaktır.

Şimdi çok hızlı bir şekilde dünyaya bakalım. Dünyada 
tescilli şu anda 10.000 coğrafi işaret var. Bunun 1000’i 
gelişmekte olan ülkelerde. Ancak bu ülkelerde yasal 
mevzuat kısıtı nedeniyle geri kalan coğrafi işaretleri 
maalesef korunamıyor.  Avrupa Birliği’nde şu an 1356 
coğrafi işaret var.  Başı 311 tescille İtalya çekiyor. Ülkeler 
arasında korkunç bir rekabet söz konusu. İtalya’yı 257 
tescille Fransa takip ediyor, daha sonra 199 tescille 
İspanya geliyor. Bizim yedide bir büyüklüğümüzde olan 
Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden alınmış tam 113 tescili 
bulunuyor. Güney Kıbrıs’ın bile, 9 tescili var. Dolayısı ile 
çok çalışmamız gerekiyor.  Özellikle Avrupa Birliği’nden 
alınmış tesciller son derecede önemli. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’nden ilk tescilini Antep Baklavası ile Aralık 

2013’te Gaziantep aldı. Gaziantep’i buradan alkışlamanızı 
istiyorum. Antep Baklavası tescili Gaziantep Sanayi 
Odasına ait. Oda arkasında hiçbir kamu desteği olmadan 
tam dört buçuk yıl mücadele etti. İkinci tescilimiz 
biliyorsunuz Aydın İnciri, üçüncüsü Malatya Kayısı, bu 
devam ediyor. 7 tane tescilimiz var.   Son ikisi bu sene 
gerçekleşti.

Coğrafi işaretlerin yaratmış olduğu ciro dünya ölçeğinde 
200 milyar doların üzerinde. Avrupa Birliği’nde ise 100 
milyar avro. Belirttiğim gibi son derece etkin kırsal 
kalkınma araçları.

Türkiye coğrafi işaretlerin neresinde? Biraz da ona 
bakalım.  Türkiye’ye coğrafi işaretler Merih’ten düşmedi. 
Biliyorsunuz 1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü, GATT 
görüşmeleri sonucunda Marakesh’te kuruldu. Dünya 
Ticaret Örgütü’nün “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet 
Anlaşması (TRIPS)” var. Bu anlaşmayı imzalayan bütün 
devletler, ki bunların arasında Türkiye’de bulunuyordu, 
kendi ülkelerinde coğrafi işaretleri koruma angajmanı 
altına girdiler ve Türkiye buna uyarak 1995’te 555 sayılı 
“Coğrafi İşaretlerin Korunmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname’yi çıkardı. Bu kararname çok eksikti belki 
çıkarılmamalıydı, ama zorunluyduk.  Kararname 2017 
yılında “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun çıkarılışına kadar 
yürürlükte kaldı.  Düşünün coğrafi işaret potansiyeli 
bu denli yüksek bir ülkede “Türk Patent Enstitüsü 
Markalar Dairesi” içindeki sadece birkaç uzman bununla 
uğraşıyordu. Ancak yeni yasa Türk Patent içinde bir 
“Coğrafi İşaretler Dairesi’nin kurulmasını öngördü.  
Bu dairenin içinde halen 10-15 kişi çalışıyor. Biz YÜciTA 
olarak bu dairenin de Türkiye’nin potansiyeli karşısında 
yeterli olamayacağını düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye 
uygulamasında tüm ürünlerin tescil alma hakkının 
olması, kurumlarımızın yerel değerlerine sahip çıkma 
konusundaki duyarlılığı, yeni yasa ile düşürülen tescil 
maliyetleri ve kentlerimiz arası şiddetlenen rekabet tescil 
başvurularını önemli ölçüde arttırmaktadır. Bir dairenin 
ise böylesine yüklü bir iş hacminin altından kalkması 
mümkün değildir.

Sayın Bakanla da, Ayşin hanımla birlikte görüştük. 
Mutlaka ve mutlaka ülkemizde coğrafi işaretlerle 
ilgili, dünyanın her tarafında olduğu gibi, ayrı bir birim 
kurulmalıdır. Bu birim Türkiye’nin kalite politikalarıyla 
ilgili olacak, adı da “Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü” 
olabilir. Bakın bu Enstitü kurulmazsa bütün samimiyetimle 
söylüyorum, Yavuz hoca söylemişti dersiniz, hepiniz şahit 
olun, yürümez, yürümüyor. 25 yıldır hiçbir şey değişmedi. 
Sadece tescil veriyor, tescil alıyoruz Yani coğrafi işaret 
algılaması sadece tescil ve tescil sayısının arttırılması. 
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Fransa’da 2019 yılında coğrafi işaretlerle ilgili katıldığım 
bir seminer sonucunda çıkan kararlardan bir tanesi de 
çok tescilin coğrafi işaretleri öldürdüğü konusunda idi.  
Tüketiciler coğrafi işaretlere olan güvenlerini kaybediyor. 
Ülkemizde bir başka tehlike de Türkiye’nin uluslararası 
platformlarda coğrafi işaretlerini itibarsızlaştıran bir ülke 
konumuna düşmesidir ki bu durumda Avrupa Birliği’nden 
de zor tescil alırız. O nedenle bu işe ciddiyetle bakmak 
zorundayız.  

Bugün itibari ile Türkiye’de tescillenmiş 776 coğrafi 
işaret var.  Ben Antalya’dan çıkarken 770 tescil vardı, 
dün akşam 776 oldu. Bunlardan iki tanesi Antep’e ait. 
Alkışlayalım lütfen. Biri “Antep Alaca Çorba” diğeri de 
“Antep Kabaklama”. Şu anda 776 tescilimiz var, 715 
başvuru da tescilini bekliyor. 

Peki, Gaziantep bu tescillerin neresinde? Şu anda 
Gaziantep’in alınmış 58 tescili var, yani Antep coğrafi 
işaretlerde Türkiye’de lider, sizi kutluyorum, bütün 
Gaziantep kurumlarını kutluyorum ve Gaziantep’ten 
sadece bir şey istiyorum. Tescil tamam, ancak bundan 
sonra yönetişim ve denetimde, Gaziantep için bir model 
oluşturmak gerekiyor. İşte o zaman sistem katma değer 
yaratan bir sisteme dönüşecek, üreticileri buraya entegre 
edeceğiz. Bunlarla ilgili olarak Sayın Başkanımla inşallah 
ilerde görüşeceğiz. 

Şimdi de çok kısa bir şekilde tarihsel sürece bakalım. 
Gaziantep bu işe 2000 yılında başladı. O tarihte alınmış 
tek tescili var. Gaziantep Fıstığı. Onu, 2008 yılında 
Gaziantep baklavası izledi. Bundan sonra 8 yıl hiç tescil 
yok. 2016’da iki tescil var. 2017 de 9 tescil. Bakın birden 
tescil sayısı 9’a çıkıyor. Burada çok önemli bir faktör var. 
Sayın Cumhurbaşkanı’nın 2015-2016 Türk patent ödülleri 
törenlerinde yapmış olduğu konuşmalar.  Bu konuşmaları 
ile Sayın Cumhurbaşkanı bulundukları yerlerin yerel 
değerlerine sahip çıkmaları ve onları tescillendirmeler 
konusunda bütün kurumlara çağrıda bulundu. O çağrılar 
başvurularda bir kırılma oluşturdu ve takip eden yıllarda    
tescillerde müthiş patlamalar yaşandı. 

Sonraki yıllara baktığımızda Antep’in 2018’de 6, 2019 
yılında ise 3 tescilinin daha olduğunu görüyoruz. Sayın 
Başkanın göreve başlaması, bu arada Gaziantep’in 
gastronomi dalında UNESCO’nun “Yaratıcı Şehirler Ağına" 
girmesi, gelişmeleri daha da boyutlandırıyor. Nitekim 2020 
de 12 tescil, 2021 yılı ilk altı ayında ise 21 tescil alınmış.  
Bu bir rekor, zaten öyle zannediyorum sene sonuna kadar 
bu 40’ı aşacak.  Çünkü halen başvurusu yapılmış tescilini 
bekleyen 46 ürününüz bulunuyor.  
  
Peki Gaziantep’te kimler tescil alıyor? Çok hızlı bir şekilde 
bakalım. Büyükşehir Belediyesi’nin şu anda alınmış tam 

15 tescili mevcut. Onu aynı miktarla Gaziantep Ticaret 
Borsası takip ediyor, Daha sonra 14 tescille Gaziantep‘i 
geliştirme vakfı GAGEV geliyor.  Tescillerde güzel bir 
dağılım söz konusu. Bunların dışında Gaziantep Kulübü 
ile Nizip ve Oğuzeli ’de tescil sahipleri arasında yer alıyor.  
Alınmış 58 tescilden 53’ü gastronomi ile ilgili, dolayısı ile 
bu, Gaziantep’e özellikle düzenlemiş olduğu uluslararası 
gastronomi festivallerinde büyük güç katacak. 
Gaziantep’in başarılı olduğu bir başka şey daha var. 
Kurumsal yapılanmayı son derecede iyi gerçekleştirmiş, 
Kurumlar arasında bir iş birliği var. Burada beni biraz 
hayal kırıklığına uğratan ve soru sormam gereken şey, bu 
işi başlatan Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi 
Odasının 2000 ve 2008 tescillerinden başka tescillerinin 
olmaması. Kurumsal yapılanma son derecede önemli 
bunun en son örneği sayın başkanın Tarımsal Hizmetler 
ve Gıda Dairesi bünyesi içinde coğrafi işaretlere yönelik” 
Coğrafi İşaretler ve Markalar Şubesi’ni kurmuş olması, 
sizi kutluyorum. Bu coğrafi işaretlerde Türkiye’deki ilk 
resmi yapılanma sayın Başkan, tebrik ediyorum.
          
Biraz öncede söylediğim gibi, coğrafi işaretler sayın valim 
bir sacayağıdır. Tescil, yönetişim ve denetimden oluşur. 
Bu üç ayak iyi çalışırsa sistem yürür ve kendisinden 
beklenen sonuçları doğurur. Bizde sadece tesciller 
çalışıyor. Üretici örgütleri sistemin içinde yok. Alınan 
tescillerin %81’i TOBB, vilayet, belediye kaymakamlık ve 
özel idare gibi üretici olmayan kuruluşlara ait. Bu nedenle 
üreticilerin sisteme mutlaka entegre edilmesi gerekiyor. 
Bakın Gaziantep’in başvurularda, bekleyen 46 ürünü 
var ancak bunlardan sadece birisi bir üretici örgütü.  
O da “Gaziantep Sahan Kaymağı” üreticileri. Dolayısıyla 
üreticilerin sisteme entegre edilmesi gerekiyor.
    
Buradan son cümleyi söylüyorum, Tarım ve Orman 
Şurası sonuç bildirgesi 21 Kasım 2019 tarihinde bizzat 
Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı, 38. Madde aynen 
şöyle:” Coğrafi İşaretlerde yönetişim ve denetim 
konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır”. 
Yönetişimle ilgili bir madde mutlaka yasaya ilave 
edilmelidir. Bu tescil alan kurumların coğrafi işaretle ilgili 
yapmak zorunda oldukları şeylerdir. Kurumlar alıyorlar 
tescilleri ve belgeleri duvarlara asıyorlar.  
 
Sözlerimi bitirirken bu konferansın hem coğrafi işaretler 
açısından, hem de Gaziantep’in tümü açısından faydalı 
olmasını, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, konferansı 
düzenleyenleri tekrar kutluyorum. 

Vedat Başaran 
Çok teşekkür ederiz hocam. Tabii hocam bunları çok 
hızlı bir şekilde özetledi, ama hepsi bir başlık, hepsi 
önemli dersler. Hocam Türkiye’de bulunduğumuz 
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şehirlerin hepsinde mutlu değil ama Gaziantep hocamın 
beklentilerini önemli ölçüde yerine getirmiş öyle değil mi 
hocam? Antep ortamının içinde hem başarıları bulmak, 
hem bunları kucaklayan insanlarla beraber olmak 
önemli. Türkiye’nin Antep’ten alacağı çok dersler var, Çok 
teşekkür ediyorum hocam iyi ki varsınız. 

Antep hakikaten çok aktif bir bölge. Şöyle söyleyeyim, 
fıstığın hikayesi çok eski değildir, yani cevizli baklavadan 
şimdi fıstıklı baklava meselesi çok hâkim bir hale geldi. 
Ama ceviz Türkiye’de tamamen ithal ürüne dönüştü. 
Baklavanın böyle bir bağlayıcılığı var, yani baklava fıstık 
ilişkisi fıstık tarımını geliştirdi belki, ama ceviz ithalatını 
arttırdı. Dolayısıyla neyi tüketiyoruz?  Ne yapıyoruz? Bunu 
bilmemiz lazım.  

Sayın Başkan, tabii yaptığınız bu çalışmalarda siz hem 
halkın içindesiniz hem halkın kendisisiniz, yani bizzat 
yaşıyor ve tüketiyorsunuz. Biz acaba halkımıza Antep’ten 
başlayarak Türkiye’deki bütün insanlara kendi ürünümüzü 
nasıl benimseteceğiz? Böyle bir sıkıntı var. Çünkü 
karşımızda büyük bir rakip var; ambalajlar, marketler, 
süpermarketler, süslü reklamlar, etkileyen reklamlar, 
pazarlama sektörü, dünya. Artık beslenmeye biz 
kendimiz karar vermiyoruz. Doktora soruyoruz, magazine 
bakıyoruz, televizyondaki aşçıyı izliyoruz. Bunların hiçbiri 
kontrollü bir şey değil. Bunlar çalakalem kendi istedikleri 
gibi konuşuyorlar, toplumun neyle ilgilenmesi gerektiği 
ile ilgili değer yargıları maalesef kontrol edilemiyor 
Türkiye’de.  Nasıl Yapacağız başkanım bunu?

Fatma Şahin
Ben çok teşekkür ederim. Hakikaten hocamı can kulağıyla 
dinledim, notlarımı da aldım.  Geldiğimiz yer önemli, çok 
kıymetli fakat çok yapılacak iş var. Bilgi borçlandırıyor.  
Hocamın verdiği notlardan on tane görev çıktı şimdi, 
hakikaten hocam ne yapacağız bilemiyorum. Halkla 
birlikte bu yolculuğa girilmezse sığ kalıyor, derinleşmiyor. 
O istediğimiz etki analizine dönüşmüyor. Üç şey önemli: 
İyi yönetişim, ben burada hakikaten hem Valime, hem 
bütün başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Belediyeler 
bu işe sahip çıktı. Zihinsel dönüşüm burada. Bakın Oğuzeli 
belediye başkanımız nar suyu tesisini kurduğunda, attığı 
tweet lerin altında diyorlarmış ki “bu hanım işi, sen git 
yol yap” diyorlarmış. Zihinsel dönüşüm burada, liderlik.  
Bunun bir ekonomi olduğunu, bir istihdam olduğunu, bir 
ihracat kalemi olduğunu anladı şimdi Oğuzeli. Oğuzeli’nde 
erkekler işten geliyor patlıcan oyuyor, hanımlarla birlikte 
patlıcan oyuyor.  Niye?   Ekonomi.  Oğuzeli sosyal yardımı 
en az alan ilçemiz oldu. Kadını ile, erkeği ile, herkes bu 
işin ne işe yaradığını gördü. Aile ekonomisi. Dolayısıyla iyi 
yönetişim. Birlik başkanlarımız, oda başkanlarımız çok 
ciddi bir şekilde alanın içindeler.  Halk istediğimiz kadar 

geldi mi?  Şöyle: Pandemi de aslında bu çok net anlaşıldı. 
Ben 2014 yılında başkan olup esnafı topladığımızda işte 
gastronomi diyorum, o diyorum, bu diyorum.  İlk toplantıda 
demişler ki, yahu başkan acaba bize ceza mı yazacak? 
Başkan ne yapmak istiyor? Dedim ki bir kadın başkan 
geldi yeme içme işiyle uğraşıyor demeyin. Ekonominin 
olduğu yerde yeme içme olur. Bakın Avrupa’ya nerede 
ekonomi varsa, şehir ekonomisi güçlüyse, finansal 
ekonominin olduğu yerde gastronomi var hocam. Bu bir 
eko sistem. Pandemide gelen giden azaldı, esnaf sıkıntı 
yaşadı. Dediler ki bu o kadar önemli ki milyonlarca insan 
geliyor. Geldiği zaman bir eko sistem var, o sistemden en 
çok kim besleniyor?  Küçük esnaf besleniyor. Bu çiftçiyi 
rahatlatıyor, bir eko sistem var. Dolayısı ile iyi yönetişim 
önemli. Eğitim, biz mütemadiyen eğitim veriyoruz, vermek 
durumundayız. 

Üçüncüsü denetim, maalesef burada iyi değiliz, çünkü 
özellikle bizler, seçilmişler olarak bu konuda çok risk 
almıyoruz, alamıyoruz. Sorunumuz var. O yüzden bu yasa 
çok önemli. Yasada devletin görev tanımları içerisinde, 
bizde kendi görev tanımlarımızı aldığımız zaman zaten 
adamın canı yanıyor diyorum, şimdi zabıta bu işin 
başındaki arkadaşlar bir şey yapınca, yahu adamın canı 
yanıyor, hasta, bir de gidip adama denetim yapıp daha 
da mı canını yakacaksın? Diyorum. Böyle bir dönemsel 
sorunla karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla hukuk 
devletinde bu yasal durum önemli. Toplumun buna 
inanması çok önemli, toplumu arkanıza almadığınız bir 
gastronomi olmuyor. O yüzden biz Gastroantep’te ikinci 
bölümde halkla birlikte, ilçe bazlı yapıyoruz.  Elimizde çok 
kuvvetli zaten. İlçede gıda sektörü ve gıdaya dayalı sanayi 
o kadar yüksek ki. Bu tarafta fıstık, Nizip tarafında zeytin, 
bu tarafta üzüm ve biber, zaten çok yüksek. Dolayısıyla 
bizim burada, bunu anlatmamız lazım.  Bizim insanımız 
çok hızlı hareket ediyor, hem hızlı anlıyor, biraz başta 
yavaş hareket ediyoruz, planlama sorunumuz var. Kervan 
yolda dizilir diyoruz. Biraz Akdeniz insanının yapısı var.   
Ama inanırsak ta, Allah bize öyle bir cevvallik vermiş ki, 
aradaki farkı çok acayip kapatıyoruz. 
 
Şimdi halkı bu gündemin içine alırsak, onun aile 
ekonomisine bunu inandırırsak, Avrupa 100 yılda buraya 
gelmişse, vallahi biz on yılda geliriz. İnanırsak çok hızlı 
başarıyoruz. Bu çok önemli halkla birlikte bu yolculuğa 
gitmek. Bunu yaptığımız zaman, bunu başaracağız, 
eksiklikler var, farkında değiliz.  Ama hocamın sayısı 
az, hocamın sayısı çoğalıyor, gençlerin gündemine 
giriyor. Mesela Gastroantep’te beni iki şey çok etkiledi.  
Çadıra girmek için binlerce genç sırada bekliyordu. 
Yahu başkanım, biz İzmir’den geldik, bu şefin sunumunu 
benim görmem lazım diyor. Daha önemlisi şef sunumunu 
yaparken Antep fıstığını aldı, kullandı, tek başına 
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kullanmadı. Burada makro zincirde olanlar var, onu 
zincire aldı. Devam ettirdi.  Bu lezzete dünyanın ihtiyacı 
var, tek tip lezzetten usandı dünya. 

Anadolu’daki bu çeşitlilik onlara beraberinde yeni bir tat 
getiriyor, ondan sonra Seray başkanla dışarı çıkarken hiç 
unutmuyorum, kadınlar dediler yahu başkanım sumağımı 
Venezüella bitirdi, nar ekşimi de Kolombiya’lılar bitirdi. 
Görüyor musunuz acayip bir şey. Dolayısıyla kadınların 
örgütlenmesi, kooperatifleşme. O yüzden şimdi 
başkanın anlatacağı tecrübe önemli.  İnanırsak acayip iş 
çıkarıyoruz ve başarıyoruz. Şu oldu mesela, bizim ceviz 
kıracağımız onlara çok ilginç geldi. Fıstık kıracağımız, 
dolma oyacağımız.   Bunlarda patlama oldu. Acayip 
sipariş geldi. Hiç farkında değiliz. Mesela bizim patlıcanı 
benim yaşımda olanlar bilir. Biz patlıcanı oyarken o kadar 
zorlanırdık ki; önce patlıcanı açacan, sonra kazıyacan, 
sonra elinle çıkarıcan, patlıcanın olur hali kalmıyordu 
çıkana kadar. Şimdi bir şey icat etmiş Oğuzeli, o kadar 
çok akıllı insanımız var ki. Aynı anda bir hareketle 
üçünü birden yapıyorsun. Şimdi ihracatta patlayacak bu. 
Kendi başımıza, kendi göbeğimizi kendimiz kesip, kendi 
derdimize kendi dermanımızı bulan bir milletiz. Biz bunu 
başaracağız inşallah. 

Yalnız bir konuda sıkıntı var, şehirler hayırda yarışmadan 
daha çok bir kıskançlığa dönüşüyor. Ben buradaki söylemi 
şöyle diyorum, şehir milliyetçiliği öldü, bölgesel kalkınma 
var.  Bölgesel kalkınma. Bir adam buraya geldiği zaman 
bir şehre gelmeyecek. Destinasyon, bu dilimizi bağlayıcı 
ve örgütleyici hale dönüştürmemiz lazım. 

Vedat Başaran 
İnşallah bunu da biliyoruz, gördük de. Sadece Antep 
boyutunda kalmayacak, ülkemizin tamamına yayılacak. 
Yol gösteren Antep’in bu konuda model olması önemli. 

Coğrafyadan, coğrafi işaretlerden bahsediyoruz, belki 
sınırınızın bittiği yerde Urfa’nın coğrafyası başlıyor. Halbuki 
aynı coğrafyanın içindesiniz, dolayısıyla olaya şehirsel 
yönden bakmanın bir mantığı hiç yok. Çünkü akademik 
bir ifadesi yok. Coğrafya şehir sınırlarıyla, siyasi sınırlarla 
bölünmemeli. Bu anlamda hareket etmek gerek. Hocam 
tabii çok mücadele ediyor ve sürekli bir şekilde çalışıyor 
ama Antep’te bulduğumuz huzur bizi son derece mutlu 
ediyor çok teşekkür ederiz.

Moderatör Vedat Başaran oturumu sonlandırırken. 
YÜciTA’nın Sayın Şahin’e bir hediyesi olacağını söyledi, 
Prof: Dr. Yavuz Tekelioğlu hediyelerini takdim ederken 
“Sayın Başkanım, bu bizim dergimiz, YÜciTA Türkiye’ye 
ilk coğrafi işaretler dergisini kazandırdı.  Bu birinci   
sayımız.  Size postayla ulaştıramadık, ben bizzat getirdim. 

Gaziantep’in de dergide çok özel bir konumu var, YÜCİTA 
sizin coğrafi işaretler konusunda ki duyarlılığınıza kayıtsız 
kalamazdı. O nedenle size bir de küçük plaketimiz 
var, kabul ederseniz seviniriz diyerek YÜciTA plaketini 
kendisine sundu.  Karşılıklı teşekkür ve alkışlarla birinci 
oturum sona erdi.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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KONGRE’nin Diğer Oturumlarına Katılan YÜciTA Üyeleri 

2.OTURUM: TARIMDA YENİ DÖNEM VE GELECEĞİN 
ÇİFTÇİLİK MODELLERİ
Türk Tarımının ve Pazarlamasının Önemi

Bu oturumun moderatörü Agro TV Haber Müdürü ve 
YÜciTA Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Kurulu 
Başkanı Merve Ekinciydi. Panelde Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanı 
Kenan Seçkin, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Akıncı, Antalya Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Çandır ile tarımsal üretimin gelişimi, pazarlanması 
ve süreçlerin tamamının bütüncül yaklaşımla 
sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi değerlendirildi. 

Panelde, Covid-19 pandemisi ile birlikte yerelde üretimin 
değerinin anlaşıldığı, tersine göçün hızlandığı ve gıda 
kısa yolları ile yerelden globale gıda tedarikinde çözüm 
arayışlarının hızlandığı dünyada, tarımsal üretim ile 
pazarlamanın daha önemli hale geldiği vurgulandı.  

Bu hususta; yerelde üretim ve istihdamın desteklenmesi, 
aile çiftliklerinin, butik çiftliklerin, kooperatiflerin gelişimi 
ve kalkınması için merkezi otorite ve yerel yönetimlerin 
iş birliğinde süreç yönetimi ele alındı. Tarımsal üretimde; 
yerel ve yöresel ürünler, coğrafi işaretlerin desteklenmesi 
ve pazarlanması noktasında Borsalar ve Belediyelerin 
çalışmaları, panelistlerin katkıları ve Borsaların örnek 
projeleri ile değerlendirildi. 

Merve Ekinci moderatörlüğünün dışında Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le bir canlı 
yayın gerçekleştirdi. 

Gaziantep bereketli hilalde en iyi fıstık ve baharatların 
yetiştiği, sumak ve biber gibi ürünlerin mutfağa hâkim 
olduğu, zeytin ve zeytinyağı konusunda da büyük bir pazar 
haline dönüşen Mezopotamya’nın dünyaya açılan mutfağı.   
Başkan Fatma Şahin canlı yayınında;  “Her şey toprakta 
başlar anlayışıyla” tarım ve gıda üretiminin desteklenmesi 
konusunda farkındalık yaratan belediyecilik modelini 
tanıtarak, kurdukları tarım okulunda hem üretimi 
desteklediklerini hem de tarım konusunda eğitimler 
verildiğini anlattı.  

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını 
güçlendiren kooperatifler kuruyor ve destekliyor, ata 
tohumları ile üretim yapıyor, baharat kütüphanesi ve 
tohum bankası da Belediyenin hayata geçireceği projeler 
arasında yer alıyor.

3.OTURUM: TÜRLERİN KORUNMASI VE BİYOÇEŞİTLİLİK 
Ülkemizdeki Peynir çeşitliliği
  
YÜciTA üyesi Nilhan Aras moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen “Türlerin Korunması ve Biyoçeşitlilik” 
oturumunun “Ülkemizdeki Peynir Çeşitliliği” başlığını 
taşıyan ilk paneline konuşmacı olarak katılan Antre 
Gourmet Kurucuları/Araştırmacı Yazar üyelerimiz 
Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber ülkemizdeki yerel-
geleneksel peynirler, iklim krizi merkezli temel sorunlar 
ve çözüm başlıklarına değinerek başarı modellerinden 
örnekler verdiler. 

Berrin Bal Onur, Antre Gourmet Kurucusu 
İklim değişiminin, süt ve süt ürünleri sektöründeki 
temel sorunlara ilave olarak, gündemin en önemli 
maddelerinden biri haline geldiğini vurguladı. Sorunlar 
için bölgesel ihtiyaç ve önceliklerin göz önüne alınarak 
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birlikte iş yapma disiplinlerinin geliştirilmesinin 
gerekliliğinden bahsetti. Özellikle coğrafi işaret tescilli 
ürünlerde endüstri ve geleneğin birbirine katkı sağlayarak 
yol almasının önemini aktaran Onur, çözüm odaklı 
çalışacak coğrafi işaretler enstitüsü, peynir enstitüsü gibi 
örgütlü yapıların krizlerin önden planlanmasında fayda 
sağlayacağına belirterek sözlerini tamamladı. 

Neşe Aksoy Biber, Antre Gourmet Kurucusu 
Gerek gastronomi mutfaklarında gerek ev tüketiminde 
yerel ve geleneksel çeşitlerin her geçen gün daha çok 
tercih edilmesinin nedenlerini vurgulayarak, bu ürünlerin 
reçetelerinde süt, maya çeşidi, olgunlaştırma malzemesi 
gibi özgün içeriklerinde meydana gelen değişimlerin 
olumlu ve olumsuz yönlerini aktardı. Bu konuda üreticilerin 
motivasyonunun sağlanması, kolektif sistemlerin 
kurulmasının önemi üzerine değerlendirmelerini aktaran 
Biber özgün geleneksel ürünlerin günümüz koşullarına 
nasıl uygulanabileceğini, ulusal ve uluslararası başarı 
modelleri ekseninde paylaşarak sözlerini tamamladı.

4.OTURUM TARIM ÜRÜNLERİNDE YENİ PAZARLAR 
&PAZARLAMA STRATEJİLERİ:  

Zincir Marketlerde Yerel Ürünlerin Tedariki ve 
Pazarlaması
Moderatörlüğünü Gökmen Sözen’in yaptığı “Zincir 
Marketlerde Yerel Ürünlerin Tedariki ve Pazarlaması” 
panelinde yer alan 4 konuşmacıdan biri üyemiz Birol 
Uluşandı. Konuşmasına değerlerini yaşayan, özelliklerini 
geleceğe taşıyan şehir,  Gaziantep diye başlayan şiirsel 
konuşmasını şöyle sürdürdü.

Birol Uluşan, Metro Toptancı Market Meyve Sebze 
Kategori Müdürü
Gaziantep sokaklarında dolaşın, çarşısını gözlemleyin. 
Baş tacı Gaziantep baklavasından, fıstığına, bakır 
işlemeciliğinden, Kutnu Kumaşı’na, Antep Kuruluk 
Patlıcanı’na kadar, neler neler görerek şehrin kendini, eko 
sistemini yaşattığını göreceksiniz. 

Ticari motivasyonla desteklediği ürün ve yaşanmışlıkları 
ile sürdürülebilir yerel ekonomik sistemin tıkır, tıkır 
işlediğini hissedeceksiniz.

Yerel, taklit edilemez. Antep kokan Gaziantep’i, Gaziantep 
yapan yaşanmışlık ve ürünlerin, Gaziantepli bakış açısı 
ve özgüveni ile tezgahlara, mağazalara, tabaklara 
yansıdığına şahit olacaksınız.

Coğrafi işaretler, konusunda en zengin illerimizin başında 
şüphesiz Gaziantep var.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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Halen baklava ustasının yanına girmeye can atan gençleri 
görmek ekonomik çeşitlilik açısından çok kıymetli.

Değişik toplum, kültür ve tarihi yaşanmışlıklardan inşa 
edilen, hoşgörü, ilikleme noktaları ile bağlanan, göç, afet 
ve sosyal olgularla, birbirine dokunan toplumun zenginliği, 
kaderi olan coğrafyası ile ne güzel bezemiş yöreyi.

Anlatmak, ekonomik değer ortaya koymak, deneyim 
yaşamak isteyen misafirler ağırlamak, yeme içme 
kültürünü, ürün ve hikayelerini içine katarak değer 
zincirini, ilmek ilmek örmek, bütün çabamız bu olmalı. 

Konakladığımız otelde, yör peynirini, yemeklerini sunmak, 
özel yemeklerimizi sunum şekilleriyle göstermek, dünya 
ağırlama kültürünün çok üstündeki, misafirperverliğimizi 
tüm dünyaya aktarmak, bırakın ekonomik olarak 
istediğimiz noktaya gelmeyi, bütün toplumların kabul ettiği, 
doğal başarı hikayelerimizi de yazmamızı sağlayacak. 
 
Bütün bunların yanında, turizmden, kırsal kalkınmaya, 
gastronomiden ari insan gücüne, yaşanmışlıklara 
dayanan ‘’Coğrafi İşaretler‘’ konusunda, sermayesi 
memleket sevgisi olan, üyesi olmaktan gurur duyduğum 
YÜciTA’nın çok değerli çalışmalarını, somut adımlarını 
görmek hepimize ilham veriyor.

Gaziantep belediyemize bütün gücüyle yürüttüğü Coğrafi 
işaretler, yerel değerler, çalışmaları, harika organizasyon 
için sevgili Gökmen’e yürekten teşekkürler

Metro Türkiye olarak yerel ve coğrafi işaretler alanında 
çalışmalarımızı büyük bir tutkuyla sürdürüyoruz.  
11. kalkınma planına katılarak, gündeme aldığımız, 
Mart 2019 da okullarda coğrafi işaretlerin ders olarak 
okutulması protokolünü MEB ile birlikte imzalayarak, 
YüciTA başkanımız Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile birlikte, 
bizim de saha çalışmalarımızı ekleyerek eğitici hocala-
rımızla dersleri tamamladık.

Artık mesleki ve teknik liselerde coğrafi işaretler ders 
olarak okutuluyor. Çok mutluyuz.

Menülere coğrafi işaret amblemleriyle giren ürünlerimiz, 
Türk mutfağının değerlerine, sahip çıktığımızın en büyük 
nişanesi bizim için.

Gelecek nesiller de görebilsin diye iş yapış şeklimiz 
olarak belirlediğimiz, yerel değerlerimiz, çalışmalarımız 
aralıksız devam edecek.
     
15-17 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen “FARM 
NETWORK-GAZİANTEP: Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, 

Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi” kendini öz 
değerlerine adamış, yıldızı her geçen gün yükselen bir 
kentin, Coğrafi işaretlerde olduğu kadar, gastronomide, 
tarımda, ata tohumlarımızda, kadınlarımızın örgütlen-
mesinde, yereli sahiplenme, geliştirme ve kırsal 
kalkınmadaki hikayesini ortaya koyan çok başarılı bir 
düzenlemeydi. 

Başta Sayın Fatma Şahin olmak üzere bu hikayeyi 
yaratanları yürekten kutluyor YÜciTA olarak bizde “Ben 
burada doğdum, bu topraklarda… Bu yağmurla büyüdüm. 
Buranın rüzgarı, buranın kokusu benim. Ben binlerce 
yıllık bir kültürün mirasçısı, ben bu şehrin geleceği, ben bu 
şehrin yeni yüzü, ben dünyanın en güzel coğrafyalarından 
biri, Ben Antep’im,…. Ben Gaziantep’im”, diyoruz…   
  

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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ZAMANA DİRENEN 
GELENEK: ANTEP 
KUTNU KUMAŞI

O sadece bir kumaş değil, ayrıca bir sanat. Kökenleri 
Halep, Hama ve Humus’a dayanıyor. Buralarda üretilip 

Anadolu pazarlarında satılıyor. Gaziantep’in onunla 
tanışması 16.yüzyıl. O tarihten bu yana Gaziantep'te 
üretiliyor. Selçuklu ve Osmanlı saraylarında kaftanlar 
ondan yapılıyor. Padişahların gözdesi. Bu nedenle “saray 
kumaşı" olarak da tanınıyor. İngiliz kraliyet ailesinin 
siparişi üzerine 1957 yılında da Buckingham Sarayı’na 
giriyor.

 Antep Kutnu Kumaşı’ndan bahsediyoruz. Kutnu, Arapça'da 
(kutn) pamuk anlamına geliyor. Geçmişi çok eskilere 
dayanan kutnuculuk; dünyada basma sanatı henüz 
yokken ipeğin çeşitli boyalara defalarca batırılarak elde 

edilen kendisine özgü renk ve motifleri olan bir dokuma 
türü. Kutnu dokumacılığı, 16.yüzyılda Suriye’den göç 
eden aileler aracılığıyla Gaziantep’e ulaşıyor. Zaman 
içinde Gaziantep merkezinde olduğu gibi ilçelerinde ve 
köylerinde de üretilmeye başlayan bu ipekli dokumalar, 
yöre ustalarının maharetli ellerinde yöreye özgü tipik bir 
dokuma olarak gelişiyor. Daha sonra tüm halkın, özellikle 
de varlıklı insanların giyiminde kullandığı kumaş haline 
geliyor.

Görkem, zarafet ve estetik ifade eden Antep Kutnu Kumaşı, 
ana maddesi floş olan, suni ipek ve pamuk ipliğinden 
dokunmuş, çeşitli motif ve renklerde bir tür atlas 
kumaş, tarihin ilk parlak yüzeyli dokuması. Ülkemizde 
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Osmanlı'dan günümüze kadar süregelen mesleklerden 
birisi. Türkiye’de yalnızca Gaziantep’te dokunuyor.  
Ham maddesi floş (suni ipek) ve pamuk ipliği. Kutnu 
kumaşı, tamamen el tezgâhlarında ve değişik şekillerde 
dokunuyor. Dokuyan ustalara da “kutnu dokumacısı” ya 
da “kutnu ustası” adı veriliyor.  

Ancak, günümüzde el yapımı tezgahların yerini, motorlu 
tezgahlar almış, ustaların da nesilleri tükenmiş bulunuyor. 
Antep Kutnu Kumaşı, yöresel ve milli kıyafetlerde olduğu 
gibi fular, şal, kravat gibi çeşitli aksesuar ile yelek, gömlek, 
yastık, minder, turistik giysi, çanta, terlik ve perdelik 
kumaşlarda da kullanılıyor. Tüm Anadolu ve Trakya’da da 
geleneksel kadın giyiminde üç etek olarak kullanılmış.

Kadim kent Gaziantep, Anadolumuz’un el sanatları ve 
kültürel değerlerini buluşturan en önemli kentlerinden 
birisi. Maharetli ustaların ellerinde şekillenen eşsiz 
ürünlere sahip. Bu alanda tescillenmiş 3 coğrafi işareti 
bulunuyor. “Gaziantep Bakır El İşlemeciliği”, “Gaziantep 
Sedef El İşlemeciliği” ve “Antep Kutnu Kumaşı”. Bunlar, 
aynı zamanda Antep’in tescillenmiş ilk coğrafi işaretleri. 
Nitekim, alınmış 58 tescil içinde üçüncü, dördüncü ve 
altıncı sırada yer alıyorlar.

Antep Kutnu Kumaşı, 25.08.2016 tarihinde tescillenmiş. 
Tescil sahibi Gaziantep Sanayi Odası. Ancak, 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 43’üncü maddesi kapsamında 
15.04.2021 tarihinde yapılan değişiklikle tescil ettiren 
değişmiş, Antep Kutnu Kumaşı’ndan sorumlu kuruluş 
artık Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV).

Ürünün Tanımı   
Coğrafi İşaret sicil belgesine göre Antep Kutnu Kumaşı, 
Gaziantep’te yüzyıllardır üretilen ve kullanılan genellikle 
çözgü sateni veya bez ayağı örgü ile dokunan, boyuna 
çizgili desenlerden oluşan bir tür atlas kumaş. Çözgüsü 
ince ipek, atkısı pamuk ve ipek karışık atılmış, çoğunlukla 
yollu bir kumaş.  Zamanla çözgüsü suni ipek (floş) iplik, 
atkısı pamuk iplik olmuş doğal bir kumaş.

Kumaşın atkı sıklığı ve çözgüsüne göre 3 çeşidi bulunuyor:

• “Kutnu kumaş”, çözgü tel sayısı 4000-5000 arası, örgüsü 
atlas saten olan kumaşlar, 
• “Meydaniye kutnu kumaş”, çözgü tel sayısı 3000-4000 
arası, örgüsü bez ayağı olan kumaşlar, 
• “Alaca kutnu kumaş”, çözgü tel sayısı 2000-3000 arası, 
örgüsü bez ayağı olan kumaşlar.

Kutnu Kumaşı: Sanat, Estetik ve Zarafetin Simgesi Alaca kutnu kumaş / Çözgü sayısı 2000- 3000

Meydaniye Kutnu Kumaş / Çözgü sayısı 3000- 4000 

Kutnu Kumaş / Çözgü sayısı 4000-5000                                          
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Antep Kutnu Kumaşı değişik kriterlere göre de çeşitlere 
ayrılıyor:  

- Renkli çözgülerin oluşturduğu boyuna çizgili yolların 
genişlikleri, renkleri ve desenlerine göre; 

Hindiye Kutnu, Çiçekli Furş, Çiçekli Mecidiye, İnce Kalem 
Meydaniye, Kemha Kutnu, Çiçekli Kırmızılı Furş, Düz 
Mecidiye, Müflüs, Mercan Kutnu, Çiçekli Şahiye, Sultan, 
Kemha, Şahiye Kutnu, Çingene, Yeşil İnci Şaliye, Kerasi 
Kutnu, Furş, Zefir, Eli Şalşapik, Vişneli Furş, Bayraklı 
Mecidiye, Sarı Meydaniye, Elvanlı Kutnu adlarını taşıyan 
60’tan fazla çeşidi bulunuyor.  

- Çözgü ipliklerinin bağlama batik tekniği ile renklen-
dirilmesinden dolayı kendiliğinden oluşan desenlere göre; 
Sedefli Bağlama Kutnu, Zincirli Kutnu, Vişneli Darıca 
Kutnu, Beyaz Taş Kutnu Sarı Taş Kutnu, Bağlamalı Darıca, 
Bağlamalı Furş Kutnu, Mehtap Kutnu, Bağlamalı Mehtap, 
Bağlamalı Sarı Tas, Bağlamalı Sedefli, Bağlamalı Zencirli, 
Beyaz Tas gibi çeşitleri var. 
 
- Ayrıca aynı üretim tekniği ile üretildiği halde farklı 
isimlerle adlandırılan Kutnu kumaşları da bulunuyor.
Antep Kutnu Kumaşı’nda egemen renk sarı. Altın 
rengindeki sarı, kumaşa renk vermekle kalmıyor,  aynı 
zamanda doğal bir parlaklık da sağlıyor. Kırmızı, mor, 
yeşil, bordo, pembe, mavi ve siyah renkler de kullanılıyor. 
Her kumaşın ismi ve bir hikayesi var. 

Ayırt Edici Özellikleri 
Tam sekiz aşamadan geçilerek üretilen Antep Kutnu 
Kumaşı, zanaatkârlık isteyen bir el sanatı ürünü. Çok 
renkli ve otantik bir görünümü olan kumaşın ayırt edici 
özellikleri Coğrafi İşaret sicil belgesinde 7 maddede 
toplanmış:

1.Çözgü adı verilen dikey ipliklerde, ilk dönemlerde ince 
ipek iplik kullanılıyorken daha sonraları 100, 120, 150 
denye numaralı floş (suni ipek) ipliği kullanılmaktadır. 
(floş: kavak ağacı ve samandan üretilen suni ipek) 

2.Atkı adı verilen yatay ipliklerde 20/NE iki kat pamuk ipliği 
kullanılmaktadır. 

3.Haşıl hammaddesi olarak kayısı ağacından elde edilen 
doğal kitre zamk reçine kullanılmaktadır.

4.Renkli çözgüler boyuna çizgili desenlerden oluşmakta, 
bu çizgilerin oluşturduğu yolların genişlikleri, renkleri ve 
desenleri farklılık göstermektedir. 

5.Çözgü ipliklerinin bağlama batik tekniği ile 
renklendirilmesinden dolayı kendiliğinden oluşan 
desenler bulunmaktadır.

6. Kullanılan ipliğin kalınlık ve inceliklerine göre Antep 
Kutnu Kumaşların 1 cm’deki atkı tel sayısı 10-12,  
1 cm’deki çözgü tel sayısı 56-70 arasında değişmektedir.

7. Antep Kutnu Kumaşlarda kullanılan örgüler, genellikle 
çözgü sateni veya bez ayağı olup, yer yer rips örgü de 
kullanılmaktadır.

Coğrafi Sınırı: 
Coğrafi İşaret sicil belgesinde Antep Kutnu Kumaşı’nın 
coğrafi sınırları Gaziantep il sınırları olarak belirtilmiş. 
Coğrafi işaret tamamen yetişmiş ustaların becerisi 
ve el emeğinin ürünü. Bu nedenle özellikle “bağlama 
batik boyama” işlemi ile kumaşın dokunması işleminin 
Gaziantep il sınırları içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. 

Coğrafi Alan ile Ürün İlişkisi:     
Değişik zanaatkârların birlikte çalışması ve çok özgün bir 
üretim tekniği sonucu ortaya çıkan Antep Kutnu Kumaşı,  
Gaziantep iline ün bağı ve üretim yöntemiyle bağlı 
muhteşem bir el sanatı ürünü. İpliğin oluşturulmasından 
dokumaya kadar geçen her aşamada inanılmaz bir 
beceri, deneyim ve ustalık yatıyor. Bu nedenle, kutnu 
kumaşı dokumacılığı başlı başına bir zanaat, bir meslek. 
Kendine özgü dokuması, işlenmesi, boyanması ile 
nesilden nesile  aktarılmış bir üretim tekniğinin  ve bu 
üretim tekniğini  büyük itina ile uygulayan Gaziantepli 
ustaların  ürünü. Hünerli ellerin, sabırla örülen emek 
ve hiç tükenmeyen bir tutkunun eseri. Babadan oğula 
yılların birikimi ile oluşan bu eşsiz ustalık, maharetli 
ellerle gökyüzünün renkleriyle bezenmiş bir kumaşa 
hayat veriyor. Bu nedenle, Antep Kutnu Kumaşı’nı üretmek 
için bu topraklarda yılların birikimini almış büyük beceri, 
deneyim ve ustalık gerekiyor.  

Antep Kutnu Kumaşı, üretim aşamalarının tamamı Antep 
coğrafi sınırları içinde gerçekleşiyor.  Ürün yöre bağı çok 
güçlü. Ürünün elde edilmesi için gerekli bilgi, beceri, 
yetenek ve ustalık Gaziantep’te,  ancak başta boya ve 
floş olmak üzere kullanılan hammadde Antep dışından 
sağlanıyor. Bu nedenle Antep Kutnu Kumaşı, mahreç 
işareti ile tescillenmiş bir coğrafi işaretimiz.

Üretim Metodu: 
Antep Kutnu Kumaşı, üstün zanaatkârlık isteyen bir el 
sanatı ürünü. İçinde 7 meslek grubu bulunuyor. Bu meslek 
grupları arasında koordinasyonu sağlayan, tasarımı 
yapan ve üretimi örgütleyerek satışı gerçekleştiren 
ustaya “koordinatör” adı veriliyor. O, Kutnu Kumaşı Değer 
Zinciri’ne tamamıyla vakıf bir kişi, bir başka tanımla 
ustaların ustası. Kutnu üretimi; dokuma öncesi, dokuma 
ve dokuma sonrası olmak üzere üç temel aşamada 
gerçekleştiriliyor. Bu aşamalar içinde ise her biri farklı  
8 ayrı işlem yer alıyor:
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1. Söküm İşlemi: Önce bobin halinde olan ip, söküm 
işlemine tabi tutularak çile haline getiriliyor.  Söküm 
işlemi yaklaşık 16 m² lik bir alana kurulmuş olan 
“devere” adındaki çözgü dolaplarında yapılıyor. Bunları 
yapanlara “sökücü” adı veriliyor. Dört kanattan oluşan 
çözgü dolabının çevresi 7,2 m dolap ve kanatlar arasındaki 
mesafe ise 1,8 m. Çözgü iplikleri bobinlerden sağılarak 
devereye sarılıyor. Sarım işlemi dokunacak kumaşın 
boyuna göre ve istenilen çözgü tel sayısına göre yapılıyor.  
Sarım işlemi bittikten sonra iplikler  “şak” adı verilen 
çileler haline getiriliyor.

SÖKÜM İŞLEMİ

2. Boyama İşlemi: Kutnuya bütün kişiliğini veren 
kökboyalarından elde edilen o can alıcı renkler. Çok zevkli 
ve ahenkliler ve asla göze batmıyorlar. Hakim renk olan 
sarı kumaşa göz alıcı bir parlaklık veriyor. Hazırlanan 
çilelerin boyanması “boyama ustaları”   tarafından 
gerçekleştiriliyor. Boya maddesinin hazırlanması için 
büyük bir kazana konulan 200 ile 800 litre suya rengin 
tonu açıklık ve koyuluğuna göre 50 ile 300 gram arası 
boya maddesi ilave ediliyor. Bu suya soda ve tuz ilave 
edilerek boyamaya hazır hale getiriliyor.  Tek renk için 
boyama işlemi 30 ile 45 dakika arasında gerçekleşiyor. 
Boyamacılıkta kökboyaların yerini direkt boyalar almış. 
Ayrıca bağlama batik boyama tekniğinin de kullanıldığı 
boyama, son derecede zahmetli bir iş.  Kumaşın çeşitli 
boyaların içine defalarca batırılarak istenilen desen ve 
renge kavuşturulması büyük ustalık ve dikkat istiyor.

BOYAMA İŞLEMİ

Deverelerde gerçekleştirilen söküm ve sarım 
işlemleri ve çileler (şak) haline getirilen iplikler 

Elde edilen çilelerin boyama ustaları tarafından 
boyanması 
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3. Atkı İpliğinin Hazırlanması: “Atkı ipliği”, dokumada 
çözgü iplikleri arasından enine yönde, kumaşın bir 
kenarından diğer kenarına geçen ipliklere deniyor. 
Çözgü ipi kumaşın boyuna olan iplikleri iken, atkı ipliği 
kumaşın enine olan ipliklerini oluşturuyor. Atkı ipliği 
olarak genelde iki katlı pamuk ipliği kullanılıyor. Kelep 
halindeki pamuk ipliği haşıllanması için mısır, arpa, 
buğday nişelerinden (nişasta) elde edilen sıvıya batırılarak 
nişeleniyor. Daha sonra sıkılarak ve kurutularak bobin 
sarma makinelerinde masuraya sarılıyor. Masuranın 
mekiğe yerleştirilmesinden sonra Antep Kutnu Kumaşı 
dokunmaya başlanıyor. Tarak sisteminde kumaşın sıklığı 
ve genişliği ayarlanıyor.

4. Dokuma İşlemi: Geçmişte ahşaptan yapılmış kamçılı 
çekme tezgahta mekikle dokuma tekniği kullanılarak 
dokunan Antep Kutnu Kumaşı, günümüzde daha gelişmiş 
armürlü ve jakarlı tezgahlarda dokunuyor. Tezgâhta, 
değişik motifler üreterek dokumak ise apayrı bir maharet 
istiyor.

5. Bitim İşlemi: Antep Kutnu Kumaşı’nın dokuması 
tamamlandıktan sonra pişirilip yumuşatılması gerekiyor. 
Bu işlem tahta tokaçlarla dövülerek yapılıyor. Kutnu daha 
sonra bu iş için tasarlanmış mengeneden geçiriliyor. 
Mengenede birkaç top kumaş katlanıp üst üste yığılarak 
basınç altında bir gün sıkıştırılarak dinlendiriliyor. Bu 
şekilde kumaşa düzgünlük ve parlaklık veriliyor. Daha 
sonra merdanelerden geçirilerek perdahlama işlemi ile 
apre ve ütüleme işlemi yapılıyor. Bütün bu son derecede 
komplike, karmaşık ve büyük ustalık isteyen işlemleri 
tamamlayan göz nuru, el emeği kutnu artık kullanıma 
hazır hale geliyor. 

Tarihçe 
Gaziantep pamuklu dokumacılık açısından hep önemli 
olmuş ve önemini korumuş bir kentimiz.  Yazılı kaynaklar 
Cumhuriyet sonrası yıllara kadar Ayıntab adıyla anılan 
kentte, XIX. yüzyılda önemli sayıda pamuklu tezgah ve 
boyahanenin bulunduğunu, sektörde binlerce kişinin 

Ayırma (tarama), taharlama ve dokuma işlemleri Merdanelerden geçirme,  yüksek basınçla ütüleme, 
asma ve katlama  işlemleri 
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çalıştığını söylüyor. Bu tezgahlarda üretilen dokumaları 
ile ünlenen Ayıntab'ın önemi hem kervan yollarının kavşak 
noktasında olmasından hem de önemli ticaret yolları 
üzerinde bulunmasından kaynaklanıyor 

Tarihçilere göre, 1900’lü yılların başında Gaziantep’te 
5000’e yakın ahşap tezgah bulunuyor, yan kollarıyla birlikte 
dokumacılıkta çalışan kişi sayısı ise 20000, bu da o günkü 
kent nüfusunun ¼’ünü oluşturuyor. Dokumacılıkta yıldızı 
parlayan Ayıntab, XX. yüzyılın ilk yarılarına doğru çok 
gelişiyor ve Halep ve Şam gibi şehirlerle birlikte yerel 
sanayi merkezlerinden biri oluyor. Dokunan kumaşlar, 
özellikle Gaziantep Alacaları çok beğeni kazanıyor. 
Ancak I.Dünya Savaşı diğer alanlarda olduğu gibi, Alaca 
dokumacılığını da etkiliyor ve 1920’li yıllarda tezgah 
sayısı 1000’e düşüyor. Cumhuriyet yönetiminin yerli sanatı 
korumak için aldığı önlemler ve gümrük korumaları ile 
1930’lu yıllarda Antep dokumacılığı yine eski günlerine 
dönüyor. Alaca dokumacılığının yanı sıra bir çok tekstil 
ürünlerinin de üretildiği Gaziantep bu dönemde tüm 
Anadolu kentlerine satışı yapılan bu değerli ürünlerden 
önemli ölçüde gelir sağlıyor.

Bu süreçte, Gaziantep dokumacılığında el sanayi şekli 
önde geliyor ve makinalaşmaya pek fazla önem verilmiyor. 
Fakat 1950 yılından itibaren durumlar değişiyor. El sanayi 
ürünlerine verilen desteklerin azalması ile tezgah sayısı 
1500’e düşüyor, bu nedenle Gaziantep dokumacılığı 
1960’lı yıllarda gerileme sürecine giriyor. Kutnu, Alaca 
ve Meydaniye kumaşlarının dokunmasında kullanılan 
tezgah sayısı 500’e kadar düşüyor. Bu gerilemede kamu 
politikaları da önemli rol oynuyor. Nitekim, devletin 
tezgahların bulundukları dükkanları önce imalathane 
daha sonrada fabrika statüsüne alarak vergi uygulaması, 
varı yoğu tezgahı olan kutnuculara büyük darbe vuruyor 
ve bütün esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kalıyor. 
Bu süreçte el tezgâhlarının yerini motorlu tezgâhların 
alması emektar kutnu ustalarını ve bir şehrin geçim 
kaynaklarından birini hemen hemen yok ediyor. 

Geride kalan ve bu hazin sürece direnen tezgahların çoğu 
köylerde bulunuyor. Kutnu, Alaca ve Meydaniye kumaşı 
koordinatörleri kumaşları köylerde dokutturup, işlemini 
şehirde yaptırarak üretimi sürdürmeğe çalışıyorlar.  

Günümüzde el tezgahlarında Antep Kutnu Kumaşı üretimi 
artık yapılmıyor gibi. Ancak bu ata mirasının yeniden 
canlandırılması için bir takım çabalar yok değil. Gaziantep 
Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nda 
Kutnu üretimi yapılıyor, Kutnu ustaları yetiştirecek 
akademik eğitim veriliyor. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kutnu kumaşı üretimini 
yeni nesillere aktarmak ve mesleğin eleman eksikliğine 
çözüm olmak üzere deneyimli ustalarla GASMEK 
bünyesinde kurslar düzenliyor. 

Jülide Konukoğlu, 2014 yılında Kutnu kumaşını raflardan 
indirip, sosyal hayatımıza taşıyan  “Kutnia” markasını 
yaratıyor.     

Öbür taraftan Kutnunun ulusal ve uluslararası tanıtımı 
için yoğun çaba harcanıyor. Bu çerçevede Türk moda 
tasarımcısı Serap Pollard 2014 yılı Londra Moda 
Haftası’nda “AW15” Kutnu koleksiyonuyla bu kültürel 
varlığımızı moda dünyasına taşıyor.  

Tescil ettiren Gaziantep Sanayi Odası, hazırlanması  
9 ay alan ve sosyal medya mecralarında yayınlanan “Bir 
Tutkudur Kutnu” başlıklı muhteşem filmi hazırlatıyor.

Geçmişten geleceğe, yerelden evrensele sloganıyla yola 
düşen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, göreve gelince yok olmaya yüz tutan bu tarihi ve 
kültürel mirasın tanıtımı için Belediye kültür bölümü 
ve aynı amaçla oluşturulan gönüllü tanıtım grubu ile 
birlikte kolları sıvıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde Gaziantep Kutnu Tasarım Atölyesi kuruluyor 
ve bu çerçevede 2015 yılı Eylül ayında Zeugma Mozaik 
Müzesi’nde ses getiren bir Kutnu defilesi düzenleniyor. 
Yine onun girişimiyle 2018 yılında Kutnu ikinci kez 
Londra’ya taşınıyor. Bu defa ünlü Türk moda tasarımcısı 
Bora Aksu’nun kutnu kumaşı kullanarak hazırladığı 
koleksiyonunun defilesi Londra Moda Haftası’nda yer 
alıyor. Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören defile 
İngiltere başkentinde müthiş bir Gaziantep rüzgarı 
estiriyor.

Gaziantep’in renklerini gelenekten geleceğe taşımayı 
amaçlayan bütün bu çabalar kaybolmakta olan Kutnu 
kumaşını geri getirebilir mi? Sadece tanıtım etkinlikleri 
bu eşsiz coğrafi işaretimizi eski günlerine döndürür mü 
bunu zaman gösterecek.  
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Kutnu Dokumacı Ustası Abdulkadir Mekki Ziyareti,  
20 Eylül 2021

Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı’ndan sonra, 2021 
yılı saha çalışmalarının sonuncusunu Antep Fıstığı 
üzerinde gerçekleştiren YÜciTA, bu fırsatla yörenin eşsiz 
coğrafi işareti “Antep Kutnu Kumaşı”nı keşfetmek ve 
okuyucularına tanıtmak isteyince yolumuz doğal olarak 
bu sıra dışı ürüne hayatını vermiş Kutnu dokumacılığının 
son temsilcilerinden Abdulkadir Mekki’den geçiyor. Bu 
öngörülmeyen araştırma ve ziyaret “Antep Kutnu Kumaşı” 
gibi dünyada eşi bulunmayan müstesna bir coğrafi 
işaretin ellerimizin arasından kayıp gitmesi… YÜciTA’nın 
yüreklerimizi acıtan böyle bir olumsuz gelişmeye hak 
verileceği gibi duyarsız kalması asla söz konusu değil. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Coğrafi İşaretler ve 
Markalar Şubesi Müdürlüğü’nce hazırlanan ziyaret 20 
Eylül 2021 tarihinde saat 15.00 için öngörülmüş. Aynı 
şubede çalışan Gıda Mühendisi sevgili Türkan Açık’la 
birlikte tam saatinde Abdulkadir Usta’da oluyoruz. 
Dükkan, Büdeyri Hanı’nın hemen girişinde yer alıyor.

Büdeyri (İnceoğlu ya da Elbeyli) Hanı, Antep’in sayısız 
tarihi ve kültürel varlıklarından birisi. 19.yüzyılın 
sonlarında yapıldığı düşünülüyor. Klasik Osmanlı han 
mimarisinin birçok özelliğini üzerinde toplayan han, tek 
avlulu ve iki katlı. Sabunhane ve han olmak üzere iki 
bölümden oluşuyor. Bu bölümlerin üst katı yolcuların 
kalmaları amacıyla yapılmış. Han yapılış planı özelliği 
nedeniyle Gaziantep'teki hanlar içinde tek örnek. Hanın 
zemin katında ve tam ortasında üstü açık kare bir avlu 
ve burada hizmet veren “Büdeyri Ala Cafe” adlı çok 
sempatik bir kafe yer alıyor. Masa örtüleri hep rengarenk 
Kutnu kumaşı. Burada ve ikinci katta yer alan yine kutnu 
kumaşının kullanıldığı şark köşeleri ile donatılmış küçük 
kafelerde, başta menengiç kahvesi olmak üzere çok 
değişik kahveler ikram ediliyor.  

Tarihi ve kültürel havasıyla insanı çok saran Büdeyri 
Hanı’nın avlusunu tek katlı dükkânlar çevreliyor. Bu 
dükkanlarda baklava, lokum,  bakır,  gümüş, sedef, kutnu, 
yemeni, halı, dokuma, kokulu sabun ve el işi örtüler 
gibi özellikle Gaziantep'e özgü yöresel ürünler satılıyor.  
Abdülkadir Usta’nın dükkanı da bunlardan birisi. 

Kutnu dokumacısı Abdulkadir Usta, bu sanatın en son 
temsilcilerinden birisi, belki de sonuncusu. Kendisiyle 
tanışmamız YÜciTA için büyük onur ve çok heyecan verici. 
15 m2 lik dükkanında bizi çok sıcak karşılıyor. Bir anda 
kendimizi bir gökkuşağı içindeymişiz gibi hissediyor ve 
bu görsel şölenin içinde kayboluyoruz. Tüm raflar kutnu 
kumaşı toplarıyla dolu. Kutnunun bütün çeşitleri burada 
dans ediyor. Meydaniye ve Alacalar, Dara, Hindiye, Mekik, 
Furş ve Mecidiyeler, sanki bir renkler senfonisi oluşturuyor. 
İçimizden bunun bir bitmeyen senfoni olmasını diliyoruz… 
Raflarda her birinin albenisi farklı onlarca top kutnu 
kumaşı huzur içinde ve sabırla müşterilerini bekliyor. Bu 
renkler dünyası sizi öyle bir kucaklıyor ki her bir kumaş 
topuna dokunmak, onu okşamak, ona sarılmak geliyor 
içinizden ve dayanamayıp bunu yapıyorsunuz…

Tanışma, hal hatır sorma, söylenen çaylar,  derken 
Abdulkadir Usta ile Kutnu kumaşı üstünde derin bir 
sohbet başlıyor. Kendisi 61 yaşında, beş yaşından beri bu 
işin içinde olduğunu söylüyor. Yaşamı hep Gaziantep kutnu 
kumaşının imalatı ve dokuması ile geçmiş. O yüzden işin 
her aşamasını yapabiliyor, yani bir Kutnu koordinatörü. 
Kendisi Suriye’den Türkiye’ye göç eden bir aileye mensup. 
Nitekim, Osmanlı İmparatorluğu’nun I.Dünya Savaşı 
sonucu parçalanması ile Suriye’de yaşayan Türkler 
Anadolu’ya göç ediyorlar. Halep’te Kutnu dokumacısı olan 
dedesi Muhammed MEKKİ ve kardeşi Abdulvahap MEKKİ 
Antep’e yerleşerek kutnu dokumacılığını sürdürüyorlar. 
O tarihlerde Antep dokumacılıkta özellikle Alaca Kutnu 
dokumacılığında oldukça ileri, bu arada pamuklu bel 
kuşağı, yün atkı (poşu) ve tüysüz havlu (meşefe)  gibi 
pamuklu dokumalar da üretiliyor. Antep, ipekli kutnuyu 
Halep’ten gelen bu yeni ustalar sayesinde tanıyor. 
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Dede Mekki, Millet Hanı'na; Abdulvahap Mekki de Anadolu 
Han'a yerleşip kutnu dokumacılığını sürdürüyorlar. 
Abdulvahap Mekki, aynı zamanda koordinatör.  Halep’ten 
gelirken sanatın bütün ustalarını beraberinde getiriyor. 
Bu bağlamda, ilk söküm ustası Addes, ilk boyacı ustası 
Abdulrezzak Giran, ilk mezekçi ustaları Kınacıgil ve 
Hannavi aileleri, ilk tarakçı ustaları Şeyh Muhammet 
Melih ve Mehmet Mekkioğulları ile ütü, apre ve cendere 
ustası Halepli Hilal Usta ilk gelenler arasında yer alıyor. 
Dede Muhammed Mekki’nin Ömer,   Mehmet ve Ahmet 
adında üç oğlu var. Abdulkadir Usta, Ömer Mekki'nin 
oğlu, dede Muhammed Mekki’nin de torunu.

Abdulkadir usta kökenleri ile ilgili açıklamalarından sonra 
bize A’sından Z’sine Kutnu Kumaşını anlatıyor. Üzerinde 
hiçbir bilgimizin olmadığı bu ata mirasını onun ustasından 
dinlemek büyük heyecan verici. Nitekim, Kutnu kumaşı 
değer zincirinin her halkasını yaşayarak anlatıyor ve 
dinleyene yaşatıyor. Müthiş bir enerjisi var. 

Ona göre Kutnu, kefen hariç bebeğin doğumundan yaşamın 
sonuna kadar kullanılıyor. Bir ülkeyi temsil eden bayrak, 
orduyu temsil eden sancak kutnu kumaşından yapılıyor. 
Yüzyıllardır anneannelerimiz ve babaannelerimizin 
kullandığı bir kumaş olan Kutnu, tüm kıyafetlerde olduğu 
gibi yatak ve minder olarak ta kullanılabilir diyor.

Abdulkadir Usta’ya göre, şu anda Gaziantep’te Kutnunun 
her meslek grubunda bir usta ya var ya  da yok. O, bu 
ustaları kelaynak kuşlarına benzetiyor.  Bir de sitem 
ediyor.  Kelaynak kuşları daha iyi, çünkü onların etiketleri 
var ama bizim ustaların etiketleri yok diyor. 

Kutnu kumaşı değer zincirinde tam bir yaprak dökümü 
söz konusu. Zincirin halkalarını oluşturan mesleklerin 
bazılarında usta kalmamış, bazılarında da bir iki usta 
mevcut, onlara da Abdulkadir Usta’nın önemli desteği var. 
Bu ustalar vefat ederse, yerlerine geçecek usta ne acı ki 
bulunmuyor. 

Hayatta olan ustaları teker teker sayıyor. Koordinatör 
yani tasarım, üretim ve satış ustaları; Abdulkadir Mekki, 
Muhittin Eldemir, Yusuf Mekikçi ve Nurettin Şerbetçi. 
Çözgü ustası; Hüsamettin Arıcı. Boya ustası kalmamış, 
boyalarını kendileri yapıyorlarmış. Mezek ustaları;  Cemil 
Kınacıgil ve Hüseyin Mekikçi. Tahar tasarım ustaları; Erdal 
Elbay ve kendileri. Dokuma ustaları; sadece Yaşar Alagöz 
ve Ahmet Karabulut var. Ütü, cendere ustaları; Erdal Elbay 
ve Nurettin Şerbetli, onlara da yardımcı oluyorlarmış. 
Şuanda kendisinde 6, bu işle meşgul olan 4 ailede de 4’er 
tezgahtan toplamda 20 tezgah varmış.  

Antep Kutnu Kumaşı’ndaki bu yaprak dökümünü 
Abdulkadir Usta ile sohbetimiz derinleştikçe daha iyi 
anlıyoruz. Yaprak dökümü önce değer zincirinin kendi 
içinde başlıyor. Nitekim ustanın üç çocuğunun üçü 
de tekstil mühendisliği, tekstil dokuma ve tasarımı 
konularında üniversite eğitimi aldıkları, çıraklıktan 
itibaren Kutnu’nun içinde oldukları halde hiç biri bu dalda 
çalışmıyor, çalışmak istemiyor. Temel gerekçeleri de 
Kutnu’nun para kazandırmaması. Durum tarımdaki gibi. 
Orada da gençler aynı gerekçelerle tarımdan kopuyorlar. 
Ancak Kutnu’da durum daha vahim, zira söz konusu olan 
bir özvarlığın geleceği. 
 
Tablo gerçekten karanlık ancak kalan ustaların coğrafi 
işareti yaşatma çabaları da her şeye rağmen sürüyor. 
Abdulkadir usta  bu bağlamda  Kutnu eğitimi ile ilgili olarak 
Gaziantep Üniversitesi ve Belediye GASMEK projelerini 
desteklediklerini, eğitim programını düzenlediklerini, 
modülün yazıldığını söylüyor. Eğitimde önemli gelişmeler 
sağlandığının altını çiziyor ancak geri dönüşün olmadığını, 
kursa gelenlerin 6 ay ücret mukabilinde çalışıp ondan 
sonra da gittiklerini söylüyor. 
 

Kendi zamanlarında hem okula gidip hem çalıştıklarını 
belirten usta, Ahilik kültürüyle yetiştiğini söylüyor. Şuan 
çocukları çalıştıramadıklarını, oysa coğrafi işaretin 
yaşayabilmesi için becerilerine göre seçilmiş çocukların 
ilkokuldan üniversiteye kadar 7 mesleğin her birinde 



YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRA
Fİ

 İŞ
AR

ET
LE

R T
ÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI

327 

olacak şekilde yetiştirilmeleri gerektiğini belirtiyor. 
Bu konudaki duygularını, şimdiki gençlerin para kazanma 
peşinde olduklarını, erkek çocuğa çivi çaktıramıyorsun, 
kız çocuğa düğme diktiremiyorsun diye ifade ediyor. 

Eskiden köylerde herkesin evinde, ocaklarının bir 
köşesinde ahşaptan bir el tezgahı bulunuyormuş. 
Koordinatör ustalar bu evlere malzemelerini veriyor, 
ev halkının tümü üretimle meşgul oluyormuş. 1960’lı 
yıllara gelindiğinde toplam tezgah sayısının 700-800 
civarında olduğunu, kendilerinin de elle çalıştıklarını 
söyleyen Abdulkadir Usta, 1969 yılında rahmetli babam 
bu tek mekikli tezgahı biraz motorize etti ve kara 
tezgahta çalışmaya başladı diyor. Kumaşta çok çeşidin 
bulunduğunu, bunların 1580 tanesinin literatüre girdiğini, 
ayrıca Gaziantep Sanayi Odası’nın Kutnu Kumaşı coğrafi 
işaret tescilini yaptırdığını, Büyükşehir Belediyesinin 
tanıtımda büyük çaba harcadığını, üniversitenin de konu 
ile ilgili çalıştığını söylüyor.

Antep’te 1970’li yıllara kadar ipek kozasından ipekli 
kutnunun çalışıldığını babası ve dedesi zamanında 
ipeğin Bursa’dan temin edildiğini, kendisinin o döneme 
yetiştiğini ve bu konuda şanslı olduğunu ifade ediyor. 
Daha sonra Bursa’da ipekçiliğin bittiğini, başka yerlerde 
üretimin yapıldığını, ancak Kutnu’nun ipek kalınlığını 
ayarlayamadıklarını, bunun için de devletin başka 
Diyarbakır olmak üzere bazı kentlerde bir takım sonuçsuz 
kalan projeler yaptığını belirtiyor. Kullandıkları ipeğin 
önce Almanya’dan şimdi de Çin’den geldiğini, eskiden 
Ege pamuğu kullandıklarını şimdi pamuğun da dışardan 
geldiğini söylüyor. Abdulkadir usta bizi çok görmek 
istediğimiz tezgahına götürmek için anlatımlarına ara 
veriyor ve hep birlikte Büdeyri Hanı’nın ikinci katındaki 
dokuma atölyesine çıkıyoruz.

Atölye küçük bir mekan. İçindeki ahşap tezgah 1986 
yılından beri kullanılıyor, şimdiki misyonu demonstrasyon. 
Bize önce günümüzde tarih olmuş bu kamçılı dokuma 
tezgahını anlatıyor. Ona her dokunuşunda sanki evladına 
kavuşmuş bir babanın mutluluğunu seziyorsunuz 
gözlerinde. Sonra dikkatli bir şekilde tezgahın başına 
geçiyor ve dokumaya başlıyor. İşine öylesine odaklı ki 
tezgahın her geliş gidişinde sanki milyonlarca kez yaptığı 
bu işi hatırlıyor, onu yeniden yaşıyor. Sağ eliyle tuttuğu 
huşla kamçıları hareket ettiriyor, sol eliyle de tefeyi itip 
çekiyor. Bu arada ayak pedalları da kesintisiz çalışıyor. 
Tezgahta onlarca renkli ipliğin onun bu hareketleriyle 
dokumaya dönüştüğünü hayranlıkla izliyor, buradan 
Kutnu’nun gerçekten bir tutku işi olduğunu anlıyoruz. 
Tezgah sesini duymakta ayrı bir keyif veriyor insana. Bir 
zamanlar kim bilir kaç kişi bu tezgahların sesi ile güne 
merhaba dedi. Tezgahın bir dili olsa da yaşadıklarını 
anlatsa diyorsunuz kendi kendinize. 

Tekrar dükkana dönüyor, söylenen kahveleri içerken 
sohbeti sürdürüyoruz. Bir ara dükkana giren İstanbullu iki 
hanımla meşgul oluyor, onlara istedikleri kumaşı gösterip 
bilgiler veriyor, fiyatında da önemli bir indirim yapıyor 
ancak müşteriler satın almadan çıkıyorlar.

Çok şeyler öğrendiğimiz sohbetin sonuna doğru 
yaklaşırken Abdurrahim Usta’ya elinde yetki olsa kutnuyu 
kurtarmak için ne yapardın diye bir soru yöneltiyoruz. 
Meslekte yarım asırlık çınar hiç düşünmeden yanıtını 
veriyor. “Önce işin ilkokuldan başlamasını sağlardım.” 
diyor ve devam ediyor: “Çünkü her şeyin başında eğitim 
geliyor. Sonra dürüstlüğü öğretirdim. Her şeyin başı 
ahlak, iş ahlakı.” diyor.   
                                                                                                                      
Son çayımızı da bitirip Abdurrahim Usta’ya YÜciTA adına 
teşekkür ediyor ve kendisiyle vedalaşıyoruz. Halep’ten 
Gaziantep’e ulaşan ve Büdeyri Hanı’nın o küçük 
dükkanında buluşan alın teri, göz nuru, sabır, tutku, 
estetik, görkem, asalet, sanat ve renklerin temsilcisi, 
Antep Kutnu Kumaşı ile güzel günlerde birlikte olma 
dileği ile Büdeyri Han’dan ayrılıyoruz. 

Kafamızda çok etkilendiğimiz bu özvarlığın yeniden eski 
günlerine dönebilmesi planları... Büyük Ozan Nazım’ın 
dizelerini kullanmak geliyor içimizden:    

Güzel günler göreceğiz, güzel günler... 
Çocuklar el tezgahı sesleriyle uyanacak yine… 
Tezgahlarda rengarenk iplikler… İplikler ipekten,  iplikler 
pamuktan. İplikler maharetli ellerin şekillendirdiği… 
Ve bir oraya bir buraya savrulan güzel renkler… 
Güzel günler göreceğiz Antep, güzel günler… 
Kutnunun yeniden doğduğu o güzelim günler…
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Antep Kutnu Kumaşı yok olma ile karşı karşıya olan bir 
öz varlığımız.  Bu ünlü coğrafi işaret asırlara dayanan 
geçmişinden günümüze özgünlüğünden çok şey yitirmiş.  
İpeğin yerini suni ipek, kök boyaların yerini direkt boyalar, 
ahşap el tezgahlarının yerini ise motorlu tezgahlar almış. 
Uygulanan yanlış politikaların da nedeniyle meslek 
hemen hemen yok olmuş. Ancak Kutnu Kumaşının bu 
talihi hak etmediği kesin. Bu nedenle onu geri döndürme 
konusunda başını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 
çektiği tüm girişimler takdir edilmeğe değer. Ancak bu 
çabalar Kutnu Kumaşını otantik yapısına kavuşturacak bir 
projeye dönüşmedikçe yok oluş önlenemeyecektir. Böyle 
bir proje söz gelimi kurulacak bir “Kutnu Köyü” olabilir.

Kutnu kumaşını ve yerel kültürü bütün bileşenleri ile 
kucaklayacak bu sanat köyünde Kutnu’nun her meslek 
grubu için imalathaneler, usta ve çırakların yaşayacakları 
evler, Kutnu eğitiminin verildiği bir okul, bir Kutnu müzesi, 
kütüphane, dükkanlar, kafeler, atölyeler, Antep mutfağını 
sunan lokantalar kısacası Kutnu kumaşı ve bununla ilgili 
yerel kültüre ait her şey yer alabilir. Tezgah seslerinin 
eşliğinde gezilecek Kutnu Köyü’nün, hiç şüphesiz en az 
Zeugma müzesi kadar ziyaretçisi olacaktır. 

Başını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin çekeceği, tüm 
insanlığa ait bir mirası korumak için gerçekleştirilecek 
“Kutnu Köyü” projesi; hibe, destek ve bağış şeklinde dış 
kuruluşlarca rahatlıkla finanse edilebilir. Yerel kültürün 
yarattığı, gelecek nesillere ve insanlığın tümüne intikal 
ettirilecek bu mirası korumak ve devam ettirmek 
hepimizin görevi olmalıdır.

Haydi Gaziantep! 

Haydi Kültür ve Turizm Bakanlığı!

Ve haydi Türkiye!…
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Çiçekli Kutnu Zincirli Kutnu

Zefir  (Başak Tanesi)

Kemha Kutnu

Atlas Örgü Kutnu

Meydaniye (Düz)

Kerasi

Darıca(Bağlamalı İkat)

Bağlama Kutnu

Bağlama Kutnu
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Zincirli Kutnu Zincirli(Bağlama İkat) Meydaniye kutnu kumaş Sedefil(Bağlamalı İkat)

Kerasi

Darıca(Bağlamalı İkat)

Bağlama Kutnu

Bağlama Kutnu

Mecidiye Kutnu

Furş (Bağlamalı İkat)

Sultan  (Saten)

Sobalı

Mecidiye

Hindiye (Düz Saten Atkı)

Zefir  (Baklava Dilimi)

İstanbul  (Meydaniye)

Hindiye Kutnu

Alaca

Alaca kutnu

İstanbuliye ( Dört Renk)
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Rize doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle Türkiye’nin 
önde gelen kentlerinden birisi. Kaçkar’ların eteğinde, 

yeşili maviyle buluşturan, eşsiz doğası, tarihi kaleleri, 
evleri ve zengin kültürel çeşitliliği ile büyüleyici bir kent.  
Bir Karadeniz incisi.

Rize bu doğal, tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra,  
eşsiz yöresel tat ve lezzetleri ile aynı zamanda zengin 
bir gastronomi kenti. Ünlü muhlamasından Likapası’na, 
Karayemiş ve Böğürtleninden, Pepeçurası’na, Anzer 
Balın’dan, kavurmasına, böreği, Çayeli Kuru fasulyesi ve 
kara lahanasından bir ritüel olan çayına kadar coğrafi 
işaretlerde zengin bir yelpazeye sahip. Ayrıcı Karadeniz 
fırınları ve pastacılarından, çayın öyküsüne kadar uzanan 
pek çok anlamlı hikayesi var.      
     
Rize, gastronomideki bu konumunu güçlendirmek için çok 
önemli bir inisiyatifi başlatmış bulunuyor.  

Başlığı: “I. Uluslararası Rize Gastronomi Günleri”,  
(GastroRize Festivali)  olan,  kentin her yönüyle tanıtımına 
ışık tutacak bu girişim, Rize’yi ve özellikle zengin 
gastronomisini hem Türkiye’de, hem de dünyada tanıtmayı 
amaçlayan bir festival. Gastronomi dünyasının tanınmış 
isimlerini buluşturmayı hedefleyen festival,  Rize’nin 
biyo-çeşitliliği, çayı ve tarımı,  yerel pazarları, geleneksel 
lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat 
faaliyetlerine de yer veriyor.  Rize’nin lokantalarını, saklı 
kalmış lezzetlerini, yerel ürünlerini doğal güzelliklerini 
yeniden gözler önüne sergilemeyi ve Rize’nin yemek 
kültürü ve sunumunu bir sanata dönüştürmeyi amaçlayan 
festivalde ünlü şeflerin gerçekleştireceği görkemli Showlar 
da bulunuyor. Rize Belediyesi, kent gastronomisini ön 
plana çıkaran bu festivalle otel ve restoran yatırımlarının 
artacağını, özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden 
turist akışının hızlanacağına, bunun da önemli ekonomik 
yansımalarının olacağına inanıyor ve festivali ilerde daha 
geniş katılımlı bir festivale dönüştürmeyi planlıyor.   

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Gastro Rize 2021

I. ULUSLARARASI RİZE 
GASTRONOMİ GÜNLERİ 
1-3 TEMMUZ 2021
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Rize Belediyesinin ev sahipliğinde Sözen Organizasyon 
tarafından düzenlenen I.Uluslararası Rize Gastronomi 
günleri, 1-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. 
Etkinliklerin birinci ve üçüncü günleri saha çalışma 
ve gezilerine ikinci günü ise konferanslara ayrılmıştı.  
Rize’nin hem Türkiye’de hem de dünyada gastronomi 
ve turizm alanındaki bilinirlik ve tanınırlığını arttırmayı 
amaçlayan ve sabah 10’dan 18’e kadar süren konferanslar,   
11 panele entegre edilmişti.  Etkinlikte ayrıca 4 workshop 
bulunuyordu.  Konferanslarda birçok yönüyle Rize lezzet 
ve tatları ile yerel biyoçeşitlilik,  tarım, Rize’nin Türk 
gastronomisindeki yansımaları ve çay ele alınıyordu. 
Paneller; sırasıyla “Coğrafi İşaretli ve Yerel Ürünler”, 
“Türkiye’deki Balık Restoranlarında Karadeniz-Rize 
bölgesi ürünlerinin kullanımı”, “Dünyada Çay'ın Öyküsü”, 
“Rize'nin Lezzet Elçilerinin Hikayeleri”, “Yerel Lezzet ve 
Rize”, “Restoran ve Kafelerde Rize Çayı’nın Kullanımı”, 
“Biyoçeşitlilik ve Gıda Ürünlerinin Menülere Adaptasyonu”, 
“Yerel Ürünlerin Menülere Adaptasyonu”, “Butik Tarımın 
Önem”i, “Türkiye’nin iz Bırakan Pastanelerinde Rize” 
ve “UNESCO Şehirlerinin Lezzet Elçileri” başlıklarını 
taşıyordu.

YÜciTA için Gaziantep Farm Network’te olduğu 
gibi,  GastroRize’nin de davetlisi ve ilk konuşmacısı 
olmak büyük onurdu. Bu, organizasyondan sorumlu 
olanların gastronomi ve coğrafi işaretler arasındaki 
sıkı ilişkinin bilincinde olduğunu ifade ediyordu. Daha 

öncede belirtildiği gibi gastronomi ve coğrafi işaretler 
bir madalyonun iki yüzü gibi. Şayet günümüzde İtalya, 
Fransa ve Çin gastronomileri ile ünlenmişse bunun temel 
nedeni şüphesiz adı geçen ülkelerin çok zengin bir coğrafi 
işaret potansiyeline ve özellikle etkin bir coğrafi işaret 
yönetişimine sahip olmaları.  Bu sıkı bağ GastroRize’ye 
de yansımış. Nitekim açılış  “Coğrafi İşaretli Ürünler ve 
Bölge Gastronomisine Katkısı”başlığını taşıyan panelle 
başlıyor, ilk konferansı da YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz 
Tekelioğlu gerçekleştiriyordu. Moderatörlüğünü üyemiz, 
Türk mutfağı araştırmacısı ve şef Vedat Başaran’ın yaptığı 
panelde,  ikinci konuşmacı ise yine bir YÜciTA üyesi 
ve Metro Toptancı Market Gıda Kategori Müdürü Birol 
Uluşandı.
    
Açılış programına Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in 
ev sahipliğinde Rize Valisi Kemal Çeber, ilçe belediye 
başkanları, davetli konuşmacılar, şefler, yatırımcılar, basın 
mensupları, sivil toplum kuruluşları ile gıda ve tarım 
sektörü temsilcileri katıldı.

Açılış sahnede yer alan iki çalgıcının kemençe ve tulumla 
seslendirdiği yerel müzikle başladı, bu sıcak girişi mavi 
deniz, yeşil orman, çılgın akarsular, tarım, gastronomi, 
folklor, Rize lezzetleri, el sanatları,  nefes kesen yaylaları 
ve insan portrelerinin yer aldığı Rize’nin tüm güzelliklerini 
ortaya koyan müthiş bir video gösterimi izledi. 

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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AÇILIŞ KONUŞMALARI  
Gökmen Sözen, Sözen Organizasyon    
Sözen Organizasyon adına konuşan Gökmen Sözen 
protokol, konuklar ve gastronomi sevenlerini  selamlayıp 
hoş geldiniz dedikten sonra  “biliyorsunuz, Türkiye’nin 
birçok yerinde hem UNESCO şehirleri, hem de farklı 
şehirler gastronomi etkinlikleri yapıyor. Ama Karadeniz’de 
ilk defa böyle bir şey oluyor. Bunun için ben çok mutluyum. 
Özellikle Rize’de olmak, hem doğası, hem buradaki 
gıda ürünleri, hem de sizlere, özellikle gastronomi 
profesyonellerine çay hasadı yaptırmak bize çok mutluluk 
verdi. Benim için de ilk deneyimdi.Dünyanın en iyi çayları 
arasında gösterilen Rize Çayına daha da nitelikli yapmak 
aslında bizim değil hepimizin görevi. Bu nedenle sadece 
çay değil buranın yerel yemeklerini de professiyonellerin 
menülere adaptasyonu çok önemliydi. Biz bunu dün 
yaptık. Yarın da sizlere göstererek önemli bir misyon 
yapacağımıza hiç şüphem yok.

Bugün çok önemli panellerimiz var. Türkiye’nin önemli 
balık restoranları burada. Karadeniz’in su ürünlerini 
konuşacaklar. Menülere adaptasyonu olabilir mi? Sevgili 
YÜciTA Başkanımız Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu burada, 
Vedat Başaran burada ve Birol Bey coğrafi işaretli 
ürünleri anlatacak. Bunun gibi çok değerli konuklarımız 
var. Burada hepinizden çok faydalanacağız. Bu nedenle 
hepinize hoş geldiniz diyorum. Umarım keyif alacaksınız. 
Umarım Rize’yi beğenirsiniz. Teşekkürler.

Sözen’ den sonra açış konuşması için Rize Belediye 
Başkanı Rahmi Metin kürsüye davet edildi. Sunucunun 
daveti çok sempatikti. “Rize’de doğmuş, Rize’de büyümüş, 
Rize’ye değer katan ve Birinci Ulusal GastroRize, Rize 
Gastronomi Günlerinin gerçekleşme vizyonuna sahip 
olan çok değerli Rize Belediye Başkanımız Sayın Rahmi 
Metin’i kürsüye tefrişlerini arz ederim”.

Rahmi Metin Rize Belediye Başkanı
Rize Belediye Başkanı konuşmasına Valiyi, misafirleri,  
turizm ve gastronomiye gönül vermiş bütün davetlileri 
ve basın mensuplarını selamlayarak başladı, hepiniz 
Rize’mize hoş geldiniz diyerek şöyle sürdürdü. 

Toplumda belki fıkra olarak anılan ama burada yaşanmış 
bir anekdot olarak anlatmak istediğim bir şey var. Az önce 
videoyu seyredince o aklıma geldi. Dışarıda da yaşanmış 
Vali beylere anlatmıştım. Sizinle de paylaşmak istiyorum.   
Burada 1920-30’lu yıllarda çok göç vardı. Çay tarımından 
önce. Eşler daha çok büyük şehirlere giderdi çalışmak 
için, özellikle de İstanbul’a. Anneler, ev hanımları 
çocukların başında kalırdı. Okuma yazmada bilmeyince 
annelerimiz mahalledeki okuma yazma bilen çocukları 
eşine mektup yazdırmak, ya da gelen mektubu okutmak 
için çağırırlardı.  Bunlardan biri daha sonra Türkiye’de 
iyi bir yerlerde görev yapmış bir ağabeyimiz anlatmıştı. 
Bizi diyor Fadime hala çağırdı. Oğlum eşime mektup 
yazacağım hadi yazar mısın diye. Yazmaya başladım. 
Uşaklarımın babası sen gittikten sonra bahçemizin 
aşağısı koptu gitti, diğer taraftan mısırlarımızı domuz 
talan etti,  ortanca oğlanın ayağı kırıldı, yukarıda başımıza 
şöyle bir felaket geldi gibi şeyler yazdırdıktan sonra hadi 
bana bir oku deyince okumaya başlamış çocuk. Kadında 
başına elleriyle vurarak vay demiş, başıma neler geldi de 
haberim yokmuş. 

Şimdi bizde şu videoları seyredince aslında ne kadar 
güzel bir şehre sahip olduğumuzu bu sayede tekrar 
kavramış oluyoruz. Hem coğrafyası ile hem yemek 
kültürü ile bu coğrafya özel bir coğrafya. Bunları 
tekrar tekrar seyrettiğimiz zaman inanın ki biz de keyif 
alıyoruz. Hakikaten çok özel bir şehirde yaşadığımızın 
farkına varıyoruz. Dün Çayeli’mizde Çeçeva Vadisinde 
çay tarımının içindeydik.  Orada çay hasadıyla başladık, 
ama inanıyorum ki gelen misafirlerimizin dün ve yarın 
özellikle yaylaları gördükçe ne kadar özel bir coğrafyaya 
sahip olduğumuzu da görmüş olacaklar. GastroRize’ye  
1-3 Temmuz tarihleri arasında pandemi vesilesiyle 
“günleri” olarak başladık, ama inşallah gelecekte, ileriki 
yıllarda festival havasında, bütün halkımızla beraber 
bütünleşen, yemeklerimizle, lezzet duraklarımızla 
coğrafyayı adeta entegre eden bir hale getirir ve bu 
güzellikleri de bütün Türkiye ile hatta Karadeniz’deki 
bütün ülkelerle ve dünya ile paylaşmış oluruz. Bu anlamda 
tanıtamadığımız halen bakir kalan, gerek coğrafyamız, 
gerek lezzetlerimiz var. Türkiye’nin en fazla yağış alan 
bir ilinde olmak ve şöyle coğrafyaya bakınca da bizim 
coğrafyamız adeta dikey yapılaşmış, şehirlerimiz.   Bütün 
dağlar en küçük bir alanda bir sürü tepecikler ve dağlar 
var. Düzlemeye kalksak Türkiye’nin bütün yüzölçümüne 
eşit herhalde, değerli bir yüzölçümüne sahip olacağız     
Ama bu özel coğrafyanın hakikaten besinleri de, 
yiyecekleri de  malzemeleri de çok  özel..Yani 2000-2500 
kodlarındaki yaylalarda üretilmiş tereyağı ile yine burada 
500-600 yıllık ata tohumu  mısırlarla beraber  yapılmış  
muhlama ile başka yerlerde yenilenler arasında ciddi bir 
fark olduğunu görmüş olacağız. Coğrafyaya özel birçok 
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meyveler var. Özellikle son dönemde gastronomi alanında 
öne çıkan mor meyveler var. Karayemişi. Dünyaya bazen 
Türkiye’nin de birçok yerine tanıtamamışız daha. Kara 
üzümden yapılmış Pepeçura’yı tanıtamamışız. Onun 
için bunların tanıtımı anlamında işte yine Likapa, yaban 
Mersin’i dediğimiz çok önemli bir besin, ama çok fazla 
tanıtamamışız. İnşallah bizim misafirlerimize de bununla 
ilgili yapılan marmelatları tattırmış olacağız.  Buradan 
amacımız gastroRize ile beraber bu festivalle amacımız 
siz değerli misafirlerimiz, bu alanın gönüllü insanları 
vasıtasıyla Türkiye’ye ve Karadeniz coğrafyasına ve 
dünyaya zaman içinde Rize’mizi, lezzetlerimizi tanıtabilme 
şerefine nail olmaktır. Yakında, yılsonunda havaalanının 
açılmasıyla beraber bu coğrafya daha fazla insanı 
misafir edecektir. Biz de hızlıca yapılan yeni konaklama 
tesisleriyle beraber, yenileriyle beraber ve misafirlerimizi 
ağırlayacağımız şehir içindeki yemek duraklarıyla 
beraber,  buna hazır olmaya gayret edeceğiz. Şehrimizde 
ciddi anlamda bir kentsel dönüşüm faaliyeti var bunlarla 
da hem mimarimizi daha fazla ön plana çıkaracağız, 
daha yatay mimariye uygun, daha hijyen, trafik problemi 
olmayan bir şehri geleceğe armağan etmeye çalışacağız.  
. Bunları yaparken sosyo-kültürel anlamda da işte bu tür 
faaliyetlerle beraber Rizemizi sizler vesilesiyle tanıtmaya 
devam edeceğiz. Ben tekrar geldiğiniz, vakit ayırdığınız 
için, bu üç gününüzü bizimle Rize’de geçirdiğiniz için 
herkese teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum. 

1.OTURUM:  COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VE BÖLGE 
GASTRONOMİSİNE KATKISI  
Coğrafi işaretlerle ilgili gelişmeler ülkemizde tüm 
hızıyla sürerken benzer gelişmeler bu alanda güçlü bir 
potansiyeli olan Rize’de de yaşanıyor.
        
“Coğrafi İşaretli Ürünler ve Bölge Gastronomisine Katkısı”  
başlığını taşıyan oturum Türk Mutfağı Araştırmacısı ve 
Şef Vedat Başaran moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelin 
konuşmacıları YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu 
ve Metro Toptancı Market Gıda Kategori Müdürü Birol 
Uluşandı. Birisi Başkan, ikisi üye, üç YÜciTA mensubunun 
konuşmalarını aşağıda sunuyoruz.       

Vedat Başaran 
Rize’ye en son, henüz 20’li yaşlarda bir futbolcu iken, 
yaklaşık 30-35 sene önce geldim. O zamandan bu 
zamana, Rize’yi böylesine değişmiş, gelişmiş, güzelleşmiş 
görmek, öyle güzel bir heyecan ki! Öyle ki, Yavuz Hocam 
ile konuşurken, 30 sene sonra Rize karadan Ukrayna’ya 
bağlanır diye şakalaştık. Aynı zamanda, Rize’de son 
derece samimi ve güzel karşılandık, bu da bizi çok 
heyecanlandırdı. Rize Belediye Başkanı’nın da dediği 
gibi, Rize dikine yapılaşmış bir şehir. Şehri düzleştirmeye 
yönelik de bir plan söz konusu. Dün, çay hasadına 
Çeçova’ya çıktık. Rize’nin olağanüstü bir güzelliği ve 
atmosferi olduğuna bir kere daha tanık olduk.  Böylesi 
bir doğada çalışıp, çay gibi bir mucizeyi gerçekleştiren, 
bu yolda emek harcayan, hatta belki hayatını kaybeden 
atalarımızın hepsine şükrettik. Çünkü Rize, güzelliğine 
rağmen son derece zor, soğuk bir şehir. Çay bahçeleri 
nasıl ekildi, hatta o evler nasıl inşa edildi, aklım almıyor. 
İşte bu sebeple, Rize mucize gibi bir şehir. Çay da bu 
şehrin mucizelerinden bir tanesi, son derece değerli bir 
ürün. Biz, bugün sadece çayı değil, çayla gelen refahı 
da konuşacağız. Bunu anlayabilmek için, önce Türkiye 
coğrafyasını tam olarak anlamamız gerekli.
 
Türkiye’yi tam anlamıyla anlayabilmek için, gözümüzün 
önüne dünyayı getirelim. Bir köşesine İtalya’yı, aşağısına 
Fas’ı, karşısına Hindistan’ı, onun da karşısına Çin’i 
yerleştirelim. Bütün bunların tam ortasında yer alan 
Türkiye, eşsiz bir iklim, kültür ve botanik zenginliğine 
ev sahipliği yapıyor. Dünyada yenilebilir botaniklerin 
%10’u Latin Amerika’da, %10’u Orta Afrika’da, kalan 
%80’i ise, Türkiye topraklarında yer alıyor. Orta Asya’dan 
çıkıp, bulunduğumuz noktaya kadar geldiğimiz süreçte 
yaşanan hikayeleri ve kültür birikimini de göz önünde 
bulundurduğumuzda, dünyanın en önemli gıda merkezinde 
bulunduğumuzu söylemek mümkün.
 
Baktığımızda, dünyada üç temel gıda var, tüm yemekler 
ve tatlılar bu temel gıdalar üzerinden gelişmiş. Bu 
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gıdalar, Latin Amerika’da mısır, Asya’da pirinç ve 
Anadolu’da buğdaydır.  İnsanlığın hikayesi de bu üç gıda 
ürünü üzerinden ilerlemiştir. Gıda, bizler için sadece bir 
hayatta kalma aracı değildir. Bizler için, bir kültürdür. 
Sofra kültürü, bizim en önemli kültürümüz. Hem 
bizim amacımız, hem de dünyanın amacı, bu sofraların 
kaybolmasını engellemek. İşte bu çalışmaların en 
önemlilerinden bir tanesini, coğrafi işaretleri ülkemize 
getiren sayın hocamız Yavuz Tekelioğlu gerçekleştiriyor. 
Bunca yıldır, durmak bilmeden çalışmaya devam eden 
hocamızın katkılarıyla coğrafi işaretler ülkemizde 
gelişiyor. Bizim sorumluluğumuz da sahip olduğumuz bu 
eşsiz birikimi korumak. Hem dünya için hem de bizim için 
ekonomik bir katkı sağlamasının yanı sıra, sosyo-kültürel 
anlamda da son derece değerli olan coğrafi işaretler de 
eşsiz birikimi korumak için yaptığımız çalışmalardan bir 
tanesi.
 
Coğrafi İşaretler konusunda, şeflere de büyük bir 
iş düşüyor. Elbette, şu an burada olan şeflerimizin 
ve yatırımcılarımızın en iyi kalitedeki ürünleri tercih 
ettiklerini biliyorum. Ancak bazı yatırımcılar, şeflere 
bunu yapma iznini vermiyor. Bu noktada, yatırımcılarla 
konuşmak doğru bir karar olabilir. Şu anda aramızda, 
her kademeden, her bölümden ve sektörden katılımcı 
var. Bizim görevimiz ve amacımız da bu meseleyi her yere 
yaymak. Coğrafi işaretler bakkallara, hatta pazarlara 
bile girmeli. Fiyat etiketlerinin yanında Coğrafi İşaret 
amblemlerine yer verilmeli.
 
Coğrafi İşaretler noktasında çok önemli bir diğer konu 
ise, denetimler. Kontroller, denetimler son derece önemli. 
Eğer denetimler düzenli değilse, üründe kalite düşme 
riski oluşur ve müşteri memnuniyetsizliği ortaya çıkar. 
Denetime ek olarak da bu konudaki eğitim geliştirilmeli. 
İnsanlar, coğrafi işaretler konusunda eğitilmeli, 
sonrasındaysa bu ürünlerde düzenli denetim yapılmalı.
 
‘Mutfaktan hayata geçilir.’ diye bir deyiş var. Bence, 
Rize’nin de söylemi bu olmalı. Bizler için, özellikle 
turizmde yaşayan evler ortaya çıkarmak son derece 
önemli. Yaşamayan, anlaşılmayan evler, hem turizm 
için hem de kültürün aktarılması için son derece büyük 
bir sorun. Örneğin, eski evlerde serenderler yer alır, bu 
serenderlerin altında ise depo olarak kullanılan bölümler 
vardır. Ancak, günümüzde evlerde bu depo alanları bu 
fonksiyonla kullanılmıyorsa, bu gelenek yok olur, bir 
sonraki nesil bu fonksiyonu anlayamaz. İşte bizim de 
amacımız, bu şekildeki yemek ve yemekle bağlantılı 
yaşanmışlıkları, bilgileri yaşatıp, gelecek nesillere 
aktarmak. Bizim temel isteğimiz, Rize’de ve Türkiye’deki 
sistemleri, yeniden hayata geçirmek, ve gelecek nesiller 
de yararlanabilsin diye onlara bırakabilmek.

Yavuz Tekelioğlu
Bu konferansa GastroRize Festivaline hoş geldiniz. 
Sahnede bulunan 3 konuşmacı da YÜciTA üyesi, o nedenle 
ben sizlere önce YÜciTA ile ilgili bir şeyler söylemek 
istiyorum.  Çünkü günümüzde böyle bir hareketin 
bulunması hepinizi mutlandıracaktır. Günümüzde diyorum 
çünkü Her şeyin parayla ölçüldüğü, etik değerlerin 
geri planda bırakıldığı günümüz dünyasında YÜciTA. 
Sermayesi sadece gönüllülük olan, kasası memleket 
sevgisiyle dolu bir araştırma ağıdır. Değer yargılarının 
çok değiştiği günümüz şartlarında biraz garip geliyor 
insanlara bu durum. Ben hem uluslararası hem de ulusal 
konferanslarda YÜciTA’nın benzeri yok dediğimde, salonda 
bıyık altından gülmeler başlıyor. Sonra açıklıyorum, bu 
bir araştırma ağı diye. Ben bu işe başlarken Fransa’dan 
örnek aldım. Orada, bu tür araştırma ağları üniversitelere 
bağlıdır. Hepsinin bütçeleri, mekanları, donanımları ve 
personelleri vardır. Bizimse, burada hiçbir şeyimiz yok. 
Ona rağmen, bir yılda yaptıklarımızı Türkiye’deki 200 
üniversite yapmıyor, yapamıyor; bilmiyor, öğrenmiyor. 
Bizimse bir sloganımız var: ‘Her şey Türkiye için.’
 
Ben, coğrafi işaretleri Fransa’da bir doktora öğrencisiyken 
tanıdım. O zamanlar tez yazıyordum, yeterli vaktim yoktu. 
Konu çok ilgimi çekmiş olmasına rağmen, yeterince 
ilgilenemedim. Ama coğrafi işaretlerle tanıştığımda, 
ülkemde coğrafi işaretler olsaydı, hatırı sayılır miktarda 
sosyo-ekonomik açılımlar sağlanırdı diye düşündüm. Bu 
fikirden yola çıkarak, coğrafi işaretler üzerinde çalışmaya 
30 yıl önce başladım.
 
1997’de Akdeniz Üniversitesinde başladı ülkemizde 
coğrafi işaretler ve yerel ürünler serüveni. Üniversitede” 
Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezini” 
kurduk. Türkiye, bir Akdeniz ülkesi olmasına rağmen, 
Akdeniz ile ilgili çalışmalar yoktu. Gerek ülkenin, 
gerekse Antalya’nın Akdeniz kimliğini ön plana çıkararak 
kurduğumuz bu merkezde, coğrafi işaretlerle ilgili yoğun 
çalışmalara başladık.
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 Peki nedir bu Cİ. Çok kısa tanımıyla Cİ bir ürünü gösteren 
yer adıdır. Ürün bu yer adıyla ünlenmiş, onunla tanınmış 
ve onunla çağrılan bir üründür. Cİ’in olması için ürünün 
önünde mutlaka ve mutlaka bir coğrafi ad olmalı ve ürün 
bu adla çağrılan bir ürün olmalıdır.   Hepimiz biliyoruz 
coğrafi işaretlerin ne olduğunu, hepimiz kullanıyoruz. 
Markete gittiğimizde Ezine Peyniri, Kars Kaşarı, Çorum 
Leblebisi arıyoruz. Gaziantep baklavası yemek istiyoruz. 
Bunların tamamı, birer coğrafi işaret. Bir ürünün coğrafi 
işaret tescili alabilmesi için, ürünün bir yerle ünlenmiş 
olması ve ünlendiği yerin adıyla söz edilen bir ürün olması 
gerekmektedir. Ürünün mutlaka o yerin adıyla tanınan bir 
ürün olması, coğrafi işaret tescili için en önemli şarttır.
 

Şu anda dünyada 10 000 civarında Cİ var. Bunların 1/3’ü 
AB’de bulunuyor. Birlik’te  halen 1366 tescilli Cİ var. Coğrafi 
işaretler Avrupa’ya 100 milyar Avro’nun, dünyaya ise 200 
milyar doların üzerinde katma değer sağlıyor. Gaziantep 
Baklavası, bizim Avrupa Birliğinden alınmış ilk tescilimiz. 
Bizim yedide birimiz kadar olan Yunanistan’da ise,  
AB tescilli 113 işareti bulunuyor. Gaziantep Baklavamız, 
27 AB ülkesinde korunurken, Gaziantep’te korunamıyor. 
Çok ciddi eksiklerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı  
19 Kasım 2019 tarihinde Tarım Orman Şurası kararlarını 
açıklarken, 38. Maddede Coğrafi İşaretlerde yönetişim ve 
denetim konularında gerekli yasal mevzuat değişikliğinin 
yapılacağını belirtti.    25 senedir sistem oturtulamadı. 
Çünkü tam bir yasal bir düzenleme yapılamadı. YÜciTA 
olarak amacımız, özellikle tüketicilerde farkındalık 
yaratmak.
 
Türkiye,  Cİ açısından oldukça şanslı bir konumda yer 
alıyor. Vedat beyin adını söylediği yerler çok ilginç yerler, 
onlar bilimde Vavilov merkezleri olarak adlandırılıyor 
Vavilov Sovyetlerin son derecede önemli bir bilim insanı. 
Botanikçi, gen bilimci. çalışmalarında özellikle 1956 
yılında yapmış olduğu bir yayında, dünyada sekiz önemli 
gen merkezi olduğunu, bu gen merkezlerinin de bitkisel 
ürünlerin tarımda gen kaynaklarının toplandığı yerler 
olduğunu belirtiyor. Vavilov’un bu çalışmasına göre, 

Türkiye küçük Asya olarak belirtiliyor, ve dünyadaki 
botanik genlerinin en önemli kaynaklarından bir tanesi 
olarak da Türkiye’yi işaret ediyor. Bu sebeple diyoruz ki, 
Türkiye coğrafi işaretler açısından son derece şanslı 
bir coğrafyada yer alıyor. Aynı coğrafyada yer alan 
sayısız mikroklimalar sayesinde, fındıktan çaya, muzdan 
narenciyeye her türlü ürün yetiştiriliyor. Bu bizim için 
büyük şans ve Türkiye’nin Cİ, potansiyelinin zenginliğini 
gösteriyor. Aynı zamanda, Eski Yunan’dan Bizans’a, 
Selçuklu’dan Osmanlı’ya, yüzlerce medeniyete ev 
sahipliği yapmış bu topraklardan geçip giden kültürlerin 
bıraktıkları izler de, ülkemizi gastronomik açıdan 
inanılmaz bir zenginliğe taşıyor. Bu sebeplerle diyoruz ki, 
Türkiye coğrafi işaretler konusunda büyük bir potansiyele 
sahip, ve biz bunu değerlendirmeliyiz. Bu da, ancak 
coğrafi işaret tescili yoluyla mümkün.
 
Ne işe yarar coğrafi işaretler diyecek olursanız, bir örnekle 
açıklayayım. Ben Antalya’da oturuyorum. Antalya’da 
Finike ilçemizde, dünyanın en eşsiz portakallarından 
birisi olan Finike Portakalı üretiliyor. Üretim, yaklaşık 
140-150 bin ton. İstanbul’da hallere ise 400.000 tonun 
üzerinde portakal, Finike Portakalı adı altında giriyor. Bu 
da, ciddi bir haksız rekabete sebebiyet veriyor. Ülkemizdeki 
tüm zeytinyağları Ayvalık Zeytinyağı, tüm tulum peynirleri 
Erzincan Tulum Peyniri, bütün sofralık zeytinler Erdemit 
Zeytini. Cİ tescili bu haksız rekabeti engelliyor. Cİ aynı 
zamanda, son derece etkili bir kırsal kalkınma aracı. 
Kuzey İtalya’da, Parma’da, Modena’da, parmesan peyniri 
üretiliyor. Parmigiano Reggiano adlı bu Kuzey İtalya peyniri,  
değer zincirinde tam 50.000 kişiye istihdam sağlıyor. 
2018’de tam 2.4 Milyar Euro katma değer sağlamış. İşte 
Cİ, ekonomik değer sağlıyor, kırsal gelişime destek oluyor, 
çiftçilerin refah düzeyini artırıyor ve köyden kente göçü 
engelliyor. Aynı zamanda üreticileri haksız rekabete karşı 
koruyor. Eğer biz de ülkemizde ideal bir coğrafi işaretler 
sistemi kurabilirsek, petrolümüz, gazımız varmış gibi 
ekonomik bir kalkınma yaşayabiliriz. Bu sebeple diyoruz 
ki, coğrafi işaretler, ülkeye ihtiyaç duyduğu ekonomik 
gücü ve sosyo-kültürel açılımı sağlamak bakımından çok 
değerli. Cİ uygulamaları ülkemizde 1995’ten beri sürüyor.  
İlk kanun ise, 2017 yılında çıktı. Ülkemizde şu an tesciller 
çok hızlı veriliyor olsa da, aslında tescil almak sürecin 
sadece başlangıcı geri kalanı, yönetişim ve denetimdir. Ne 
yazık ki, tescil sayısı artarken, diğer adımlarda geri kaldık.
 
YüciTA’nın ikinci uluslararası çalıştayı 2013 yılında Rize 
Ticaret Borsasıyla birlikte Rize’de yapıldı, üç gün sürdü. 
Bu çalıştayla Türkiye’de ilk kez Cİ denetimi konuşuldu. 
Fransa’dan getirilen Epoisse peyniri sorumlusu ile 
tartıştık. Rize bizim için bu sebeple de son derece değerli 
bir şehirdir. 2013 yılında Rize’ye çalıştay için geldiğimizde, 
yani 8 yıl önce, Rize’de sadece Rize Bezi (Feretiko) 
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tescilliydi. Bugün, 13 tane tescilli, 6 da aday ürünle Rize, 
ülkemizde il başına ortalama tescil sayısı olan 9,6’nın 
üstünde.  Rize’de gastronomi konusunda da çok büyük 
bir potansiyel var. Bu sebeple ilerleyen yıllarda daha geniş 
çaplı organizasyonları da bekliyoruz.
 
Ben, bu organizasyon için sevgili Sezen Gruba teşekkür 
ediyorum. Biz de, YüciTA olarak Metro Türkiye ile 
yakından işbirliği içinde çalışıyoruz. Son faaliyetlerimizle, 
Türkiye’de ilk Cİ dergisini çıkardık. Tam 486 sayfalık bu ilk 
sayı, koleksiyoncular tarafından da talep ediliyor.
 
Bir konum daha var, o da İstanbul. İstanbul gibi bir şehrin,  
Cİ bakımından sınıfta kalması, beni çok üzüyor. İstanbul, 
gastronomisi ile coğrafi işaretlere çok açık bir kent. 
Oysaki tek bir coğrafi işaret tescili var, o da Şile Bezi! Ben, 
İstanbul’da düzenlenecek bir uluslararası gastronomi 
festivalinin İstanbul’a çok şey katacağına inanıyorum. 
Örneğin Peru’da düzenlenen gastronomi festivaline her 
yıl 500.000 kişi gidiyor, oradaki şefler harikalar yaratıyor. 
Devletin de desteğiyle, Perulu gençler artık ülkelerinde 
şef olmak istiyorlar. İstanbul’da düzenlenecek bir 
uluslararası gastronomi festivalinin de, Türkiye’ye en 
az 1 milyon turist, 1 milyar dolar da gelir sağlayacağına 
inanıyorum.
 
Coğrafi İşaretler konusunda yapılacak bir diğer hareket, 
şeflerimizin de coğrafi işaretlerde ilgilenmesi olur. 
Çünkü, gastronomi ve coğrafi işaretler, bir madalyonun 
iki yüzü. Antep fıstığı olmazsa, Gaziantep Baklavası 
olmaz. Bu yüzden, Cİ’e şeflerimizin önem vermesi, aşina 
olmaları, tanımaları çok önemli. Eğer Cİ’e restoran 
menülerinde daha fazla yer verilirse, tüketiciler de Cİ’i 
tanırsa, büyük bir ilerleme elde edebiliriz. Bu uğurda 
çalışan, Türk üreticileri destekleyen Metro Türkiye’yi de 
tekrardan anmak istiyorum. Rize Gastronomi Festivalinin 
Rize’mize ve ülkemize hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyor 
sizi saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.
 
Birol Uluşan
Coğrafi İşaret meselesi, tek bir kurumun, bir örgütün 
işi değil, memleket meselesi, hatta bir dünya meselesi. 
Çünkü sadece bizim öz değerlerimiz, öz kıymetlerimiz yok. 
Tüm dünyanın, tüm ülkelerin ve milletlerin bu tür ürünleri 
ve yaşanmışlıkları var. İnsanlar, bu farkılıkları yaşamak, 
tatmak ve deneyimlemek istiyorlar. Bu deneyimler, 
insanlara sunulduğunda, dünyadaki biyoçeşitlilik, sosyo-
ekonomik ve kırsalın kalkınması açısından da çok olumlu 
sonuçlar doğuruyor. 
 
Ben hep düşünürdüm neden Karadeniz’de, Samsun’da, 
Trabzon’da, Ordu’da, özellikle Rize’de coğrafi işaretler 
neden yok, mutlaka olmalı diye. Bu yüzden, bu organizasyon 

çok isabetli oldu. Organizasyonu yapan Rize Belediyemize 
ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok sıkışık bir 
dönemde olmama rağmen, ben de özellikle katkı vermek 
amacıyla geldim. Bizim yönetim kurulu üyemiz Deniz 
Bey var, Deniz Alkaç. Kendisi Rizeli, çok selamı var. O hep 
Rizenin ürünlerinden bahseder, ‘Bak Birol, o da var, bu 
da var bizim orada.’ diyerek. Dolayısıyla, ruhlarını burada 
hisseden herkes burada, illa fiziken burada olmaları 
gerekmiyor.
 
Çok şanslı bir konumdayız. Rus bilim insanı Vavilov 
dünyada 8 gen merkezi belirlemiş. Dünyadaki tüm 
nebatatın kaynaklarının bu 8 gen merkezi içinde olduğunu 
ve en önemli yerin Anadolu olduğunu bildirmiş. Bu yüzden 
vebalimiz var. Bu değerleri anlatmamız, bu çeşitlilğin 
hakkını vermemiz, devam ettirmemiz gerekli.
 
Biz, Coğrafi İşaretler konusunda cumhurbaşkanından çok 
kıymetli bir ödül aldık, bizim en büyük motivasyonumuz 
oldu. Biz, bu işi Yavuz Hocamızdan öğrendik, o günden beri 
beraberiz. Yavuz Hocamın da dediği gibi, tek sermayesi 
sevgi olan bu işi, YüciTA’da beraberce sürdürüyoruz. Bu 
sebeple, herkesin önünde hem hocam olması, hem de 
bu gönüllü çalışmaları nedeniyle kendisine teşekkür 
ediyorum.
 
Metro Türkiye olarak, HORECA (Hotel, Restoran, 
Catering) müşterilerinin bir numaralı iş ortağıyız. Gururla, 
her yerde söylüyorum ki, Coğrafi İşaretleri 03.04.2019 
tarihinde MEB ile yaptığımız protokolle Mesleki ve 
Teknik Okullarda ders haline getirmeyi başardık. Yeme 
içme platformumuz olan Gatronometro’da, eğitimcinin 
eğitimcisi olan hocalarımıza, Coğrafi İşaretler konusunda 
YüciTA ile birlikte dersleri verdik. Artık her öğrencimiz, 
Mahreçin, Menşeinin, Geleneksel Ürünün ne olduğunu 
bilerek yetişiyor.
 
Coğrafi İşaretlerden bahsederken gastronomiden 
bahsetmemek olmaz. Gastronomi, mide ile ilgili tüm 
işleri toplar, bu sebeple tabak çanaktan yiyeceğiniz tüm 
ürünlere her şey gastronominin konusu. Gastronomi 
çok önemli, çünkü bizler sofrada bir araya gelen bir 
milletiz. 31 ilde 3117 eve giderek yaptığımız bir araştırma 
sonucunda öğrendik ki, en çok yaprak sarma ve dolma 
yiyoruz. Ancak ne yazık ki, bu değerler yok oluyor. Bir 
evde anneanne yoksa, sarma, dolma yenmiyor. Oysa 
sarma yok olursa, Tokat Narince üzümü yaprağı yok 
olur, Ege Sultaniye üzüm yaprağı yok olur, bu sarma 
şekli yok olur. Bunlar kaybolursa, vücudumuzdan 
hücreler eksilmişcesine bizi biz yapan etkenler yok olur. 
Sıradanlaşırız. Biz bu değerlerimizi kaybederken, dünya 
bu ürünleri deneyimlemek isteyen insanlarla dolu. 
Trüf avına katılmak için 7000 Euro ödemeye hazır olan 
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insanlar varken, biz yerel, doğal ve eşsiz mantarlarımızı 
anlatamıyoruz. 
 
Kapıdağ Mor Soğanı videosunda da görüldüğü üzere, bu 
mor soğanın çok özel bir örme şekli var. Ayaklarına bir ip 
koyuyorlar, soğanın belli yerlerinden tutarak 10 kilogram 
kadar soğanı örüyorlar. Yine benzer bir yöntemle, Taşköprü 
Sarımsağı da saç örgü şekliyle örülüyor. Soğanı örmek 
öyle zor ki, her ilmek atıldığında ip parmak boğumlarına 
vurarak yara yapıyor. Hatta, mahallelerde erkeklerin 
ellerinde bu yara olunca, eşlerine yardım ettikleri 
anlaşılıyormuş! Bu soğan, sadece Kapıdağ Yarımadasında 
yetişen bir ürün. Eğer bu değerler yok olursa, yine 
hücrelerimizin kaybolması misali, bizi biz yapan etkenleri, 
öz değerlerimizi yitirmiş oluruz.
 
Tüm bunlardan yola çıkarak, Rize’nin ürünlerine 
baktığımda, gördüklerim çok hoşuma gitti. Sayı 
ortalamanın üstünde. Örneğin bu ürünlerden Anzer Balı, 
kendi markamızla da sattığımız, bu yöreden aldığımız, 
ve coğrafi işaret dokunuşuyla sunduğumuz bir ürün. 
Ayder Balı, Derepazarı Pidesi, Fındıklı Sepeti, Hemşin 
Karakovan Balı, Hemşin Çorabı, Rize Baston Ekmeği, 
Rize Enişte Lokumu, Rize Kavurması, Çayeli Koloti 
Peyniri, Çayeli Kuru Fasulye Yemeği... Bunlar da diğer 
bahsettiğimiz ürünler gibi olmazsa olmazımız ürünler. 
Az önce bahsettiğim araştırmada, kuru fasulye de son 
derece önemli bir yerde çıktı.
 
Aslında bu bölgelerin ürünleri, bağ kurmada da son 
derece önemli bir araç. Örneğin, Kars’tan bir üyemiz 
var, Kafkas Üniversitesinden Profesör Doktor Mithat 
Hocamız bir çalışma yapmış. Bu çalışmanın sonucunda 
görülmüş ki, ülkemizde çay en çok Kars’ta içiliyormuş. 
En fazla Kars Kaşarı tüketimi ise Karadeniz’deymiş! 
Amasya Çiçek Bamyası ise, en çok Konya’da düğün 
çorbası olarak tüketilmekte. Bütün bunlar, bizi birbirimize 
bağlıyor.  Bu bağ, bir yerden bir yere giden gelinler, göç 
eden ailelerle oluyor. Bu kültür birleşmeleri, ürün 
eşleşmeleri, coğrafyamızı ciddi anlamda zenginleştirmiş. 
Topraklarımız, kültürlerin geçiş yeri, bütün uygarlıkların 
üst üste yaşadığı bir bölge söz konusu. Göbeklitepe ile tüm 
dünyaya gösterdiğimiz buğdayımız, bulgurumuz, kültürel 
sürtünmelerimiz ve dört mevsimi yaşayan eşsiz iklimimiz 
dolayısıyla inanılmaz bir zenginliğin üzerinde oturuyoruz.
 
Bu eşsiz ürünlerimize sahip çıkmamız gerekli. Bu 
konuları üniversitelerde anlattığımızda, öğrenciler kendi 
yörelerinin ürünlerini sayıyorlar, onlar da kayıtlı olsun 
istiyorlar. Tabi, sadece öğretmek ve öğrenmek de yetmiyor. 
Ürünlere bakmak, kullanmak, hatta etiketleri ve doğru 
kullanımlarını öğrenmek gerekiyor. Doğru üretildiğinden 
emin olmak gerekiyor.

Ne yazık ki ülkemizde, bunun için gereken ustalığa da 
değer verilmiyor. Öyle ki, ekmek ustasına, peynir ustasına 
kız verilmiyor. Aşçılara değer verilmeye başlandığı gibi, bu 
ustalara da değer verilmesi, hak ettikleri yere gelmeleri 
sürdürülebilirlik açısından şart.

Finike Portakalı’nı, Fransa’ya Bocuse D’or yarışmasına 
götürdük. Yarışmada, Amerikan ekip dalından toplayıp 
getirdiğimiz bu portakalı, seçenekler arasında Fas 
Portakalı, İspanyol Portakalı olmasına rağmen, yaptıkları 
kör tadım testiyle Finike Portakalı’nı seçti. Yaptıkları 
Finike Portakallı tatlı ile de, ödül aldılar. Finike Portakalı’nı 
görenler, bana Türkiye’de portakal mı yetişiyor diye sordu! 
Biz, uluslararası alanda böyle ileriye taşıyabileceğimiz 
birkaç ürünle adımızı daha da iyi duyurabilirsek, hem 
ülkenin kalkınmasına, hem de coğrafi işaretli ürünlere 
ilham vermiş olacağız.
 
Sözlerimi, Fransa’da 3 Michelin Yıldızlı bir restoranın 
şefinin menüsünde yer verdiği sumak ürününün bizler için 
ne denli değerli olduğunu hatırlatarak bitirmek istiyorum. 
Öylesine gururlanıyorum ki, oraya her gittiğimde sumak 
soruyorum. Sanki eski bir dostum beni karşılıyormuş, 
hemşerimle karşılaşmışım gibi hissediyorum. Tüm bu 
saydığım sebepler dolayısıyla, bizim bu değerlerimizi 
korumamız, tüm dünyaya çok iyi anlatmamız gerekiyor.
     
1-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen  
“I. Uluslararası Rize Gastronomi günleri” Kaçkar’ların 
eteğinde,  yeşili maviyle  buluşturan, emsalsiz doğası,   
tarihi kaleleri,  evleri ve  zengin kültürel çeşitliliği ile  
büyüleyici kentimiz Rize’nin, eşsiz yöresel tat ve lezzetleri  
ile  aynı zamanda zengin bir   gastronomi  kenti, bir coğrafi 
işaretler beşiği olduğunu gösterdi. Bu dolu dolu üç günden 
şüphesiz herkesin arkasında muhteşem anılar kaldı. 
Müthiş bir doğal ortama yerleşmiş Faruk Çavuşoğlu’nun 
Osmanlı  Restaurant’ında dağ ve akarsu eşliğinde yapılan 
kahvaltıda insan sıcaklığı ile birlikte sunulan o muhteşem  
muhlama herhalde belleklerden silinmeyecek.  Rize bu 
potansiyeli ile önümüzdeki yıllar ulusal ve uluslararası 
platformlarda  şüphesiz kendisinden çok bahsettirecek. 
YüciTA olarak bu hareketi başlatan “Rize’de doğmuş, 
Rize’de büyümüş, Rize’ye değer katan ve Birinci Ulusal  
GastroRize,  Rize Gastronomi Günlerinin gerçekleşme 
vizyonuna sahip olan çok değerli Rize Belediye Başkanı  
Sayın Rahmi  Metin’i” yürekten kutluyor, Rize’ye coğrafi 
işaretler yolunda  başarılar diliyoruz 



YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRA
Fİ

 İŞ
AR

ET
LE

R T
ÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI

339 



340 YÜciTA

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

RİZE KAVURMASI: 
BİR GÖÇEBE HALK 
MİRASI 

Rize Kavurması Rize’nin önemli coğrafi işaretlerinden 
birisi. Geçmişi 1900’lü yılların başına kadar iniyor. 

O tarihlerde bölgeye gelen göçebe halk tarafından kış 
süresince et tüketimini karşılamak için hazırlanıyor. 
Hayvancılıkla uğraşan bu göçebelerin ürettiği Rize 
Kavurması 1927 yılından itibaren ticaret konusu oluyor

Rize kavurması odun ateşiyle bakır kaplarda yapılıyor. Son 
derecede bilgi, ustalık ve ince işçilik isteyen bir hazırlama 
yöntemi var. Kavurma için kullanılan etler, dişi simental 
veya holstein ırkı ineklerden elde ediliyor. Kavurma 
yapımında kullanılan etler önceleri Kars ve Ardahan 
bölgesinden gelen hayvanlarmış. Günümüzde etlerin 
üretimi Veliköy'deki fabrikalarda gerçekleştiriliyor. 

Ürünün tanımı: 15.10.2019 tarihli tescil belgesine göre 
Rize Kavurması, büyükbaş hayvanların etlerinin kuşbaşı 
büyüklüğünde doğrandıktan sonra içinde büyükbaş 
hayvanın eritilmiş yağı bulunan kazanlarda sadece tuz 
ilavesiyle pişirilmesiyle elde edilen ve teneke veya rulo 
ambalajda saklanan yöresel bir ürün. Rize Kavurması 
yapımında; ağırlığı 150 kg’ın altında olmayan, randımanı 
yüksek, dişi simental veya holstein cinsi 4-6 yaş arası 
hayvanların eti kullanılıyor.

Ayırt Edici Özellikleri: Rize Kavurması, ete hiçbir katkı 
maddesi ilave edilmeden, kendi yağıyla uzun süre sadece 
tuz ilavesiyle pişirilmesiyle hazırlanıyor. Bu şekilde 
uzun süre pişmesi, Rize Kavurmasının yağını muhafaza 
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etmesini ve yumuşak olmasını sağlayarak ona temel ayırt 
edici özelliğini kazandırıyor. Diğer kavurmalardan farklı 
olarak Rize kavurması kahvaltıda da tüketilebiliyor.  

Coğrafi sınırı: Rize kavurması üretim alanı Rize ili sınırları. 
Bu nedenle üretimin bu coğrafi alanda gerçekleştirilmesi 
gerekiyor.

Coğrafi alan ürün ilişkisi: Rize Kavurması, Rize iline 
ün bağı ve üretim yöntemiyle bağlı. Tüm kalite ve 
ününü atalardan kalma yöntemlere göre ve büyük bir 
ustalıkla üretilmesinden alıyor. Ürünün üretim, değişim 
ve işlenmesi Rize sınırları içinde gerçekleşiyor ancak 
kullanılan etler Rize dışından da gelebiliyor. Bu nedenle 
Mahreç İşareti ile tescillendirilmiş.  Ürünün elde edilmesi 
için gerekli bilgi, beceri, yetenek ve ustalık burada.   Rize 
Kavurması’nın ünlü ustaları geleneksel yöntemler ile 
usta-çırak ilişkisi içerisinde yetiştiriliyor ve en az 10 yıllık 
bir çalışmanın sonunda yörede usta sıfatını kazanabiliyor. 
Kısacası Rize kavurması onların, o büyük ustalığın eseri.   

Üretim Yöntemi:  Rize Kavurması ilgili yasal düzenlemelere 
uygun olarak üretiliyor, ayrıca üretiminde kullanılan alet 
ve ekipmanlarla, bileşenler ve nihai ürünün Türk Gıda 
Kodeksi yatay ve dikey mevzuatına uygun olması gerekiyor. 
Rize Kavurmasının hazırlanmasında özel ekipmanlar 
kullanılıyor. Bunlar sırasıyla Kavurma kazanı, Lapa (laperi) 
ve odun. 

-Kavurma kazanı (tavası): Kavurmada kullanılan kazanın 
üst çapının 130,   taban çapının 115, yüksekliğinin 36 cm,  
taban kalınlığının ise 4 mm olması gerekiyor. Kullanılan 
bakır kazanların hacmi 380 l. Bakırın kullanılmasındaki 
amaç etin ağır pişmesi ve ısının orantılı yayılarak etin her 
bölgesini aynı oranda pişirebilmesi.

-Lapa (Laperi): Kavurma kazanının karıştırılmasında 
kullanılan yaklaşık 170 cm uzunluktaki bir borunun ucuna 
takılmış bakır bir spatula. 

-Odun: Kavurma pişiriminde genellikle gürgen veya 
kızılağaç kullanılıyor. Odun ile birlikte hayvandan çıkan 
kemiklerin bir kısmı da yakılıyor,  böylece eriyen kemik 
odunun daha kuvvetli yanmasını sağlıyor. 

100 kg Rize Kavurması üretebilmek için 140 kg 
temizlenmiş et, 14 kg katı iç yağı, 2,8 kg kaya tuzu ve 112 
kg sıvı iç yağı kullanmak gerekiyor (Tablo:1)  

-Hazırlanışı: Rize Kavurması hazırlanış yöntemi tescil 
belgesinde ayrıntılı bir biçimde yer alıyor.  Buna göre:
Kesilen etler 4 ila 7 gün soğuk depoda dinlendiriliyor.  
Kemik, yağ, sinir ve zarlardan arındırılmış et kuşbaşından 
daha büyük doğranarak pişmeye hazır hale getiriliyor. 
Etlerden çıkan hayvana ait iç yağı kıyma makinesinde 
çekilerek kazanda odun ateşi üzerinde eritiliyor. 

Etler,  eriyen yağa ekleniyor ve 2 ile 2,5 saat odun ateşi 
üzerinde karıştırılarak pişiriliyor. Pişme esnasında tuz 
ekleniyor. Kavurmanın piştiği; etin yumuşamasından ve 
kokusundaki aromanın değişmesinden anlaşılıyor. İşte bu 
aşamada Rize kavurma ustalarının yetenekleri devreye 
giriyor.
  
Rize Kavurmasına herhangi bir koruyucu, tatlandırıcı 
ve katkı maddesi katılmıyor.  Nihai üründe nemin 
en çok %45, tuzun en çok %3, yağın ise en çok %30 
oranında olması gerekiyor.  Pişirilen kavurma, tavada 
özel yöntemlerle 45 dakika süzdürülerek yağdan 
arındırılıyor.    Yağdan arındırılan kavurma eti gözden 
kaçan sinirlerin ayıklanması ve küçük parçalarla büyük 
parça kavurmaların homojen bir şekilde dağılmaları için 
tekrar küreklerle karıştırılıyor.

-Paketleme:  Tamamen süzdürülmüş kuru kavurmaya 
%10 ila %12 arasında yağ eklenerek 10 veya 20 kg’lık 
metal tenekelere veya kılıflara dolum yapılıyor. Paketleme 
vakumlu, hava geçirmez rulo ambalajla, ya da 1-4 kg 
arasındaki suni kılıflarla gerçekleştiriliyor.   Tüketicilerin 
satın almasını ve kullanımını kolaylaştırmak için Rize 
Kavurması rulodan dilimler şeklinde kesilmiş 150 / 250 / 
500 / 1000 gr’lık vakumlu poşetlerde de satılabiliyor.

 Bileşenin özelliği Bileşenin miktarı

Et Kemik, sinir ve  140 kg
 yağlardan arınmış inek eti

İç yağı Tamamen kavurmalık etten 14 kg
 ayrılan ve hiçbir madde 
 eklenmeden kullanılan 
 katı iç yağı  

Tuz İri boyutta kaya tuzu  2,8kg

Kavurma İç yağının tamamen  112
yağı eritilmiş sıvı hali 

Tablo: 1 100 kg Rize Kavurması üretmek için kullanılacak 
bileşenlerin miktarları ve özellikleri

Kaynak: Rize Kavurması Coğrafi İşaret Sicil Belgesi 
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-Muhafaza, dağıtım ve tüketim koşulları: Ambalajlanmış 
kavurmalar birkaç saat dinlendirildikten sonra soğuk 
hava deposuna konularak satışa hazır hale geliyor.  Soğuk 
hava depolarında 0°-4° derecede 4 ay süreyle muhafaza 
edilebiliyor. İster soğuk, ister ısıtılarak tüketilebilen Rize 
Kavurmasının ambalajı açıldıktan sonra 1-2 gün içinde 
tüketilmesi gerekiyor. 

-Denetleme: Rize Kavurmasının denetimi Rize Ticaret 
Borsası koordinasyonunda, Rize İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Rize Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü 
ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Rize Temsilciliğinden 
oluşan, ürün konusunda uzman en az 3 kişilik 
denetim merci tarafından düzenli olarak yılda 1 defa 
gerçekleştiriliyor. Denetimler gerek duyulduğunda ya da 
şikâyet halinde her zaman yapılabiliyor.

Denetime ilişkin raporlar, Rize Ticaret Borsası tarafından 
Türk Patent ve Marka Kurumuna her yıl gönderiliyor. 

Pınarbaşı Kavurma Fabrikası Ziyareti,  1 Temmuz 2021 
I. Uluslararası Rize Gastronomi Günleri’ne katılan 
YÜciTA, bu fırsatla yörenin önemli coğrafi işareti “Rize 
Kavurması”nı keşfetmek ve okuyucularına tanıtmak 
isteyince yolumuz doğal olarak bir kavurma fabrikasından 
geçiyor. Rize’de kavurma üretimi yapan 6-7 fabrika 
bulunuyor.  Ziyaret ettiğimiz fabrika bunlardan birisi. 

Pınarbaşı Kavurma, tek uzmanlık alanı kavurma üretimi 
olan bir işletme. Rize Kavurmasının ilk üreticilerinden. Bir 
aile şirketi. 1995 yılında kurulan işletme Rize Kavurmasını 
Pınarbaşı Kavurma markası ile 27 yıldır tüm Türkiye’nin 
beğenisine sunuyor. Firmanın kurucusu ve yönetim 
kurulu başkanı Ali Kopuz.  Kendisi Rize’nin Pınarbaşı 
köyünde yıllarca geleneksel yöntemle kavurma ürettikten 
sonra seri üretime geçebilmek için fabrikasını kurmuş. 
Kurmakla kalmamış ona bir de köyünün adını vermiş. 
Fabrika kurulduktan sonra ürün yelpazesini genişleterek 
başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin her 
tarafına ulaşmış. 
   
Pınarbaşı Köyü  Rize Merkez ilçeye bağlı, şehir merkezine 
uzaklığı 9 kilometre. Fabrikaya randevu saatinde 
ulaşıyoruz, bizi fabrikanın genç müdürü Hilman Kopuz 
karşılıyor. Antep’te Altınfıstık’ta yaşadığımız şaşkınlık 
ve mutluluğu burada da yaşıyor ve ülkemiz adına onur 
duyuyoruz. Hilman bey sanki üniversite öğrencisi. Bizi 
büyük bir nezaketle bürosuna davet ediyor. Genç müdür 
dördüncü kuşak. Yani Dede Ali Kopuz’un torunu. Önce 
kendisine bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyor sonra 
Rize’de oluş nedenimizi açıklıyoruz. 

 Hilman Kopuz Kamu Yönetimi mezunu, 30 yaşında. 
Gençliğinin yanı sıra çok sempatik ve güler yüzlü bir 
insan. Karşısındakine güven veren tertemiz, aydınlık 
bir yüzü var. Kanımız hemen kaynıyor, kendisine ismiyle 
hitap etmek için iznini alıyoruz. İkram edilen çaylar 
zevkle içilirken sıcak bir sohbet başlıyor. Genç müdür 
bizi geçmişe götürüyor. Dedesi Ali Kopuz kavurmacılığı 
babası Nuri Kopuz’dan öğrenmiş. Baba Kopuz yıllarca 
Ardahan’da kavurma imal etmiş ve üretilen kavurmalar 
Ardahan kavurması adı altında o günün koşulları altında 
belirli bölgelerde satışa sunulmuş. Daha sonra 1960’lı 
yıllarda kavurma imalatı Nuri KOPUZ’un önderliğinde 
Rize’ye taşınmış ve Rize Kavurması olarak gelişmiş.
   
Hilman Kopuz ana hedeflerinin geleneksel damak zevki 
olan kavurmayı Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyanın 
beğenisine sunmak olduğunu söylüyor. Firmanın ana 
ilkesinin gelişmiş ekipman ve uzman kadrosuyla sağlıklı 
ve kaliteli kavurma üreterek tüketici memnuniyetini 
maksimize etmek ve ülke çapında bilinen bir marka 
olmak.

Hilman, Pınarbaşı Kavurma olarak geçmişten günümüze 
taşıdıkları özel üretim yöntemlerini günümüz teknik ve 
teknolojik koşullarıyla harmanladıklarını, firmalarını 
ayrıcalıklı kılan özelliklerden birisinin de üretim, yönetim 
anlayışları olduğunu belirtiyor ve Pınarbaşı Kavurma da 
çalışan herkesin iyi eğitimli olduğunu, konusunda uzman 
kişilerden seçildiğini söylüyor.  

4 kuşaktır üretimini aynı kalitede sürdüren firmalarının 
tüketicileri hiçbir katkı maddesi içermeyen, tamamen 
doğal, lezzetli ve sağlıklı kavurma ile buluşturma 
konusunda yoğun çaba gösterdiğini özellikle vurguluyor.
Pınarbaşı Kavurma’da 10 kişi çalışıyor. Günlük üretim 
kapasitesi 600-700 kg arasında değişiyor. İhracatları 
yok. Üretim tamamen ulusal pazar için. Müşteri profili 
market, şarküteri, yöresel ürün satıcıları ve pide 
salonlarından oluşuyor. Özellikle yaz aylarında yoğunluk 
yaşanan satışlarda Rize’nin payı %20 civarında. En çok 
satış İstanbul’a yapılıyor. Nüfus artışı nedeniyle Rize’deki 
satışlar da artıyor. Firmanın yıllık cirosu 8 milyon TL 
civarında.

Son çayımızı da içiyoruz. Sıra işletme gezimize geliyor. 
Önlüklerimizi giyiyor ve müdürü takip ediyoruz. Önce 
etlerin işlendiği bölümü görüyoruz, ustalar büyük bir 
titizlikle etleri sinir ve kaslarından arındırmaya çalışıyor, 
bu yapılmazsa üretilen kavurma, damak zevkini ve 
kavurma kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Hilman 
kaliteli etin kavurma üretimi için çok önemli olduğunu,  
etlerin başta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri olmak üzere ülke içinden özenle seçilen 
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büyükbaş hayvanlardan elde edildiğini söylüyor. Veteriner 
denetiminde kesilen hayvanların soğuk hava depolarında 
dinlendirildiğini, daha sonra etlerin kemiklerinden 
ayrıştırıldığını ve gördüğümüz aşamada da sinir, kas ve 
yağlardan temizlendiğini belirtiyor.

Temizlenen etler daha sonra küp şeklinde doğranıyor ve 
önceden kazanda eritilen hayvanın iç yağına konularak 
kaya tuzu ilave ediliyor. Kavurmanın içine tuz ve kendi 
yağından başka hiçbir şey konulmuyor.

Daha sonra pişirme bölümüne geçiyoruz buradaki görüntü 
gerçekten çok çarpıcı.  Dev bakır kazanlar içinde etlerin 
fokurdadığını görmek insanı oldukça etkiliyor. Hilman 
Kopuz Rize Kavurması’nın en önemli özelliklerinden 
birisinin de odun ateşinde pişirilmesi olduğunu söylüyor. 
Etler o eşsiz lezzeti yakalayana kadar odun ateşinde 2-2,5 
saat pişiriliyor. Bu aşamada devreye kavurma ustalarının 
üstün marifeti giriyor.

Gördüklerimizi hayranlıkla izlerken kazanı karıştırmak 
için elimize bir lapa iliştiriliyor.  Lapa kazanın içinde 
gidip gelirken yapılan işin büyük bir ustalık olduğunu 
düşünüyoruz. Sayın Kopuz kavurmada asıl lezzeti 
etin kalitesi ve pişirme ustalığının belirlediğini tekrar 
vurguluyor.
 

1

3

2

4

Etin Kemik ve Yağlarından Ayrıştırılması Bileşenlerin 
Miktarları ve Özellikleri

1

3

2

4

Etin Sinir ve Kaslardan Arındırılması

1

3

2

4

Büyük Ustalık İsteyen Kavurma Süreci

Büyük Ustalık İsteyen Kavurma Süreci
Fabrika Müdürü Hilman Kopuz’la

Bakır kavurma kazanı,
üst çap  130, taban çapı 115, 
yükseklik 36 cm, 
kalınlık  4 mm
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Daha sonra pişen et ateşin üzerinden alınıp yağı 
süzdürülüyor ve dinlenmeye bırakılıyor.   Dinlenme 
işleminden sonra özel ambalaj ve saklama kaplarına 
doldurulan kavurmaların tüketicilere olan yolculuğu 
başlıyor.

Kavurmalar pişme aşamasında olduğu için paketleme 
etabını göremiyoruz onu da gelecek defaya derken Hilman 
bey elime bir parça ekmek tutuşturuyor ve bir adetin 
yerine getirilmesini istiyor. Büyük bir heyecanla ve dikkatle 
ekmeği kazana bandırıyoruz. Sonra yaşadıklarımızı 
anlatabilmek çok zor ancak ağzımızın bayram ettiği bir 
gerçek.
  
Fabrika ziyaretimiz sona ererken sevgili Hilman’a 
işletmelerinin karşılaştığı temel sorunu ve yaşadığımız 
pandemi sürecinden nasıl etkilendiklerini soruyoruz.  
Temel sorunun hammadde sıkıntısı olduğunu, hayvancılık 
sektöründe yaşanan sorunlar ve sürekli değişen fiyatlar 
nedeniyle aynı kalitede et temininde zorlandıklarını, 
ancak pandemiden etkilenmediklerini söylüyor. Bu arada 
işletmelerinin hem üretim koşullarını daha da iyileştirmek 
hem de kapasitesini arttırmak amacıyla yeni bir tesis 
kurma konusundaki çabalarının sürdüğünü açıklıyor.
    
Çok heyecanlandığımız gezi sonrası,  fabrika yanındaki 
küçük bahçede oturuyoruz. Burada Ailenin diğer fertleri 
de bize katılıyor, Baba Mustafa Kopuz, Kardeş Gökhan 
ve dayı Nuri Kopuz’la tanışıyoruz. Karadeniz insanını 
kendine özgü sıcaklığı içinde geçen bir sohbet başlıyor, 
çaylar biri biri üzerine tazeleniyor. Rize’de, Rize Çayı 
bir başka güzel. O da Rize’nin ünlü bir coğrafi işareti 
zaten.  Bir ara Hilman’ın büyük bir heyecan ve saygıyla 
masamıza yaklaşan bir şahsa doğru ilerlediğini görüyor 
ancak heyecanını anlamakta gecikmiyoruz, çünkü gelen 

dedesi Ali Kopuz.  Şurası bir gerçek ki aynı heyecanı 
biz de yaşıyoruz. Karşımızda bir başarı hikayesinin 
yaratıcısı, 77 yaşında bir çınar… Cumhuriyet’imizin bir 
ulu çınarı dimdik ayakta duruyor. Bu sürpriz ziyaret 
hepimizi özellikle onu tanıma onurunu yaşadığımız için 
bizi fazlasıyla sevindiriyor.  Üç kuşakla birlikte olma 
mutluluğu da sevincimizi katlıyor.  Pınarbaşı’nın kurucusu 
sevgili Ali Kopuz son derecede sempatik, güler yüzlü ve 
ileri görüşlü bir müteşebbis, sohbetine doyum olmuyor.  
Konuşmalar bütün hararetiyle sürerken yemek için 
çağrılıyoruz. Bahçenin diğer köşesinde hazırlanmış bir 
masa bizi bekliyor. Menüde ne mi var? Tabii,  kazanlardan 
yeni gelmiş enfes Rize Kavurması. 

Yaşadığımız bu emsalsiz anlardan sonra Kopuz Ailesi ve 
Pınarbaşı’ndan ayrılırken Rize Kavurması’nı ülkemize 
armağan eden başta Ali Kopuz olmak üzere tüm Rizeli 
girişimcilere YÜciTA adına yürekten teşekkür ediyoruz.
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RİZE MUTFAĞINDAN 
SEÇMELER

Muhlama
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Hamsi Koli Kabak Tatlısı Etli Sarma

Laz Böreği Tatlısı

Kara Lahana Yemeği

Sütlaç Mısır Ekmeği

Kocakarı Gerdanı Tatlısı

Hamsi Pilavı Derepazarı Pidesi
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Yörex 2021

YÖREX 2021

YÖREX projesi; Üreten Türkiye Platformu’nca 12 yıl 
önce ekonomik krizle mücadele amacıyla başlatılan ve 

başını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çektiği “Kriz 
varsa, çare de var” iletişim kampanyasından hareketle, 
Antalya Ticaret Borsası İş Geliştirme ve Çalışma 
Grubu’nca belirlenen “yöresel ürünler piyasasının/
pazarının ülke ekonomisinin en önemli iç dinamiği 
olduğu” fikri çerçevesinde oluşturulmuştur.

YÖREX ile Ülkemizin Öz Sermayesi Olan Yöresel 
Ürünlerin;
• Ticarete kazandırılması,
• Pazar bulma kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
• Tüketimlerinin yaygınlaştırılması,
• Ticari değerlerinin ve katma değerlerinin artırılması  
 ve
• Üretim standartlarının geliştirilmesi için coğrafi 
 işaretlerin (Cİ) yaygınlaştırılması ile
• Kırsaldan kente olan göçün engellenmesi,
 gibi temel ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmektedir.
 YÖREX’in Fayda ve Kazanımları
• Yöresel ürünlerin üretimi ve tüketimi arttı.

• Üreticilerin birbirleriyle etkileşimleri pozitif sinerji  
 yarattı.
• Ülke ve kent ekonomisine katkı sağlandı.
  – Yöresel ürünler marketleri oluştu.
  – Yöresel ürünlere yönelik e-ticaret siteleri  
     kuruldu.
  – Yöresel ürünlerle ilgili; sergi, il günleri ve  
     panayırlar düzenlenmeye başlandı.
• Yöresel ürünler farkındalığının ve yaygınlığının  
 artırılmasıyla bu ürünlerin haklarının 
 korunması için mevzuat oluşturulmasına destek  
 sağlandı.
• TOBB’un Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı’na (OriGIn)  
 üyeliği gerçekleşti.
• Sadece yöresinde ünlenmiş ürünlerin ulusal düzeyde  
 tanınırlığı sağlandı.
• Kamu, STK, üniversite ve özel sektörün coğrafi  
 işaretlere olan ilgisi arttı.
• Coğrafi işaretli ürün sayısı (24.11.2021 itibariyle)  
 110’dan 941’e, Cİ başvuru sayısı ise  
 160’dan 742’ye çıktı.
• Oda ve Borsaların yöresel ürünler ve Cİ konusunda  
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 iletişimleri gelişti ve tecrübe  
 paylaşımlarında bulunmaları sağlandı (376 ürün  
 (%40’ı) oda ve borsalar tarafından Cİ ile tescil 
 ettirilmiştir).
• Akademik çalışmaların sayısı arttı.

YÖREX’in Ana Faaliyetleri
• YÖREX Fuarı, (2010-2021, 11 adet) 
  – 2010 yılında 4500 m2 olan fuar alanı 2021’de  
     10.000 metrekareye ulaşmıştır.
  – 11 yılda 4000’e yakın katılımcı ve 1,6 milyonun  
     üzerinde ziyaretçi katılmıştır.
  – Toplam 81 il ve KKTC’nin yöresel ürünleri  
     sergilenerek ve ticarete konu edilmiştir.
•  Yıl içerisinde ve YÖREX Fuarı döneminde Oda/Borsalar,  
 kalkınma ajansları ve diğer 
 kurumlara; yöresel ürünler ve coğrafi işaretlerin  
 önemine yönelik bilgilendirme toplantıları  
 düzenlenmektedir.
  – 7 uluslararası, 3 ulusal, 10 bölgesel seminer  
     düzenlendi.
• Oda/Borsalar ve kalkınma ajanslarına coğrafi işaret  
 başvuru süreci ve denetimine yönelik  
 ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti  
 sunulmaktadır.
• Antalya’da oda/borsalarla gerçekleştirilen Cİ Çalışma  
 Grubu ile 12 adet coğrafi işaret 
 kentimize kazandırılmıştır. Diğer ürünlerle ilgili  
 çalışmalar devam etmektedir.

• TOBB ile konuyla ilgili bakanlıklar ve TÜRKPATENT  
 düzeyinde lobi faaliyetleri yapılarak, 
 Cİ ile ilgili ihtiyaçlar sunulmaktadır.
• Yöresel ürün üreticilerinin; zincir market ve oteller ile  
 yüz yüze ticari bağlantı kurmaları 
 sağlanmaktadır.
• Üreticilere markalaşma, e-ticaret ve kooperatifleşme  
 eğitimleri verilmektedir.

YÖREX Sonrası/Sürdürülebilirlik
• Bir sosyal sorumluluk projesi olan YÖREX; geçmişten  
 günümüze doğal ve beşeri kaynakların 
 mükemmel uyumuyla ortaya çıkan yöresel ürünleri, 
 gelecek nesillere aktarma ve ekonomiye kazandırma  
 hedefiyle on bir yıldır fuar gerçekleştirmektedir. 
• Projenin ilk yıllarında hedefimiz yöresel ürünlerin Cİ  
 tescillerinin ve toplumda Cİ algısının 
 artırılması iken son yıllarda gerçekleşen bu hedefin  
 yanı sıra Cİ sistemi yönetişimin etkin kullanılması  
 beklenmektedir.
• Projenin geleceğe yönelik hedeflerinden birisi de  
 uluslararası fuarlarda, gerek Cİ tescili olan 
 gerek yeterli üretim kapasitesi ve becerilerine sahip  
 olan yöresel ürünlerin tanıtılmasıdır.
• TÜRKPATENT Kurumu bünyesinde ayrı bir daire  
 başkanlığı kurulmuş olması önemli bir  
 gelişmedir. Ancak enstitü gibi ayrı bir müstakil yapının  
 yöresel ürünler ve Cİ konusunda kurulması projenin  
 beklentileri arasındadır.
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YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

YÖREX; 
 - 2014 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü  
    (FAO) Özel Ödülüne,
 - 2019 yılında 123 projenin yarıştığı Türkiye Odalar ve  
    Borsalar Birliği ‘Oda ve Borsa 
    Proje Yarışması’nda Jüri Özel Ödülüne layık  
    görülmüştür.
    Antalya Ticaret Borsası

Antalya Ticaret Borsası’nın derlediği bilgilerden de 
görüleceği üzere, kısa zamanda elde edilen bu başarılara 
istinaden YÜciTA Türkiye coğrafi işaretlerine yönelik 
olarak iki önemli öneri getirmektedir:

 - YÖREX fuarı ismi ya “Coğrafi İşaretler Fuarı” ya  
    da “Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Fuarı”  
    olarak değiştirilmelidir.
 - YÖREX fuarı yeni ismiyle uluslararası bir fuara  
    dönüşmelidir, “Antalya Uluslararası Coğrafi İşaretler  
    Fuarı” ya da “Antalya Uluslararası Yöresel Ürünler  
    ve Coğrafi İşaretler Fuarı” gibi.

YÖREX İSTATİSTİKLERİ
 
YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
           
ZİYARETÇİ 24.609 32.191 79.640 80.000 114.180 132.180 155.751 161.104 207.483 276.288 342.496
           
KATILAN İL  42 51 71 31 62 66 70 70 72 81 76
           
KATILIMCI 111 119 250 121 325 417 443 423 530 647 759
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YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Yörex 2021
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YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Yörex 2021

YÜciTA YÖREX’TE 

Pandemi nedeniyle bir yıl gerçekleştirilemeyen  YÖREX, 
20-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Anfaş Antalya Fuar 

Merkezinde kapılarını 11. defa ziyaretçilere açtı.  Alanında 
Türkiye’nin  en büyük fuarı olan YÖREX,  ülkemiz  yöresel 
ürünlerini tüketicilerle buluşturan ve coğrafi işaretler 
konusunda  farkındalık yaratan çok önemli bir etkinlik. 
TOBB tarafından desteklenen fuar, Antalya Ticaret 
Borsası tarafından her yıl düzenleniyor.  

YÜciTA  Antalya çalıştayı, Antalya Ticaret Borsası ile 
birlikte düzenlenen “Coğrafi İşaretler YÖREX Buluşması” 
semineri çerçevesinde gerçekleştirildi. YÖREX fırsatıyla 

düzenlenen ve ev  sahipliğini Ticaret Borsamızın yaptığı 
seminere, Antalya dışından çok sayıda YÜciTA üyesi   
katıldı.

 YÜciTA, seminerden sonra katılımcılar arasında üye ve 
paydaşlarının da bulunduğu, coğrafi işaretlerde sanki  
bir Anadolu mozaiği oluşturan YÖREX fuar alanında 
incelemeler yaptı. Tarihi Kaleiçi Tuvana otelde verilen gala 
yemeği her bakımdan muhteşemdi. Geceye damgasını 
vuran ise YÜciTA’nın 9. Yaş günü pastasının coşkuyla 
kesilmesi oldu. Ülkemiz hizmetinde daha nice yıllara 
YÜciTA.. İyi ki varsın…
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YÜciTA, OSTİM Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Aylin Ege’nin daveti üzerine  

3 Aralık 2021 tarihinde bir çevrimiçi panel düzenledi. 
Panel Üniversite’nin youtube kanalından canlı olarak 
yayınladı. Panelin teması “Coğrafi İşaretler ve İktisadi 
Katkı Potansiyeli olarak belirlendi ve Prof. Ege’nin açılış 
konuşmasından sonra panel YÜciTA Başkanı Prof. Dr. 
Yavuz Tekelioğlu tarafından yönetildi. 

İktisat Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hedef 
dinleyiciler olarak belirlendiği panel iki amaç etrafında 
şekillendirildi. Birincisi, Türkiye’de akademi dünyasında 
iktisatçıların henüz çok aşina olmadığı coğrafi işaretler 
konusunda farkındalık yaratmak, ikincisi, coğrafi 
işaretlerin çok boyutlu iktisadi etkilerini anlatmaktı. 
Panelde birinci konuşmacı olarak Prof. Tekelioğlu söz 
aldı ve konuşması bir kavram olarak coğrafi işaretleri ve 

önemini vurgularken diğer taraftan Türkiye’nin coğrafi 
işaret potansiyeline ve ilgili kurumsal yapıya, ve konunun 
Türkiye’deki gelişimine odaklandı. Prof. Tekelioğlu, 
Türkiye’de konuyla ilgili eksiklikleri ve yapılması 
gerekenleri vurgulayarak sunumunu sonlandırdı. Tanıtım 
ve açılış niteliğindeki bu konuşmanın ardından panel, 
YÜciTA BaşkanYardımcısı Prof. Dr. Selim Çağatay’ın 
sunumu ile devam etti. 

Prof. Çağatay genel anlamda coğrafi işaretlerin iktisadi 
etkilerini anlattıktan sonra özellikle coğrafi işaretlerin 
kırsal kalkınma etkilerine odaklandı. Kırsal kalkınma 
kuramları içinde coğrafi işaretlerin yeri, coğrafi işaretlere 
bağlı alternatif kalkınma stratejileri, Avrupa Birliği’nde 
konuyla ilgili yaşanan tecrübeler ve somut politika 
önerileri Prof. Çağatay’ın sunumunda yer alan başlıklar 
oldu.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

YÜciTA-Ostim Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü Çevrimiçi Semineri

YÜciTA-OSTİM 
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ
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YÜciTA üyeleri Doç. Dr. Mehmet Zanbak ve Dr. Kemalettin 
Taşdan iç ve dış piyasalarda coğrafi işaretler ve rekabet 
gücü ilişkisi çerçevesinde iki sunum yaptılar. Dr. Zanbak’ın 
sunumu coğrafi işaretler ve fiyat primi arasındaki ilişkiye, 
Türk coğrafi işaretlerinde bu noktada yaşanan tecrübelere 
odaklanırken, Dr. Taşdan’ın sunumu coğrafi işaretler ve 
pazar payı ilişkisine ağırlık verdi. Her iki sunum da teorik 
olarak beklenen gelişmelerin neden Türkiye örneğinde 
gerçekleşmediği sorusunu irdelerken, Avrupa Birliği’ndeki 
başarı örneklerini ve bunun sebeplerini vurguladılar. 

Panelin son konuşmacısı olarak Sayın İrfan Önal söz 

aldı. Sayın Önal sunumunda bir fikri mülkiyet hakkı 

olarak ortaya çıkan coğrafi işaret ve turizm sektörü 

etkisi üzerine yoğunlaştı. Marka-kimlik-yerel değerler 

ilişkisi çerçevesinde coğrafi işaretlerin nasıl ana özne 

haline geldiğini öne çıkaran sunum dünyadan başarılı 

örnekleri ve Türkiye’de konuyla ilgili yapılması gerekenleri 

vurgulayarak sona erdi.
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YÜciTA, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine 
Dünya Kooperatifçilik Günü olan 21.12.2021 tarihinde 

Belediye ile ortak bir Seminer programı düzenledi. 
Program Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi 
ve “Tarımının Başkenti Antalya’da Coğrafi İşaretler ve 
Kooperatifler” başlıklı seminer adıyla duyuruldu.

Özellikle çeşitli kadın kooperatif yönetici ve üyelerinin 
oluşturduğu katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen 
seminerin açılış konuşmaları Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda 
Özel, YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Antalya 
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz 
tarafından gerçekleştirildi.

Seminer dört oturum çerçevesinde şekillendirildi. 
“Coğrafi İşaretler ve Tarımsal Kooperatifler” başlığını 
taşıyan ilk oturumda YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz 
Tekelioğlu Coğrafi İşaretlerin kavramsal çerçevesi ve 
Türkiye uygulamaları hakkında bilgi aktardı. YÜciTA 
Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zanbak’ın Coğrafi 
İşaretlerde Yönetişim başlığındaki sunumunun ardından, 
YÜciTA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selim Çağatay Coğrafi 
İşaretler, Kooperatifler ve Kırsal Kalkınma başlığını taşıyan 
sunumunu gerçekleştirdi. Oturumun son konuşmacısı 
olarak tekrar söz alan Prof. Tekelioğlu Avrupa Birliği’nde 
Coğrafi İşaret Sistemini anlattı.
  
Seminerin “Kırsal Kalkınmada Tarımsal Kooperatifler ve 
Coğrafi İşaretlerin Önemi: Antalya Örneği” başlıklı ikinci 
oturumu Antalya Kadın Girişimcileri Kurulu üyesi Prof. 

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

YÜciTA-Antalya Büyükşehir Belediyesi Ortak Semineri

YÜciTA-ANTALYA 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ ORTAK 
SEMİNERİ
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Dr. Fulya Sarvan”ın “Kooperatifçiliğe Genel Bakış, Kadın 
Kooperatifleri” başlıklı sunumuyla başladı. Ardından, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı 
Dairesi Başkanı İsmail Özkay “Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin Coğrafi İşaret Çalışmaları” hakkında bilgi 
paylaşımı yaptı. Kaş, Kınık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
adına Burhanettin Konu’nun “Kırsal Kesimde Tarımsal 
Kooperatiflerin Ana Sorunlarına” ve Korkuteli Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi adına Dudu Kocabaş’ın “Kadın 
Kooperatiflerinde Temel Sorunlar” değindiği sunumlar 
katılımcıların yoğun ilgisini çekti. İkinci oturum Portakal 
Bahçem kurucu ortaklarından Mete Apaydın tarafından 
gerçekleştirilen “Coğrafi İşaretlerde E-Ticaret: Finike 
Portakalı Örneği ve Portakal Bahçemin Başarı Hikâyesi” 
ile YÜciTA üyesi ve Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği 
Başkanı Celal Bülbül’ün “Coğrafi İşaret Tescilli Finike 
Portakalının Kırsal Turizme Katkısı” başlıklı sunumları ile 
sonlandı. Bir coğrafi işaret olan Finike Portakalı odaklı bu 
iki sunum dinleyicilerin beğenilerini kazandı.
    
Seminerin “Tarımsal Kooperatifler ve Coğrafi İşaretlerde 
Başarı Öyküleri” başlıklı üçüncü oturumu Prof. Dr. 
Selim Çağatay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi ve 
bu bölümde ilk sunumu “Türkiye’nin Coğrafi İşaretler 
Fuarı: YÖREX” başlıklı sunumuyla Antalya Ticaret Borsası  
Ar-Ge Sorumlusu Çetin Baver Salman yaptı. Devamında 
YÜciTA üyeleri Birol Uluşan (Metro Yaş Meyve-Sebze 
Kategori Müdürü) ve Özlem Sarı (Bereketli Eller Kadın 
Kooperatifi Başkanı) sırasıyla “Beyaz Altın, Taşköprü 
Sarımsağı: Bir Ürün, Bir Kurum ve Kapıdağ Mor Soğanı” 
ve “Bereketli Eller Kadın Kooperatifi: Bir Kuruluş ve Bir 
Kurtuluş Öyküsü” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Her 
iki sunum da Türkiye’de kooperatifler ve coğrafi işaretler 
adına iki önemli başarı öyküsünü temsil etmekteydi. 
Bursa Karabalçık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
Başkanı Osman Özkan’ın “Bursa Siyah İnciri, Bursa 
Şeftalisi” başlıklı sunumu da katılımcılar tarafından 
beğeniyle izlendi. Daha sonra Mersin Kadın Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer’in sunduğu 
“Mersinden Kadın Kooperatifi Yol Hikâyesi” de, kısa 
zamanda yakalanan bir başarı öyküsü olarak merakla 
dinlendi ve sunum kooperatifleşmenin önemini ortaya 
koydu. Oturum Gazeteci Mine Ataman’ın “Anadolu’nun 
Ekmekleri” sunumuyla sona erdi.  

Seminer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel ve YÜciTA Başkanı 
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun kooperatiflerin ve coğrafi 
işaretlerin önemini vurguladıkları kapanış konuşmaları 
ile sonlandı. Bu oturumda dinleyiciler tarafından dile 
getirilen sorular da Sayın Özel ve Sayın Tekelioğlu 
tarafından cevaplandı. 

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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YÜciTA her yıl yerli malı haftası ile çocuklarımıza 
neden yerli malı kullanmaları gerektiğini, bunun 

önem ve faydalarını anlatarak onlarda yerli malı bilincini 
oluşturmayı ve onlara tutumlu olmayı öğretmeyi 
amaçlamaktadır.

Küresel ticaretin dayattığı yaşadığımız tüketim 
çılgınlığı sürecinde toplum olarak yerli mallarımızın 
sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü arttırmak bu 
yoldan geçmektedir.  Diğer taraftan yaşadığımız Covid 

19 pandemi süreci de yerelin, yerel ürünlerin önemini  
ön plana getirmiş bulunmaktadır.

YÜciTA konferanslarında çocuklarımıza düzeylerine göre 
yöresel ürünlerimiz ve coğrafi işaretler anlatılmakta, 
konferanslar bir şölen havasında geçmekte ve 
çocuklarımız çok faydalı şeyler öğrenmektedir. Söz 
gelimi konferansları izleyen çocuklar Muzun Anamur’dan, 
portakalın Finike’den geldiğini öğrenmekte,  evlerine asla 
chiquita muz sokturmamaktadır. 

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Yerli Malı Haftası

YERLİ MALI HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ: 12-18 
ARALIK 2021
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YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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2021 yılı yerli malı haftası etkinlikleri Antalya Muratpaşa 
Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirildi. Bu çerçevede 
Profesör Yavuz Tekelioğlu ortaokul öğrencilerine “Yerli 
Malı Haftası: Gıdanın önemi ve Coğrafi İşaretler” konulu 
bir konferans verdi. Muratpaşa Belediyesi, ASSİM, 
Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnnovasyon Merkezi 
konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliği, Antalya 
Kadın Girişim Kooperatifi stantlarında öğrencilere   
yönelik   yöresel ürünler tanıtım  ve tadımı izledi.  

YÜciTA yerli malı haftasına olan duyarlılığı ve kıymetli 
destekleri için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a 
ve ASSİM Yerleşke Yöneticisi Aslı Aslan’a yürekten 
teşekkürlerini sunar.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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Coğrafi İşaretlerin COP26'da tartışılan bazı konulara 
yaklaşımı üzerine…

2021 yılında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) ve Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı Organizasyonu 
(OriGIn) Coğrafi İşaretler için Sürdürülebilirlik Stratejisi'nin 
(SSGI) bir parçası olarak, Coğrafi İşaretler gruplarında 
sürdürülebilirlik performanslarının (ekonomik, sosyal, 
çevresel ve yönetişim) değerlendirilmesi ve test edilmesi 
için araçlar geliştirmeye ve bunları iyileştirmeye 
odaklanmıştır. Bu kapsamda güvenilir sürdürülebilirlik 
göstergeleri veri tabanı oluşturulmuştur.

Geliştirilen araç, olası sürdürülebilirlik önceliklerini 
yalnızca her bir ilgi alanındaki (ekonomik, sosyal, çevresel 
ve yönetişim) coğrafi işaret performansını ölçebilen 372 
göstergeye değil, aynı zamanda BM'nin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) veya Küresel Raporlama 
Girişimi (GRI) gibi diğer sürdürülebilirlik çerçevelerine 
de bağlamaktadır. Ek olarak, sürdürülebilirlik göstergesi 
veritabanı, her bir gösterge özelliklerini çeşitli nitelikler 
arasından kullanılabilirlik, tür, tanım ve gereksinimler 
açısından sınıflandırmaktadır. 

COP26'da tartışılan bazı konularla ilgili olarak, iki önemli 
tema –ormansızlaşma ve metan üretimi– halihazırda 
FAO/OiGIn’in gündeminde olan coğrafi işaretlerle ilgili 
sürdürülebilirlik öncelikleri listesinin bir parçasıdır. 

Ormansızlaşma konusu ekosistem çeşitliliği, tür 
çeşitliliği ve genetik çeşitlilik gibi konuları içeren orman 
habitatlarının korunmasını da dikkate alan kapsayıcı 
bir çerçeve içinde ele alınmaktadır. Bu konu sadece 
ormansızlaşmayı önlemekle ilgili değil, aynı zamanda 
ormanları ve tarımsal-ormancılık üretimini canlı ve 
uygulanabilir kılan çeşitliliğin korunması ile ilgilidir.

Benzer şekilde üretimle ilişkili gaz emisyonları açısından 
SSGI, metan (CH4), su buharı (H2O), karbon dioksit 
(CO2), azot oksit (N2O) ve ozona (O3) ek olarak bir dizi 
sera gazı emisyonunu da dikkate almaktadır. SSGI ayrıca 
hava kirleticileri ve koku kirliliğinin önlenmesi gibi hava 
kalitesini etkileyebilecek emisyonların da önlenmesine 
odaklanmaktadır.  

Sürdürülebilirlik göstergeleri tam veritabanının 2022 
yılında oriGIn üyelerine sunulması beklenmektedir. 

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

OriGIn’DEN: COĞRAFİ 
İŞARETLER VE 2021 
BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
KONFERANSI

Çeviren: Prof. Dr. Selim Çağatay
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DERSİMİZ: COĞRAFİ İŞARET

AYDIN KESTANESİ
*Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından 

kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir.
 (*Sınai Mülkiyet Kanunu Md. 34)

 

Gelecek nesiller de öğrenebilsin diye Coğrafi İşaret, 
Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız iş birliğiyle,  

artık Mesleki ve Teknik Okullar müfredatında yer alıyor.
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Antalya-Kaleiçi Rotary Kulübü 2021 yılında Prof. Dr. 
Yavuz Tekelioğlu’na Rotary Meslek Ödülü’nü vermeyi 

kararlaştırmıştır. Bu yazı ödül töreninden yapılan 
konuşmadan alıntılanmıştır. 

“Değerli Guvernör Yardımcım,
Sayın Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU,
Sevgili Rotaryenler ve Değerli Konuklar,

Rotary kulüpleri, iş ve meslek insanlarının oluşturduğu 
bir hizmet kuruluşudur.

Biz dünya ülkeleri arasında iyi niyet ve anlayışı karşılıklı 
olarak geliştirerek barışa ve barış halinin kökleşmesine 
katkıda bulunan ender sivil toplum örgütlerinden biri 
olan Rotary’nin üyeleriyiz. Çalışmalarımızda, üyelerimiz 
arasında tanışıklığı bir hizmet fırsatı olarak görür ve 
bu nedenle her hafta düzenli olarak tanışıklığımızı 
geliştirmeye çalışırız.

Biz her Rotaryen’in  kendi işi ve mesleğini topluma hizmet 
fırsatı olarak yüceltmesini benimser ve bu nedenle iş 
ve meslekte yüksek ahlaki değerlerin yaygınlaşarak 
kullanılması için haftalık toplantılarımızda çalışmalar 
yaparız.

Her Rotaryen üyemizin hizmet idealini kendi kişisel iş ve 
toplum hayatına uygulaması ve böylece topluma örnek 
olması için kendisini ve çevresini teşvik eden projeler 
geliştiririz.

Bizim gibi hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek 
sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri 
kurarak karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barışı geliştirecek 
uluslararası projeler yaparız. 

Bugün de burada toplanarak kuruluşumuzun en saygın 
çalışmalarından birini yerine getirebilmenin onurunu 
yaşıyoruz.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu’na Hizmet Ödülü

PROF.DR. YAVUZ 
TEKELİOĞLU’NA 
HİZMET ÖDÜLÜ
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Siz Sayın Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU meslek haya-
tınız boyunca; Yaptığınız başarılı çalışmalar ile 
hem meslektaşlarınıza hem de bize örnek oldunuz. 
Çalışmalarınızla meslekte yüksek ahlaki standartların 
yaygınlaşmasını teşvik ediyor ve özellikle genç meslek 
sahiplerini yüreklendirerek onların da yararlı çalışmaları 
için önder oluyorsunuz.

Kaleiçi Rotary Kulübü olarak, iş ve meslek onurunuzu 
gösterdiğiniz bu ışığı ve hizmet idealimizi yücelten bu 
katkınızı şükran ile anıyor ve bugün takdim edeceğimiz 
Rotary Meslek Ödülü ile bu onuru gelecek kuşaklara 
aktarmak istiyoruz.

Sevgili Rotaryenler, Değerli Konuklar,

Yönetim Kurulumuz 29.11.2021 tarih ve 26 no.lu kararı 
ile kulübümüz Meslek Ödülünün başarılı çalışmalarında 
yüksek ahlaki standartların kullanılmasına özen gösteren 
Sayın Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU’na sunulmasına oy 
birliği ile karar verilmiştir.”
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DEĞİŞİK FAALİYETLERİMİZDEN
KARELER

YÜciTA Antalya Çalıştayına katılan üyelerimiz

YÜciTA Yürütme Kurulu Antalya Valisi ile

Gazeteci Cem Seymen

Rektör,Prof. Dr. Özlenen Özkan

Afyon Valisi Gökmen Çiçek

YÜciDER_Gİ tasarımcısı Erdem Tekiner
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Rektör,Prof. Dr. Özlenen Özkan

Hüseyin Kutan, Antalya Vilayet

YÜciTA Yürütme Kurulu Antalya Valisi ile

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Av.Ümit Uysal

Antalya Ticaret Borsası Başkanı, Ali Çandır
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş

Antep BYŞ Belediyesi Tarım Dairesi Başkanı Kenan Seçkin ve 

Cİ şubesi çalışanları

YÜciTA üyeleri, Antalya Cumhuriyet Alanı

Ayfer Yavi, yazar

Antep BYŞ Belediyesi Tarım Okulu çalışanlarına konferans

GastroAfyon, 14-17 Ekim

DEĞİŞİK FAALİYETLERİMİZDEN
KARELER



383 

YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRA
Fİ

 İŞ
AR

ET
LE

R T
ÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI

Kadir Bacaksız, ünlü Afyonlu Aşçı

Adres Patent Antalya Şubesi Açılışı.

Sahrap Soysal, Şef Ali Bıdı, ANFAŞ Genel Müdürü Emin Taşğın, YÜciDER

YÜciTA 9. Yaş Kutlaması, Kaleiçi Tuvana Hotel
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Açılış

YÜciTA gönüllüleri webiner`i Anatolia Coğrafi İşaretler Zirvesi

Antalya Dostlar Platformu Konferans

öREX Seminerinden bir kare

DEĞİŞİK FAALİYETLERİMİZDEN
KARELER
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Anatolia Coğrafi İşaretler Zirvesi

 Konferans  Konferans

öREX Seminerinden bir kare Burdur Şiş Köfte`nin ünlü , Hasan Ustası Antakya künefesi ve YÜciTA

Yeşil Mutabakat
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Açılış

Anatolia Coğrafi İşaretler Zirvesi

Antalya Dostlar Platformu Konferans

DEĞİŞİK FAALİYETLERİMİZDEN
KARELER
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“Akdeniz Üniversitesinden 2009 yılında emekli olan Prof. 
Dr. Yavuz Tekelioğlu 1968 Mülkiye mezunu olup doktora 
öğrenimini Fransa Montpellier 1 Üniversitesi’nde yapmıştır. 
1977-93 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde 
çalışan, Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu bu üniversitede 1982 
de Doçent, 1989 yılında Profesör olmuştur. 17 mayıs 
1993 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’ne atanan Prof. 
Tekelioğlu bu Üniversitede kuruluşunu gerçekleştirdiği 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı (1993-2002) 
ve 1995 Barcelona Zirvesi sonrası kuruluşuna öncülük 
ettiği “Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik 
Araştırmalar Merkezi” müdürlüğü (1998-2009) görevlerini 
yürütmüştür.
 
Yurtiçinde ve dışında çok sayıda akademik çalışması 
yayınlanan   Profesör Tekelioğlu,  başta Akdeniz 
Üniversitesi “Sosyal Bilimler Alanında Hizmet” ödülü 
(1998), “Çevre Hizmet ” ödülü ( 2004) ile “Türkiye Ekonomi 
Kurumu Akademik Hizmet Ödülü” (2010), olmak üzere 
ulusal ve “ABD Uluslararası İşletmecilik Geliştirme 
Derneği (IMDA), “Yılın Uluslararası İşletmecilik Dekanı 
ödülü” ile Fransa Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bilim 
alanında “Şovalye” ve “Officier” nişanları gibi uluslararası 
ödüllerin sahibi bulunmaktadır. Kendisinin son ödülü 
Coğrafi İşaretler konusundaki öncü çalışmalarıyla, tarım 
ekonomisi ve politikalarına yaptığı katkılar nedeniyle 
TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 11 Ocak 
2016 tarihinde verilen "2015 Yılı Özel Ödülü"dür. 

Çalışma alanı “Tarım Ekonomisi ve Politikaları” olan 
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu son 25 yıldır “Coğrafi İşaretler” 
konusunda çalışmakta  ve halen kuruluşuna öncülük 
ettiği “ Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı” (YÜciTA) ve “Yöresel Ürünler ve Coğrafi 
İşaretler   Araştırma Derneği”  (YÜciDER) başkanlıklarını  
yürütmektedir..

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ 
Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini 
tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi 
Bölümünden doktora derecesini almıştır. Temel ilgi 
alanları sürdürülebilir kalkınma ve ampirik iktisattır. 
Coğrafi işaretleri bir sürdürülebilirlik aracı, yöresel 
ürünleri ise bir kalkınma aracı olarak görmektedir. Şu 
ana kadar FAO, OECD, FEMISE, AB, TÜBİTAK ile birçok 
proje yürütmüş ve değişik kapasitelerde çalışmıştır. 
Atıf alan ulusal ve uluslararası yayınlara sahiptir. Halen 
Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Profesör 
olarak çalışmaktadır.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

İkinci Sayımıza Katkı Verenler

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU
YÜciTA Başkanı

Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY
YÜciTA Başkan Yardımcısı

      Akdeniz Üniversitesi, İktisat Bölümü
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Selma Tozanlı, orta ve lise eğitimini TED Ankara 
Koleji’nde tamamlamış, 1973 yılında da O.D.T.Ü. Beşeri 
İlimler Fakültesinden sosyoloji lisans diploması almıştır. 
Aynı yıl Fransa’ya doktora öğrenimine giden Tozanlı, 
1981 yılında Universite de Montpellier I’den ekonomi 
doktora diplomasını almış ve 1983 yılında da, önceden 
stajyer olarak girdiği Montpellier Akdeniz Tarım 
Bilimleri Enstitüsünde (CIHEAM-IAMM) öğretim üyesi-
araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. 1993 yılında 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Pazarlama 
dalında doçentlik ünvanını, 2009 yılında ise Montpellier I 
Üniversitesi’nden İşletme Bilimleri dalında “Habilitation à 
Diriger des Recherche” ünvanını almıştır.

S. Tozanlı, çok uluslu gıda şirketlerinin yapısı ve yayılma 
stratejileri, Akdeniz ülkeleri gıda sanayiinin yapısı, tarım-
gida zincirinde yapılaşma, yöresel ürün değer zincirleri, 
şirket stratejileri, gibi konularda uzmanlaşmıştır ve 
uluslararası yayınlar vardır. Birçok Avrupa Birliği 
araştırma projelerinde de etkin olarak çalışmıştır.

Branka Tome joined the European civil service, 
the Directorate General for Agriculture and Rural 
Development in 2003. After having worked in the area of 
rural development policy and finance, she is currently 
occupying the post of Deputy Head of Unit responsible 
for geographical indications. In particular, she is engaged 
in protection of geographical indications of agricultural 
products and foodstuffs, wines and spirit drinks. 

Having started her career at the Slovenian Ministry of 
Foreign Affairs in Ljubljana, Branka Tome subsequently 
served at the Slovenian Mission to the European Union in 
Brussels during the accession negotiations in the period 
1998 to 2003. 

Branka Tome is an economist. She graduated at the 
University of Ljubljana and completed her studies with a 
Master Degree in European Economics from the College 
of Europe in Bruges, Belgium.

Branka Tome
Avrupa Komisyonu, Birim Başkan Yardımcısı

    B.3 Coğrafi İşaretler 

Branka	Tome,	Avrupa	 kamu	hizmeti	 olan	Tarım	 ve	Kırsal	
Kalkınma	Genel	Müdürlüğü’ne		2003	yılında	katıldı.	Kırsal	
kalkınma	politikası	ve	finansmanı	alanında	çalıştıktan	sonra,	
şu	anda	coğrafi	işaretlerden	sorumlu	Birim	Başkan	Yardımcısı	
olarak	görev	yapmaktadır.		Özellikle	tarım	ürünleri	ve	gıda	
maddeleri,	 şarap	 ve	 alkollü	 içeceklerin	 coğrafi	 işaretlerinin	
korunması	ile	uğraşmaktadır.

Kariyerine	 Ljubljana’daki	 Slovenya	 Dışişleri	 Bakanlığı’nda	
başlayan	Branka	Tome,	daha	sonra	1998-2003	dönemindeki	
katılım	müzakereleri	sırasında	Brüksel’deki	Slovenya	Avrupa	
Birliği	Misyonu’nda	görev	yaptı.

Ekonomist	 olan	Branka	Tome	Ljubljana	Üniversitesi’	 nden	
mezun	 oldu	 ve	 eğitimini	 Belçika’nın	 Bruges	 kentindeki	
Avrupa	 Koleji’nden	 Avrupa	 Ekonomisi	 alanında	 Yüksek	
Lisans	derecesi	ile	tamamladı.

Prof. Dr. Selma TOZANLI  
IAMM/Öğretim Üyesi 

Branka Tome 
European Commision, Deputy Head of Unit

    B.3 Geographical Indications
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Massimo Vittori is the Managing Director of oriGIn, in 
charge of the Organization’s strategic  planning and overall 
management.

Massimo previously worked as legal advisor at the 
International Trade Center (ITC) – a technical assistance 
agency of the World Trade Organization and the United 
Nations – where he was in charge of several projects in 
the field of intellectual property, trade law harmonization, 
model contacts for SMEs and alternative business dispute 
resolution mechanisms. Massimo also worked at the 
United Nations Conference for Trade and Development 
(UNCTAD) on the improvement of developing countries’ 
investment climate through regulatory reforms.

Following his Bachelor Degree in International Relations, 
Massimo obtained a Master’s Degree in International Law 
at the Graduate Institute of International and Development 
Studies of Geneva and an LL.M. in Intellectual Property at 
the University of Turin.

Massimo regularly delivers seminars on GIs, trademarks 
and trade related issues in several European Universities.

Massimo Vittori
OriGIn Genel Müdürü 

Massimo	 Vittori,	 OriGIn’in	 Genel	 Müdürüdür	 ve	
organizasyonun	stratejik	planlamasından	ve
genel	yönetiminden	sorumludur.

Massimo	 daha	 önce,	 Dünya	 Ticaret	 Örgütü	 ve	 Birleşmiş	
Milletler&#39;in	 bir	 teknik	 yardım	 kuruluşu	 olan	
Uluslararası	 Ticaret	 Merkezi’nde	 (ITC)	 hukuk	 danışmanı	
olarak	 çalıştı	 ve	 burada	 fikri	 mülkiyet,	 ticaret	 hukuku	
uyumlaştırması,	 KOBİ’ler	 ve	 alternatif	 ticari	 anlaşmazlık	
çözüm	mekanizmaları	 için	model	 temaslar	 alanında	 çeşitli	
projelerden	 sorumluydu.	 Massimo	 ayrıca,	 düzenleyici	
reformlar	yoluyla	gelişmekte	olan	ülkelerin	yatırım	ortamının	
iyileştirilmesi	 konusunda	 Birleşmiş	 Milletler	 Ticaret	 ve	
Kalkınma	Konferans’nda	(UNCTAD)	çalıştı.

1970 yılında, İzmir’de doğan Pınar Nacak, Ege Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Doktora 
Programı’ndan 2004 yılında mezun olmuştur. Doktora tezi, 
Türkiye Pamuk Dış Ticaretinin Yapısı ve Bunun Etkileyen 
Faktörler Üzerine Bir Araştırma adı altında, İzmir Ticaret 
Borsası, Yayını olarak basılmıştır.

1996 – 2000 döneminde, Tarım Ürünleri Dış Ticareti 
alanında çalışan Nacak, 2000-2010 yılları arasında İzmir 
Ticaret Borsası’nda Ar-Ge uzmanı, Ar-Ge Şefi ve Ar-Ge 
Müdürü olarak görev yapmıştır. 2010 yılından bu yana 
ise Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.  
Aynı zamanda, 2006 yılından bu yana Kalite Yönetim 
Temsilcisi ve Akreditasyon Sorumlusu olarak da görev 
almıştır.

YÜCİTA(Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı) kurucu üyelerinden olan Nacak Tarım 
Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB İzmir 
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi, İzmir 
Tarım Grubu Üyesi Dönem Sözcüsü, Apelasyon Dergisi 
yayın kurulu üyesidir. IOC(Uluslararası Zeytin Konseyi) 
tarafından akredite olan İzmir Ticaret Borsası Tadım 
panelinde Zeytinyağı Tadım Uzmanı olan olarak görev 
yapmaktadır. Nacak evli ve iki çocuk annesidir.  

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Massimo Vittori
Managing Director-  OriGIn

Dr.Pınar NACAK
İzmir Ticaret Borsası

Genel Sekreter Yardımcısı
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1980 yılında Antalya’da doğdu. 2002 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden derece ile 
mezun oldu. 2003 yılında Aydın Ticaret Borsası Gıda 
laboratuvarında muhasebe memuru olarak başladığı 
görevine Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri olarak  
7 yıl devam etti. Aydın Ticaret Borsası’nda Kalite 
Sistemleri, Projeler, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 
ve Coğrafi işaretler konularında aktif çalıştı..TOBB Oda/
Borsa Akreditasyona seçilerek,bir dönem görev yaptı.

Markalaşma,Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği 
Başkanı olup, coğrafi işaretler ve girişimcilik konularında 
çalışmakta ve projelerde görev almaktadır. 9 yıllık yöresel 
ürünler üzerine çalışmalar yapan ve coğrafi işaretler aşktır 
diyen Çimen Çamoğlu şimdi Coğrafi işaretler iştir diyerek 
yoluna devam etmektedır. Bir ilke imza atarak, işyerinde 
Türkiye’nin yöresel özvarlıklarını, coğrafi işaretlerini 
gelen müşterilere anlatarak, satış yapmanın yanı sıra 
sosyal boyutuna da önem vermektedir. Çimenrengi Yöresel 
Ürünler Satış Mağazasında Türkiye’nin coğrafi işaretleri, 
organik, genetiği değişmemiş, şeker ilavesiz, probiyotik 
pek çok ürün satışa sunulmaktadır. Kendi isminden yola 
çıkarak oluşturduğu Çimenrengi markası, Türkiye’nin 
renkleri, Çimen’in seçtikleri anlamını taşımaktadır.

1971 yılında Adana’da doğan Neşe Aksoy Biber, 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon 
Programcılığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı 
bölümde iletişim yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına 
medya sektöründe başlayan Neşe Aksoy Biber, çeşitli 
dergi, gazete ve televizyon mecralarında, pazarlama ve 
projeler, kurumsal kimlik çalışmaları, e-ticaret ve pazar 
geliştirme faaliyetlerini yürüttü. 2000 yılında kurucusu 
olduğu Türkiye’nin ilk peynir ve yerel/geleneksel ürünler 
konusunda uzmanlaşmış şirketi Antre Gourmet ile 
gurme gıda sektöründeki çalışmalarına başladı. Bu 
yıllarda henüz oluşan gastronomi sektöründe Türkiye’nin 
yerel-geleneksel ürünleri konusunda kültürel ve öncü 
çalışmaların içinde yer aldı. Berrin Bal Onur ile birlikte 
yazdıkları Peynir Aşkına, 50 Peynirli Şehir Balıkesir 
ve Zeytin Ülkesi Balıkesir adlı üç kitabı bulunan Biber, 
danışmanlık, eğitim, araştırma ve gezi çalışmalarına 
devam etmektedir. Gazete, dergi ve dijital mecralarda 
Türk peynirleri ile ilgili çok sayıda makale ve çalışması 
olan Neşe Aksoy Biber, Türk peynirleri ile ilgili ulusal 
ve uluslararası özel projelerde yer alarak tadım, eğitim, 
sunumlar yapmaktadır. Biber aynı zamanda Yöresel 
Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı 
(YÜCİTA) üyesidir.

Çimen ÇAMOĞLU
Girişimci,

Çimenrengi Markası Sahibi

Neşe Aksoy BİBER
Girişimci,

Antre Gourmet
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1969 yılında İstanbul’da doğan Berrin Bal Onur, iş hayatına 
medya sektöründe başladı. İngiltere'de bulunduğu 93-94 
yılları arasında satış-pazarlama eğitimi aldı. Ardından 
radyo yayıncılığının yeni geliştiği dönemde çeşitli radyoların 
kuruluş aşamalarında bulundu. 2000 yılında kurucusu 
olduğu Türkiye’nin ilk peynir ve yerel/geleneksel ürünler 
konusunda uzmanlaşmış şirketi Antre Gourmet ile gurme 
gıda sektöründeki çalışmalarına başladı. 2007 yılında 
MSA/City& Guilds Uluslararası Profesyonel Aşçılık eğitimi 
aldı. Bu yıllarda henüz oluşan gastronomi sektöründe 
Türkiye’nin yerel-geleneksel ürünleri konusunda kültürel 
ve öncü çalışmaların içinde yer aldı. Neşe Aksoy Biber 
ile birlikte yazdıkları Peynir Aşkına, 50 Peynirli Şehir 
Balıkesir ve Zeytin Ülkesi Balıkesir adlı üç kitabı bulunan 
Onur, peynirle ilgili danışmanlık, eğitim, araştırma ve 
gezi çalışmalarını sürdürmektedir. Gazete, dergi ve dijital 
mecralarda Türk peynirleri ile ilgili çok sayıda makale ve 
çalışması olan Berrin Bal Onur, Türk peynirleri ile ilgili 
yerli ve yabancı özel projelerde yer alarak tadım, eğitim, 
sunumlar yapmaktadır. Kadın Emeğini Değerlendirme 
Vakfı’nın yönetiminde aktif olarak çalışmalarını sürdüren 
Onur, ayrıca Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı (YÜCİTA) üyesidir.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İ.Halil Peltek, 1961 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 
Öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. Son teknoloji 
seracılık ve tarıma dayalı sanayi dallarında faaliyetleri 
devam etmektedir. Evli ve İngilizce Arapça biliyor. 

20 yıldır aktif siyasetle ilgilenen Peltek, 1987-1992 yılları 
arasında Urfa İl Genel Meclisi Üyeliği, Ankara Genel Meclis 
Birliği Genel Başkanlığı, 1992-1997 yılarında Şanlıurfa 
Ziraat Odası Meclis Başkanlığı, 1997-2000 yıllarında 
Şanlıurfa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
2002 Türkiye Genel Seçimlerinde AK Parti Urfa 8.sıra 
Milletvekili Adayı, 2004 yılında GAP Seracılığı Birliği 
Derneği Kurucu Başkanlığı, 2013-2014 Şanlıurfa Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.
İ.Halil Peltek, 19 Nisan 2018’dan beri Şanlıurfa Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığını yürütmektedir.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Berrin Bal ONUR
Girişimci

Antre Gourmet

İbrahim Halil PELTEK  
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
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Présidente de l’AMIGHA depuis 2014 à ce jour : 
Association Marocaine de l’Indication Géographique de 
l’Huile d’Argane.  En 2009 « Argane » a été reconnu IGP 
(Indication Géographique Protégée) au Maroc ; elle  est 
devenue une des premières indications géographiques 
Africaines à être protégé comme produits agricoles et 
denrées alimentaires.
 
Ex-Présidente d’ORIGIN du 2015 au 2017: la plus grande 
alliances mondiale  des Indications Géographique  à Genève 
qui a le rôle Mener des campagnes pour la protection 
effective et la mise en œuvre des droits découlant des 
IG au niveau national, régional et international  et de 
Promouvoir les IG comme outil de développement durable 
pour les producteurs et les communautés.

Vice-présidente d’oriGIn pour l’Afrique 

Ex-presidente de l’UCFA du 2008 au 2016: Union 
des Coopératives  Féminine pour la production et la 
commercialisation de l’huile d’Argan et produits agricoles 
qui réunit 22 coopératives et plus de 1 200 femmes.

Vice-présidente de l’Association Régionale des Femmes 
Agricultrices de Souss Massa. 

Du 2012 à 2014  coordinatrice et consultante  pour le 
programme post Alpha financé par la banque mondiale  
pour la promotion des activités génératrices de revenus 
au nom des bénéficiaires de programme d’Alphabétisation 
dans les zones rurales  en collaboration avec l’ANLCA 
(Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme).

2014'ten	 bugüne	AMIGHA	 (Fas	Argan	Yağı	Coğrafi	 İşareti	

Derneği)	Başkanı	olan	Sayın	Amehri,	2009	yılında	“Argane	

Yağı”nın	 Fas'ta	 Korumalı	 Coğrafi	 İşaret	 (IGP)	 olarak	

tanınmasını	 sağlayarak,	 tarım	 ürünleri	 ve	 gıda	 maddeleri	

olarak	korunan	ilk	Afrika	coğrafi	işareti	olmasını	sağladı.	

Fatima	Amehri	2015'ten	2017'ye	kadar	İsviçre’de	konuşlanmış	

dünyanın	en	büyük	küresel	Coğrafi	İşaretler	ittifakı	OriGIn’in	

Başkanı	 olarak	 görev	 yaptı.	 OriGIn,	 Coğrafi	 işaretlerden	

kaynaklanan	 hakların	 ulusal,	 bölgesel	 ve	 uluslararası	

düzeyde	 etkin	 bir	 şekilde	 korunması	 ve	 uygulanması	 için	

kampanyalara	öncülük	etmek	ve	üreticiler	ve	topluluklar	için	

sürdürülebilir	 kalkınma	 aracı	 olmak	 amacını	 gütmektedir.	

Sayın	Amehri	OriGİn’in	Afrika	kıtası	Başkan	Yardımcısıdır.

2008'den	 2016'ya	 kadar	UCFA	 (Argan	Kadın	Kooperatifleri	

Birliği)’nın	 Başkanı	 olarak	 görev	 almıştır.	 Bu	 Birlik	

Argan	 yağı	 ve	 tarım	 ürünlerinin	 üretimi	 ve	 pazarlanması	

faaliyetlerinde	 22	 kooperatifi	 ve	 1200'den	 fazla	 kadını	 bir	

araya	getirmektedir.	Kendisi	aynı	zamanda	Fas	SoussMassa	

Kadın	Çiftçiler	Bölgesel	Derneği	Başkan	Yardımcısıdır.	

2012’den	 2014’de	 kadar	 Dünya	 Bankası	 tarafından	 finanse	

edilen	 post	 Alpha	 programında	 koordinatör	 ve	 danışman	

olarak	 çalışmıştır.	 Post	 Alpha	 programı	 kırsal	 yörelerde,	

ANLCA	 (Cehaletle	 Mücadele	 Ulusal	 Ajansı)	 ile	 işbirliği	

içinde,	 Okur-Yazarlık	 programından	 yararlanan	 kişilere	 ek	

gelir	getirici	faaliyetlerin	geliştirilmesini	öngörmektedir.

Fatima AMEHRI

Présidente de l’AMIGHA AMIGHA 
Derneği Başkanı 
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1985 Tirebolu/GİRESUN doğumludur. 2002 yılında 
Giresun Lisesinden, 2009 yılında Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümünden fakülte birincisi olarak mezun olmuştur. 
2011 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalında başladığı 
bütünleşik doktora programından ‘Karadeniz Bölgesinde 
Yetiştirilen Fındıkların Yağ Asitleri Kompozisyonunun 
Araştırılması’ adlı tezini başarı ile vererek Aralık 2018’ de 
mezun olmuştur. Ağustos 2018 tarihinden beri Giresun-
Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görev 
yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

1983 Erdemli/MERSİN doğumludur. 2002 yılında Erdemli 
Anadolu Lisesinden, 2008 yılında Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 
mezun olmuştur. 2012 yılında Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden “Kemah 
Cevizleri (Junglas regia L.)’nin Seleksiyon Yolu İle Islahı” 
Yüksek Lisans Tezi ile mezun olmuştur.  2013 yılından 
beri Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde Yüksek 
Ziraat Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı Ana Bilim Dalı’nda doktora 
eğitimine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Dr.Fikret TÜFEKÇİ 
Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü

Yusuf BİLGEN  
Yüksek Ziraat Mühendisi

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü 
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1967 yılında İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini  
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bölümü’nde 1988 yılında tamamladı. Aynı yıl Yüksek 
lisansına Ege  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe 
Bitkileri Ana Bilim Dalı’nda başladı. Doktorasını yine Ege  
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana 
Bilim Dalı’nda tamamladı. 1997-2002 yılları arasında Milli 
Eğitim Bakanlığın’da öğretmen olarak görev yaptı. 2002 
yılından beri İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 
araştırmacı olarak çalışmakta olup bitki yetiştirme, 
bitki ıslahı, hasat sonrası fizyolojisi alanlarında proje 
çalışmalarını sürdürmektedir.

1985 yılında doğdu. 2008 yılında Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım 
Ekonomisi A.B.D.’de Yüksek Lisans eğitimine başladı. 
2012 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne Ziraat 
Mühendisi olarak atandı. 2013 yılında Ege Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi A.B.D’nda doktora 
eğitimine başladı ve halen devam etmektedir. 2012-2013 
yılları arasında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 
çalıştıktan sonra İncir Araştırma Enstitüsüne tayin 
olmuştur.  2013 yılından itibaren İncir Araştırma 
Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 
Tarım Ekonomisi, Kırsal Kalkınma, Tarım İşletmeciliği 
konularında projelerine devam etmektedir.

Dr. Birgül ERTAN
İncir Araştırma Enstitüsü

Duygu BİROL 
İncir Araştırma Enstitüsü  
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1987 yılında doğdu. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında 
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar 
Mühendisliği A.B.D.’de Yüksek Lisans eğitimine başladı. 
2010-2011 yılları arasında özel bir yazılım firmasında 
yazılım mühendisi olarak çalışmıştır. 2011-2015 yılları 
arasında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü’nde çalışmıştır. 2015 yılından itibaren İncir 
Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev 
yapmaktadır. Tarımda bilgi teknolojilerinin kullanımı ve 
makine öğrenmesi konularında çalışmaktadır.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Halit Ahmet AKDEMİR 
İncir Araştırma Enstitüsü

İstanbul doğumlu olan Birol ULUŞAN, Çalışma hayatına 
meyve sebze ticareti ve gıda toptancılığı ile başlamış, 
çeşitli firmalarda çalışmalar yaptıktan sonra 1998 
yılında Metro toptancı market bünyesinde, mağazada, 
meyve sebze kategori müdrü olarak göreve başlamıştır.
Mağazada işletme müdür yardımcılığı görevine atanmıştır. 
Ülkemizde devam ettiği 18 Mart Üniversitesi, meyve sebze 
işleme  bölümüne devam etmiş, ardından  Fransa/Pariste 
Taze Gda Akademisine(Fresh Food Akademi) gitmiştir.

Yerel ürünler ve coğrafi işaretler konularında çalışmalar 
yapmış,meyve sebze ürünlerinde, ülkemizde yetişen, 
eşsiz ürünlerin sürekliliği, yuırt dışında tanınması, ihraç 
edilmesi görevlerini üstlenmiştir.

Kooperatif yapılanmaları, yerel üretici ve küçük 
üretici çalışma modellerinin uygulanması, devamlılığı 
projelerinde görev almıştır. Gıdalarda atık, kayıp ve 
izlenebilirlilik saha çalışmalarını yürütmüştür. Türk 
mutfağında, yerel ürünlerin kullanımı, diğer ülkelerde 
yetişen gastronomi değeri olan ürünlerin, ülkemizde 
yetiştirilmesi ve pazarlaması projelerini sürdürmüştür.

Halen Metro Türkiye, gıda kategori &coğrafi işaretler, 
müdürü, olarak görevine devam eden Birol ULUŞAN,  
11 ülkeye meyve sebze ihracatından da sorumludur. 
Gastro ve YÜciDERĞİ  derğilerinde yazıları yayınlanmaya 
devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Birol ULUŞAN  
Gıda Kategori Müdürü & Coğrafi İşaretler METRO 
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Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. Takip 
eden yıl Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İktisat Ana Bilim Dalı’nda başlamış olduğu yüksek lisans 
eğitimini 2008 yılında tamamladı. Doktora derecesini 
aynı üniversite ve ana bilim dalında 2014 yılında aldı. 
Doktora eğitimi sırasında tez konusu ile ilgili araştırma 
yapmak üzere 6 ay süre ile University of Oxford, Oxford 
Poverty and Human Development Initiative’de bulundu ve 
buradaki araştırma ekibinde yer aldı. 2006-2014 yılları 
arasında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 2015-
2018 döneminde ise aynı üniversitenin Kumluca Meslek 
Yüksekokulu’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev 
yaptı. Halen Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Ekonometri Bölümü kadrosunda akademik 
çalışmalarını sürdüren Zanbak, 2020 yılında Doçent 
unvanını aldı. Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı’nın (YÜciTA) kurucu ve yürütme kurulu 
üyesi olan Zanbak’ın araştırma alanları coğrafi işaretler, 
kırsal kalkınma, yoksulluk, kadın ve çocuk yoksulluğu, 
gelir dağılımı, tüketici ve üretici davranışlarıdır.

İlkay Kavalcı Yazıcı 1981 Denizli doğumludur. İlköğretim 
ve lise eğitimini Rize’de tamamladıktan sonra üniversite 
eğitimini Antalya’da Akdemiz Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’yle 
tamamladı. Eğitim hayatına Erzurum Atatürk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim 
Dalında yüksek lisansla devam etmektedir.

Üniversite mezuniyetinden sonra Rize’de 2007 yılında 
Rize Ticaret Borsası’nda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
sorumlusu olarak başladığı görevine halen devam 
etmektedir. Borsa bünyesinde bunların yanında Özel 
Kalem Müdürü ve Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemini 
kurup halen kalite yöneticiliğine devam etmektedir.  
Evli ve iki çocuk annesidir.

Doç. Dr. Mehmet ZANBAK 
Akdeniz Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü

İlkay Yazıcı KAVALCI 
Rize Ticaret Borsası
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Prof.Dr.Seval Sevgi KIRDAR lisans, Yüksek lisans ve 

Doktora eğitimini  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Süt Teknolojisi Bölümü’nde tamamladı. 1990-1991 

yıllarında aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak 

görev yaptı. İspanya, Hirvatistan, Makedonya, Litvanya, 

Ukrayna gibi bir çok ülkede sunumlara katılmış, bir 

çok ulusal ve uluslararası bilimsel dergide hakemlik 

yapmıştır. AB hibe projeleri ve ulusal projelerde görev 

almıştır. Yoğurt, Fermente süt ürünleri, Geleneksel 

peynirler, Coğrafi İşaretlemeler, Gıda Güvenliği  olmak 

üzere uluslararası-ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 

bilimsel makaleleri, kongre sunumları, kitapları ve 

araştırma projeleri bulunmaktadır. Ulusal Gıda Kodeksi 

Süt ve Ürünleri Alt Komisyon üyeliğini 2016 yılından beri 

sürdürmektedir. Yöresel Ürünler Coğrafi İşaretler Türkiye 

Araştırma Ağı (YÜciTA) Gıda ve Tarım Kurulu Üyesidir. 

Halen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme 

Bölümü Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programında 2018 

yılından bu yana Profesör olarak görevini sürdürmekte 

olan Seval Sevgi KIRDAR İngilizce bilmektedir.

Dr. İRFAN KANDEMİR 1991 yılında Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Biyoloji Bölümünü bitirdikten sonra, 1994 

ve 1999 yıllarında sırasıyla Yüksek Lisans ve Doktorasını 

“Türkiye balarısı populasyonlarında genetik çeşitliliğin 

belirlenmesi” konusunda ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 

Biyoloji Anabilim Dalında tamamladı. İleri düzeyde 

populasyon genetiği ve moleküler sistematik yöntemi 

uygulamalarını öğrenmek üzere ABD Washington State 

Üniversitesi Entomoloji Bölümünde, 1995-1996 yılları 

arasında TÜBİTAK Bütünleştirilmiş Doktora Programı 

bursu, 1999 yılında NATO Bursu, 2000-2001 yıllarında 

Washington State Üniversitesi doktora sonrası bursu, 

2005 yılında TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 

2010-2011 yıllarında Fulbright bursu ve 2013 yılında 

YÖK bursu ile bulunmuş ve dünya balarıları konusunda 

çeşitli projelerde çalışmıştır. 2008 yılında Zonguldak 

Karaelmas (şu an Bülent Ecevit) Üniversitesinden Ankara 

Üniversitesine geçiş yapmış ve 2011 yılından beri Ankara 

Üniversitesi Biyoloji bölümünde Profesör Öğretim Üyesi 

olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. 

Balarıları konusunda saygın Apidologie ve Journal of 

Apicultural Research gibi dergilerde Balarıları populasyon 

genetiği, Balarısı genetik çeşitliliği konusunda makaleler 

yayınlamıştır. 2012-2015 yıllarında Turkish Journal 

Zoology dergisinin baş editörlüğünü yapmış, halen Journal 

of Apicultural Research dergisinde yardımcı editör olarak 

görev yapmaktadır.   

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Prof.Dr.Seval Sevgi KIRDAR 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan KANDEMİR   
Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü 
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1977 yılı Zonguldak doğumlu olan Dr. Öğretim Üyesi 
Ayça ÖZKAN KOCA lisans öğrenimini Hacettepe 
Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nde, 
yüksek lisans öğrenimini 2005 yılında Bülent Ecevit 
Üniversitesi’nde ve doktora öğrenimini 2012 yılında 
Ankara Üniversitesi’nde “Ortadoğu’da Yayılış Gösteren 
Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) Alttürlerinin 
Geometrik Morfometri Yöntemleriyle Analizi” konulu tez 
çalışması ile tamamlamıştır. Doktora öğrenimi süresince 
araştırmacı, 2 TÜBİTAK projesinde bursiyer olarak görev 
almıştır. 2013 yılında Maltepe Üniversitesi’nde yardımcı 
doçent kadrosuna atanan araştırmacı çalışmalarına 
aynı kurumda devam etmektedir. Araştırmacının SCI/SCI 
expanded kapsamındaki dergilerde ve diğer dergilerde 
yayınlanmış 21 makalesi, ulusal/uluslararası bilimsel 
toplantılarda sunulan 50’nin üzerinde sözlü ve poster 
bildirisi bulunmaktadır. Araştırmacı balarıları üzerine 
yazılan 2 uluslararası kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır. 
TÜBİTAK ve BAP destekli 12 projede farklı görevlerde 
bulunmuştur. Dr. Öğretim Üyesi Ayça ÖZKAN KOCA 2021 
yılında İtalya Bologna Üniversitesi’nde doktora sonrası 
çalışmalarını yapmak için “Tübitak-2219 Yurt Dışı Doktora 
Sonrası Araştırma Burs Programı” kapsamında burs 
almaya hak kazanmıştır.

Doç.Dr. Ömür Gençay Çelemli, Hacettepe Üniversitesi, 
Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nden 2001 yılında 
mezun olmuş ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji 
Bölümü, Uygulamalı Biyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek 
lisans öğrenimine başlamıştır. 2003 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi 
olarak göreve başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2003 
yılında bitirmiş ve doktora eğitimine aynı birimde devam 
etmiştir. 2016 yılında doçent ünvanı  almıştır. Arı ürünleri 
konusundaki akademik çalışmalarına halen Hacettepe 
Üniversite’sinde devam etmektedir. Arı ürünlerinin 
mikroskobik ve kimyasal analizleri, polen morfolojisi, 
bitki anatomisi konularında ulusal-uluslararası yayın ve 
bildirileri bulunmaktadır.  

Dr. Ayça Özkan KOCA 
Maltepe Üniversitesi

Doç.Dr. Ömür Gençay ÇELEM   
Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü
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Türkiye’nin ilk ve tek yerli propolis üreticisi BEEO’nun 
kurucularındandır. Türkiye’de daha önce üretilmeyen 
propolisi yine Türkiye’de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” 
modeli ile üreterek insan tüketimine uygun hale 
getirmek için 2013 yılında firmasını kurdu. 1996 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini 
İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Yine 
aynı üniversitenin İşletme Fakültesinde MBA eğitimini 
gerçekleştirdi. Doktorasını ise, Düzce Üniversitesi Biyoloji 
Bölümünde tamamladı. Oğlunun bağışıklık sorununa 
çare aradığı dönemde propolis ve arı sütü ile tanışan 
Aslı Elif Tanuğur Samancı, bu ürünlerin Çin’den geldiğini 
öğrenince oğlu için üretmeye karar verdi. Ardından bu 
şifayı tüm annelere ulaştırma hayaliyle yola çıktı. Şimdi 
ise Türkiye’nin en büyük Anadolu propolisi, arı sütü, 
polen, arı ekmeği ve ham bal üreticisidir. %100 doğal, 
katma değerli arı ürünlerini hem Türkiye’de satışa 
sunmakta hem de 17 farklı ülkeye ihraç etmektedir. 
Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda 
emin adımlarla ilerlemektedir.

1925 yılında Artvin’de doğan Ali Nihat Gökyiğit 1946 
yılında İstanbul, Robert Kolej İnşaat Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu ve 1948 yılında ABD, Michigan 
Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini aldı. 1950-1956 
yılları arasında özel sektörde ve Bayındırlık Bakanlığı’nda 
çalışan Sayın Gökyiğit, 1957yılında  Feyyaz Berker ve 
Necati Akçağlılar ile  ‘FNN Müşavir Mühendislik’ firmasını 
ve ertesi yıl TEKFEN’i kurdu. O tarihten beri TEKFEN 
grubuna bağlı elliye yakın şirkette, yönetim kurulu üyeliği 
ve/veya başkanlık görevlerini üstlendi. Halen TEKFEN 
Holding kurucu onursal başkanıdır.

Kariyeri boyunca çeşitli dönemlerde AIESEC-Türkiye, 
Danışmanlar Yüksek Kurulu Başkanı, Türk Sanayici ve 
İş Adamları Derneği (TÜSİAD), yönetim kurulu üyesi, Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), yönetim kurulu üyesi, 
Türk-Sovyet İş Konseyi (sonraki adıyla, Türk-BDT İş 
Konseyi) kurucu başkanı olarak görevler üstlendi. 

TEMA Vakfı’nı, Hayrettin Karaca ile kurdu ve Başkan 
Vekilliği ve başkanlığını üstlendi. Halen kurucu onursal 
başkanı olarak çalışmaktadır. 1995 yılında İstanbul’da, 
eşinin anısına kurduğu Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi 
(NGBB) çalışmalarını başlattı ve bu faaliyetleri ANG Vakfı 
üzerinden yürütmektedir. İstanbul’da her yıl düzenlenen, 
uluslararası enerji konferansı, kurucusu ve eş başkanıdır. 

Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı (ANG Vakfı)’nı, Endüstriyel Ağaç 
Tarımı A.Ş. (ENAT)’yi kurmuştur. Çevre Dostu Yeşil Binalar 
Derneği (ÇEDBİK), kurucu ve yönetim kurulu başkanı ve 
halen kurucu onursal başkanıdır. 

Sayın Gökyiğit Boğaziçi, Çukurova ve G.O.Paşa 
Üniversitelerinden Fahri doktora unvanı aldı ve Kırgızistan 
ve Gürcistan İstanbul Fahri konsolosu ve Gürcistan 
vatandaşı oldu. 

1997 yılında TC Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet 
Üstün Hizmet madalyasına layık görülmüştür. 2013 
yılında Michigan Üniversitesi’nden hayatta üstün 
başarılı mezunlar ödülü ve 2017 yılında Japonya ile 
ilişkileri geliştirmede üstün hizmet devlet ödülüne layık 
görülmüştür.

Dr. Aslı Elif Tanuğur SAMANCI        
BEE’O Propolis Kurucu Ortağı

  Genel Müdür

Ali Nihat GÖKYİĞİT   
Tekfen Holding Kurucusu 

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri
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1955 yılında Muğla’da doğan Sayın Ziya Şahin, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarım Ön Lisans 
Bölümü / Tarım Tekniker’liğinden mezun olmuştur. 
1977-2001 yılları arasında Kamu Sektöründe ilk ana arı 
üretimi yapan Arıcılık Üretme İstasyonu “Fethiye Arıcılık 
Üretme İstasyonu” müdürlüğü’nde çalıştı. Fethiye Arıcılık 
Üretme İstasyonu’nda 1979- 2001 tarihleri arasında 
şube şefliği göreviyle kamu sektörü bazında, ilk ana arı 
üretimi yapan kişisidir. Bu görevinden 2001 yılında emekli 
olmuştur. 

2003 - 2021 yılları arasında “Muğla Arı Yetiştiricileri 
Birliği” başkanlığı yapan Ziya Şahin, “Özel Muğla Arıcılık 
Müzesi”, Islah ve Eğitim Arılığı, Muğla Teknopark Ortaklığı, 
Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongreleri, Muğla 
Çam Balının Coğrafi İşaret Tescili, “AB Destekli Eğitim 
ve Teknik Bilgi Desteği ile Muğla Arıcılığını Geliştirme 
Projesi” gibi daha birçok projeye imza attı. 

2016 yılında “Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Başkanlığı”na seçilen Ziya Şahin, Arı Islahı, Toplu Varroa 
Mücadelesi, Sözleşmeli Arıcılık, TARSİM, Neonicotinoid 
Grubu Pestisitlerin Yasaklanması, FAO Türk Çam Balı 
Kimliklendirme Projesi, Monofloral Bal Projesi, Tağşişi 
Belirleme Projesi, Ülkesel Islah Projesi, Sözleşmeli 
Arıcılık Projesi ve DİTAP, ISO (Uluslararası Standartlar 
Organizasyonu) Toplantıları (Fransa), Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü ile İş Birliği Protokolü ve Erken Uyarı Sistemi 
Uygulanması, 25.10.2020  tarih  itibariyle  Arıcılığın Resmi 
Meslek Statüsüne Kavuşturulması, Uluslararası Coğrafi 
İşaret Projesi çalışmalarının yanı sıra 2017 yılında rekor 
bir katılımla İstanbul’da 45. Apimondia - Dünya Arıcılık 
Kongresi’ni düzenledi.

2003 – 2021 yılları arasında Muğla İli Arı Yetiştiricileri 
Birliği Başkanlığı yapan Ziya Şahin, 2016 yılından itibaren 
de Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu 
Yönetimi Bölümünden 1994 yılında mezun olduktan sonra 
Kültür Bakanlığında 1995 yılında Müfettiş Yardımcısı 
olarak kamu hizmetine başladı.

Başmüfettiş, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı, Londra 
Kültür ve Tanıtma Müşaviri, Telif Hakları Genel Müdür 
Yardımcısı ve Tanıtma Genel Müdürü olarak görev 
yaptıktan sonra  2018 yılından beri Bakanlık Müşaviri 
olarak kamu görevine devam etmektedir.

Yüksek Lisans çalışmalarını Ankara Üniversitesi Sosyal 
Çevre Bilimleri, Yönetim Bilimi ve Pazarlama çalışmalarını 
De Montfort University UK'de gerçekleştirdi.

Turizm iletişimi, destinasyon yönetimi, kültür endüstrileri, 
kültür ve turizm yönetimleri alanlarında ulusal ve 
uluslararası pek çok projede yönetici veya katılımcı olarak 
yer aldı.

YÜciTA üyesi olup Turizm ve Kültür Araştırmaları Kurulu 
başkanlığını sürdürmektedir. "Design Management" 
alanıyla ilgili bir enstitünün kurucuları arasında yer 
almaktadır. İlgi ve uzmanlık alanlarıyla ilgili izlenim ve 
düşüncelerini içeren yazılarını https://irfanonal.blogspot.
com/ bloğunda yayımlamaktadır. Covid 19 ve Turizm 
başlıklı bir e-kitabı bulunmaktadır.

Ziya ŞAHİN 
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği

 Yönetim Kurulu Başkanlığı

İrfan ÖNAL   
Turizm ve Kültür Araştırmaları Kurulu Başkanı
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Yüksek öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri Texas 
A&M Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. 
İtalya SDA Bocconi Üniversitesi’nden ve New York 
Cornell Üniversitesi “Johnson Business School of 
Management”dan İşletme Master’ı (MBA) dereceleri aldı.

Aslıhan Koruyan Sabancı Cornell Üniversitesi’nin 
“Financial Management - Finans Yönetimi” (2004), “Master 
Certificate in Essentials of Hospitality Management-Otel 
Yönetimi Master Derecesi” (2006), “Master Certificate 
in Foodservice Management-Restoran Yönetimi Master 
Derecesi” (2008), “Hospitality Marketing-Otel Yönetimi 
ve Pazarlama Teknikleri” (2008) “Plant Based Nutrition - 
Bitkiler Gıdalar ve Beslenme” (2009) “Digital Photography-
Dijital Fotoğrafçılık” (2021) “Wellness Counseling- Sağlık 
Danışmanlığı” (2021), “Nutrition and Healthy Living-
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme” (2021) “Business Law-İş 
Hukuku” (2021), “Wines of France- Fransız Şarapları” 
(2021) Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden Genetik, 
İmmünoloji, Farmakoloji, Fizyoloji ve Biyokimya derslerini 
içeren HMX Fundamentals (2021)  programlarını 
tamamladı.

Yurt içi ve yurt dışında Le Cordon Bleu aşçılık okulu dahil 
olmak üzere pek çok değerli yemek okullarında dünya 
mutfaklarından oluşan uygulamalı gastronomi eğitim 
programlarına katıldı. Dünyaca ünlü şefler ile birlikte 
İstanbul, Almanya ve Fransa’da çok çeşitli uygulamalı 
eğitimler verdi.

Aslıhan Koruyan Sabancı kariyerine 1998 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nde Johnson & Johnson Family of 
Companies, Medical Devices and Diagnostics bölümünde 
başladı. Johnson & Johnson Ethicon, Inc. ve Ethicon 
Endo-Surgery Inc. şirketlerinde New York, New Jersey, 
Cinncinnati ve İstanbul’da çeşitli yönetim pozisyonlarında 
görev yaptı.

2010 yılından itibaren Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı beslenme 

alanında Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde beş kitap 

yazan Aslıhan Koruyan Sabancı’nın kitapları “Dünyanın 

En İyi Sağlık ve Beslenme Kitabı”, “Dünyanın En İyi Diyet 

Kitabı” ve “Dünyanın En İyi Akdeniz Yemekleri Kitabı” 

ödüllerine layık görülmüştür. Ayrıca bu ödüllerle kitapları 

Alfred Nobles’ın İsveç’teki Alfred Nobles Björkborn 

Müzesinde son 25 yılın en iyi kitaplarının sergilendiği 

“Uluslararası Yemek Kitapları Sergisi”nde yer almıştır. 

2021 yılında "Glütensiz Şekersiz Gurme Lezzetler Tatlılar 

ve Tuzlular" ve "Doğanın Terapötik Reçeteleri" kitaplarını 

Türkçe ve İngilizce olarak hayata geçiren Sayın Sabancı 

ASLIHAN KORUYAN SABANCI WELLNESS’in kurucusu 

ve CEO’su olup 2003 yılından beri Sedes Holding Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 

Aslıhan Koruyan Sabancı, evli ve üç çocuk annesidir.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Aslıhan Koruyan SABANCI
Sedes Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 
Bölümü’nden mezun oldu. Halen, aynı Bölümde “Prof. 
Dr.” olarak görev yapmaktadır. Kırsal Kalkınma, Tarımsal 
Kalkınma, Kırsal Sosyoloji, Tarım Politikası, Tarımda 
– Kırsalda İnsan Kaynakları Politikaları, Girişimcilik 
konularında çalışmalarda bulunmakta ve dersler 
vermektedir. 

Birçok ülkede uzmanlık alanına giren konular ile ilgili 
çalışmalarda bulundu, bazı eğitim programlarına katıldı 
ve ulusal-uluslararası çok sayıda çalışmada yer aldı. 
2002-2009 yılları arasında Birleşmiş Milletler Küresel 
Çevre Formu Türkiye Yürütme komitesi üyeliği yaptı.
Kısa adı AKÇAM olan “Ankara Üniversitesi Kalkınma 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” Müdürlüğü 
görevini sürdürmektedir. 

Uluslararası Tarım Ekonomisi Derneği, Dünya Kırsal 
Sosyoloji Derneği ve Avrupa Sosyoloji Derneği üyesidir. 
Prof. Gülçubuk’un, çalışma alanına giren konulara ilişkin 
olarak makale, bildiri, kitap, proje vd. biçiminde 250’den 
fazla eseri vardır. Birçok il ve ilçenin gelişme planını 
hazırladı. Çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin 
öncülüğünü yaptı. 10. ve 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
ile 2.  ve 3. Tarım ve Orman Şurasında Kırsal Kalkınma 
Komisyon Başkanlığını yaptı. KIRKYOL Kırsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin Kurucu Başkanlığını yürütmektedir. 

İlkay Kanık, Beykent Üniversitesi- Medya ve İletişim 
Sistemleri Bölümü öğretim üyesi, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü'nün kurucu öğretim üyesidir.. İstanbul 
Üniversitesi-İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü'nü bitiren İlkay Kanık, Marmara Üniversitesi-
Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü-Ortadoğu Sosyoloji 
ve Antropolojisi Bölümü'nden yüksek lisans, Marmara 
Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri 
Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü'nden, “Seyirlik Yemek: 
Moderniteden Postmoderniteye Yemeğin Sinematografisi” 
tezi ile doktora derecesi almıştır. Daha sonra 2013 ve 
2014 yılları arasında New York-The New School’da, 
Food Studies Bölümü'nde doktora sonrası akademik 
çalışma yaptı; Prof. Fabio Paresecoli denetiminde 
Amerika, İtalya, Türkiye ve Hindistan’ın gastronomik 
kültürel miraslarını ve görsel yemek kültürlerini filmler 
üzerinden karşılaştırarak inceledi. Aynı zamanda, New 
York Üniversitesi’nde Restoran Yönetimi üzerine sertifika 
dereceleri aldı. New York’da ICE-Institute of Culinary 
Education’da, Yemek ve Medya konulu programa katıldı. 
Beyoğlu'ndaki Üçüncü Mevkii lokantasında aşçı olarak 
çalıştı. Gastro Gösteri, Gastro Sinema, Gastro Endişe adlı 
üç kitabı yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK 
Ankara Üniversitesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

Doç. Dr. İlkay KANIK
Beykent Üniversitesi-       

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
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Türkiye’nin ilk “içki yazarı” Mehmet Yalçın, 1984’ten 
itibaren haber ajansı ve dergilerde muhabirlikten genel 
yayın yönetmenliğine uzanan görevlerde bulundu. Modern 
yaşam tarzı dergisi Gurme’yi ve Türkiye’nin ilk içki kültürü 
dergisi olan Gusto’yu çıkardı. Sabah ve Milliyet gazetesinin 
Pazar eklerinde 17 yıl gastronomi alanında köşe yazarlığı 
yaptı.

“A’dan Z’ye Viski”, “A’dan Z’ye Şarap” ve “A’dan Z’ye Bira” 
kitaplarını yazdı.

Dünyanın dört yanında sayısız şarap ve sert içki tadım ve 
eğitimine katılan Yalçın, danışmanlık ve eğitmenliklerini 
sürdürüyor, her hafta Türkiye’nin en çok okunan bağımsız 
internet gazetesi T24’te yazıyor.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitirdikten sonra 

2007 yılından beri fiilen Finike’de narenciye üreticiliği 

ile uğraşmaktayım. Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek 

lisansın ardından da Finike Meyve Üreticileri Tarımsal 

Birliği’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek 

kendi bahçelerimize verdiğim hizmeti Finike’ye taşımış 

bulunmaktayım. Bu konulara ilaveten yeni kurmuş 

olduğumuz meyve-sebze işleme tesisinde, nar ekşisi, 

çeşitli reçeller, pekmez vb. ürünleri üretmekteyiz. Finike 

Portakalı’na Coğrafi İşareti kazandırmış bir kurum olan 

Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği’nin yönetim 

kurulu başkanıyım. Finike Ziraat Odası, Finike Meyve 

Üreticileri Tarımsal Birliği, Antalya Ziraat Müh. Odası 

üyesiyim.

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Mehmet YALÇIN
Gazeteci, Yazar                                 

Celal BÜLBÜL
Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı
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Dünya tarihine iz bırakan, anlamlı ve çok özel günlerden 
biri olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim Tarihinde 
dünyaya geldi.

Etrafındaki kişilerce “anlayışlı, paylaşımcı, çözüm bulan, 
duyurucu, mesafeli, dikkatli, dinleyen, ciddi, kuralcı, 
inatçı, kibar, sabırlı, yöneten, beyefendi.” olarak tanınan 
Cumhur Akbulut’un yükseleni akrep ve akrep burcunun 
tüm özelliklerini taşıyor. Evli ve iki çocuk babası.

Müziğin, hayatının önemli bir bölümünde yer almasıyla 
birlikte lambalı radyolara takılarak dinlediği babasının 
taş plak koleksiyonunda başlayan müzik dinleme zevkini 
daha sonra kasetçalar ve CD‘ler ile bir adım ileri taşıyıp 
dinletmeye başladı, bir süre DJ ‘lik yaptı. Şimdi ise 
kaliteli müziğin her türünü özellikle plaktan dinlemeyi ve 
biriktirmeyi seviyor.

Profesyonel hayatta ulusal ve uluslararası rekabette 
sürdürülebilir başarı için fark yaratan, katma değer 
üreten toplum olmamız gerekliliğine inanmış ve bu 
uğurda çalışmaya gönül veren bir birey olarak 16 yıldır 
hizmet verdiği Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (marka, 
patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, telif hakları, 
entegre devre topografyası) alanında katma değerli hizmet 
sunan “Adres Patent” firmasında Genel Müdür olarak 
görev yapmakta.

1981 doğumludur. 2003 yılında Marmara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Avukatlık stajını 

İstanbul Barosunda tamamladıktan sonra bir süre 

İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmıştır. 

Lisansüstü çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Marka Hukuku üzerine 

tamamlamıştır. Türk Patent Enstitüsü Yeterlilik 

Sınavlarında başarılı bulunarak 2007 yılında Marka vekili, 

2011 yılında Patent Vekili ünvanlarını kazanmıştır.

Adnan Menderes Üniversitesinde 2005 yılında öğretim 

elemanı olarak başladığı görevine 2009 yılından itibaren 

Sınai Haklar Destek Birimi Sorumlusu olarak devam 

eden Peri Banu NEMUTLU; Yerel Ürün korunması, 

markalaşma, şehir markalaşması, inovasyon ve 

girişimcilik konularında aktif çalışmalar ve projeler 

yürüten Markalaşma Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme 

Derneği Kurucu Başkanı’dır.

Cumhur AKBULUT 
Adres Patent Firması Genel Müdürü

Peri Banu Nemutlu ERTİKE
İstanbul Barosu Avukatı
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Bereketli topraklarımızda, her geçen gün hafızalarımızdan 
yiten yöresel tat ve lezzetlerin kaydedilmesi, coğrafi 
işaretler ile yeniden vücut bulup nesillere aktarılması 
projesi YÜciTA'nın mimarı, hepimizin Yavuz Hoca'sına ne 
kadar teşekkürler etsek az... 

 Daimi enerjisiyle, farklı kültürlerden üretici, tüketici, tüm 
gönüllüleri bir araya getiren, emek ve güç birliğini değere 
dönüştüren bu bağımsız bir ağın kurucusu, emektarı 
Yavuz Hoca'mız ve tüm dostların icraatlarını YÜciDER-
Gİ ile takip etme şansına sahip olduk. Hepimize heyecan 
veren, her sayfası bilgi ve enerji dolu, çocuklarımıza 
aktaracağımız eşsiz bir eser. Yolu açık, bereketi bol, tüm 
emektarlara selam olsun.

Yöresel ürünlerimize değer kazandırılması, kırsal 
kalkınmanın desteklenmesi ve ideal bir coğrafi işaret 
sisteminin kurulması gibi pek çok hedefle yola çıkan ve 
ülkemizin birçok bölgesinden, farklı kesimden üyelerden 
oluşan YÜciTA tarafından ciddi bir emek harcanarak 
çıkarılan bu güzel dergiyi keyifle okudum. Benim de çok 
şey öğrendiğim Dergi, bir taraftan YÜciTA’nın geride 
bıraktığı 10 yıllık serüvenini özetlerken, diğer taraftan 
coğrafi işaretlere ilgi duyan ve araştırma yapanlar için 
başucu kaynağı niteliğindedir.

Birlikte ulusal ve uluslararası seminerler düzenlediğimiz 
ve coğrafi işaretlerin yönetişimi başta olmak üzere pek 
çok konuda kafa yorduğumuz YÜciTA’nın, üyeleriyle 
birlikte yürüyeceği ve büyüyeceği nice 10 yıllar diliyorum. 
Coğrafi işaretlerin ülkemizde gelişimi için çaba sarf eden 
YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU nezdinde 
tüm üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla

Akgonca Göztaş BESİ 
Gara Guzu Gıda İçe AŞ

Ali ÇANDIR
Antalya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı
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Kentlerin nüfus ve coğrafi alan bakımından genişlemesi 
hem kent ve kır arasındaki ilişkileri hem de gıda ve 
tarım alanlarındaki dinamikleri değişime zorluyor. Bir 
taraftan tarım-gıda sisteminin farklı aşamalarındaki 
teknolojiler gelişirken, bir taraftan da insanların tüketim 
alışkanlıkları değişiyor. Bu çerçevede, üretici ile tüketici 
arasındaki ilişkilerin sürdürülebilirliği gıda sistemlerinin 
kritik bir unsurudur. Coğrafi işaretler ise yerel tarım-
gıda sistemlerinin sürdürülebilir ve dayanıklı olması için 
mekan etkisi en yüksek araçlardır. Bu nedenle, coğrafi 
işaretlerin tüketicide oluşturduğu güven temelinde,  
coğrafi işaterler sistemi,  hem üreticiler için hem de 
daha yüksek gelir dolayısıyla, sadece tarımsal değil, 
diğer tarım dışı sektörleri de kapsayacak şekilde, kırsal 
kalkınmaya da doğrudan katkı sağlamakta ve baştan sona 
gıda sistemlerinin hemen her kesiminde dayanıklılığı 
ve sürdürülebilirliği artıran başlıca araçlardan birini 
oluşturmaktadır. 

Coğrafi işeretlerin bu karmaşık ve kritik rolüne paralel 
olarak, Antalya 3. Uluslararası Coğrafi İşaretler Semineri” 
bitiş bildirgesi ile 15 Ekim 2012 tarihinde kurulmuş 
“Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma 
Ağı” (YÜciTA), sadece konu üzerine akademisyenler değil, 
kurumsallaşmış bir coğrafi işaretler bilgi ve tecrübe 
paylaşımı platformu rolüyle de çiftçilerden üreticilere, 
üretici örgütleri ile diğer sivil toplum örgütlerine, dahası 
kalkınma konusundaki kamu kuruluşları için “coğrafi 
işaretler ekosistemi ortamı”nın kritik kurucu bileşeni 
olarak bugünlere ulaşmıştır. Konuya dair araştırmaların 
paylaşımı, farkındalık  faaliyetleri ve coğrafi işaretlerin 
kendisinin çok dispilinli yapısına dayalı olarak tarımın 
yanısıra, başta sınai mülkiyet hukuku olmak üzere tarım,  
turizim, kültür, gatsronomi gibi çok sektörlü bilgi ve 
tecrübe paylaşımı bu konuda çalışan ulusal ve uluslararası 
paydaşlar için de bir çekim merkezi işlevi de görmektedir. 

YüciTA, platformda oluşan bilgi birikimini ve daha da 
önemlisi platformu yaşar halde tutan YüciTA gönülllülerinin 
tecrübelerini daha sürdürülebilir kılan “YüciTA Coğrafi 
İşaretler Dergisi” (YÜciDER-Gİ), birinci sayısı ile beraber, 
kurucu ve kalıcı bir çekim merkezi olarak “coğrafi 
işaretler ekosistem”deki yerini almıştır. Bundan sonraki 
sayılarıyla beraber, coğrafi işatetler sisteminin dayanıklılık 
ve sürdürülebilirliğin itici gücü olarak, küresel ile yerel 
arasında bir köprü olması dileklerimi belirtir ve YüciTA 
ailesi ve gönüllülerine başarılar dilerim. 

Dr. Ayşegül SELIŞIK
FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı 
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Yaşamını ülkemiz eğitimine ve kalkınmasına adamış 
değerli bilim insanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun kurucu 
başkanı olduğu Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler 
Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) çerçevesinde yürüttüğü 
coğrafi işaretler konusunda farkındalık yaratmaya 
ve yöresel ürünlere değer kazandırmaya yönelik 
çalışmalarını ilgi ve beğeniyle izliyorduk. Ülkemizde çok 
iyi bilinmeyen ancak sürdürülebilir kırsal kalkınmaya 
katkı yapacak böyle önemli bir konuyu gündeme taşıyan ve 
geniş çevrelere duyurulmasını sağlayan Prof. Tekelioğlu 
ve değerli ekibinin çalışmalarını yürekten destekliyorduk. 

Prof.Dr. Tekelioğlu ve ekibi bu kez yine bir İLK’e ve çok 
yararlı bir çalışmaya emek koymuşlar, YÜciDER-Gİ’nin 
ilk sayısı çıkmış. YÜciDER-Gİ’nin’in ilk sayısını büyük bir 
hayranlıkla inceledik ve bilmediğimiz çok şey öğrendik. 
Böylesine teknik bir konuyu bu kadar ilginç, yararlı ve 
cazip kılarak sunmak gerçekten büyük bir başarı.  Dergiyi 
incelerken, harcanan emeğin büyüklüğünü anlamamak 
mümkün değil.

Ülkemize bu yararlı ve ilgi çekici dergiyi kazandıran çok 
sevgili dostumuz Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu’nu, derginin 
editörü değerli meslektaşımız Prof.Dr.Selim Çağatay’ı, 
dergi’nin ilk sayısının sponsoru olan Metro Toptancı 
Market’i ve bütün YÜciTA ekibini bu güzel girişimleri 
nedeniyle yürekten kutluyoruz; ülkemize katkı yapacak 
başarılı girişimlerinin devamını diliyoruz.

It was with a great interest that I looked into the excellent 
YÜciTA	publication	about	Turkish	geographical	indications.	
It	offers	a	comprehensive	and	well	documented	overview	of	
what	Turkey	has	the	best	 to	offer	in	terms	of	 its	 foods	and	
drinks. It provides a valuable insight into the result of the 
unlimited	efforts	of	producers	as	well	of	those	supporting	and	
advising	them,	like	YÜciTA.	Sharing	information	about	the	
food heritage and gastronomy, making part of the national 
culture, is very important, also to sensibiliser younger 
generations and keep the tradition alive. The publication is 
a testimony of commitment and hard work of those who are 
producing geographical indications, who have spent energy 
on achieving their registration, and those who accompanied 
them throughout this process.
 
I was happy to see the photos of the conference organised in 
the year 2015 that I participated in, which made me remember 
excellent days I spent in Antalya, including the visit of the 
agricultural and food fair where we heard testimonies of 
the rich culinary tradition and were able to exchange with 
the Turkish producers of geographical indications and other 
agricultural	products	and	foodstuffs.
 
I	would	like	to	wish	all	success	to	YÜciTA	and	am	looking	
forward to hearing about further progress in the area of 
geographical indications.

Branka TOME 
Deputy Head of Unit responsible for geographical indications

European Commission DG Agriculture and Rural Development
Unit B.3 Geographical Indications

Prof. Dr. Aylin EGE 
OSTİM Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı

ODTÜ İktisat Bölümü (emekli öğretim üyesi)

Dr. A. Yavuz EGE  
Dış Ticaret Müsteşarı (E.), DPT Müsteşar Yardımcısı ve  

İktisadi Planlama Başkanı (emekli)
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YÜciTA'nın Türkiye coğrafi işaretleriyle ilgili yayınladığı 

mükemmel yayını büyük bir ilgiyle inceledim. Dergi, 

Türkiye'nin yiyecek ve içecek açısından sunduğu en 

iyi ürünlerin kapsamlı ve iyi belgelenmiş bir özetini 

sunmaktadır. Dergi, YÜciTA gibi üreticilerin ve onlara 

destek veren ve öneri getirenlerin sınırsız çabalarının 

sonucu hakkında değerli fikirler vermektedir.  Ulusal 

kültürün bir parçası olan yemek mirası ve gastronomi 

hakkında bilgi paylaşımı, genç nesilleri duyarlı hale 

getirmek ve geleneği yaşatmak için de çok önemlidir. Yayın, 

coğrafi işaret üreticilerinin, tescili için tüm enerjisini 

harcayanların ve bu süreçte onlara eşlik edenlerin özveri 

ve emeklerinin bir ifadesidir.

2015 yılında katıldığım ve Antalya'da geçirdiğim güzel 

günleri bana hatırlatan konferansın, zengin mutfak 

geleneğinin tanıklıklarını dinlediğimiz, Türk üreticilerle 

coğrafi işaret ve diğer tarımsal ürün ve gıda maddelerini 

değiş tokuş edebildiğimiz tarım ve gıda fuarı ziyaretini de 

içeren fotoğraflarını görmek beni mutlu etti.

YÜciTA'ya başarılar diliyor ve coğrafi işaretler alanında 

daha fazla ilerlemeleri duymak için sabırsızlanıyorum.

YÜciDER-Gİ’nin birinci sayısını elime aldığım gün anılar 
beni yıllar öncesine götürdü.

Bodrum’da bir Slow Food etkinliğindeyiz, hep birlikte güzel 
bir yemek yiyoruz Yanımda bir beyefendi oturuyor. ‘Bu gün 
tattığımız o muhteşem peynirleri siz mi üretiyorsunuz’ 
diyor. ‘evet efendim’ diye yanıtlıyorum. Adının Yavuz 
Tekelioğlu olduğunu öğrendiğim beyefendi ile keyifli bir 
sohbete başlıyoruz. Öyle çok ortak yanımız çıkıyor ki.

O da benim gibi Fransa’nın Montpellier şehrinde bulunmuş, 
benim dil öğrenmek için devam ettiğim Paul Vallery 
Üniversitesi’nin hemen yakınındaki Montpellier Akdeniz 
Tarım Enstitüsü’nde Türkiye için, bu ülkenin değerlerinin 
keşfedilmesi ve korunabilmesi için gerekli olan Coğrafi 
İşaretlerin önemi üzerine çalışmalar yapıyormuş. 

Benim yurtdışına her gidişimde bavulumda  taşıdığım 
ve tattırmaktan keyif aldığım Ezine Peyniri, Kars Kaşar’ı, 
Antep Fıstığı gibi  ülke zenginliklerimizin bilinilirliğini 
sağlamak ve bu değerlere sahip çıkabilmek amacı ile 
Yavuz Hoca ekibini kurmuş, kendi içindeki vatan sevgisini, 
çalışma azmini, bitmek bilmeyen enerjisini çevresindeki 
herkese aktararak var gücüyle çalışıyordu.. O’ndan 
etkilenmemek mümkün değildi.

Yavuz Hoca birkaç hafta sonra Fransa’nın Burgonya 
bölgesinde üretilen Epoisses peynirinin yapım tekniklerini 
incelemek üzere yola çıkacaktı, beni kırmadı ve bu 
yolculuğa beni de kabul etti; bana ışık oldu, yolumu 
aydınlattı.

Her sayfası keyifli anlatımlar içeren  makaleleri, iştah 
açan fotoğraflarlarıyla  YUciDER-Gİ harika bir eser.

Bu harika eseri Türkiye’mize kazandıran başta Profesör 
Yavuz Tekelioğlu ve değerli ekibini tüm kalbimle 
kutluyorum.
                                                                                                                                Saygılarımla

Branka TOME 
Coğrafi İşareletlerden Sorumlu Birim Başkan Yardımcısı

Avrupa Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü
B3 Coğrafi İşaretler Birimi

Canan URHAN 
Girişimci
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Televizyonda yaptığım programlarda tarım çok önemli yer 
teşkil etti. Her zaman inandım. Türkiye yüksek teknoloji 
ihracatı yapabilen gelişmiş bir sanayi ülkesi olacaksa önce 
güçlü bir tarım üreticisi olmak zorunda. Tarım sorunlarını 
çözemeyen bir ülkenin refah toplumu yaratabilme şansı 
yok. Tarım bizim ülkemizde hep geri plana itildi. Hatta 
Avrupa Birliği'ne kırsal nüfusu yüzde 10 düzeyine çekmek 
için sözler verdik. Zannettik ki tarımdan ne kadar 
uzaklaşırsak o kadar kısa sürede sanayi ülkesi oluruz, 
hatta zenginleşiriz. Bu tarihi bir yanılgı. Fransa’nın coğrafi 
işaretli ürünlerden elde ettiği gelir bugün 40 milyar 
Euro. Fransa’da coğrafi işaretli peynir, diğer peynirlere 
göre yüzde 30 oranında daha yüksek fiyata alıcı bulurken 
İtalya’da da durum aynı. Toscano yağları tescil edildikten 
sonra yüzde 20 oranında daha yüksek fiyata satılırken AB 
genelinde coğrafi işaretli ürünlerin toplam satış tutarı 
neredeyse 100 milyar Euroyu geçti.    
                
Coğrafi İşaret (Cİ), temel olarak yöresel bir ürünü ifade 
eder. Yani coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya 
diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, 
alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren 
işarete deniyor. Gıda, maden, el sanatları, tarım, sanayi 
ürünleri coğrafi işaret  olabilir: Malatya Kayısısı, İzmir 
Boyozu, Antep Baklavası, Gaziantep Bakır El İşlemeciliği 
işaretlerle güzel örnekler.  Geleneksel bilginin bir ürüne 
yansıtılması, paketlenmesi, alınması ve satılması harika 
bir şey. "Coğrafi işaret" ürünün kalitesi, geleneksel 
üretim metodu ve coğrafi kaynağı arasında kurulan sıkı 
bağı simgeler hatta güvence anlamına gelir.   
                   
Televizyonda yıllarca yaptığım tüm programlarda coğrafi 
işaretin önemini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. 
Prof. Yavuz Tekelioğlu ile yollarımız tarım tutkumuz 
sayesinde kesişti. Yavuz hocamızın olağanüstü bir çabayla 
ömrünü adadığı nitelikli tarım hedefi coğrafi işaret üzerine 
yaptığı çalışmalarla taçlandı. Görüş ve düşüncelerimiz 

benzer olunca sıkı dostluğun oluşması kaçınılmazdı. Ben 
Yavuz hocadan çok şey öğrendim. Yavuz hoca küresel 
ticaretin bize empoze ettiği beslenme sisteminin güzel 
bir şey olmadığını anlatırken hep aynı hedefe vurgu 
yapar. Gıda sisteminin kölesi değil efendisi olan tüketici 
ve geleneklerine sırtını dönmeden ahlaklı üretimde ısrar 
eden üretici. Bütün dünyada yöresel ürünler talebi ne 
mutlu ki hızla artıyor. Türk halkının beslenebilmesi için 
yöresel ürünlerle gıda güvenliği oluşturma gayretini çok 
önemsiyorum. Prof. Yavuz Tekelioğlu Türkiye'nin büyük 
şansı oldugunu ısrarla söylüyor. Bu şansı kullanmadığımızı 
düşünüyorum. Henüz coğrafi işaret ve yöresel ürünlerin 
önemi konusunda istediğimiz kadar farkındalık 
yaratamadık. Bu bize daha yapacak çok şeyimiz olduğunu 
söylüyor. Omuzlarımızda büyük bir sorumluluk var. Her 
özgün ürün hak ettigi değeri bulana kadar çalışmamız 
gerekiyor. YÜciTA'yı kuran ve tüm ülkede örgütlenmesini 
sağlayıp yaşatan Prof. Tekelioğlu'a teşekkür borçluyuz. 
YÜciTA'nın amacı Türkiye’de coğrafi işaretler konusunda 
farkındalık yaratmak olduğunu biliyorum ama asıl önemli 
olan ve gönüllülük esaslı çalışan yurtseverlerin bu güzel 
oluşumu sahiplenmesi. Farkındayım, kasada hiçbir şeyiniz 
yok, paranız yok ama YÜciTA gönüllülerinin Türkiye için 
çarpan kocaman kalpleri var. Hem YÜciTA hem de ben 
Türkiye’de ayak basmadık yer bırakmayacağız. İnancımız 
ortak. Coğrafi işaretlerle ekonomiyi daha da büyüteceğiz. 
Yöresel ürünlerimizi dünyaya tanıtacağız. Kimsenin 
şüphesi olmasın! 

Cem SEYMEN 
Gazeteci
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Une merveille! Un ouvrage unique à la hauteur des ambitions 
de	YÜciTA.	Bravo	à	toi	et	tous	tes	amis	mon	cher	Yavuz	et	
mille merci pour ce cadeau .
Bisous Claude

Bir harika! YÜciTA tutkularının yüceliğinde eşsiz bir 
çalışma. Sana ve bütün dostlarına Bravo sevgili Yavuz ve 
bu armağan için binlerce teşekkür.
Öpüyorum Claude

 

Congratulations	 to	 YÜCITA	 and	 in	 particular	 my	 dear	
colleages	 Yavuz	 Tekelioglu	 and	 Selim	 Çagatay	 for	 this	
wonderful	publications	YÜCİDER-Gİ!

I am really impressed by its content, high in knowledge and 
colors,	 that	 reflect	 well	 the	 wealth	 of	 know-how	 and	 food	
heritage of Turkey! I am particularly delighted to see pictures 
that remind us the great time spent during so many national 
and international events of high relevance!

YÜCİTA'yı ve özellikle sevgili meslektaşlarım Yavuz 
Tekelioğlu ve Selim Çağatay'ı bu harika yayın YÜCİDER-Gİ 
için tebrik ederim!

Yüksek bilgi ve “renk” içeriği ile Türkiye'nin bilgi birikimini 
ve yemek mirasını çok iyi yansıtmasından dolayı gerçekten 
çok etkilendim! Çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinlik 
sırasında geçirdiğimiz harika zamanı hatırlatan resimleri 
görmekten özellikle memnunum!
 

 

Claude VERMOT-DESROCHES
Président de l’OriGIn 

Président de l’OriGIn
OriGIn’in Başkanı

Emilie VANDECANDELAERE
Président de l’OriGIn 

FAO
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Hoş geldin YÜciDER-Gİ,
Prof. Tekelioğlu ve Prof. Çağatay öncülüğünde, uzun ve 
özverili çalışmalar sonucunda yayımlanan YÜciDER-
Gİ, alanında içerik ve nitelik bakımından bir ilk olma 
özelliği taşıyor. Bu kıymetli eserin, tasarımında, 
düzenlenmesinde, finansmanında ve dağıtımında katkısı 
olan kişi ve kurumları kutluyor ve alkışlıyorum.

Özellikle son yıllarda üniversitelerde ve sivil toplum 
örgütlerinde egemen olduğunu gördüğümüz “neme 
lazımcılık” anlayışı dikkate alıdığında, YÜciTA gibi genç 
bir sivil toplum örgütünün bu örnek girişimi büyük değer 
kazanıyor. 

YÜciTA üyelerinin kısa bir dönemde, Edirne’den Kars’a 
büyük sabırla ve yorulmadan üreticileri yönlendiren, 
meslek kurumlarını uyaran ve Kamuyu bilgilendiren 
çok sayıda toplantı düzenlediklerine tanık oldum. Ayrıca 
Türkiye’de “Coğrafi İşaretlerin” gündeme gelmesi ve bu 
alandaki çalışmaların yaygınlaşmasında Metro Türkiye 
yöneticilerinin Prof. Tekelioğlu ve paydaşlarına verdiği 
desteği önce hayretle ve sonra da hayranlıkla izlediğimi 
belirtmeliyim. 

AB Ülkelerinde yürürlüğe giren “İklim Anlaşması” 
sonrasında özellikle ihracata konu olan mal ve hizmetlerin 
karbon salınımı belirlenen standartlara uymazsa ton 
başına 50 Avro kadar ek vergi öngörülmektedir. Türkiye 
“Yeşil Mutabakat”a uyum sağlayamazsa ihracatında yıllık 
4 milyar Dolar’a varacak vergi yüküyle karşılaşacaktır.

Yeşil Dönüşüm ile birlikte bütün dünyada Gıda Güvenliğinin 
öneminin konuşulup tartışıldığı dikkate alındığında 
Türkiye’de “Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler” çalışma 
ve araştırmaları yeni bir ivme kazanmış olacaktır.

Dergicilikte bir milat sayılacak YÜciDER’in uzun ömürlü 
olmasını dilerken, YÜciTA içinde yer alan tüm kişi ve 
kuruluşlara çalışmalarında başarılar diliyor, doğru 
yoldasınız diyorum.

YÜCİTA Başkanı Yavuz Tekelioğlu Hocamız başta olmak 
üzere gönüllü arkadaşlarımız tarafından hazırlanan 
Coğrafi İşaretler Dergisi 1. Sayısına YÜCİDERGİ çok emek 
verilmiş, bir dergiden çok temel kaynak niteliği taşımakta, 
ülkemizde tescili alınan örnek ürünler, yapılması gereken 
çalışmalar, bu alanda yapılan etkinliklerin de yer aldığı 
dergi bir başucu kitabı olarak nitelendirilebilir. Sahip 
olduğumuz kültürel mirasımızı koruyarak gelecek 
kuşaklara aktarmak, dünyaya tanıtmak hepimizin görevi. 
Bu alanda yapılan çalışmaları çok önemli ve gerekli 
buluyorum. YÜCİTA tarafından hazırlanan ilk derginin 
kapağında Antep Baklavası’nın yer alması, Gaziantep 
ürünlerine geniş yer vermesi bizi sevindirdi, gururlandırdı. 
Başta Yavuz Tekelioğlu’na, YÜCİTA gönüllülerine, derginin 
hazırlanmasında ve yayımlanmasında emeği geçen ve 
katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Coğrafi işaretli ürünler, tarımdan, topraktan, güneşten 
gelen lezzeti ile yöreye özgü iklimi, kültürü yani bir bakıma 
şehrin kimliğini yansıtan özel ürünlerdir.  Bu ürünlerin 
tanıtılması, pazarlanması, korunarak sonraki kuşaklara 
aktarılması; coğrafi işaret tescili ile sağlanmaktadır. Kırsal 
kalkınmaya, turizme olumlu yönde katkı sağlamaktadır. 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den dahil olan 
ilk şehir olarak; bu konuya çok önem veriyoruz.  Türkiye’de 
ilk olarak; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığımıza 
bağlı olarak Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube 
Müdürlüğünü kurduk. Bu ürünlerin denetimi Belediyemiz 
bünyesindeki özel ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. 
Şehrimizde diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir 
şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  Bu bağlamda 
Gaziantep’in kurtuluşunun 100.yılına ithafen “100.Yılda 
100 Tescilli Ürün Projesi” kapsamında; Coğrafi İşaret 
ve Geleneksel Ürün Bülteninde yayınlanan ürünlerle 
beraber toplam 100 ürün tesciline ulaşılmıştır. Gaziantep 
Türkiye’nin en fazla coğrafi işaret tesciline sahip ili 
konumundadır. Ülkemizin yanı sıra ürünlerimizin AB 
Tescili için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ 
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü (emekli öğreti üyesi)

Fatma ŞAHİN 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
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Alanında tek ve yepyeni bir dergi size neler düşündürebilir, 
neler öğretebilir, neler hissettirebilir, ne gibi ufuklar 
açabilirse YÜciDER-Gİ’nin ilk sayısının bunların hepsini aynı 
anda başarabilen, dopdolu, heyecan verici, esinlendirici, 
yurt sevgisiyle dolu, bir dergiden çok ansiklopedik bir 
kaynak eser olduğunu düşünüyorum. Coğrafi işaretler 
ve yöresel ürünler çalışma alanını dört başı mamur bir 
şekilde tanıtan bu dergi, kırsal ve yöresel kalkınma ile 
yakın bağıntısı nedeniyle hem akademisyenler hem de 
bu işin mutfağındaki üreticiler, çiftçiler, üretici örgütleri 
ve ekonomik kalkınmadan sorumlu kamu kuruluşları 
için çok değerli bir yol haritası sunmakta, öğretici, yol 
gösterici, başarılı uygulamaların deneyimlerine dayalı bir 
metodoloji önermektedir. 

YÜciDER-Gİ’nin bu bilgi dağarcığını tüm paydaşların 
yararlanabileceği şekilde sunması ayrıca çok değerlidir. 
Bu değerli eseri ortaya koyan, ülkemizde yaklaşık 25 
yıllık bir geçmişi olan coğrafi işaretler ve yöresel ürünler 
çalışma alanının doğuşu ve kurumsallaşması üzerinde 
büyük emeği ve etkisi olan YÜciTA’nın öncü çalışmalarının, 
çalıştaylarının, seminerlerinin tarihçesi de çok değerli bir 
arşiv çalışması niteliğiyle geleceğin araştırmacılarına ışık 
tutacaktır. 

YÜciDER-Gİ’nin ilk sayısı ile ortaya koyduğu derin 
bilgi birikimi, başarılı dünya uygulamalarının yol 
göstericiliğinde bundan böyle izlenecek yol haritasının 
ipuçlarını sunmakta, Türkiye için oldukça yeni sayılabilecek 
bu alanın standartlarının oluşması, kurumsallaşma 
problemlerinin ortaya konması ve tartışılması, iyi 
uygulamaların paylaşılması için çok önemli bir yayın 
organı olacağını ortaya koymaktadır. 

Büyük ve çok değerli bir emek ürünü olan bu başarılı 
eserin ortaya konmasında emeği geçen tüm ekibi YÜciTA 
Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu nezdinde yürekten 
kutluyor, bu başarılı derginin yeni sayılarını merakla 
bekliyorum. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin kurulmasında 
büyük emeği olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu hocamızın 
Türkiye’de coğrafi işaretler ve yöresel ürünler konusunda 
farkındalığın oluşmasında çok değerli katkıları olmuştur.

Kuruluşu Hocamızın İİBF Dekan’ı olduğu dönemde 
İİBF Fakültemiz bünyesinde hayata geçen Akdeniz 
Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi’ne dayanan 
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma 
Ağı (YÜciTA), böylece kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. 
İlk sayısı yayımlanan ve 25 yıllık birikimin eseri olan 
YÜciDER-Gİ de bu kurumsal yapının yayın organı olarak 
çalışmalara yeni bir boyut kazandıracaktır.

Yöresel ürünlerimizi koruyan ve Türkiye’nin birçok 
bölgesini bir kaynakta toplayan büyük bir eser özelliği 
taşıyan YÜciDER-Gİ, ülke çapında üretici, tüketici ve 
çiftçiye bir rehber olup, yerel -kırsal kalkınmanın 
desteklenmesi ve sürdürülmesi için de yol gösterecektir.

Bu zengin esere katkıda bulunan tüm ekibi YÜciTA Başkanı 
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu nezdinde kutluyorum. Derginin 
yeni sayılarını da merakla bekliyorum.

Prof. Dr. Fulya SARVAN 
Akdeniz Üniversitesi, İşletme Bölümü (emekli öğreti üyesi)

Prof. Dr. Ayşe Gülbin ARICI  
Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı



414 YÜciTA

YÜciTAYÜciTA Faaliyetleri

Birinci Sayımız Hakkında Görüşler

Promouvoir un développement des territoires, basé sur 
l’économie	 et	 les	 produits	 locaux	 est	 devenu,	 de	 nos	 jours,	
un	enjeu	stratégique	pour	l’avenir	de	notre	planète.	Du	point	
de vue culturel, cette stratégie permet de valoriser et que de 
transmettre des savoir-faire et des trésors de gastronomie 
qui nous ont été légués par les générations passées et qui 
pourraient sans cela, rapidement disparaitre. Du point de vue 
du	consommateur,	cette	stratégie	alimentaire	permet	d’assurer	
un	 accès	 à	 des	 produits	 de	 qualité,	 des	 plats	 originaux	 à	
haute valeur nutritionnelle et patrimoniale et des aliments 
sûrs.	 Enfin,	 analysée	 sous	 l’angle	 socio-économique	 cette	
manière	 de	 développer	 nos	 territoires	 privilégie	 une	 forme	
d’agriculture	 et	 de	 transformation	 alimentaire,	 solidement	
arrimées à leurs terroirs et de promouvoir un développement 
à taille humaine. 

Dans	cet	esprit,	le	travail	entrepris	par	nos	collègues	de	YÜciTA	
est	de	ce	point	de	vue	remarquable	dans	l’engagement	et	dans	
la	durée.	Certes,	 la	sortie	de	leur	revue	est	pour	nous	d’un	
grand	 intérêt	 car	 elle	nous	 apporte	 quantité	 d’informations	
et	d’analyses	d’une	grande	richesse.	Mais	 le	 travail	de	 fond	
conduit	sur	le	terrain	et	l’appui	qu’ils	apportent	aux	initiatives	
locales	s’avère	tout	aussi	stratégique	si	l’on	souhaite	que	ces	
projets	prennent	corps	sur	le	terrain.

C’est	 dans	 le	 cadre	 d’une	 très	 ancienne	 collaboration	
scientifique	 que	 notre	 groupe	 de	 recherche	 de	Montpellier	
(CHIAM-IAMM	 et	 ENSAM)	 a	 collaboré	 avec	 l’Université	
d’AKDENIZ	 et	 avec	 YÜciTA	 dans	 cette	 démarche	 de	
développement territorialisée et de promotion des produits 
agroalimentaires locaux. Tout cela nous a amené à concevoir 
ensemble	 une	 filière	 de	 formation	 spécialisée	 en	 économie	
agroalimentaire, à participer à de nombreux colloques et à 
conduire,	en	collaboration	avec	d’autres	équipes	du	pourtour	
de la Méditerranée, des recherches sur les produits du terroir.
Si	l’on	porte	aujourd’hui	un	regard	sur	ces	années	passées,	sur	
les idées qui sont nées de ces échanges, sur les étudiants qui 
ont été formés à de nouvelles approches de développement et 

sur les initiatives locales qui se sont ainsi renforcées, on peut 

être	fiers	du	chemin	parcouru.	Encore	félicitations	à	l’équipe	

de	YÜciTA.	Pour	notre	part,	c’est	une	grande	fierté	d’avoir	eu	

la chance de collaborer à ces initiatives qui démontrent que 

lorsque les femmes et les hommes acceptent de se donner la 

main autour de la Méditerranée, le futur se construit sur des 

bases	plus	solides	et	l’avenir	apparait	plus	serein.

Pr Gérard GHERSI                                                                                                                      
Ex Directeur de l’IAMM-CIHEAM
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Günümüzde, yerel ekonomiye ve yöresel ürünlere 
dayalı kalkınmayı desteklemek, gezegenimizin geleceği 
için stratejik bir konu haline gelmiştir. Kültürel açıdan 
bakıldığında, bu strateji, geçmiş nesillerden bize miras 
beceri ve bilgi birikimini ve gastronomik hazineleri 
değerlendirmeyi, tanıtmayı ve bizden sonraki nesillere 
aktarmayı mümkün kılar. Bu stratejinin uygulanmaması 
durumunda, tüm bu zengin hazine yok olabilir. Diğer 
yandan, bu strateji tüketicinin özgün kaliteye sahip, 
güvenli, besin değeri yüksek ve kültürel mirası yoğun gıda 
ürünleri ve özgün yemeklere erişimini sağlar. Son olarak, 
sosyo-ekonomik açıdan çözümlendiğinde de, yöresel 
ürünlerin değerlendirilmesi ve tanıtılmasına dayanan 
yerel kalkınma, bölgelerimizi yörelere sıkı sıkıya bağlı,  
insan ölçeğinde yapılan tarımsal ve gıda işleme sanayiine 
dayalı bir kalkınma modeli ile geliştirmeyi desteklemektir.

YÜciTA'daki çalışma arkadaşlarımızın sözünü ettiğimiz 
stratejinin tanıtımını konusunda  üstlendileri çalışmalar, 
yükümlülük ve süre açısından dikkat çekicidir. Elbette ki 
YÜCİDER Dergisi’nin yayınlanması, içerdiği geniş bilgiler 
ve zengin çözümlemeleri nedeniyle biz okuyucular için 
büyük ilgi odağıdır. Ancak anımsanması gereken daha da 
önemli olan konu, YÜCİTA’nın sahada yürüttüğü önemli 
çalışmaların ve yerel inisiyatiflere sağladığı desteğin de, 
aynı derecede stratejik oluşudur.

Uzun bir zamana dayanan Montpellier'deki araştırma 
grubu (CIHEAM-IAMM ve ENSAM),  Akdeniz Üniversitesi 
ve YÜciTA ekibi arasındaki bilimsel işbirliği çerçevesinde 
yerel kalkınma ve yöresel gıda ürünlerin tanıtımı 
konularında verimli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmalar arasında, tarım-gıda ekonomisi konusunda 
lisans ve lisansüstü uzmanlaşmış eğitim programlarını, 
çok sayıda seminerler ve konferanslar düzenlenmesini 
ve Akdeniz'in diğer ülkelerinin bilimsel ekipleri ile 
işbirliği içinde yöresel ürünler üzerine gerçekleştirilen 
araştırmaları sayabiliriz.

Günümüzde, bu zengin çalışmalarla bezenmiş geçmiş 
yıllara, bilgi alışverişinden doğan fikirlere, yeni kalkınma 
yaklaşımları konusunda eğitilen öğrencilere ve bu şekilde 
pekiştirilen yerel girişimlere bakarsak, kat edilen yoldan 
gurur duyabiliriz. YÜciTA ekibini tekrar kutlarız. Akdeniz'de 
kadınlar ve erkekler el ele vermek konusunda anlaştıkları 
zaman geleceğin daha sağlam temeller üzerine 
kurulduğunu ve geleceğin daha sağlıklı göründüğünü 
gösteren bu girişimlerde işbirliği yapma şansına sahip 
olmak bizim için büyük bir gurur.

Pr Gérard GHERSI                                                                                                                      
1987-2005 Dönemi CIHEAM-IAMM Müdürü
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YÜciDER-Gİ’yi aldım. Doğrusu şaşkınım! Bu kadar 
kapsamlı, bu kadar güzel, 465 sayfalık bir dergiyi 
yaşamımda ilk kez gördüm. Coğrafi işaretler konusunun 
Türkiye gündemine girmesi için yaptıklarınız inanılmaz; 
kutluyorum.

Derginin içeriği, kaliteli baskısı, fotoğrafların güzelliği 
hayranlık uyandıran bir çalışma olmuş.

Bizim Korkuteli’nin mürdüm eriğinin Fransa’da Cİ tescili 
aldığını görmek bana bir Karadeniz fıkrasını anımsattı; 
idam edilmek üzere olan Temel’e son sözün nedir 
demişler: “bu bundan böyle bana bir ders olsun” demiş...

Agen kuru eriğiyle ilgili yazınızı okudum çok beğendim. 
Böyle bir erik hakkında hiçbir şey bilmediğim halde şimdi 
aydınlandım.

Son kısımdaki Antalya YÜciDER kuruluşundaki 
görüntülerde bana da yer vererek onurlandırdığınız için 
çok teşekkür ederim.

Harikasınız sevgili ağabeyim! Sevgi ile bu büyük çalışmanız 
için huzurunuzda saygıyla eğiliyorum.

YÜciDER-Gİ, Coğrafi İşaretler Dergisi’nin ilk sayısı 
dergiden öte, bir başucu kitabı. Öyle hafife alınacak, bir 
yatak başucu, kitabı da değil. 2.2Kg ağırlığında, 465 sayfa 
coğrafi işaretlerin ne olduğunu, dünya ve Türkiye’deki 
seyrini, ürün ve yöre bazında anlatan bir ders kitabı, 
kuşe kağıda basılmış yöresel lezzetlerin tanıtıldığı görsel 
bir sunum ve albüm. Biz sürekli salonda orta sehpa 
üzerinde bulunduruyoruz, yöresel ürünler söz konusu 
olduğunda başvurmak üzere. Alışverişlerimizde ve 
yurtiçinde gezilerimizde de yediklerimizin, içtiklerimizin, 
gördüklerimizin coğrafi işaret tescilli olup olmadıklarımıza 
bakmak için dergiyi yanımızdan ayırmıyoruz. Tabi, bu yaşta 
doktorumuzun önerdiği kaldırılabilecek ağırlık sınırını 
aşan, basılı kopyesini değil,  YÜciTA’nın Web sitesinde 
bulunabilecek, 2MB’tan az yer tutan, elektronik dergiyi 
(http://www.yucita.org/uploads/yucider/yucider_1.pdf). 
Tarım sektörümüzün arzu edilen, ürünlerimizin katma 
değerinin artırılması yönünde çok önemli bir adım coğrafi 
işaretler konusunu Türkiye’ye tanıtmakta ve gelişmesine 
öncülük eden YÜciTA’nın kurucuları, başkanı dostumuz 
ve meslektaşımız Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, başkan 
yardımcısı,  öğrencimiz ve meslektaşımız aynı zamanda 
derginin editörü Prof. Dr. Selim Çağatay başta olmak 
üzere tüm YÜciTA’ya katkı verenleri ve derginin birinci 
sayısı sponsor’u olarak çıtayı çok yükseklere taşımaya 
katkıda bulunan Metro Toptancı Market’i kutluyor ve 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. YÜciDER-Gİ’nin ikinci 
sayısını merakla bekliyoruz.

Gürkut ACAR                                                                                                                      
Eski Antalya Milletvekili ve Baro Başkanı

Prof.Dr. E. Zehra KASNAKOĞLU                                                                                                                      
ODTÜ, İktisat Bölümü (emekli öğreti üyesi)

Prof.Dr. Haluk KASNAKOĞLU                                                                                                                       
(ODTÜ-İktisat Bölümü (emekli öğreti üyesi) ve FAO-İstatistik Bölümü
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Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı 
(YÜciTA) tarafından hazırlanan YÜciDER-Gi’nin 2021’in 
Haziran ayında yayımlanan ilk sayısında yer almaktan 
büyük mutluluk duyduk. 

Dergide, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız’ın 
Coğrafi İşaretler hakkındaki çalışmalarını özetlediğim 
“Geleneği Koruyarak Katma Değer Sağlamalıyız” başlıklı 
makalemin yer alması, benim için gurur verici oldu. 

Ayrıca dergide YÜciTA ve değerli hocamız Prof. Dr. Yavuz 
Tekelioğlu ile işbirliği içinde, 2018 yılının Ekim ayında 
Odamız’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Coğrafi 
İşaretlerde Afyonkarahisar Buluşması Uluslararası 
Sempozyumu’nun da ayrıntıları ile bulunması, Odamız ve 
ilimiz bakımından çok önemlidir. 

YÜciTA’nın yayımladığı dergi, Afyonkarahisarımız’ın yanı 
sıra Türkiye’nin tüm coğrafyalarından Coğrafi İşaretli 
ürünleri görme imkanı sunması bakımından da arşivlik 
bir çalışmadır. 

Dergi, şunu açıkça ortaya koydu: Ülkemiz, verimli 
topraklar üzerinde yükseliyor. Birbirinden değerli birçok 
ürünümüz Coğrafi İşaret tescili aldığı gibi, daha pek çok 
ürün tescil almayı bekliyor. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda-Borsa Camiası’na her konuda 
olduğu gibi Coğrafi İşaretler konusunda da öncülük yapıyor. 
Sayın Hisarcıklıoğlu’nun liderliğinde, Coğrafi İşaret 
tescilli ürünlerin çoğalmasının, illerimizin, yörelerimizin 
markalaşma serüvenine doğrudan katkı sağlayacağına 
gönülden inanıyoruz. 

Yine YÜciTA ekibi ve değerli Hocamız Prof. Dr. Yavuz 
Tekelioğlu’nun Coğrafi İşaret tescilli ürünlerin 
yaygınlaşması için harcadığı emeğe büyük saygı duyuyoruz; 
bu heyecanı biz de bütün kalbimizle paylaşıyoruz. 

Coğrafi İşaret, ürünlerimizin tanınırlığını artırdığı gibi; 
belirli standartları yerine getiren mamullerin satılması 
sonucunda ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. ‘Coğrafi 
İşaret, yörenize bereket’ sloganı ile özetleyebileceğimiz bu 
büyük mücadelenin, bundan sonra da içinde olacağız.

İllerin demografik yönden genişlemesi ve sektörel 
alanlarda dinamiklerin çeşitlenmesi, büyük bir teknolojik 
değişimi de beraberinde getirmiştir. Teknolojiyle birlikte, 
insanların tüketim alışkanlıkları da aynı hızda değişmekte 
bu değişim ile birlikte, üretici ve tüketici arasındaki 
ilişkilerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, daha da 
önemli hale gelmiştir.

Bu minvale, tüketicide tesis ettiği güven,  üreticiler için 
ise daha yüksek gelir elde etme çerçevesinde geliştirilen 
coğrafi işaretler sistemi, üretici ve tüketici arasındaki 
ilişkilerin sürdürülebilirliğini sağlaması, başta gıda 
sektörü ve diğer tarımsal sektörler olmak üzere yöresel 
ürünlerin gelecek nesillere aktarılması hususunda etkin 
bir misyon yüklenmektedir.

Kurumsallaşmış bir coğrafi işaretler bilgi ve tecrübe 
paylaşımı platformu olan “Yöresel Ürünler ve Coğrafi 
İşaretler Türkiye Araştırma Ağı” (YÜciTA), coğrafi 
işaretler ekosisteminin kritik kurucu bileşeni olmuştur. 
YÜciTA’nın, Türkiye’de yöresel ürünlerimizi koruyabilmek 
adına ideal bir coğrafi işaretler sisteminin kurulabilmesi, 
yöresel ürünlere değer kazandırılarak sürdürülebilir 
kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve kültürel ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması konusunda yürüttüğü çalışmalar, 
toplumun takdirini kazanmıştır.

YÜciTA platformunda oluşan bilgi birikimini ve YüciTA 
gönüllülerinin tecrübelerini daha ulaşılabilir kılan “YÜciTA 
Coğrafi İşaretler Dergisi” (YÜciDER-Gİ) birinci sayı ile yayın 
hayatına merhaba dedi. YÜciDER-Gİ ilk sayısı ile ülkemiz 
için oldukça yeni sayılabilecek bu alanda standartların, 
kurumsallaşmanın, sorunların çözüm önerilerinin 
ve iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı önemli bir 
yayın organı olacağı aşikârdır. YÜciDER-Gİ’nin, coğrafi 
işaretler sisteminin dayanıklılık ve sürdürülebilirliğin 
itici gücü, global ve yerel arasında bir köprü olacağına 
inancımız tamdır. Bir dergiden çok kaynak eser olduğunu 

Hüsnü SERTESER                                                                                                                      
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Halil PELTEK                                                                                                                      
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
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düşündüğümüz YÜciDER-Gİ öğretici, yol gösterici, 
tecrübeye dayalı yöntemiyle çok değerli bir rehber olarak 
geleceğin araştırmacılarına kılavuz olacaktır.

Bu konu üzerinde uzun yıllardır emek veren ve coğrafi 
işaretli ürünlerin kurumsallaşması için mücadele eden 
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve tüm YÜciTA ve YÜciDER-Gİ 
ekibi ile birlikte emeği geçen herkesi en içten dileklerimle 
tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Ülkelerin kırsal kalkınmasında coğrafi işaretli ürünlerin 
etkisi yadsınamaz. Tarım ve gıdada katma değerli üretim ve 
markalaşma sürecinin kritik eşiğinde yine coğrafi işaretli 
ürünler karşımıza çıkıyor. Bu ürünleri tescilleyerek ve 
sonrasında arkasında durarak potansiyeli fırsata çeviren 
ülkeler bir yandan her yıl milyarlarca dolarlık ekonomik 
getiri sağlarken, diğer yandan da uluslararası arenada 
marka algılarını güçlendiriyor. 

Türkiye, coğrafi işaretli ürünler açısından deyim 
yerindeyse hazinenin tam üzerinde oturuyor. Her 
coğrafyanın kendine has iklimi ve kültürü ile şekillenmiş 
geleneksel ürünler dünden yarına miras niteliğinde… Bu 
potansiyelin kıymeti her geçen daha net anlaşılıyor ve 
coğrafi işaretli ürünlere yönelik farkındalık gün geçtikçe 
artıyor. Ama bu farkındalık kendiliğinden oluşmadı. Bu 
konu üzerinde uzun yıllardır çalışan, emek veren ve coğrafi 
işaretli ürünlere kurumsal bir kimlik kazandırmak için 
mücadele eden Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve ekibinin söz 
konusu farkındalığın artmasında emeği büyük... Coğrafi 
işaret tescili almanın tek başına bir şey ifade etmediğini, 
asıl önemli olanın sonrasındaki yönetişim olduğunu her 
fırsatta ısrarla vurgulayan Prof. Dr. Tekelioğlu ve YÜciTA 
ekibi, çok güzel ve önemli işlere imza atıyor. YÜciDER-Gİ 
de yapılan işlerin bir araya toplandığı ve sektörün tüm 
paydaşlarına ilham verecek içeriklerle dolu harika bir 
başucu eser niteliğinde. 

Umarız, uzun soluklu bu yolda YÜciDER-Gİ yeni sayılarıyla 
sektöre yol göstermeye ve ışık tutmaya devam eder. 
Başta Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu olmak üzere tüm YÜciTA 
ekibi ile birlikte emeği geçen herkese en içten şekilde 
teşekkürlerimi sunuyorum. Nice yeni sayılara YÜciDER-
Gİ.

İrfan DONAT                                                                                                                      
Bloomberg HT Tarım Editörü
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Türkiye’de coğrafi işaretler konusunda farkındalık 
yaratmak amacıyla yola çıkan ve bu uğurda bir çok  ilke 
imza atan YÜciTA tarafından yayınlanan YÜciDER-Gİ’yi 
teslim aldığımda, aslında bu eserin bir dergiden ziyade bir 
kaynak eser olduğunu düşündüm. Konu tüm bileşenleri 
ile ele alınarak, kronolojik bir süreçte, zengin görsel 
sunumlarla okuyucuya sunulmuş. 

Sahip olduğumuz toprak ve tarımsal iklim koşulları, 
genetik ve kültürel zenginlik, olağanüstü tarımsal miras, 
ülkemizde coğrafi İşaret sisteminin ne kadar önemli ve 
gerekli olduğunu işaret ederken, bu sistemin yaratacağı 
ekonomik değerin de göz ardı edilemeyecek bir büyüklükte 
olduğunu bizlere hatırlatıyor. 

Coğrafi İşaretler, doğal kaynaklarımızın, geleneksel 
üretim yöntemlerimizin ve kültürel mirasımızın 
korunmasını, bu mirasın gelecek nesillere devredilmesini 
sağlarken, tüketicilerin ürünlerin özgün nitelikleri, 
kökeni, ve arkalarındaki hikayeleri ile ilgili doğru ve iyi 
bilgi alabilmelerini sağlamaktadır. Coğrafi işaretler, 
üretici ve tüketicilerimizi haksız rekabete karşı korumada 
ve üreticilerimiz arasında adil rekabeti teşvik etmede, 
üretimin sürdürülebilirliğini sağlamada ve istihdam 
yaratmada en önemli araçlardan biridir.  

İzmir Ticaret Borsası olarak bu konuda farkındalık 
yaratmak amacı ile çalışmalarımıza 2002 yılında başladık. 
Bölgemizin geleneksel ürünleri olarak adlandırılan, bölge 
ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan, kalitesiyle 
yurtiçinde ve yurtdışında haklı üne sahip pamuk, 
çekirdeksiz sultaniye üzümü ve kurutmalık sarılop çeşidi 
incire Şubat 2003 tarihinde coğrafi işaret tescil başvurusu 
yaptık.  Bu üç ürüne ilaveten sağlıklı beslenmede ki önemi 
büyük olan ve Ege sofralarından eksik olmayan Sakız 
Enginarı için “Urla Sakız Enginarı” ismiyle coğrafi işaret 
başvurumuz da 2017 yılında tescillendi. 

Türkiye’de yöresel ürünlerin korunması ve bu ürünlerin 
ekonomik değerinin artması için ideal bir Coğrafi İşaretler 
sisteminin kurulabilmesi konusunda çabalarını sürdüren 
“Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma 
Ağı” (YÜciTA) ile yollarımız bir çok defa kesişti. Birlikte, 
18 Mayıs 2015 tarihinde İzmir’de “Dünya ve Türkiye’de 
Coğrafi İşaretlerde Son Gelişmeler” konulu uluslararası 
bir seminer gerçekleştirerek Türkiye’de ve dünyadaki 
uygulamaları inceledik.

Bu günlerde, coğrafi işaret tescili alma konusunda bir 
yarış ve rekabet söz konusu. Bu noktada, şu nu belirtmek 
isterim ki önemli olan tescil edilen ürün sayısı değil, 
yönetişim ve denetleme süreçlerini etkinleştirip coğrafi 
işaretli ürünlerin yaratacağı katma değeri artırmaktır. 

Unutmamak gerekir ki bu sistem hem üretici hem 
de tüketici haklarını koruyan, ekonomik ve sosyal 
kazanımlara yol açan bir sistemdir.

Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi 38. Maddesinde 
ifade edildiği gibi, “Coğrafi işaretli ürünler, markalaşma 
ve katma değerli üretim ile pazar çeşitliliğinin artırılması, 
coğrafi işaretlerin yönetişim ve denetleme süreçlerinin 
gözden geçirilerek mevzuatın tamamlanması” oldukça 
önemlidir. Bu konuda gidilecek yol uzun, iş birlikleri ve 
kollektif çalışmanın önemi büyük. 

YÜciTA’nın öncü çalışmaları ve YÜciDER-Gİ’nin devam 
sayılarında coğrafi işaretler ve yöresel ürünler çalışma 
alanının da bu yönde de önemli katkılar verileceğine 
inanıyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Işınsu KESTELLİ  
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
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YÜciDER ve YÜciTA, Türkiye’nin 5. gıda dönüşümünün 
vazgeçilmez aktörleri

Efesli Herakleitos bize "Değişim dışında hiçbir şey 
kalıcı değildir" diye güvence veriyor. Homo Sapiens’in 
beslenmesinde, çiğ gıdadan pişmiş gıda’ya geçiş 400.000 
yıl önce gerçekleşmiş. 12.000 yıl önce Neolitik çağda 
tarım icat edildiğinde, 2. geçiş,. 5.000 yıl önce de ile kent 
devletlerinde tarım, işlenmiş ürünlerin imalatı ve gıda 
ticareti arasında bir iş bölümü ortaya çıkmasıyla 3. geçiş, 
son 150 yılda ise tüm gıda sistemi sanayileştirilmesi 
ile insanın beslenme düzeninde 4. geçiş oluşmuş. 
Sürdürülebilir gıdaya ulaşmak, yani FAO'ya göre sağlıklı, 
besleyici ve kültürel olarak yeterli, insan haklarına 
uygun ve çevreyi korumak amacını güdmek amaçlarıyla 
tanımlanan 5. geçişin başlangıcı ise 21. yüzyılın gıda 
ve beslenme düzeninin dönüşümünün habercisi. Bu 
düzlemde, araştırmacılar, yetkin gıda kalitesine, bölgesel 
özerkliğe (gıda egemenliğine yakın kavram), değer 
zincirlerinde faaliyet gösteren aktörler (tüketiciler dahil) 
arasında yakınlık ve dayanışmaya ve agroekolojiye dayalı 
yöreselleştirilmiş (yerel) gıda sistemlerinin kurulmasını 
öngörmüşlerdir. Bu bağlamda coğrafi işaretler önemli 
bir rol oynamaktadır. Coğrafi işaretler, gerçekten de yerel 
ürünlere izlenebilirlik ve yasal koruma sağlarlar. Üstün 
lezzet kalitesinin ve özel beceri birikiminin güvencisidirler 
ve bu nedenle miras işlevine sahiptirler. Son olarak, gıda 
sistemi ve çevre faaliyetlerinde, özellikle eko-turizmde 
kırsal kalkınmaya ve istihdam yaratılmasına katkıda 
bulunurlar. Türkiye, UNESCO'nun kültürel mirasına dahil 
olan Akdeniz diyetinin mücevherlerinden biri haline gelen 
bin yıllık gastronomi zenginliğine sahiptir. YÜciDER-Gİ, 

Türkiye'de, 2008’de 63'ten 2021'de yaklaşık 900'e yükselen 
AOP-MENŞE ve IGP-MAHREÇ coğrafi işaretlerin gelişimini 
kuvvetle savunan ve özendiren YÜciTA derneğinin örnek 
eylemine tanıklık ediyor. YÜciDER-GI, Türk yöresel 
ürünleri hakkında ayrıcalıklı bir bilgi, çözümleme ve 
illüstrasyon  kaynağıdır. Ölçüsüz zevk almak için!

Jean-Louis RASTOIN                                                                                                                      
Montpellier SupAgro'da Ekonomi ve İşletme Yönetimi Onursal Profesörü, 

UNESCO Dünya Gıda Kürsüsü'nün Kurucusu
Fransız Tarım Akademisi Üyesi

YÜciDER	et	YÜciTA,	acteurs	efficaces	et	incontournables	de	
la 5e transition alimentaire en Turquie

«	Rien	n’est	permanent,	 sauf	 le	 changement	»	nous	assure	
Héraclite	 d’Éphèse.	 Il	 en	 va	 ainsi	 pour	 l’alimentation	 de	
l’Homo	sapiens	qui	a	subi	5	transitions	depuis	qu’il	est	passé	
du	cru	au	cuit	voilà	400	000	ans	(1re	transition),	qu’il	a	inventé	
l’agriculture	au	Néolithique	il	y	a	12	000	ans	(2e	transition),	
mis	 en	 place	 une	 division	 du	 travail	 entre	 l’agriculture,	
la fabrication de produits transformés et le commerce des 
denrées	alimentaires	dans	les	États-cités,	il	y	a	5	000	ans	(3e	
transition)	et	industrialisé	l’ensemble	du	système	alimentaire	
dans	les	150	dernières	années	(4e	transition).	Le	XXIe	siècle	
a	vu	 s’amorcer	une	5e	 transition	avec	 l’objectif	de	parvenir	
à	 une	 d’alimentation	 durable,	 c’est-à-dire,	 selon	 la	 FAO,	
saine, nutritionnellement et culturellement adéquate, loyale, 
conforme	aux	droits	humains	et	protégeant	l’environnement.	
Dans cette perspective, les chercheurs ont préconisé de mettre 
en	place	des	systèmes	alimentaires	territorialisés	fondés	sur	
une	qualité	complète	des	aliments,	une	autonomie	territoriale	
(concept proche de la souveraineté alimentaire), une triple 
proximité	 par	 l’agroécologie	 et	 la	 solidarité	 entre	 acteurs	
des	 filières	 (dont	 les	 consommateurs).	 Dans	 ce	 cadre,	 les	
indications	 géographiques	 ont	 un	 rôle	 majeur	 à	 jouer.	 En	
effet,	elles	confèrent	aux	produits	de	 terroir	une	 traçabilité	
et	une	protection	juridique.	Elles	sont	le	garant	d’une	haute	
qualité	gustative	et	d’un	savoir-faire	spécifique	et	à	ces	titres	
ont	 une	 fonction	 patrimoniale.	 Enfin,	 elles	 contribuent	
au	 développement	 rural	 et	 à	 la	 création	 d’emplois	 dans	 le	
système	alimentaire	et	les	activités	périphériques,	notamment	
l’éco-tourisme.	

La	Turquie	est	riche	d’une	gastronomie	millénaire	devenue	
l’un	 des	 fleurons	 de	 la	 diète	 méditerranéenne	 inscrite	
au	 patrimoine	 culturel	 immatériel	 de	 l’UNESCO.	 La	
remarquable	 revue	 YÜciDER-GI	 témoigne	 de	 l’action	
exemplaire	 de	 l’association	 YÜciTA	 qui	 a	 puissamment	
stimulé	 l’essor	 des	 AOP-MENŞE	 et	 IGP-MAHREÇ	 en	
Turquie,	labels	passés	de	63	en	2008	à	près	de	900	en	2021.		
YÜciDER-GI	 est	 une	 source	 d’informations,	 d’analyses	 et	
d’illustrations	exceptionnelle	sur	les	produits	de	terroir	de	la	
Turquie. À déguster sans modération !

Jean-Louis RASTOIN                                                                                                                      
Professeur honoraire d’économie et gestion d’entreprise à Montpellier 

SupAgro, fondateur de la chaire UNESCO en Alimentations du monde, 
membre de l’Académie d’Agriculture de France
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I	 was	 impressed	 when	 I	 received	 the	 first	 number	 of	 the	
YÜCİDER-Gİ	review.
 
It	 is	 an	 amazing	 effort	 to	 gather	 Turkish	 as	 well	 as	
international Geographical Indications experts to discuss 
crucial issues, such as the role origin products can play to 
build a more sustainable future.
 

It	 is	also	an	opportunity	 for	YÜciTA	 to	highlight	 the	high	
number of initiatives it undertakes for the promotion of 
Geographical Indications in Turkey.
 
I	would	 like	 to	 congratulate	 the	YÜCİDER-Gİ	 review	 and	
look forward to contributing to the second number with an 
article about oriGIn activities on GIs and sustainability.

YÜCİDER-Gİ’nin ilk sayısını aldığımda çok etkilendim.
 
Menşeli ürünlerin daha sürdürülebilir bir gelecek 
inşa etmek için oynayabileceği rol gibi önemli konuları 
tartışmak üzere hem Türk hem de uluslararası Coğrafi 
İşaret uzmanlarını bir araya getirmek inanılmaz bir çaba.
 
Bu aynı zamanda, YÜciTA'nın Türkiye'de Coğrafi İşaretlerin 
tanıtımı için üstlendiği çok sayıda girişimin altını çizmesi 
için de bir fırsattır.
 
YÜCİDER-Gİ’yi tebrik ediyor ve ikinci sayıya Cİ'ler ve 
sürdürülebilirlik üzerine oriGIn faaliyetleri hakkında bir 
makale ile katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum.

Türkiye’nin -benim branşım olan- gastronomi dünyasında 
ve onu besleyen tarım alanında son yıllarda yaşanan 
en önemli gelişmelerden biri, Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu 
hocamızın öncülüğünde Yöresel Ürünler ve Coğrafî 
İşaretler Türkiye Araştırma Ağı YÜciTA’nın kuruluşu. 
Lezzetin ve ondan sağlanabilecek katma değerin sofistike 
bir yöresel tarımla olabileceğini, bunun da dünyada 
denenmiş modellerinin bulunduğunu pek çok kişi bu 
sivil toplum kuruluşumuz sayesinde öğrendi. YÜciTA’nın 
çabalarını dev hacimli bir dergi ile taçlandırması da, 
çalışmalarının boşa gitmediğini, karşılık bulmaya 
başladığını gösteriyor.

Önayak olanların, emeği geçenlerin, destek verenlerin 
ellerine sağlık…

Massimo VITTORI                                                                                                                      
Managing Director of OriGIn

OriGIn Genel Müdürü

Mehmet YALÇIN                                                                                                                      
Gazeteci, Yazarı
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ARDINDA BÜYÜK BİR EMEK VAR…

Türkiye, coğrafi işaret alabilecek ürün çeşitliliğinde bir 
hazine barındırıyor. Ancak yöresel ürünleri koruyabilmek 
için ideal bir coğrafi işaretler sisteminin de olması 
gerekiyor. 

2012 yılında Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve ekibi tarafından 
kurulan Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı (YÜCİTA) coğrafi işaretler sisteminin 
yaygınlaşması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi 
misyonunu çok başarılı bir şekilde yerine getiriyor. 

Özel sektör kanadında ise Metro Toptancı Market, 
başlangıcından bu yana coğrafi işaretli ürünler projesine 
hem de YUciTA’nın çalışmalarına destek veriyor. 

YUciTA’nın 2019 yılında kurduğu ‘Yöresel Ürünler ve 
Coğrafi İşaretler Araştırma Derneği’nin çıkardığı yılda 
iki kez yayınlanacak olan YUciDER-Gİ bu iş birliğinin en 
başarılı örneklerinden biri.

Coğrafi işaretli ürünler konusunda dünyada ve Türkiye’de 
olan biteni takip eden hem bizler hem de sektör için ufuk 
açıcı ve ardında büyük bir emek olan YUciDER-Gİ’nin 
sürdürülebilir olması bence çok önemli.  

YÜciDER-Gİ
YÜciTA’nın kurucuları olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve 
ekibine, Türkiye’nin, Anadolu’nun kadim kültürünün 
gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına yaptıkları 
her bir çalışma için çok teşekkür ederim.
 
Tarımda sürdürülebilirliğin ve kırsalda kalkınmanın 
sağlanması açısından, coğrafi işaretli ürünlerimiz önemli 
bir rol oynamakta. Coğrafi işaretli ürünler, üreticiye 
pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlarken, 
iç ve dış pazarlarda ürünlerini daha çok tanıtabilme 
imkanı da sunuyor. Geleneksel kadim bilgilerimiz ile 
çağın gerektirdiği ürün pazarlama sistemleri sayesinde 
ürünlerimizin katma değerini arttırarak, tarladan sofraya 
her aşamada kaliteli bir tarım sistemi oluşturmalıyız. 
YÜciTA da YÜciDERGİ ile bu konuda tarım ve gıda 
camiasına yol göstereceği çalışmalarını ve fikirlerini 
bizlerle buluşturdu.   Ne mutlu ki, bizlerin bu konuda 
önünü açan, yol gösteren, tarıma, Anadolu’ya değer veren 
YÜciTA var. Nice sayılara…
 

Müge AKGÜN                                                                                                                                            
Gazeteci

Neptün SOYER 
İzmir KöyKoop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
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Coğrafi İşaretler alanında yayımlanan ilk ve tek dergi 

olan YÜciDER-Gİ ülkemizde ve yurtdışında sahip olunan 

Coğrafi İşaretler konusunda farkındalık yaratma amacıyla 

çıktığı bu yolda, yürüttüğü başarılı çalışmalar ile tüm 

üretici ve tüketicilerimiz için oldukça anlamlı bir yol 

haritası olacak. Coğrafi İşaretli ürünlerin bilinirliğinin 

ve ayrıcalıklarının aktarılması konusunda büyük önem 

taşıyan YÜciDER-Gİ’nin hayata geçirilmesinde emeği olan 

başta Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’na ve YÜciTA’ya değerli 

çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerimizi iletiyorum.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin kurucu Dekanı 
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, son 25 yılda coğrafi işaretler ve 
yöresel ürünler konusunda yaptığı çalışmalarla ülkemizde 
bu konuların öneminin anlaşılmasına büyük katkı yaptı. İlk 
sayısı yayımlanan YÜciDERGİ, bu ansiklopedik kaynak işte 
bu 25 yıllık birikimin eseri.

Aradan geçen sürede farkında olmadığımız birçok 
yöresel değer yerellik sınırlarını yıktı, ülke geneline 
hatta uluslararası pazara yayıldı. Ancak artık sorun 
nicelik değil nitelik olmalı. Yöresel ürünler konusundaki 
yüksek ve kontrolsüz trendin, bu konunun değerini ve 
ciddiyetini düşürme riskine dikkat etmeliyiz. Avrupa 
Birliği standartlarına uygun kalite, üretimde süreklilik 
gibi konuların kontrolü için kurumsal bir yapı oluşması 
gerekiyor. Sürecin doğru ilerlemesi için en önemli unsur 
ise yönetişim. Yöresel ürünlerin çok boyutlu yapısı 
nedeniyle yönetim süreci de kamu-özel sektör ortaklığı 
ile çok katılımlı olmalı.
 
Ben YÜCİTA'nın çalışmalarının ve YÜciDERGİ'nin bu alanda 
gereken koordinasyona önemli bir destek sağlayacağına 
inanıyorum.

Çünkü büyük bir ilgiyle ilk sayısını okuduğum dergi 
akademik olduğu kadar, içerdiği pratik bilgilerle 
bilim insanlarından çiftçilere, kamu kuruluşlarından 
kooperatiflere kadar yerel ve kırsal kalkınmanın tüm 
aktörlerine hitap ediyor, konuyla ilgili bir yol haritası 
sunuyor.

Büyük bir emek ürünü olan bu esere katkı koyan tüm 
ekibi YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu nezdinde 
kutluyorum.

Derginin yeni sayılarını da merakla beklediğimi belirtmek 
istiyorum.

Özden ÇAKIR 
Gemlik Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Özlenen ÖZKAN 
Akdeniz Üniversitesi Rektörü
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Yönetim Kurulu Başkanı Yüzlerce yıllık birikimin, onlarca 
medeniyetin, kültürün, coğrafi yapının ve ekolojik 
değerlerin anavatanı olan yurdumuz Anadolu, her bir 
coğrafyasında, her bir bölgesinde “kendine özgü”lüğü 
taşıyan ve yaşatan yiyecek ve içecek üretim, sunum ve 
tüketim biçimlerine sahiptir. Kendi yaşam coğrafyamıza 
özel yüz yıllardır geliştirdiğimiz şivemiz, giyim kuşam 
alışkanlıklarımız, danslarımız, örf ve adetlerimiz kadar 
önem taşır mutfak kültürümüz, damak tadımız ve el 
sanatlarımız. Bizleri biz yapan değerlerin ayrılmaz bir 
parçasıdır yöresel ürünlerimiz.

Ülkemizde özellikle son 10 yıllık zaman diliminde, işte 
bu unutulmuş ve saklı kalmış değerlerimizi yeniden 
canlandıran, bazen bir ustanın atölyesinden, bazen de 
Anadolu kadınımızın mutfağından çıkarıp yeniden bizler ile 
buluşturan, bu yola baş koymuş kahramanlar tarafından 
yazılan bir başarı hikayesi var.  Bugün Türkiye’de Coğrafi 
İşaretler biliniyorsa, mevzuat düzenlemeleri gerçekleşiyor, 
yurdun dört bir yanında etkinlikler yapılıyor, coğrafi işaret 
tesciline başvuranlar artıyor, marketlerde coğrafi işaretli 
ürünler satılıyor, restoranlar coğrafi işaretli menüler 
kullanılıyor ise, evet birileri bu işi başardılar.

İşte bu başarı hikayesinin müsebbibi, bu yolda İlimiz 
Edirne’nin coğrafi işaretli değerlerine de her daim 
gönüllüce sahip çıkan, yaşatan ve onları dünya ile 
buluşturan baş kahraman  Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve 
nezdinde Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı (YÜciTA) ve YÖREX, Yöresel Ürünler Fuarı’na 
teşekkürü ülkem adına borç bilirim.

Daha çok yaşamak, daha çok yaşatmak, daha çok 
var olmak, değerlerimizin tadını daha çok çıkarmak 
temennisiyle.

YÜciDER-Gİ ülkenin önemli bir konusunun aydınlanması 
ve halka ulaştırılmasına aracı oluyor. İçindeki değerli 
makaleler, ilginç görsellerle renklendiriliyor ve aynı 
zamanda coğrafi işaretler ve yöresel özgün ürünlerin 
tanıtılması konularında uzun yıllardır alınan yolun 
önemine de tanıklık ediyor. Okuyucu kitlesinin çok 
kalabalık ve basın yaşamının sonsuz olması dileğiyle.
 

Recep ZIPKINKURT                                                                                                                                       
     Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Prof. Dr. Selma TOZANLI 
Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü/Fransa (emekli öğretim üyesi)
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YÜciTA yolculuğum ve YÜciDERGİ 

Yıl 2006, aylardan Nisan, yer, Paris Turizm Ofisi. Prof. Yavuz 
Tekelioğlu ile tanışıyorum. Ertesi gün Türkiye’ye dönmesi 
gerektiği için, Paris’te yapmam gereken bir vazife veriyor 
bana.

INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) 
nın Paris bürosuna gidilecek, isimleri belli 2 yetkili, 
1.Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler seminerine 
davet edilecek. Böylece önce Fransızca A.O.P, A.O.C, IGP, 
Label rouge kavramlarıyla tanışıyorum, sonra da Türkçe 
yeni kelimeler, yeni kavramlar, yeni anlamlar, yeni bilgiler 
edinmem gerekiyor.

Türkçe: Coğrafi İşaretler, Menşe, Mahreç, Yöresel ürünler, 
Patent Enstitüsü, Tescil belgesi gibi yeni derslerim oluyor.

Antalya’da yapılan (2008-2010-2012) Uluslararası Coğrafi 
İşaretler Seminerleri’ne katıldım. Türkiye’den ve yabancı 
ülkelerden dostlarla tanıştım. Böylece yeni ama ilginç 
bir bilgi dünyasına adım attım. Sevdiğim, benimsediğim 
ulusal, ekonomik, sosyal bir konu…

YÜcİTA araştırma ağında gönüllüler arasındayım. Ül ke 
çapındaki etkinliklere de zaman ve sağlık sorunlarım 
elverdiğince katılıyorum.

Yöresel ürün sözü çocukluğumdan beri önem verdiğim, 
farkına varmadan yücelttiğim bir kavram. Subay babamla, 
1950-1960 yıllarında Orta Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu 
gezdim, yöresel ürünlerimizle yerlerinde tanıştım. 
Amasya elmasını, Amasya’daki bahçemizden yedim. 
Onun gibi, Van’da Otlu peynir, Erzincan’da Tulum peyniri, 
Diyarbakır’da karpuz, Pervari’de bal, Tokat’ta ceviz yerinde 
tanıdığım tatlar,

Sevim GÖKYILDIZ 
     Yemek Kültürü Yazarı

30 yıldır sürdürdüğüm yurt dışındaki lezzet etkinliklerim 
de ilk amacım, ülkemin yöresel lezzet zenginliklerini 
yurt dışında tanıtmak. Şimdi, YÜciDERGİ’nin ilk sayısını 
okumak benim için büyük keyif.

YÜciTA‘nın geçmişini gözden geçirdim ve başarı yolunda 
katettiği uzun mesafeyi gördüm. Başta elbette sevgili 
dostum Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu var. Hemen arkasında 
çalışkan, gayretli ekibi. Hepsini kutluyorum.
Son cümle Yavuz Hoca’dan olsun:
“Her şey Türkiye için“
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Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma 
Ağı (YÜciTA), ülkemizin coğrafi işaretlerini ve bu konudaki 
önemli bilgileri içeren YÜciDER-Gİ’sinin ilk sayısını 
yayımlamıştır. YÜciTA’nın amacı ve hedefi, Uluslararası 
uygulama ve kurallara göre yöresel ürünlerimizin 
tanıtımını yapmak, ve bilgi platformu oluşturmaktır. 
Pekçok Türk ve yabancı yazarın yer aldığı dergide, coğrafi 
işaretlerle ilgili ulusal ve uluslararası yaklaşımlara yer 
verilmiş ve ülkemizin değişik yörelerindeki çok sayıda 
coğrafi işaretlerin tanıtımı yapılmıştır. Ülkemiz için 
farkındalık yaratan son derece değerli çalışmalarından 
ötürü YÜciTA Kurucu Başkanı Prof. Dr Yavuz Tekelioğlu’nu, 
Editör Selim Çağatay’ı, yazarları, ve bu çok değerli dergiye 
katkısı olan herkesi kutluyor ve derginin diğer sayılarının 
çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum.  

Üzerinde yaşadığımız bu bereketli topraklarda yetişen 
ürünlerimizin sahip olduğu değere ulaşması için kırsal 
kalkınmayı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Dünya 
tarihinde bereketli Anadolu topraklarından oluşan 
ülkemizin ve 8500 yıllık tarihi ile Türkiye için tarımın önemli 
bir merkezi olan İzmir’in potansiyelini düşündüğümüzde, 
tarım ürünlerimiz sürdürülebilir olmadığı ve değişen 
şartlara uyum sağlayamadığı için pazarlama problemi 
yaşadığını görmekteyiz. Coğrafi İşaretli Ürün projeleri ve 
çalışmaları sayesinde belli bir farkındalık oluşturarak, 
kısa orta uzun vadede ürünlerimiz, dünya genelinde 
pazar alanı bulabilecek ve üreticimiz ürettiği coğrafi 
işaretli ürünün katma değeri sayesinde daha çok refaha 
ulaşacaktır. Nitelikli tarımsal üretimi teşvik ederek 
yoksulluk ve kuraklıkla aynı anda mücadele etmek için 
coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını artırmak her geçen 
daha da önem kazanmaktadır.

Bu yüzden Coğrafi İşaretli Ürünler için farklı disiplinler 
ile birlikte çalışmanın çok değerli olduğunu düşünüyor ve 
YÜciTA’yı da, Coğrafi İşaretli Ürünler çalışmalarının en 
önemli paydaşlarından biri olarak görüyorum. Prof. Dr. 
Tekelioğlu ve YÜciTA ekibini, Türkiye’nin Coğrafi İşaretli 
Ürünleri için yaptığı çalışmalar ve farklı sektörleri bir araya 
getirdikleri, yaptıkları çalışmaları bir arada topladıkları 
YÜciDERGİ için teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki 
kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı hep birlikte çalışarak 
sağlayabiliriz.

Prof. Dr Tomris ÖZBEN                                                                                                                                            
Avrupa Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu (EFLM) Başkanı

Tunç SOYER                                                                                                                            
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
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Ülke olarak en önemli zenginliklerimizden birisi kuşkusuz 
yöresel ürünlerimiz ve coğrafi işaretlerimizdir. Yöreselden 
küresele bir köprü işlevi gören coğrafi işaretlerin 
ekonomik yönden yerel kalkınmadaki önemini bilen birisi 
olarak, bu konuda ülke genelinde farkındalık oluşturma 
ve yaygınlaştırma çalışmaları yürüten YÜciTA’nın, yurtiçi 
ve yurtdışında edindiği bilgi, birikim ve faaliyetlerini 
YÜciDER-Gİ adı altında okuyucu kitlesiyle buluşturma 
çalışmasını çok kıymetli buluyorum. Geçtiğimiz aylarda 
birinci sayısı yayınlanan ve dolu içeriğiyle bir dergiden öte 
adeta bu alanda bir kaynak kitap niteliği taşıyan YÜciDER-
Gİ’ye başarılı ve uzun soluklu bir yayın hayatı diliyor, bu 
önemli yayının literatüre kazandırılması sürecindeki 
emek ve katkılarından dolayı başta YÜciTA’nın değerli 
başkanı Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu olmak üzere tüm YÜciTA 
camiasına teşekkürlerimi sunuyorum.
 

Saygıdeğer Hocam,
Derneğinizin Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı (YüciTA) ile birlikte yayınlamış olduğu 
YÜciDER-Gİ isimli yayınınızı almaktan büyük memnuniyet 
duydum.

Coğrafi işaretli ürünlerin yaygınlaştırılması ve bu ürünleri 
üreten ekonomilerin geliştirilmesi adına derginizin ilk 
sayısında Odamız tarafından coğrafi işaret tescili alınmış 
"İnegöl Köfte"ye yer vererek bizlere göstermiş olduğunuz 
değer için en derin şükranlarımı sunar, bu vesile ile 
çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim.
Saygılarımla,

Türker ATEŞ 
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz UĞURDAĞ 
Yönetim Kurulu Başkanı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MODELİNDE COĞRAFİ 
İŞARETLER YEREL ÜRÜNLER 

Ülkemizde yerel ürün zenginliği adeta saklı bir hazine gibi 
keşfetmeyi beklemektedir. Coğrafi işaretler farkındalık 
yaratma, fırsatları kazanca dönüştürme noktasında 
kaybolmaya yüz tutmuş yerel ürünlerin gün ışığına 
çıkmasında, tanıtımında ve ekonomiye kazandırma 
potansiyeli ile kırsal ve yerel kalkınmanın en büyük 
lokomotifi konumundadır. Çarpan etkisine baktığımızda 
sürdürülebilir kalkınma için üreticilerin, ekonominin, 
kırsal kalkınmanın, tarımsal ürün çeşitliğinin, tarım 
turizmi (agro), istihdama katkı, göçün önlenmesi gibi daha 
birçok önemli kazanımları saymanız mümkün.

Değerli hocam Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile yolumuz 
TRC 3 bölgesinde Mardin de yapılan “Türkiye’nin Coğrafi 
İşaretler Beşiği Mezopotamya” sempozyumunda kesişti.
Tecrübesi ve bilgi birikiminden çok istifade ettiğim adeta 
coğrafi işaretlerin babası olan hocamla çalışmak onur 
verici. İnşallah katma  değerli farkındalık yaratan yeni 
projelerde birlikte yeniden yollarımız kesişir.

YÜciDER-Gİ için söylenecek çok şey var. Her satırı ve her 
sahifesi çok değerli akademik bilgi ve çalışmalar ile dolu. 
Ciddi emek sarf edilmiş adeta bir ülke eseri olmuş.
Emeği geçen herkesi kutluyor, basılacak  yeni eserin 
değerli çıktılarının ülkemize yerel ürünlerde ve coğrafi 
işaretlerde yeni kazanımlar getirmesini diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla.

Yerel beslenme alışkanlıklarının yerini, tek tip ya da çok 
benzeşen beslenme alışkanlıkları ve tatların almasıyla, 
çoğunluğu yöresel ürünlere göre düzenlenmiş yemek 
kültürümüz büyük zaafa uğradı. Öyle ki, Türkiye'de 
bir kişinin yiyeceği fast food ürününün standardı ABD 
tarafından belirlenir oldu. Sosyal hayatın hızlı ritmi içinde 
"hızlı yiyecek" demek olan fast food türü, yeni nesillerin 
temel beslenme modeli haline geldi. Yeni nesiller artık 
tarhana çorbasının tadını bilmiyor, mürdüm eriğini 
tanımıyor, met helvasının tadına bakmamış çok insan 
var. Oysa aynı şey hamburger ya da pizza için ya da hazır 
yiyecekler için geçerli değil.

Globalleşmenin getirdiği bir tür dayatma olan bu 
beslenme alışkanlığı, yöresel ürünlerimizin zaman içinde 
unutulmasına, geri planda kalmasına, hatta bir kısmının 
tamamen unutulup yok olmasına yol açtı. Geleneksel el 
sanatlarımız da onlarla birlikte unutulmaya yüz tuttu.

Son yıllarda gıda güvenliğinin sorgulanır hale gelmesi, 
dünyanın diğer ucunda hazırlanan, paketlenen 
yiyeceklerin üzerinde yoğun tartışmaların yaşanmasına 
neden oldu. Kaldı ki, bırakın yurt dışını, yurt içindeki bazı 
hazır mamullerin üretimlerinin denetimlerinde hiç de hoş 
olmayan manzaralara şahit oluyoruz.

Tüm bu gelişmeler, yöresel ürünleri yeniden ön plana 
çıkarıyor. Coğrafi İşaret sisteminin, hem ulusal hem 
uluslararası alanda belli bir hukuki forma kavuşmuş 
olması son derece sevindirici. Kırsal kalkınmaya büyük 
önem veren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak Sayın Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun bu alandaki 
ısrarlı ve sabırlı çalışmalarını çok değerli buluyor, 
elimizden gelen desteği sağlamak konusunda her zaman 
yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum.

Yılmaz ALTINDAĞ 
Y.Mimar 

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN                                                                                                                            
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
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YÜciDer-Gi, herhangi bir dergi olmaktan çok, son çeyrek 
yüzyılda Türkiye'mizde Coğrafi İşaretler girişiminin gelişim 
sürecini okuyup anlamamızı sağlayan, kapsamlı ve ayrıntılı 
yazılar da içeren çok değerli bir bilgi kaynağıdır. Prof. Dr 
Yavuz Tekelioğlu, arkasında herhangi bir maddi destek 
olmadığı halde, konuyu benimseyen sınırlı sayıda kişilerin 
gönüllülük esasına dayalı katkılarıyla, 1995'de başlayan 
girişimini yılmadan ve ısrarla sürdürmüştür. 2012 yılında 
YÜciTA'nın, 2019 yılında YÜciDER'in kurulması başarıya 
giden yolun anlamlı kilometre taşlarıdır. YÜciDER-Gİ,  
bu girişimi başarıya ulaştıran aşamaları, Coğrafi İşaretler 
kavramının içerik ve kapsamını bize ayrıntılı biçimde 
sunmaktadır. Yirmibeş yıl gibi uzun bir sürede, karşılaştığı 
zorluklarla yılmadan özveriyle çabalayarak, başlattığı 
girişimi başarıya ulaştıran Prof. Dr Yavuz Tekelioğlu'nu 
ve yol boyunca gönüllülük esasına dayalı olarak,  
bu çabaya katılmış olan yakın çalışma arkadaşlarını, 
toplumda yarattıkları farkındalık, yöresel/tarımsal 
kalkınmamıza sağladıkları, ve önümüzdeki dönemlerde 
sürdüreceklerine kuşku olmayan, katkılarından dolayı 
içtenlikle kutluyorum. Bu başarı öyküsünde payları olan 
YÜciTA ve YÜciDER'in özverili üyelerine şükran borçluyuz.

Üyesi olmaktan onur duyduğum ve etkinlerine 
katılmaktan keyif aldığım YÜCİTA’nın yeni “yol haritası 
belki de artık pusulası” YÜciDERGİ’ye emek veren 
başta Prof. Dr Yavuz TEKELİOĞLU hocam olmak üzere 
herkese teşekkür ediyorum. Kuşkusuz sadece bir bilgi 
platformu olarak değil, Coğrafi İşaretler’le ilgili konular 
ve etkinliklerin görsel zenginliği ile de okuyucularına 
ulaştırma, yaygınlaştırma çabası içinde bir dergi 
hazırlanmış. Bir akademisyen olarak belirtmem gerekir 
ki büyük çaba, özveri ve emek gerektiren ilk sayıdan çok 
daha önemli olanın devam sayılarının çıkarılması olduğu 
açıktır. Görünen o ki bu ilk sayının ağın kurulmasında 
emeği geçenlerin varlığı, gönüllülerin katılımı ama daha 
da önemlisi Anadolu’nun tarif edilemez zengin kültürü 
ve coğrafyası ile içerik oluşturmada, okuyuculara 
aktarmakta zorluk yaşanmayacağının öncü göstergesi 
olduğu kabul edilmelidir. Nitekim daha ilk sayıda hem 
akademik etkinliklerle hem de yöreler, ürünlerle bilgi 
dağarcığımızı zenginleştirmekte, geliştirmekte olduğunu 
görüyoruz... Hele de sabah uyandığımızda mis gibi 
Vakfıkebir ekmeğinin kokusunun eşliğinde Kayseri 
pastırmasını duyumsatması, zengin peynir “coğrafyasını” 
damakta hissetmek ve sonrasında Malatya Kayısısı ile 
tatlanmak… Ve çok daha fazlası…

Bu güzel eserde emeği geçenlere YÜCİTA gönüllüsü 
olarak yine hem ortak hem de destek olmak  üzere 
şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Zafer Z. BAŞAK  
Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü (emekli öğretim üyesi)

Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKAN  

YÜciTA Gönüllüsü
Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü
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Tüm okurlarımıza ÇAĞRIMIZDIR…
Hepinizi YÜciTA GÖNÜLLÜSÜ olmaya DAVET ediyoruz.

Gönüllü bir araştırma ağı olarak çalışmalarımızı
bu noktaya kadar getirdik... 

Bundan sonra yolumuza hep birlikte, el ele, çok daha
güçlü olarak devam etmek istiyoruz.

www.yucita.org
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EKLER

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE COĞRAFİ İŞARETLER VE 
GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ İŞARETLERİ VE 
GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI



432 YÜciTA

Ekler
Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaretler

COĞRAFI IŞARET SAYILARI

TESCILLI COĞRAFI IŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜNLER SATIŞ DEĞERLERI (2010- 2017)

COĞRAFI IŞARETLERIN TEMEL ÜRÜN GRUPLARI VE TÜRLERINE GÖRE DAĞILIMI

COĞRAFI IŞARET SIRALAMASINDA ILK 10 ÜLKE

Ürün Türü İşaret Türü         Toplam                                    

SATIŞ DEĞERLERİ (MİLYON Euro) 2010  2017  TOPLAMIN % YILLIK ORTALAMA BÜYÜME  DEĞİŞİM 2017/2010

ÜRÜN GRUBU ÜRÜN SINIFI (AB)     TOPLAM %  PDO PGİ    STG

ÜLKELER Cİ TOPLAMI PDO PGI TSG  BAŞVURU   

 PDO PGI TSG

Şaraplar 1 178 445 -  1623

Tarım & Gıda Ürünleri 670  903 77  1573

TOPLAM 1848 1348 77  3196

Toplam Ci (Geleneksel ürünler hariç)  54 513  74 759  %97  %4,6   %37

TOPLAM Cİ + Geleneksel ürünler  54 513  77 148  %100  %5,1   %42

Taze et ve sakatat 1.1 167 10,6 44 123 -

Et bazlı ürünler 1.2 185 11,8 37 148 -

Peynirler 1.3 252 16,0 197 55 -

Hayvansal kaynaklı diğer ürünler 1.4 50 3,2 37 13 -

Sıvı ve katı yağlar 1.5 147 9,3 121 26 -

Taze ve işlenmiş meyve ve sebzeler 1.6 462 29.4 164 298 -

Diğerleri - 310 19,7  70 240 64

GENEL TOPLAM  1573 100,0 670 903 64

İtalya 313 173 140 3  50

Fransa 257 108 149 2 33

İspanya 200 103 97 4 52

Portekiz 149 68 81 1 34

Yunanistan 113 79 34  9

Almanya 92 12 80 - 44

Polonya 34 10 24 10 2

Hırvatistan 34 15 19  12

Çekya 3O 6 24 5 1

İrlanda 24  14  10   4

Kaynak: Avrupa Komisyonu eAmbrosia ve Bacchus veri tabanı kullanılarak düzenlenmiştir ( Şubat 2022)

Kaynak: AND-International study for the EC, October 2019

Kaynak: Avrupa Komisyonu eAmbrosia veri tabanı (Şubat 2022)

Kaynak: Avrupa Komisyonu eAmbrosia veri tabanı (Şubat 2022).
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ÜYE ÜLKELER SATIŞ DEĞERİ TARIM ŞARAP SERT İÇKİLER  GIDA-İÇECEK
 2017 MİLYON EURO SATIŞ DEĞERİ %  SATIŞ DEĞERİ % SEKTÖRLERİ % SEKTÖRLERİ %

Fransa  26 819  %15  %72  %13  %14;9

İtalya  15 758  %44  %55  %1  %11,8

Almanya  8 672  %61  %37  %2  %5,1

İngiltere  7 698  %38  %0  %62  %6,5

İspanya  6 166  %26  %72  %2  %6,4

Portekiz  1 847  %9  %91  %0  %11,8

Hollanda  1 577  %99  %1  %0  %2,1

Yunanistan  1 195  %77  %17  %5  %8,4

İrlanda 991 %1 %0 %99 %4,2

Çekya  937  %83  %17  %0  %7,1

Kaynak: AND-International study for the EC, October 2019.

TESCILLI COĞRAFI IŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN SATIŞ DEĞERLERINDE GELIŞMELER (MILYON EURO)

ÜRÜNLER  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Şaraplar  29 630 32 099  33 934  34 976  35 741 37 586 37 889 39418

Tarım&amp;Gıda  16 603  19 672   21 423  21 922  23 068  23 714  26074  27 339

Sert İçkiler  8 248  9 149   9 458  9 500  9 063  9 456  9 493  10 347

Aromalı Şarap Ür.  31  36   35  32  37  39  39  43

Toplam Cİ  54 513  59 357   62 852  64 215  66 151  69 483  71 592  74 759

Toplam Cİ + TSG  54 513  60 946   64 861  66 431  67 909  70 794  73 495 77 148

Kaynak: AND-International study for the EC, October 2019.

COĞRAFI IŞARETLERIN TEMEL ÜRÜN GRUPLARI VE TÜRLERINE GÖRE DAĞILIMI
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TÜRKIYE’NIN COĞRAFI IŞARETLERI ve GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI 
(Şubat 2022 tarihi itibariyle)

TÜRKIYE’DE COĞRAFI IŞARET TESCILLI TARIM VE GIDA ÜRÜNLERI

Coğrafi İşaretin Adı Menşe Adı Mahreç İşareti Toplam

Coğrafi İşaretin Adı Menşe Adı Mahreç İşareti Toplam

Alkolsüz İçecekler 1 11 12

Bal 15 1 16

Biralar ve diğer alkollü içkiler 11 0 11

Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler 2 32 34

Diğer ürünler 37 20 57

Dokumalar 1 31 32

Dondurmalar ve yenilebilir buzlar 0 4 4

Fırıncılık ve pastacılık mamuller, hamur işleri, tatlılar 2 191 193

Halılar ve kilimler 0 38 38

Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri 6 55 61

İşlenmiş işlenmemiş Et Ürünleri 6 8 14

İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar 189 34 223

Peynirler 14 17 31

Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri 5 8 13

Tereyağı dahil katı ve sıvı yağlar 12 3 15

Tütün 1 0 1

Yemekler ve çorbalar 3 241 244

Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, soslar ve tuz 7 6 13

TOPLAM 312 700 1012

Coğrafi İşaretler 1012

Geleneksel Ürün Adları 5

Toplam 1017

Alkolsüz İçecekler 1 11 12

Bal 15 1 16

Biralar ve diğer alkollü içkiler 11 0 11

Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler 2 32 34

Dondurmalar ve yenilebilir buzlar 0 4 4

Fırıncılık ve pastacılık mamuller, hamur işleri, tatlılar 2 191 193

İşlenmiş işlenmemiş Et Ürünleri 6 8 14

İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar 189 34 223

Peynirler 14 17 31

Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri 5 8 13

Tereyağı dahil katı ve sıvı yağlar 12 3 15

Tütün 1 0 1

Yemekler ve çorbalar 3 241 244

Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, soslar ve tuz 7 6 13

TOPLAM 268 556 824

Kaynak: TPMK web sitesi https://ci.turkpatent.gov.tr/veri-tabani

Ekler
Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
(Şubat 2022 Tarihi İtibari)
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ALKOLSÜZ IÇECEKLER

BAL

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

1. Adana Aşlama 26.10.2020 Mahreç İşareti Adana Adana Ticaret Odası
2. Adana Şalgamı 6.03.2020 Mahreç İşareti Adana Adana Ticaret Odası
3. Antep Meyan Şerbeti 1.07.2019 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Ticaret Bor.
   (Gaziantep Meyan Şerbeti, Antep Meyankökü Şerbeti)  
4. Antep Urmu Dut Şurubu / Gaziantep Urmu Dut Şurubu 28.09.2020 Menşe Adı Gaziantep Gaziantep Ticaret  Bor. 
5. Bursa Üzüm Şırası 9.08.2021 Mahreç İşareti Bursa Bursa Ticaret ve San. Oda.
    Sanayi Odası
6. Düzce Şırası 6.11.2020 Mahreç İşareti Düzce Düzce İl Tarım ve  
    Orman Müdürlüğü
7. Konya Reyhan Şerbeti 6.08.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Bel.
8. Kırklareli Hardaliyesi 28.12.2017 Mahreç İşareti Kırklareli Kırklareli Ticaret ve  
    Sanayi Odası
9. Susurluk Ayranı 20.11.2017 Mahreç İşareti Balıkesir Susurluk Ticaret Odası
10. Tarsus Şalgamı 8.02.2007 Mahreç İşareti Mersin Tarsus Belediyesi
11. Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalı) 8.12.2016 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve  
    Sanayi Odası
12. Velimeşe Bozası 13.04.2021 Mahreç İşareti Tekirdağ Ergene Belediyesi,
    Ergene Kaymakamlığı

1. Anzer Balı 16.02.2021 Menşe Adı Rize Rize İl Tarım ve Orman  
    Müdürlüğü
2. Ardahan Çiçek Balı 1.06.2017 Menşe Adı Ardahan Ardahan İli Arı   
    Yetiştiricileri Birliği
3. Babadağ Kekik Balı 23.12.2020 Menşe Adı Denizli Denizli İli Arı  
    Yetiştiricileri Birliği
4. Bayburt Balı 20.07.2020 Mahreç İşareti Bayburt Bayburt Üniversitesi
5. Dikmen Çiçek Balı / Dikmen Kekik Balı 21.12.2020 Menşe Adı Aydın S. S. Yeniköy-Dikmen  
    Balkoop Tarımsal  
    Kalkınma Kooperatifi
6. Düzce Kestane Balı 6.09.2021 Menşe Adı Düzce Düzce İl Tarım ve  
    Orman Müdürlüğü
7. Hatila Balı 17.09.2021 Menşe Adı Artvin Sınırlı Sorumlu Taşlıca  
    Köyü Tarımsal Kalkınma  
    Koopperatifi
8. Kars Balı 10.08.2018 Menşe Adı Kars Kars İli Arı Yetiştiricileri  
    Birliği
9. Kırklareli Meşe Balı 12.02.2021 Menşe Adı Kırklareli Kırklareli İl Tarım ve  
    Orman Müdürlüğü
10. Marmaris Çam Balı 6.11.2019 Menşe Adı Muğla Marmaris Ticaret Odası
11. Muğla Çam Balı 15.08.2018 Menşe Adı Muğla Muğla İli Arı  
    Yetiştiricileri Birliği
12. Pervari Balı 19.08.2004 Menşe Adı Siirt Pervari Bal Üreticileri Bir. 
13. Refahiye Balı 18.09.2019 Menşe Adı Erzincan Refahiye Ziraat Odası
14. Sinop Kestane Balı 13.01.2021 Menşe Adı Sinop Sinop Üniversitesi
15. Özvatan Çiçek Balı 16.11.2020 Menşe Adı Kayseri Özvatan Kaymakamlığı
16. Şile Kestane Balı 3.09.2021 Menşe Adı İstanbul Şile Belediyesi, S.S  
    Yeniköy Çayırbaşı Balibey  
    Doğancılı Akça Kese  
    Kömürlük Alacalı Tarım  
    Kalkınma Kooperatifi
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BIRALAR VE DIĞER ALKOLLÜ IÇKILER

ÇIKOLATA, ŞEKERLEME VE TÜREVI ÜRÜNLER

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

1. Champagne 30.03.2017 Menşe Adı Yurtdışı Comıte Interprofessionnel Du Vin De Champagne

2. Cognac 26.03.2021 Menşe Adı Yurtdışı Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC)

3. Geleneksel Türk Ahududu Likörü 10.06.2011 Menşe Adı Türkiye Mey Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

4. Geleneksel Türk Gül Likörü 15.09.2008 Menşe Adı Türkiye Mey Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

5. Geleneksel Türk Kayısı Likörü 17.11.2008 Menşe Adı Türkiye Mey Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

6. Geleneksel Türk Vişne Likörü 10.06.2011 Menşe Adı Türkiye Mey Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

7. Geleneksel Türk Çilek Likörü 10.06.2011 Menşe Adı Türkiye Mey Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

8. Rakı 18.06.2010 Menşe Adı Türkiye Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği (GİSDER)

9. Scotch Whisky (İskoç Viskisi) 1.01.2011 Menşe Adı Yurtdışı The Scotch Whısky Assocıatıon

10. Türk Rakısı 14.11.1997 Menşe Adı Türkiye (Tekel) Tütün, Tütün Mamulleri. Tuz ve Alkol  

    İşletmeleri Genel Müdürlüğü

11.Zivania / Zivaniya 27.02.2020 Menşe Adı Yurtdışı Kıbrıs Türk Sanayi Odası

1. Afyon Lokumu 25.01.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesi

2. Antep Fıstık Ezmesi 20.11.2017 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası
    (Antepfıstığı Ezmesi / Gaziantep Fıstık Ezmesi)

3. Antep Muskası (Gaziantep Muskası) 13.06.2018 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası

4. Arapgir Pohmutu /Pohmut 19.01.2022 Mahreç İşareti Malatya Arapgir Belediyesi

5. Bafra Kaymaklı Lokum 28.01.2020 Mahreç İşareti Samsun Bafra Ticaret ve Sanayi Odası

6. Battalgazi Haşhaşlı Dut Pestili 17.12.2020 Mahreç İşareti Malatya Battalgazi Belediyesi

7. Beypazarı Havuç Lokumu 20.01.2022 Mahreç İşareti Ankara Beypazarı Ticaret Odası

8. Bolu Fındık Şekeri 22.09.2020 Mahreç İşareti Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

9. Bozdağ Kestane Şekeri 22.11.2000 Mahreç İşareti İzmir Ödemiş Ticaret Odası

10. Bozdoğan Cevizli Sucuğu 30.11.2020 Mahreç İşareti Aydın Nazilli Ticaret Odası

11. Bozyazı Kavutu 3.09.2020 Mahreç İşareti Mersin Dokuma ve Kültür Ürünleri Geliştirme Derneği

12.Burdur Ceviz Ezmesi 13.10.2009 Mahreç İşareti Burdur Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

13. Bursa Kestane Şekeri 20.01.2021 Mahreç İşareti Bursa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

14. Diyarbakır Badem Ezmesi /  11.10.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
      Diyarbakır Lebzüniyesi

15. Edirne Badem Ezmesi 25.01.2021 Mahreç İşareti Edirne Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

16. Elazığ Orciği 30.11.2018 Menşe Adı Elazığ Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fırat Kalkınma  
    Ajansı, Fırat Üniversitesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi  
    Odası, Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği

17. Erkilet Kedi Bacağı 8.10.2020 Mahreç İşareti Kayseri Kocasinan Belediyesi

18. Giresun Fındık Ezmesi 25.08.2020 Mahreç İşareti Giresun S.S. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

19. Gümüşhane Dut Pestili 27.12.2004 Mahreç İşareti Gümüşhane Gümüşhane İl Özel İdaresi

20. Gümüşhane Kömesi 27.12.2004 Mahreç İşareti Gümüşhane Gümüşhane İl Özel İdaresi

Ekler
Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
(Şubat 2022 Tarihi Itibari)
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ÇIKOLATA, ŞEKERLEME VE TÜREVI ÜRÜNLER

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

21. Konya Peynir Şekeri 11.02.2019 Mahreç İşareti Konya Konya Ticaret Odası

22. Kütahya Bitli Helva 3.02.2021 Mahreç İşareti Kütahya Kütahya Ticaret Borsası

23. Malatya Köpük Pestili 26.01.2022 Mahreç İşareti Malatya Malatya Ticaret Borsası

24. Mardin İmlebbes 23.12.2009 Mahreç İşareti Mardin Mardin Valiliği

25. Mersin Cezeryesi 15.01.2003 Mahreç İşareti Mersin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

26. Osmaneli Ayva Lokumu 23.02.2021 Mahreç İşareti Bilecik Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

27. Pamukova Ceviz Ezmesi 27.07.2021 Mahreç İşareti Sakarya Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

28. Safranbolu Lokumu 15.07.2014 Mahreç İşareti Karabük Safranbolu Lati Gıda Sanayi ve  
    Ticaret Limited Şirketi

29. Sandıklı Kürek Helvası 20.01.2022 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi

30. Tarsus Yayla Bandırması 4.12.2008 Mahreç İşareti Mersin Tarsus Belediyesi

31. Zile Kömesi 1.11.2017 Mahreç İşareti Tokat Zile Ticaret ve Sanayi Odası

32. Zile Pekmezi 17.11.2009 Mahreç İşareti Tokat Zile Ticaret Borsası

33. Çatalzeytin Fındık Şekeri 24.04.2021 Mahreç İşareti Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi

34. İzmit Pişmaniyesi 21.05.2002 Menşe Adı Kocaeli Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği

DIĞER ÜRÜNLER

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

1. Afyon Mermeri 10.07.2009 Menşe Adı Afyonkarahisar Afyon Ticaret Odası

2. Akdağmadeni Salebi 16.09.2021 Menşe Adı Yozgat Akdağmadeni Belediyesi

3. Amasya Beji Mermeri 11.06.2018 Menşe Adı Amasya Amasya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

4. Ankara Andezit Taşı 27.12.2021 Menşe Adı Ankara Ankara Ticaret Odası

5. Ankara Tiftiği 16.07.2021 Menşe Adı Ankara Ankara Ticaret Odası

6. Antep Bulguru / Gaziantep Bulguru 25.12.2017 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası

7. Antep Firiği 24.11.2017 Menşe Adı Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası

8. Antep Menengiç Kahvesi / 16.12.2020 Menşe Adı Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
    Gaziantep Menengiç Kahvesi / Antep Melengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi

9. Bayburt Taşı 4.07.2019 Menşe Adı Bayburt Bayburt Belediyesi

10. Bergama Graniti 12.12.2017 Mahreç İşareti İzmir Bergama Ticaret Odası

11. Bergama Parşömeni/ Bergama Kâğıdı 15.06.2021 Mahreç İşareti İzmir Bergama Ticaret Odası

12. Bilecik Şerbetçiotu 30.11.2020 Mahreç İşareti Bilecik Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

13. Bolu Kıbrıscık Pirinci 28.07.2020 Menşe Adı Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

14. Bozkır Tahini 11.05.2021 Mahreç İşareti Konya Bozkır Belediyesi

15. Bucak Salebi 10.08.2021 Mahreç İşareti Burdur Bucak Belediyesi, Bucak Tic. ve San. Odası,  
    Bucak Kaymakamlığı

16. Bursa İpeği / Bursa İpek İpliği 29.03.2019 Mahreç İşareti Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi

17. Denizli Traverteni 29.11.2011 Menşe Adı Denizli Denizli Ticaret Odası

18. Dirmil Sipsisi 30.10.2020 Mahreç İşareti Burdur Altınyayla Kaymakamlığı
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DIĞER ÜRÜNLER

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

19. Diyarbakır İncaz Hoşafı 11.10.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

20. Edirne Mis Meyve Sabunu 9.09.2019 Mahreç İşareti Edirne Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

21. Ege Pamuğu 30.05.2005 Menşe Adı İzmir İzmir Ticaret Borsası

22. Elazığ Menceki Buğdayı 16.09.2021 Menşe Adı Elazığ Elazığ İl Tarım ve Orman Müd., Elazığ Tic. ve 
          San. Odası, SS Elazığ Pancar Ekici. Koop.

23. Eskişehir Lüle Taşı 23.12.1999 Menşe Adı Eskişehir Eskişehir Sanayi Odası

24. Fethiye Tahini 23.03.2021 Mahreç İşareti Muğla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

25. Gemlik Atı 10.12.2002 Menşe Adı Bursa Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Me.  
    Komutanlığı

26. Gölbaşı Sevgi Çiçeği 4.02.2019 Menşe Adı Ankara Gölbaşı Belediyesi

27. Halfeti Karagül / Halfeti Siyah Gül 1.03.2021 Menşe Adı Şanlıurfa Halfeti Belediyesi

28. Hatay Defne Sabunu 16.10.2017 Mahreç İşareti Hatay Samandağ Kaymakamlığı

29. Isparta Gül Suyu 20.09.2021 Menşe Adı Isparta Isparta Ticaret Borsası

30. Isparta Gülyağı 7.03.2019 Menşe Adı Isparta Isparta Ticaret Borsası

31. Isparta Gülü 13.10.2006 Menşe Adı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

32. Kangal Balıklı Kaplıcası 7.04.2003 Menşe Adı Sivas Kangal Kaymakamlığı

33. Kangal Koyunu 7.04.2003 Menşe Adı Sivas Kangal Kaymakamlığı

34. Karacadağ Pirinci 28.03.2018 Menşe Adı Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

35. Kars Türk Çoban Köpeği 10.12.2002 Menşe Adı Kars Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Me.  
    Komutanlığı
36. Kastamonu Siyez Bulguru 11.02.2019 Menşe Adı Kastamonu Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası

37. Kastamonu Siyez Buğdayı 25.09.2020 Menşe Adı Kastamonu Kastamonu Ziraat Odası

38. Kastamonu Siyez Unu 18.05.2021 Mahreç İşareti Kastamonu Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası

39. Konuralp Pirinci 25.06.2019 Menşe Adı Düzce Düzce İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

40. Konya Kayısı Hoşafı /  6.08.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi
      Konya Zerdali Hoşafı

41. Kurucaşile Taş Sac 10.03.2021 Menşe Adı Bartın Bartın Ticaret ve Sanayi Odası

42. Manavgat Altın Susamı 26.03.2021 Menşe Adı Antalya Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası

43. Mardin Bulguru 16.10.2019 Menşe Adı Mardin Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası

44. Mardin Taşı 15.04.2011 Menşe Adı Mardin Mardin Valiliği

45. Marmara Adası Mermeri/  16.10.2018 Mahreç İşareti Balıkesir Erdek Ticaret Odası
      Marmara Mermeri / Marmara Beyazı

46. Muğla Beyaz Mermeri 19.04.2020 Menşe Adı Muğla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

47. Nizip Sabunu 20.03.2018 Mahreç İşareti Gaziantep Nizip Ticaret Odası

48. Oltu Taşı 27.11.2015 Mahreç İşareti Erzurum Oltu Ticaret ve Sanayi Odası

49. Rize Çayı 26.03.2021 Menşe Adı Rize Rize Ticaret Borsası

50. Sakarya Süpürgesi 14.05.2018 Mahreç İşareti Sakarya Sakarya Ticaret Borsası

51. Sandıklı Haşhaş Ezmesi 20.01.2022 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi

52. Tosya Pirinci 8.11.2017 Menşe Adı Kastamonu Tosya Belediyesi

53. Türk Tazısı 10.12.2002 Menşe Adı Türkiye Askeri Veteriner Okulu ve Eğtm. Merkz.  

54. Van Kahvaltısı 16.07.2020 Mahreç İşareti Van Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

55. Çubuk Agat Taşı 6.12.2017 Menşe Adı Ankara Çubuk Belediyesi

56. Çukurova Pamuğu 9.01.2020 Menşe Adı Adana Adana Ticaret Borsası

57. İpsala Pirinci 2.05.2016 Menşe Adı Edirne Keşan Ticaret ve Sanayi Odası

Ekler
Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
(Şubat 2022 Tarihi Itibari)
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DOKUMALAR

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

1. Antep Kutnu Kumaşı 25.08.2016 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

2. Antep İşi 6.12.2016 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

3. Arapgir Manusa Dokuması 26.01.2022 Mahreç İşareti Malatya Arapgir Belediyesi

4. Ayancık Göynek Yakası 15.11.2017 Mahreç İşareti Sinop Ayancık Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat  
    Okulu Müdürlüğü

5. Ayancık Keten Bezi 7.12.2017 Mahreç İşareti Sinop Ayancık Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat  
    Okulu Müdürlüğü

6. Bayburt Ehramı 25.12.2019 Mahreç İşareti Bayburt Bayburt Üniversitesi

7. Boyabat Çemberi 3.02.2010 Menşe Adı Sinop Boyabat Belediyesi

8. Buldan Bezi 14.03.2016 Mahreç İşareti Denizli Buldan Ticaret Odası

9. Durağan Mahraması 3.08.2021 Mahreç İşareti Sinop Durağan Belediyesi

10. Durağan Çemberi 3.08.2021 Mahreç İşareti Sinop Durağan Belediyesi

11. Eflani Cember Bezi 3.11.2015 Mahreç İşareti Karabük Eflani Sosyal Yardımlaşma ve  
    Dayanışma Vakfı

12. Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı 6.07.2018 Mahreç İşareti Erzurum Aziziye Belediyesi

13. Göynük Tokalı Örtme 18.09.2017 Mahreç İşareti Bolu Göynük Belediyesi

14. Hatay İpeği 30.11.2017 Mahreç İşareti Hatay Hatay Büyükşehir Belediyesi

15. Kahramanmaraş Yemenisi 10.04.2018 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

16. Kandıra Bezi 23.11.2018 Mahreç İşareti Kocaeli Kandıra Halk Eğitim Merkezi

17. Karacakılavuz Dimi Dokuması 30.10.2019 Mahreç İşareti Tekirdağ Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

18. Karnavas Bezi 20.12.2021 Mahreç İşareti Erzurum Olur Kaymakamlığı

19. Kastamonu Taş Baskı Dokuması 18.10.2019 Mahreç İşareti Kastamonu Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası

20. Kastamonu Örme Fanilası/ 20.11.2020 Mahreç İşareti Kastamonu  Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar 
      Kastamonu Fanilası    Odaları Birliği

21. Nallıhan Örtmesi 9.04.2018 Mahreç İşareti Ankara Nallıhan Kalkınma Vakfı

22. Rize Bezi (Feretiko) 20.08.2008 Mahreç İşareti Rize Rize Valiliği

23. Tamzara Dokuması 30.09.2019 Mahreç İşareti Giresun Şebinkarahisar Belediyesi

24. Tire Beledi Dokuması 17.12.2020 Mahreç İşareti İzmir Tire Ticaret Odası

25. Tosya Kıl Telası 9.08.2021 Mahreç İşareti Kastamonu Tosya Ticaret ve Sanayi Odası

26. Vezirköprü Susuz Bezi 23.12.2019 Mahreç İşareti Samsun Vezirköprü Belediyesi

27. Çameli Elmalı Bezi 23.11.2020 Mahreç İşareti Denizli Çameli Belediyesi

28. Çarşıbaşı Keşanı 11.11.2008 Mahreç İşareti Trabzon Çarşıbaşı Kaymakamlığı

29. Çınarcık İşi 18.12.2017 Mahreç İşareti Yalova Çınarcık Belediyesi

30. Üzümlü Dastarı/Yeşilüzümlü Dastarı 20.11.2020 Mahreç İşareti Muğla Fethiye Belediyesi

31. Şanlıurfa Culha Dokuması 9.08.2021 Mahreç İşareti Şanlıurfa Haliliye Belediyesi

32. Şile Bezi 12.12.2017 Mahreç İşareti İstanbul Şile Bezini Yaşatma Koruma ve  
    Geliştirme Derneği
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Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

1. Adana Bici Bici 17.09.2020 Mahreç İşareti Adana Adana Ticaret Odası

2. Görele Dondurması 21.06.2019 Mahreç İşareti Giresun Görele Belediyesi

3. Maraş Dondurması 18.04.2018 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

4. Nazilli Kar Helvası 31.05.2018 Mahreç İşareti Aydın Nazilli Ticaret Odası

1. Adana Halka Tatlısı 5.10.2020 Mahreç İşareti Adana Adana Ticaret Odası

2. Adana Karakuş Tatlısı 11.01.2021 Mahreç İşareti Adana Adana Ticaret Odası

3. Adana Kol Böreği 6.10.2020 Mahreç İşareti Adana Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası

4. Adana Taş Kadayıfı 6.01.2021 Mahreç İşareti Adana Adana Ticaret Odası

5. Adapazarı Kabak Tatlısı 3.05.2021 Mahreç İşareti Sakarya Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

6. Afyon Ağzıaçığı 29.04.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesi

7. Afyon Bükmesi 29.04.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesi

8. Afyon Kaymaklı Ekmek Kadayıfı 11.12.2019 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesi

9. Afyonkarahisar Patatesli Ekmeği 30.07.2018 Menşe Adı Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesi

10. Aksaray Köpük Helva 16.09.2021 Mahreç İşareti Aksaray Aksaray Belediyesi

11. Aksaray Tahinlisi 25.05.2021 Mahreç İşareti Aksaray Aksaray Belediyesi

12. Aksaray İnceelek Tatlısı 17.10.2019 Mahreç İşareti Aksaray Aksaray Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

13. Aksaray Şerbetli Pidesi 25.05.2021 Mahreç İşareti Aksaray Aksaray Belediyesi

14. Akyurt Tandır Böreği 20.08.2021 Mahreç İşareti Ankara Akyurt Belediyesi

15. Akçadağ Kömbesi 16.04.2021 Mahreç İşareti Malatya Akçadağ Belediyesi

16. Akçakoca Mancarlı Pidesi 29.12.2017 Mahreç İşareti Düzce Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası

17. Akçakoca Melengücceği Tatlısı 18.12.2017 Mahreç İşareti Düzce Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası

18. Akşehir Peynir Baklavası 20.12.2021 Mahreç İşareti Konya Akşehir Belediyesi

19. Amasya Çöreği 24.08.2021 Mahreç İşareti Amasya Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği

20. Ankara Simidi 5.12.2017 Mahreç İşareti Ankara Ankara Ticaret Odası

21. Antakya Künefesi 5.09.2008 Mahreç İşareti Hatay Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

22. Antalya Kabak Tatlısı 12.04.2021 Mahreç İşareti Antalya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

23. Antalya Serpme Böreği 26.04.2021 Mahreç İşareti Antalya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

24. Antep Baklavası 4.01.2008 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Sanayi Odası

25. Antep Katmeri 7.12.2017 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

26. Antep Kurabiyesi 18.06.2019 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası

27. Antep Köy Kahkesi  25.12.2017 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası

28. Antep Lahmacunu  20.11.2017 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası

29. Antep Tırnaklı Pidesi / Gaziantep 31.10.2017 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası
      Tırnaklı Pidesi / Antep Pidesi

30. Araç Kül Çöreği 9.12.2021 Mahreç İşareti Kastamonu Araç Belediyesi

31. Aydın Kabak Tatlısı 17.08.2021 Mahreç İşareti Aydın Aydın Büyükşehir Belediyesi

32. Bafra Nokulu 6.11.2017 Mahreç İşareti Samsun Samsun Büyükşehir Belediyesi

33. Bafra Pidesi 18.11.2009 Mahreç İşareti Samsun Bafra Ticaret ve Sanayi Odası

Ekler
Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
(Şubat 2022 Tarihi Itibari)
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FIRINCILIK VE PASTACILIK MAMULLER, HAMUR IŞLERI, TATLILAR

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

34. Balıkesir Höşmerim Tatlısı 31.07.2015 Mahreç İşareti Balıkesir Balıkesir Aşçı Köfteci Ve Benzerleri  

    Esnaf Odası

35. Bartın Ağda Tatlısı 8.10.2020 Mahreç İşareti Bartın Bartın Belediyesi

36. Bartın Beyaz Baklavası 9.10.2020 Mahreç İşareti Bartın Bartın Belediyesi

37. Bartın Kabak Burma Tatlısı /  9.10.2020 Mahreç İşareti Bartın Bartın Belediyesi
      Bartın Kabak Burması

38. Bartın Tatlı Böreği 17.08.2020 Mahreç İşareti Bartın Bartın Belediyesi

39. Bartın İncir Dondurma Tatlısı /  9.10.2020 Mahreç İşareti Bartın Bartın Belediyesi
      Bartın İncir Donduması

40. Batman Şam Böreği 27.12.2017 Mahreç İşareti Batman Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

41. Bayburt Ketesi 8.06.2020 Mahreç İşareti Bayburt Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası

42. Bayburt Süt Böreği 11.01.2021 Mahreç İşareti Bayburt Bayburt Belediyesi

43. Bayburt Tatlı Çorba 29.03.2018 Mahreç İşareti Bayburt Bayburt Belediyesi

44. Bayramiç Tahin Helvası 9.08.2021 Mahreç İşareti Çanakkale Bayramiç Ziraat Odası

45. Beypazarı Kurusu 14.05.2013 Mahreç İşareti Ankara Beypazarı Ticaret Odası

46. Bilecik Pazaryeri Helvası 27.12.2017 Mahreç İşareti Bilecik Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

47. Bolu Göynük Uğut Tatlısı 9.12.2020 Mahreç İşareti Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

48. Bolu Kabaklı Gözlemesi 10.11.2020 Mahreç İşareti Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

49. Bolu Patatesli Ekmeği 22.09.2020 Mahreç İşareti Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

50. Bursa Cantık 1.11.2021 Mahreç İşareti Bursa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

51. Bursa Cevizli Lokum 1.11.2021 Mahreç İşareti Bursa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

52. Bursa Süt Helvası 4.10.2021 Mahreç İşareti Bursa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

53. Bursa Tahinli Pide 1.11.2021 Mahreç İşareti Bursa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

54. Cennet Çamuru /  14.11.2018 Mahreç İşareti Kilis Kilis Valiliği
      Kilis Kaymaklı Kırma Künefe

55. Cide Ceviz Helvası 27.09.2020 Mahreç İşareti Kastamonu Cide Belediyesi

56. Cizre Luzine Tatlısı 27.10.2021 Mahreç İşareti Şırnak Cizre Kaymakamlığı

57. Cizre Memilheva Kurabiyesi 3.02.2021 Mahreç İşareti Şırnak Cizre Kaymakamlığı

58. Daday Etli Ekmeği 15.08.2018 Mahreç İşareti Kastamonu Daday Belediyesi

59. Derepazarı Pidesi 30.01.2018 Mahreç İşareti Rize Derepazarı Belediyesi

60. Deva-i Misk Helvası 6.01.2021 Mahreç İşareti Edirne Edirne Ticaret Borsası

61. Devrek Beyaz Baklavası 30.07.2020 Mahreç İşareti Zonguldak Devrek Gökçebey Kültür ve Yardımlaşma /   

     Devrek Baklavası    Derneği

62. Devrek Kömeci/Devrek Cevizli Kömeci 30.07.2020 Mahreç İşareti Zonguldak Devrek Gökçebey Kültür ve 
    Yardımlaşma Derneği

63. Devrekani Cırık Tatlısı 9.10.2020 Mahreç İşareti Kastamonu Devrekani Belediyesi

64. Diyarbakır Armut Tatlısı 11.10.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

65. Diyarbakır Burma Kadayıfı 30.10.2017 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

66. Diyarbakır Şehriyesi 20.08.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

67. Eldivan Yağlı Çöreği 5.10.2021 Mahreç İşareti Çankırı Eldivan Belediyesi

68. Emirdağ Yumurtalı Pidesi 26.05.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi

69. Erzincan Kesme Kadayıfı 21.05.2021 Mahreç İşareti Erzincan Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

70. Erzurum Pekmezli Baklavası 20.01.2021 Mahreç İşareti Erzurum Erzurum Ticaret Borsası
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71. Erzurum Demir Tatlısı 27.12.2021 Mahreç İşareti Erzurum Erzurum Ticaret Borsası

72. Erzurum Kadayıf Dolması 26.06.2012 Mahreç İşareti Erzurum Erzurum Ticaret Borsası

73. Erzurum Peynir Helvası 16.07.2021 Mahreç İşareti Erzurum Erzurum Ticaret Borsası

74. Erzurum Su Böreği 28.07.2020 Mahreç İşareti Erzurum Erzurum Ticaret Borsası

75. Eskişehir Met Helvası 30.11.2017 Mahreç İşareti Eskişehir Eskişehir Ticaret Odası

76. Gaziantep Dolangel Tatlısı 15.11.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

77. Gaziantep Kuymağı/Antep Kuymağı 7.12.2020 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

78. Gaziantep Sebzeli Peynirli Böreği / 6.08.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

      Antep Sebzeli Peynirli Böreği

79. Gaziantep Sütlü Zerdesi/ 26.11.2020 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

      Gaziantep Astarlı Sütlacı

80. Gaziantep Yeşil Zeytin Böreği 16.11.2018 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Kulübü Derneği

81. Gaziantep Şekerli Peynirli Böreği/  6.08.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

      Antep Şekerli Peynirli Böreği

82. Gebze Bayram Çöreği 28.05.2021 Mahreç İşareti Kocaeli Gebze Ticaret Odası

83. Gerede Şakşak Helvası 6.11.2020 Mahreç İşareti Bolu Gerede Ticaret ve Sanayi Odası

84. Göynük Dik Börek/ 7.12.2020 Mahreç İşareti Bolu Göynük Belediyesi

      Göynük Oklava Tatlısı

85. Göynük Kabaklı Yufka Tatlısı 7.12.2020 Mahreç İşareti Bolu Göynük Belediyesi

86. Gümüşhane Ekmeği 27.10.2017 Mahreç İşareti Gümüşhane Gümüşhane İl Özel İdaresi

87. Gümüşhane Sironu 27.10.2017 Mahreç İşareti Gümüşhane Gümüşhane İl Özel İdaresi

88. Hamsiköy Sütlacı 1.12.2017 Mahreç İşareti Trabzon Maçka Esnaf ve Sanatkârlar Odası

89. Hasankale Lavaşı 4.02.2022 Mahreç İşareti Erzurum Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası

90. Hatay Kabak Tatlısı 5.10.2021 Mahreç İşareti Hatay Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

91. Hayrabolu Tatlısı 9.08.2021 Mahreç İşareti Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi

92. Hopa Hamsili Ekmeği 24.09.2021 Mahreç İşareti Artvin Hopa Ticaret ve Sanayi Odası

93. Hopa Laz Böreği 8.01.2019 Mahreç İşareti Artvin Hopa Ticaret ve Sanayi Odası

94. Kabataş Helvası 18.12.2017 Mahreç İşareti Ordu Ordu Kabataş Belediyesi

95. Kadınhanı Tahinli Pidesi 22.02.2013 Mahreç İşareti Konya Kadınhanı Belediyesi

96. Kahta Bademli İrmik Helvası 24.03.2021 Mahreç İşareti Adıyaman Kahta Kaymakamlığı

97. Kalecik Ekmeği 6.10.2020 Mahreç İşareti Ankara Kalecik Belediyesi

98. Kalecik Çöreği 7.10.2020 Mahreç İşareti Ankara Kalecik Belediyesi

99. Karacasu Pidesi 17.09.2020 Mahreç İşareti Aydın Karacasu Esnaf ve Sanatkârlar Odası

100. Karataş Kıddesi 27.12.2021 Mahreç İşareti Adana Karataş Belediyesi

101. Kastamonu Simidi 21.06.2019 Mahreç İşareti Kastamonu Kastamonu Belediyesi

102. Kastamonu Çekme Helvası 17.10.2018 Mahreç İşareti Kastamonu Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası

103. Kaymaklı Çöreği 10.01.2022 Mahreç İşareti Nevşehir Kaymaklı Belediyesi

104. Kayseri Katmeri 20.08.2021 Mahreç İşareti Kayseri Kayseri Ticaret Odası

105. Kayseri Nevzinesi 22.11.2021 Mahreç İşareti Kayseri Kayseri Ticaret Odası

106. Kayseri Tandır Böreği 12.07.2021 Mahreç İşareti Kayseri Kayseri Ticaret Odası

107. Kayseri Yağ Mantısı 20.01.2022 Mahreç İşareti Kayseri Kayseri Ticaret Odası

108. Kelkit Ketesi 2.12.2021 Mahreç İşareti Gümüşhane Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası

Ekler
Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
(Şubat 2022 Tarihi Itibari)
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109. Kemalpaşa Tatlısı /  18.06.2021 Mahreç İşareti Bursa Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası

       Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı / 

       Mustafakemalpaşa Tatlısı 

110. Kilis Katmeri 27.11.2015 Mahreç İşareti Kilis Kilis Valiliği

111. Konya Etliekmek 9.06.2017 Mahreç İşareti Konya Konya Lokantacılar Odası

112. Konya Haside Tatlısı /  20.08.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

       Konya Kara Helvası

113. Konya Kakırdaklı Börek 26.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

114. Konya Kara Erik Kavurması 6.08.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

115. Konya Kenevir Helvası 5.11.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

116. Konya Paluzesi / Konya Palize 11.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

117. Konya Sac Arası 11.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

118. Konya Vişne Tiridi 27.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

119. Konya Zerdesi 11.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

120. Konya İrmik Helvası 13.09.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

121. Kürtün Araköy Ekmeği 4.09.2019 Menşe Adı Gümüşhane Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası

122. Kütahya Köpük Helvası 20.11.2020 Mahreç İşareti Kütahya Kütahya Ticaret Borsası

123. Kırşehir Höşmerim Tatlısı 1.12.2017 Mahreç İşareti Kırşehir Ahiler Kalkınma Ajansı

124. Kızılcahamam Bazlaması 14.12.2018 Mahreç İşareti Ankara Kızılcahamam Belediyesi

125. Malatya Kurabiyesi 7.12.2021 Mahreç İşareti Malatya Yeşilyurt Belediyesi

126. Malatya Tandır Ekmeği 25.10.2021 Mahreç İşareti Malatya Yeşilyurt Belediyesi

127. Mamak Kutludüğün Ekşi Maya Ekmeği 6.08.2021 Mahreç İşareti Ankara Mamak Belediyesi

128. Manisa Mesir Macunu 21.03.2018 Mahreç İşareti Manisa Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği

129. Manisa Taban Simidi 7.05.2018 Mahreç İşareti Manisa Msd Koza Eğitim Öğretim Gıda Tur. Nak.  

    İnşaat Sosyal Tesisler Marketçilik Petrol  

    Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

130. Maraş Çöreği 13.06.2018 Mahreç İşareti K.maraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

131. Mardin Kiliçesi / Mardin Kiliçe Çöreği 28.05.2021 Mahreç İşareti Mardin S. S. İpekyolu Kadın Çevre Kültür ve İşletme  

    Kooperatifi

132. Mersin Kerebici 11.04.2019 Mahreç İşareti Mersin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

133. Milas Tepsi Böreği 23.11.2018 Mahreç İşareti Muğla Milas Ticaret ve Sanayi Odası

134. Mudurnu Bal Kabaklı Gözlemesi 12.04.2021 Mahreç İşareti Bolu Mudurnu Kaymakamlığı

135. Mudurnu Basma Helva 23.12.2020 Mahreç İşareti Bolu Mudurnu Kaymakamlığı

136. Mudurnu Kaşık Sapı 28.05.2021 Mahreç İşareti Bolu Mudurnu Kaymakamlığı

137. Muğla Saraylısı 17.04.2018 Mahreç İşareti Muğla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

138. Nazilli Pidesi 18.11.2020 Mahreç İşareti Aydın Nazilli Ticaret Odası

139. Nevşehir Simidi 7.12.2020 Mahreç İşareti Nevşehir Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

140. Niğde Tahinlisi 27.10.2020 Mahreç İşareti Niğde Niğde Ticaret ve Sanayi Odası

141. Ordu Perşembe Ceviz Helvası 18.12.2017 Mahreç İşareti Ordu Perşembe Belediyesi

142. Paşa Helvası 5.01.2021 Mahreç İşareti Kütahya Kütahya Ticaret Borsası

143. Rize Baston Ekmek 26.06.2019 Mahreç İşareti Rize Rize Belediyesi

144. Rize Enişte Lokumu 26.05.2021 Mahreç İşareti Rize Rize Belediyesi

145. Rize Pepeçurası 26.03.2021 Mahreç İşareti Rize Rize Ticaret ve Sanayi Odası
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146. Rize Simidi 24.01.2019 Mahreç İşareti Rize Rize Belediyesi

147. Safranbolu Kıtırı 30.12.2020 Mahreç İşareti Karabük Safranbolu Belediyesi

148. Samsun Simidi 9.09.2013 Mahreç İşareti Samsun Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

149. Sinop Nokulu 15.12.2017 Mahreç İşareti Sinop Sinop Ticaret ve Sanayi Odası

150. Sivas Katmeri 26.12.2018 Mahreç İşareti Sivas Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

151. Sivrihisar Höşmerim Tatlısı 28.09.2020 Mahreç İşareti Eskişehir Sivrihisar Belediyesi

152. Sivrihisar Muska Baklavası 5.09.2018 Mahreç İşareti Eskişehir Sivrihisar Belediyesi

153. Sorgun Yağlısı 12.02.2021 Mahreç İşareti Yozgat Sorgun Belediyesi

154. Söke Tatlı Maya Ekmeği 9.08.2021 Mahreç İşareti Aydın Söke Ticaret Odası

155. Sürmene Pidesi 29.09.2020 Mahreç İşareti Trabzon Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası

156. Taraklı Uğut Tatlısı 27.07.2021 Mahreç İşareti Sakarya Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

157. Tarsus Fındık Lahmacunu 17.09.2020 Mahreç İşareti Mersin Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası

158. Tavas Baklavası 9.08.2018 Mahreç İşareti Denizli Tavas Belediyesi

159. Tekirdağ Peynir Helvası 9.09.2020 Mahreç İşareti Tekirdağ Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

160. Terme Pidesi 2.03.2010 Mahreç İşareti Samsun Özler Pide ve Çorba Salonu Otomotiv İnşaat  

    Arıcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

161. Tokat Ekmeği 17.09.2021 Mahreç İşareti Tokat Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

162. Tokat Yağlısı 17.09.2021 Mahreç İşareti Tokat Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

163. Tokat Çöreği 17.09.2021 Mahreç İşareti Tokat Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

164. Turhal Yoğurtmacı 28.01.2014 Mahreç İşareti Tokat Turhal Ticaret ve Sanayii Odası

165. Ulaş Etli Pidesi 14.07.2020 Mahreç İşareti Sivas Ulaş Kaymakamlığı

166. Urfa (Şanlıurfa) Külünçesi 27.12.2017 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

167. Urfa (Şanlıurfa) Lahmacunu 29.05.2018 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

       (Kıymalı Ekmeği)

168. Urfa Zerdesi (Şanlıurfa Zerdesi) 27.12.2017 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

169. Urfa Şıllık Tatlısı (Şanlıurfa Şıllık Tatlısı) 20.11.2017 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

170. Vakfıkebir Ekmeği 3.08.2018 Mahreç İşareti Trabzon Vakfıkebir Belediyesi

171. Van Pastası 16.07.2021 Mahreç İşareti Van Van Ticaret ve Sanayi Odası

172. Yalvaç Hamursuzu 27.02.2020 Mahreç İşareti Isparta Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası

173. Yozgat Parmak Çöreği 27.12.2013 Mahreç İşareti Yozgat Yozgat Belediyesi

174. Zara Sac Ekmeği 9.12.2021 Mahreç İşareti Sivas Zara Ziraat Odası

175. Çamlıdere Höşmerim Tatlısı 10.03.2021 Mahreç İşareti Ankara Ankara Ticaret Odası

176. Çankırı Höşmerim Tatlısı 17.06.2021 Mahreç İşareti Çankırı Çankırı Belediyesi

177. Çankırı Pıhtı 23.12.2021 Mahreç İşareti Çankırı Çankırı Belediyesi

178. Çankırı Yoka (İnce) Ekmek Muskası 3.03.2020 Mahreç İşareti Çankırı Çankırı Belediyesi

179. Çankırı Yumurta Tatlısı 18.12.2017 Mahreç İşareti Çankırı Çankırı Belediyesi

180. Çarşamba Kıvratması 10.05.2021 Mahreç İşareti Samsun Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası

181. Çarşamba Pidesi 21.03.2018 Mahreç İşareti Samsun Çarşamba Ticaret Borsası

182. Çavuşlu Ekmeği 9.12.2020 Mahreç İşareti Giresun Görele Belediyesi

183. İzmir Boyozu 8.12.2017 Mahreç İşareti İzmir İzmir Ticaret Odası

Ekler
Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
(Şubat 2022 Tarihi Itibari)
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184. İzmir Gevreği 28.09.2021 Mahreç İşareti İzmir İzmir Pide Gevrek İmalat. ve Benzerleri Odası

185. İzmir Lokması 21.03.2017 Mahreç İşareti İzmir İzmir Ticaret Odası

186. İzmir Şambalisi 23.12.2016 Mahreç İşareti İzmir İzmir Ticaret Odası

187. İzmit Simidi 10.09.2019 Mahreç İşareti Kocaeli Kocaeli Ticaret Odası

188. Şabanözü Bazlaması 22.12.2021 Mahreç İşareti Çankırı Şabanözü Belediyesi

189. Şanlıurfa Açık Ekmeği 20.12.2017 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

190. Şanlıurfa Tırnaklı Ekmeği 20.03.2018 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

191. Şavşat Ketesi 3.05.2021 Mahreç İşareti Artvin Şavşat Belediyesi

192. Şereflikoçhisar Tahinli Pidesi 10.12.2021 Mahreç İşareti Ankara Şereflikoçhisar Belediyesi

193. Şımşıpe 22.12.2017 Mahreç İşareti Şırnak Şırnak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

1. Akçadağ Halısı 8.03.2019 Mahreç İşareti Malatya Malatya İl Kültür Turizm Müdürlüğü

2. Bayat Türkmen Kilimi 5.02.2001 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Bayat Sos.Yard. ve Dayanışma Vakfı

3. Bergama El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti İzmir Bergama Belediyesi

4. Bünyan El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Kayseri Bünyan Belediyesi

5. Dazkırı Halısı 16.12.2020 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Dazkırı Belediyesi

6. Döşemealtı El Halısı 8.07.2021 Mahreç İşareti Antalya Döşemealtı Belediyesi

7. Emirdağ Kilimi 30.04.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi

8. Eşme - Yörük Kilimi 14.11.1997 Mahreç İşareti Uşak Eşme Belediyesi

9. Fethiye Kaya Halısı/Fethiye Kayaköy  20.11.2020 Mahreç İşareti Muğla Fethiye Belediyesi

    Halısı/Fethiye Halısı 

10. Gördes El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Manisa Gördes Belediyesi

11. Hereke Yün El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Kocaeli Körfez Belediyesi

12. Hereke Yün İpek El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Kocaeli Körfez Belediyesi

13. Hereke İpek Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Kocaeli Körfez Belediyesi

14. Jirkan Kilimi 14.11.1997 Mahreç İşareti Van Van Büyükşehir Belediyesi

15. Karatepe Kilimi 22.06.2021 Mahreç İşareti Osmaniye Kadirli Ticaret Borsası

16. Kars El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Kars Kars Belediyesi

17. Kelkit Zilli Kilimi 21.06.2019 Mahreç İşareti Gümüşhane Kelkit Kaymakamlığı

18. Kula El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Manisa Kula Belediyesi

19. Milas El Halısı 2.06.1997 Mahreç İşareti Muğla Milas Ticaret ve Sanayi Odası

20. Obruk (Arısama) Halısı 13.12.2017 Mahreç İşareti Niğde Bor Ticaret ve Sanayi Odası

21. Pazırık El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi

22. Seydiler Kilimi 3.02.2020 Mahreç İşareti Muğla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

23. Simav El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Kütahya Simav Belediyesi

24. Sincik El Dokuma Halısı 3.04.2020 Mahreç İşareti Adıyaman Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

25. Sivas El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Sivas Sivas Belediyesi

26. Sümer Kars El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Kars Kars Belediyesi
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27. Süper İnce Kilim 14.11.1997 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi

28. Taşpınar El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Aksaray Taşpınar Belediyesi

29. Türkmen El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi

30. Uşak Halısı 7.02.2012 Mahreç İşareti Uşak Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

31. Vezirköprü Tahtaköprü Kilimi 23.12.2019 Mahreç İşareti Samsun Vezirköprü Belediyesi

32. Yahyalı El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Kayseri Yahyalı Belediyesi

33. Yağcıbedir El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Balıkesir Sındırgı Belediyesi

34. Yuntdağı El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Manisa Manisa Büyükşehir Belediyesi

35. Çameli Kilimi 23.11.2020 Mahreç İşareti Denizli Çameli Belediyesi

36. Çanakkale El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Çanakkale Çanakkale Belediyesi

37. İnce Isparta (Hasgül) El Halısı 14.11.1997 Mahreç İşareti Isparta Isparta Belediyesi

38. Şarkışla Kilimi 12.11.2019 Mahreç İşareti Sivas Şarkışla Kaymakamlığı

1. Adilcevaz Bastonu 22.04.2019 Mahreç İşareti Bitlis Adilcevaz İlçesi Köylere Hizmet  

    Götürme Birliği

2. Ahlat Bastonu 26.12.2017 Mahreç İşareti Bitlis Ahlat Kaymakamlığı

3. Avanos Çömleği 25.12.2017 Menşe Adı Nevşehir Avanos Belediyesi

4. Azdavay Yöresel Giysileri 12.11.2020 Mahreç İşareti Kastamonu Azdavay Belediyesi

5. Bafra Zembili 23.03.2016 Mahreç İşareti Samsun Samsun Büyükşehir Belediyesi

6. Balıkesir Pullusu 23.12.2021 Mahreç İşareti Balıkesir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

7. Bartın İşi Tel Sarma 4.02.2022 Mahreç İşareti Bartın Bartın Kültür ve Turizm Müdürlüğü

8. Bartın İşi Telkırma 19.01.2010 Mahreç İşareti Bartın Bartın Kültür ve Turizm Müdürlüğü

9. Bursa Bıçağı 15.02.2018 Mahreç İşareti Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi

10. Damal Bebeği 8.04.2003 Mahreç İşareti Ardahan Damal Köylere Hizmet Götürme Birliği

11. Devrek Bastonu 2.08.2005 Menşe Adı Zonguldak Devrek Bastonculuğunu Yaşatma ve  

    Geliştirme Derneği

12. Erzincan Bakır İmalat ve 29.08.2002 Mahreç İşareti Erzincan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası

     El İşlemeciliği Sanatı

13. Evrenye Bıçağı 23.02.2021 Mahreç İşareti Kastamonu İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası

14. Gaziantep Bakır El Işlemeciliği 5.06.2012 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Bakırcılar Odası

15. Gaziantep Sedef El Işlemeciliği 5.06.2012 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Bakırcılar Odası

16. Gönen İğne Oyası 29.08.2014 Mahreç İşareti Balıkesir Gönen Belediyesi

17. Görece Nazar Boncuğu 23.06.2005 Mahreç İşareti İzmir Menderes Belediyesi

18. Gümüşhane Dölek Güveci 12.04.2021 Mahreç İşareti Gümüşhane Gümüşhane Merkez Dölek Köyü  

    Yardımlaşma ve Kültür Derneği

19. Hemşin Çorabı 9.08.2021 Mahreç İşareti Rize Hemşin Belediyesi

20. Kahramanmaraş Hartlap Bıçağı 22.12.2017 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

21. Kahramanmaraş Oyma Çeyiz Sandığı 26.12.2017 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
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22. Karacasu Çömleği 23.11.2020 Mahreç İşareti Aydın Nazilli Ticaret Odası, Karacasu Esnaf ve  

    Sanatkârlar Odası

23. Karamürsel Sepeti 7.03.2011 Mahreç İşareti Kocaeli Karamürsel Belediyesi

24. Kütahya Çinisi 30.01.2006 Mahreç İşareti Kütahya Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El  

    Sanatları Esnaf Odası

25. Maraş Burma Bileziği 26.06.2014 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

26. Maraş Camekânı 9.08.2021 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

27. Maraş File Nakışı 10.04.2018 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

28. Maraş Rahlesi 9.08.2021 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

29. Maraş İşi / Maraş Sim Sırma 11.02.2021 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

30. Midyat Telkârisi 9.08.2021 Mahreç İşareti Mardin Midyat Kaymakamlığı

31. Müşküle İğne Oyası 20.08.2021 Mahreç İşareti Bursa İznik Belediyesi

32. Nallıhan İğne Oyası 15.02.2018 Mahreç İşareti Ankara Nallıhan Kalkınma Vakfı

33. Nüzhetiye Bebeği / Döşeme Bebeği 17.09.2020 Mahreç İşareti Kocaeli Gölcük Belediyesi

34. Samandağ Ney-i 23.11.2020 Menşe Adı Hatay Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

35. Senirkent Gelin Fesi 24.08.2021 Mahreç İşareti Isparta Senirkent Belediyesi

36. Siirt Battaniyesi 15.07.2004 Mahreç İşareti Siirt Siirt İl Özel İdaresi

37. Sinop Kotrası 2.12.2021 Mahreç İşareti Sinop Sinop Belediyesi

38. Sivas Bıçağı 26.12.2018 Mahreç İşareti Sivas Sivas Demirciler Esnaf Odası

39. Sivrihisar Cebesi 5.10.2020 Mahreç İşareti Eskişehir Eskişehir Ticaret Odası

40. Sivrihisar İncili Küpe 17.09.2020 Mahreç İşareti Eskişehir Eskişehir Ticaret Odası

41. Sorkun Çömleği 27.05.2021 Mahreç İşareti Eskişehir Eskişehir Ticaret Odası

42. Soğanlı Bez Bebekleri 5.01.2005 Mahreç İşareti Kayseri Yeşilhisar Kaymakamlığı

43. Söke Körüklü Çizmesi 10.04.2018 Mahreç İşareti Aydın Söke Belediyesi

44. Sürmene Bıçağı 22.02.2018 Mahreç İşareti Trabzon Sürmene Belediyesi

45. Tapan Bıçağı 10.03.2020 Mahreç İşareti Adana Kozan Ticaret Odası

46. Taraklı Şimşir Kaşık 9.08.2021 Mahreç İşareti Sakarya Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

47. Taraklı Şimşir Tarak 9.08.2021 Mahreç İşareti Sakarya Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

48. Tokat Bileziği / Tokat Mengil Kolluğu 6.08.2021 Mahreç İşareti Tokat Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

49. Tokat Honçası 26.10.2021 Mahreç İşareti Tokat Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

50. Tokat Perpereli Küpesi /  27.08.2021 Mahreç İşareti Tokat Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

      Tokat Pırpırlı Küpesi

51. Tokat Yazması 26.02.2020 Mahreç İşareti Tokat Tokat Belediyesi

52. Tosya Bıçkısı 15.08.2018 Mahreç İşareti Kastamonu Tosya Kaymakamlığı

53. Tosya Kıstısı 13.01.2020 Mahreç İşareti Kastamonu Tosya Ticaret ve Sanayi Odası

54. Trabzon Kazaziyesi 9.11.2017 Menşe Adı Trabzon Trabzon Kuyumcu ve Saatçiler Odası

55. Trabzon Telkariye Ve Hasırı 4.01.2008 Mahreç İşareti Trabzon Trabzon Kuyumcu ve Saatçiler Odası

56. Van Savatlı Gümüş İşlemesi 23.11.2017 Menşe Adı Van Van Ticaret ve Sanayi Odası

57. Vezirköprü Semaveri 27.12.2017 Mahreç İşareti Samsun Vezirköprü Belediyesi

58. Yenihan Bebekleri 9.10.2020 Mahreç İşareti Sivas Yıldızeli Kaymakamlığı
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59. Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı /  9.10.2020 Mahreç İşareti Samsun Çarşamba Belediyesi

      Çarşamba Ayakkabısı

60. Çarşamba Sekiz Köşe Kasketi /  9.10.2020 Mahreç İşareti Samsun Çarşamba Belediyesi

     Çarşamba Kasketi

61. İznik Çinisi 30.12.2009 Menşe Adı Bursa İznik Belediyesi

1. Afyon Pastırması 2.08.2005 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

2. Afyon Sucuğu 2.08.2005 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

3. Ankara Erkeç Pastırması 8.01.2019 Menşe Adı Ankara Ankara Ticaret Odası

4. Ardahan Kaz Eti 24.01.2022 Mahreç İşareti Ardahan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası

5. Balıkesir Kuzu Eti 2.01.2018 Menşe Adı Balıkesir Balıkesir Ticaret Borsası

6. Döner 9.12.2021 Geleneksel Ürün Adı   Uluslararası Döner Fedarasyonu (UDOFED)

7. Kastamonu Pastırması 29.03.2021 Mahreç İşareti Kastamonu Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar  

    Odaları Birliği

8. Kayseri Pastırması 25.06.2002 Menşe Adı Kayseri Kayseri Ticaret Odası

9. Kayseri Sucuğu 25.06.2002 Menşe Adı Kayseri Kayseri Ticaret Odası

10. Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti 18.02.2021 Menşe Adı Kırklareli Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi  

    Yetiştiricileri Birliği

11. Prosciutto Di Parma 19.02.2013 Menşe Adı Yurtdışı Consorzıo Del Proscıutto  

     (Parma Ham / Parma Jambonu)    Dı Parma (Parma Ham Consortıum)

12. Rize Kavurması 15.10.2019 Mahreç İşareti Rize Rize Ticaret Borsası

13. Sivrihisar Dövme Sucuğu 26.10.2020 Mahreç İşareti Eskişehir Sivrihisar Belediyesi

14. Tokat Bez Sucuk 3.01.2022 Mahreç İşareti Tokat Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

15. İncirliova Deve Sucuğu 29.03.2021 Mahreç İşareti Aydın İncirliova Belediyesi

1. Adana Karpuzu 28.07.2020 Mahreç İşareti Adana Yüreğir Ziraat Odası

2. Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı 26.06.2020 Menşe Adı Sakarya Sakarya Ticaret Borsası

3. Adıyaman Besni Üzümü 8.06.2018 Menşe Adı Adıyaman Besni Belediyesi

4. Adıyaman Tut Dutu 30.11.2020 Mahreç İşareti Adıyaman Tut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

5. Afşin Koçovası Sarımsağı 28.06.2021 Menşe Adı Kahramanmaraş Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

6. Akhisar Domat Zeytini 13.12.2012 Menşe Adı Manisa Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası

7. Akhisar Uslu Zeytini 13.12.2012 Menşe Adı Manisa Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası

8. Akkuş Şeker Fasulyesi 23.03.2012 Menşe Adı Ordu Akkuş Ziraat Odası

9. Akkışla Gilaburusu 12.02.2021 Menşe Adı Kayseri Akkışla Belediyesi

10. Aksaray Kabak Çekirdeği 12.02.2021 Menşe Adı Aksaray Aksaray Ticaret Borsası

Ekler
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11. Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesi 29.08.2019 Menşe Adı Konya S.S. Akçabelen Beldesi Tarımsal  

    Kalkınma Kooperatifi

12. Akçakoca Sarı Fındığı 27.02.2019 Menşe Adı Düzce Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası

13. Akşehir Kirazı 4.08.2005 Menşe Adı Konya Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

14. Alanya Avokadosu 15.10.2018 Menşe Adı Antalya Alanya Ticaret ve Sanayi Odası

15. Alanya Yenidünyası 7.08.2018 Menşe Adı Antalya Alanya Ticaret ve Sanayi Odası

16. Alaşehir Asma Yaprağı 17.09.2021 Mahreç İşareti Manisa Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası

17. Amasya Misket Elması 14.03.2019 Menşe Adı Amasya Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

18. Amasya Çiçek Bamyası 29.05.2018 Menşe Adı Amasya Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

19. Anamur Muzu 9.07.2003 Menşe Adı Mersin Anamur Muz Üreticileri Birliği

20. Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli 26.05.2021 Mahreç İşareti Antalya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

21. Antalya Tavşan Yüreği Zeytini 6.09.2018 Menşe Adı Antalya Antalya Ticaret Borsası

22. Antalya Turunç Kabuğu Reçeli 26.05.2021 Mahreç İşareti Antalya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

23. Antep Dolmalık Biber Kurusu /  10.05.2021 Menşe Adı Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası 

      Gaziantep Dolmalık Biber Kurusu

24. Antep Fıstığı 17.05.2000 Menşe Adı Gaziantep Gaziantep Ticaret Odası

25. Antep Kuruluk Patlıcanı 14.08.2018 Menşe Adı Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası

      (Gaziantep Kuru Patlıcanı)

26. Antep Pekmezi / Gaziantep Pekmezi 24.07.2020 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası

27. Araban Sarımsağı 1.09.2020 Menşe Adı Gaziantep Araban Kaymakamlığı

28. Arapgir Köhnü Üzümü 24.06.2008 Menşe Adı Malatya Arapgir Belediyesi

29. Ayaş Dutu 22.09.2021 Menşe Adı Ankara Ayaş Ziraat Odası

30. Aydın Kestanesi 30.12.2013 Menşe Adı Aydın Aydın Ticaret Borsası

31. Aydın Memecik Zeytini 7.05.2021 Menşe Adı Aydın Aydın Ticaret Borsası

32. Aydın Yamalak Sarısı Zeytini 21.04.2021 Menşe Adı Aydın Aydın Ticaret Borsası

33. Aydın Çam Fıstığı 16.07.2021 Menşe Adı Aydın Aydın Ticaret Borsası

34. Aydın İnciri 20.08.2007 Menşe Adı Aydın Aydın Ticaret Odası

35. Aydıntepe Şeker Fasulyesi 9.06.2021 Menşe Adı Bayburt Bayburt Üniversitesi

36. Ağın Leblebisi 5.12.2017 Menşe Adı Elazığ Ağın Kaymakamlığı Köylere Hizmet  

    Götürme Birliği

37. Bayramiç Beyazı 1.01.2012 Menşe Adı Çanakkale Bayramiç Ziraat Odası

38. Bayramiç Elması 16.12.2016 Menşe Adı Çanakkale Bayramiç Ziraat Odası

39. Belen Kömürçukuru Pekmezi 28.07.2021 Mahreç İşareti Hatay İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

40. Bergama Kozak Çam Fıstığı 10.06.2011 Menşe Adı İzmir Bergama Ticaret Odası

41. Birecik Patlıcanı 19.06.2017 Menşe Adı Şanlıurfa Birecik Belediyesi

42. Bodrum Mandarini 20.11.2012 Menşe Adı Muğla Bodrum Turunçgil Üretici Birliği

43. Bolu Dağ Fındığı 18.12.2020 Menşe Adı Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

44. Bolu Kanlıca Mantarı 23.02.2021 Mahreç İşareti Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

45. Bolu Kara Kabağı 11.10.2021 Mahreç İşareti Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

46. Bolu Sarı Patatesi 10.11.2020 Menşe Adı Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası
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47. Bolu Çivril Fasulyesi 19.08.2020 Menşe Adı Bolu Bolu Bağışçılar Vakfı

48. Bornova Kınalı Bamyası 27.10.2020 Menşe Adı İzmir Bornova Belediyesi

49. Bornova Misket Üzümü 7.04.2021 Menşe Adı İzmir Bornova Belediyesi

50. Boyabat Gazidere Domatesi 12.04.2019 Menşe Adı Sinop Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

51. Bozcaada Çavuş Üzümü 2.06.2020 Menşe Adı Çanakkale S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

52. Buldan Kestanesi 20.11.2020 Menşe Adı Denizli Buldan Ziraat Odası

53. Bursa Siyah İnciri / Bursa Siyahı /  14.11.2018 Menşe Adı Bursa S.S. Bursa Böl. Tarım Kooperatifleri Birliği

      Siyah Bursa İnciri    

54. Bursa Şeftalisi 3.05.2019 Menşe Adı Bursa S.S. Bursa Böl. Tarım Kooperatifleri Birliği

55. Bünyan Gilaburusu 22.10.2018 Menşe Adı Kayseri Bünyan Belediyesi

56. Cemele Biberi 24.11.2021 Menşe Adı Kırşehir Sınırlı Sorumlu Cemele Biberi Üretim ve  

    Pazarlama Kooperatifi

57. Cimin Üzümü 25.06.2002 Menşe Adı Erzincan Üzümlü Belediyesi

58. Darboğaz Kirazı 28.09.2020 Menşe Adı Niğde Ulukışla Kiraz Üreticileri Birliği

59. Demirci Hünnabı 22.07.2020 Menşe Adı Manisa Demirci Ziraat Odası

60. Denizli Leblebisi 25.05.2010 Mahreç İşareti Denizli Denizli Ticaret Borsası

61. Denizli Çalkarası Üzümü/ 7.12.2020 Menşe Adı Denizli Çal Ziraat Odası

      Denizli Çalkarası

62. Derbent Fasulyesi 30.11.2021 Menşe Adı Konya S.S. Cumhuriyet Mahallesi ve Yukarı  

    Mahalle Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

63. Derinkuyu Kuru Fasulyesi 22.11.2021 Menşe Adı Nevşehir Derinkuyu Kaymakamlığı

64. Diyarbakır Boğazkere Üzümü 10.03.2021 Menşe Adı Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

65. Diyarbakır Karpuzu 6.04.2009 Menşe Adı Diyarbakır Diyarbakır Valiliği

66. Dörtyol Mandarini 31.10.2019 Menşe Adı Hatay Dörtyol Turunçgil Üreticileri Birliği

67. Düzce Kestane Kabağı 27.10.2020 Menşe Adı Düzce Düzce İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

68. Düzce Şeker Kamışı Pekmezi 24.05.2021 Mahreç İşareti Düzce Düzce İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

69. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini 31.07.2015 Menşe Adı Balıkesir Edremit Ticaret Odası

70. Ege Sultani Üzümü 29.11.2004 Menşe Adı İzmir İzmir Ticaret Borsası

71. Ege İnciri 12.06.2006 Menşe Adı İzmir İzmir Ticaret Borsası

72. Elazığ Boğazkere Üzümü 11.02.2019 Menşe Adı Elazığ Fırat Kalkınma Ajansı

73. Elazığ Öküzgözü Üzümü 6.03.2009 Menşe Adı Elazığ Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

74. Erbaa Narince Bağ Yaprağı 5.12.2017 Menşe Adı Tokat Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası

75. Erciş Üzümü 20.11.2020 Menşe Adı Van Van Ticaret Borsası

76. Erdemli Lamas Limonu 21.10.2019 Menşe Adı Mersin Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

77. Erdemli Muzu 18.12.2020 Menşe Adı Mersin Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü,  

    Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası

78. Ereğli Beyaz Kirazı 3.01.2019 Menşe Adı Konya Konya Ereğli Belediyesi

79. Ereğli Siyah Havucu 9.06.2017 Menşe Adı Konya Konya Ereğli Belediyesi

80. Ereğli Uzun Kabağı 26.01.2021 Menşe Adı Konya Konya Ereğli Belediyesi

81. Fethiye Kaya İnciri 11.08.2021 Menşe Adı Muğla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
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82. Finike Portakalı 26.12.2008 Menşe Adı Antalya Finike İlçesi Meyve Üreti. Tarımsal Birliği

83. Gaziantep Oğuzeli Narı / 2.09.2019 Menşe Adı Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası

      Antep Oğuzeli Narı

84. Gemerek Gilaburusu 23.11.2017 Menşe Adı Sivas Gemerek Kaymakamlığı

85. Gemlik Zeytini 3.10.2005 Menşe Adı Bursa Gemlik Ticaret Borsası

86. Geyve Ayvası 17.06.2020 Menşe Adı Sakarya Sakarya Ticaret Borsası

87. Gezende Eriği 20.12.2021 Menşe Adı Mersin Gezende Köyü Bardat Yaylası ve Bardat 

    Pazarını Kalkındırma Güzelleştirme

     Yardımlaşma ve Kültür Derneği

88. Giresun Kalınkara Fındığı / 18.09.2019 Menşe Adı Giresun S.S. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

      Giresun Karası

89. Giresun Sivri Fındığı 18.09.2019 Menşe Adı Giresun S.S. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

90. Giresun Tombul Fındığı 10.10.2001 Menşe Adı Giresun S.S. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

91. Göynük Bombay Fasulye 2.01.2018 Menşe Adı Bolu Göynük Ziraat Odası

92. Gümüldür Mandalinası 18.08.2020 Menşe Adı İzmir Menderes Belediyesi

      (Gümüldür Mandarini)

93. Gümüşhane Şeker Fasulyesi 3.12.2019 Menşe Adı Gümüşhane Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası

94. Gürsu Deveci Armudu 10.09.2019 Menşe Adı Bursa Gürsu Ziraat Odası

95. Gürün Dut Pekmezi 30.09.2021 Menşe Adı Sivas Gürün Kaymakamlığı

96. Hasanağa Enginarı 11.09.2020 Menşe Adı Bursa Bursa Nilüfer Belediyesi

97. Hatay Ceviz Reçeli 8.12.2021 Mahreç İşareti Hatay Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

98. Hekimhan Cevizi 27.05.2019 Menşe Adı Malatya Fırat Kalkınma Ajansı

99. Honaz Kirazı 22.03.2021 Menşe Adı Denizli HONAZ ZİRAAT ODASI

100. Hüyük Çileği 13.04.2021 Menşe Adı Konya Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

101. Hınıs Fasulyesi 27.12.2016 Menşe Adı Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü

102. Iğdır Beyaz Üzümü /Miskalı 9.08.2021 Menşe Adı Iğdır Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

103. Iğdır Kayısısı 17.09.2018 Menşe Adı Iğdır Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

104. Iğdır Patlıcan Reçeli 20.12.2021 Mahreç İşareti Iğdır Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

105. Kadirli Turpu 4.09.2020 Menşe Adı Osmaniye Kadirli Ticaret Borsası

106. Kahta Bademi 5.04.2021 Menşe Adı Adıyaman Kahta Kaymakamlığı

107. Kahta Narı 24.03.2021 Menşe Adı Adıyaman Kahta Kaymakamlığı

108. Kale Biberi 11.02.2010 Menşe Adı Denizli Kale Belediyesi

109. Kalecik Karası Üzümü 6.07.2007 Mahreç İşareti Ankara Kalecik Belediyesi

110. Kaman Cevizi 9.12.2020 Menşe Adı Kırşehir Kaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

111. Kandıra Karpuzu 28.06.2021 Mahreç İşareti Kocaeli Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

112. Kapıdağ Mor Soğanı 2.07.2018 Menşe Adı Balıkesir Erdek Ticaret Odası

113. Karacabey Soğanı 30.11.2017 Menşe Adı Bursa Karacabey Ticaret Borsası

114. Karadeniz Ereğli Osmanlı Çileği 5.07.2021 Menşe Adı Zonguldak Kdz.Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma  

       ve Üreticileri Koruma Derneği

115. Karaköprü Narı 22.08.2019 Menşe Adı Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi
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116. Karamanlı Cevizi 28.08.2020 Menşe Adı Burdur Karamanlı Belediyesi

117. Karamanlı Kişnişi 28.09.2020 Menşe Adı Burdur Karamanlı Belediyesi

118. Karamanlı Rezenesi 4.01.2021 Menşe Adı Burdur Karamanlı Belediyesi

119. Karnavas Dut Pekmezi 9.06.2009 Menşe Adı Erzurum Ormanağzı Köyü Muhtarlığı

120. Kastamonu Üryani Eriği 17.07.2021 Mahreç İşareti Kastamonu Daday Belediyesi

121. Kavacık Üzümü 20.12.2019 Menşe Adı İzmir Karabağlar Belediyesi

122. Kavaklıdere Cevizi 28.08.2020 Menşe Adı Muğla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

123. Kazan Kavunu 24.05.2021 Menşe Adı Ankara Kazan Belediyesi

124. Kağızman Uzun Elması 25.12.2017 Menşe Adı Kars Kars İl Özel İdaresi

125. Kelkit Şeker Fasulyesi 2.01.2020 Menşe Adı Gümüşhane Kelkit İlçesi Kuru Fasulye Üreticileri Birliği

126. Kemaliye Dutu / Eğin Dutu 27.07.2021 Menşe Adı Erzincan Kemaliye Belediyesi

127. Kemalpaşa Kirazı 24.03.2021 Menşe Adı İzmir Kemalpaşa Tarımı Des. ve Geliş. Derneği

128. Keşan Siğilli Bamyası 7.12.2020 Menşe Adı Edirne Keşan Ticaret ve Sanayi Odası

129. Kocaali Hurma Kurusu 28.07.2021 Mahreç İşareti Sakarya Kocaali Belediyesi

130. Korkuteli Karyağdı Armudu 30.07.2018 Menşe Adı Antalya Antalya Ticaret Borsası

131.  Koyulhisar Domatesi 20.01.2021 Menşe Adı Sivas Koyulhisar Ziraat Odası

132. Kozan Portakalı 16.09.2020 Menşe Adı Adana Kozan Ticaret Odası

133. Kula Leblebisi 21.06.2019 Mahreç İşareti Manisa Salihli Ticaret ve Sanayi Odası

134. Kuytucak Narı 15.02.2021 Menşe Adı Adana Kozan Ticaret Odası

135. Köprübaşı Çileği 2.11.2021 Menşe Adı Manisa Köprübaşı Belediyesi

136. Kütahya Pazarlar Kirazı 28.06.2021 Menşe Adı Kütahya Kütahya Ticaret Borsası

137. Kırkağaç Kavunu 12.01.2009 Menşe Adı Manisa Kırkağaç Belediyesi

138. Kırıkhan Kavunu 13.09.2021 Menşe Adı Hatay Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası

139. Kırıkkale Kılıçlar Soğanı 6.07.2018 Menşe Adı Kırıkkale Kırıkkale Belediyesi

140. Malatya Banazı Karası Üzümü 26.03.2021 Menşe Adı Malatya Yeşilyurt Belediyesi

141. Malatya Dalbastı Kirazı 8.12.2017 Menşe Adı Malatya Yeşilyurt Belediyesi

142. Malatya Kayısı Çekirdeği 15.10.2020 Menşe Adı Malatya Malatya Ticaret Borsası

143. Malatya Kayısısı 26.02.2002 Menşe Adı Malatya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

144. Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü 18.02.2019 Menşe Adı Manisa Manisa Ticaret Borsası

145. Maraş Biberi 8.01.2003 Menşe Adı K.maraş Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

146. Melli İnciri 30.07.2018 Menşe Adı Burdur Bucak Belediyesi

147. Meriç Kara Kavunu 10.03.2021 Menşe Adı Edirne Meriç Ziraat Odası

148. Midyat Acuru 11.08.2021 Mahreç İşareti Mardin Midyat Belediyesi

149. Midyat Kavunu 23.11.2021 Mahreç İşareti Mardin Midyat Belediyesi

150. Midyat Zeynebi Üzümü 8.02.2022 Menşe Adı Mardin Midyat Belediyesi

151. Midyat İnciri 10.03.2021 Menşe Adı Mardin Midyat Belediyesi

152. Milas Yağlı Zeytini 28.08.2019 Menşe Adı Muğla Milas Ticaret ve Sanayi Odası

153. Mut Kayısısı (Yaş Sofralık) 15.10.2007 Menşe Adı Mersin Mut Ziraat Odası

154. Muş Çorti Turşusu 25.12.2017 Mahreç İşareti Muş Muş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

155. Narman Şeker Fasulyesi 20.07.2020 Menşe Adı Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü

156. Nevşehir Kabak Çekirdeği 11.02.2019 Menşe Adı Nevşehir Nevşehir Ticaret Borsası

Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
(Şubat 2022 Tarihi Itibari)
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157. Niksar Cevizi 17.12.2013 Menşe Adı Tokat Niksar Ticaret ve Sanayi Odası

158. Nizip Patlıcanı 20.11.2020 Menşe Adı Gaziantep Nizip Ticaret Odası

159. Ordu Kivisi 5.09.2019 Menşe Adı Ordu Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

160. Ordu Yayla Pancarı Turşusu /  15.12.2017 Mahreç İşareti Ordu Ordu Valiliği

       Ordu Dürme Turşusu

161. Orhangazi Gedelek Turşusu 4.12.2017 Mahreç İşareti Bursa Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası

162. Osmaniye Yer Fıstığı 18.06.2003 Menşe Adı Osmaniye Osmaniye Ticaret Borsası

163. Oğuzeli Kurutmalığı 8.04.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Oğuzeli Belediyesi

164. Oğuzlar Cevizi 13.03.2020 Menşe Adı Çorum Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği

165. Pamukova Kavunu 27.07.2021 Menşe Adı Sakarya Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

166. Piraziz Elması 21.12.2016 Menşe Adı Giresun Piraziz Ziraat Odası

167. Polatlı Soğanı 16.04.2021 Mahreç İşareti Ankara Polatlı Ticaret Odası

168. Posof Elması / Badele Elması 22.04.2019 Menşe Adı Ardahan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası

169. Posof Fasulyesi 23.11.2020 Menşe Adı Ardahan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası

170. Salihli Kirazı 3.09.2008 Menşe Adı Manisa Salihli Ticaret ve Sanayi Odası

171. Samandağ Biberi 13.09.2021 Menşe Adı Hatay Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

172. Saruhanlı Çekirdeksiz Beyaz Üzümü 12.08.2021 Menşe Adı Manisa Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası

173. Sason Çileği 10.02.2021 Menşe Adı Batman Batman Ticaret ve Sanayi Odası

174. Seferihisar Mandalinası 4.07.2019 Menşe Adı İzmir Seferihisar Belediyesi

175. Silifke Çileği 1.10.2019 Menşe Adı Mersin Silifke Ticaret ve Sanayi Odası

176. Sivan Dut Pekmezi 27.01.2021 Mahreç İşareti Bingöl Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

177. Sivas Pezik Turşusu /  12.03.2020 Mahreç İşareti Sivas Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

       Sivas Pezik Dal Turşusu

178. Sultandağı Gılli Kirazı 8.01.2021 Menşe Adı Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamlığı

179. Sultandağı Kirazı 8.01.2021 Menşe Adı Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamlığı

180. Sultanhisar Çileği 30.11.2020 Mahreç İşareti Aydın Sultanhisar Ziraat Odası

181. Suruç Narı 27.07.2021 Menşe Adı Şanlıurfa Suruç Belediyesi

182. Tarsus Beyazı Üzüm (Topacık) 14.06.2005 Menşe Adı Mersin Tarsus Belediyesi

183. Tarsus Sarıulak Zeytini 16.04.2018 Menşe Adı Mersin Tarsus Ticaret Borsası

184. Tavşanlı Leblebisi 6.09.2004 Mahreç İşareti Kütahya Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası

185. Taşköprü Sarımsağı 15.06.2010 Menşe Adı Kastamonu Taşköprü Belediyesi

186. Tefenni Rezenesi 6.09.2021 Menşe Adı Burdur Burdur Tefenni Kaymakamlığı

187. Tekirdağ Yapıncak Salamura 28.10.2020 Menşe Adı Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası

        Asma Yaprağı

188. Tokat Narince Salamura 28.02.2019 Menşe Adı Tokat Tokat Ziraat Odası

       Asma Yaprağı

189. Tomarza Kabak Çekirdeği 23.09.2014 Menşe Adı Kayseri Tomarza İlçesi Kabak (Kabak Çekirdeği)  

    Üreticileri Birliği

190. Tunceli Sarımsağı 19.11.2019 Menşe Adı Tunceli Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

191. Uluborlu Kirazı 26.10.2020 Menşe Adı Isparta Uluborlu Belediyesi

192. Urla Sakız Enginarı 24.11.2017 Menşe Adı İzmir İzmir Ticaret Borsası
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193. Van Gül Reçeli 16.07.2020 Menşe Adı Van Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

194. Yalova Aronyası 24.06.2021 Menşe Adı Yalova Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

195. Yalova Kivisi 17.08.2021 Menşe Adı Yalova Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

196. Yamula Patlıcanı 25.02.2010 Menşe Adı Kayseri S.S. Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

197. Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi 12.02.2021 Menşe Adı Bingöl Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

198. Yenice Kırmızı Biberi 10.03.2021 Menşe Adı Çanakkale Yenice Ziraat Odası

199. Yomra Elması 15.12.2020 Mahreç İşareti Trabzon Yomra Belediyesi

200. Yozgat Aydıncık Bağrıbütün Kavunu 25.08.2020 Menşe Adı Yozgat Aydıncık Belediyesi

201. Çameli Fasulyesi 27.07.2018 Menşe Adı Denizli Çameli Belediyesi

202. Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi 2.05.2018 Menşe Adı Giresun Çamoluk Belediyesi

203. Çatak Cevizi 6.08.2021 Menşe Adı Van Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

204. Çavuşdağı Kuru Fasulyesi 2.08.2021 Mahreç İşareti İzmir Ödemiş Ticaret Odası

205. Çay İlçesi Vişnesi 10.09.2007 Menşe Adı Afyonkarahisar Çay Belediyesi

206. Çağlayancerit Cevizi 30.07.2013 Menşe Adı Kahramanmaraş Çağlayancerit Ziraat Odası

207. Çemişgezek Ulukale Dutu 8.03.2019 Menşe Adı Tunceli Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

208. Çermik Biberi 12.04.2021 Menşe Adı Diyarbakır Çermik Kaymakamlığı

209. Çeşme Kavunu 20.01.2021 Menşe Adı İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi

210. Çorum Leblebisi 10.12.2002 Mahreç İşareti Çorum Çorum Ticaret Borsası

211. Çubuk Turşusu 26.08.2008 Mahreç İşareti Ankara Çubuk Belediyesi

212. Çukurören Biberi 17.08.2020 Menşe Adı Bilecik Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

213. Ödemiş Patatesi 8.04.2003 Menşe Adı İzmir Ödemiş Ticaret Borsası

214. Ömerli Karfoki Üzümü 8.02.2021 Menşe Adı Mardin Ömerli Kaymakamlığı

215. İncesu Karaevrek Üzümü 26.08.2016 Menşe Adı Kayseri İncesu Belediyesi

216. İsabey Çekirdeksiz Üzümü 1.08.2006 Menşe Adı Denizli Çal Belediyesi

217. İskilip Turşusu 19.04.2010 Mahreç İşareti Çorum İskilip Belediyesi

218. İslahiye Biberi 5.01.2022 Menşe Adı Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası

219. İspir Kuru Fasulyesi 31.01.2011 Menşe Adı Erzurum İspir Esnaf ve Sanatkârlar Odası

220. İznik Müşküle Üzümü 20.08.2021 Menşe Adı Bursa İznik Belediyesi

221.  Şanlıurfa Biberi 26.02.2002 Menşe Adı Şanlıurfa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

222. Şaphane Vişnesi 27.02.2020 Menşe Adı Kütahya Kütahya Ticaret Borsası

223. Şebinkarahisar Karadutu 13.09.2021 Menşe Adı Giresun Şebinkarahisar Ziraat Odası

Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
(Şubat 2022 Tarihi Itibari)
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1. Antakya Carra Peyniri 18.02.2021 Menşe Adı Hatay Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

2. Antakya Küflü Sürkü (Çökeleği) 12.06.2018 Mahreç İşareti Hatay Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

3. Antakya Künefelik Peyniri 22.12.2021 Mahreç İşareti Hatay Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

4. Antakya Sürkü (Antakya Çökeleği) 26.02.2018 Mahreç İşareti Hatay Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

5. Antep Peyniri / Gaziantep Peyniri / 4.06.2018 Menşe Adı Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası

     Antep Sıkma Peyniri

6. Diyarbakır Örgü Peyniri 22.02.2013 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

7. Edirne Beyaz Peyniri 23.10.2007 Mahreç İşareti Edirne Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

8. Erzincan Tulum Peyniri 29.08.2001 Menşe Adı Erzincan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası

9. Erzurum Civil Peyniri 11.09.2009 Mahreç İşareti Erzurum Erzurum Ticaret Borsası

10. Erzurum Küflü Civil Peyniri 30.11.2012 Mahreç İşareti Erzurum Erzurum Ticaret Borsası

       (Göğermiş Peynir)

11. Ezine Peyniri 10.04.2007 Menşe Adı Çanakkale Ezine Peynirini ve Mandıracılarını Koruma,  

    Geliştirme ve Tanıtma Derneği

12. Grana Padano 28.03.2018 Menşe Adı Yurtdışı Consorzıo Per La Tutela Del Formaggıo  

    Grana Padano

13. Gümüşhane Deleme Peyniri 17.03.2021 Mahreç İşareti Gümüşhane Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası

14. Hellim / Halloumi 24.05.2010 Menşe Adı Yurtdışı Kıbrıs Türk Sanayi Odası

15. Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri 8.12.2017 Menşe Adı Karaman Karaman Ticaret ve Sanayi Odası

16. Kargı Tulum Peyniri 26.10.2021 Menşe Adı Çorum Kargı Belediyesi

17. Kars Kaşarı 12.10.2015 Menşe Adı Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü

18. Kırklareli Beyaz Peyniri 23.12.2020 Menşe Adı Kırklareli Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası,  

    Kırklareli Ticaret Borsası

19. Malkara Eski Kaşar Peyniri 6.12.2017 Menşe Adı Tekirdağ Malkara Ticaret ve Sanayi Odası

20. Manyas Kelle Peyniri 16.12.2020 Mahreç İşareti Balıkesir Manyas Kaymakamlığı

21. Maraş Parmak /Sıkma Peyniri 17.04.2021 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

22. Parmigiano Reggiano 20.11.2017 Menşe Adı Yurtdışı Consorzıo Del Formaggıo 

      (Parmesan Peyniri)     Parmıgıano Reggıano

23. Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri 14.04.2021 Menşe Adı Kayseri Pınarbaşı Belediyesi

24. Sakarya Abhaz (Abaza) Peyniri 3.05.2021 Mahreç İşareti Sakarya Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

25. Urfa Peyniri / Şanlıurfa Peyniri 27.07.2021 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret Borsası

26. Vakfıkebir Külek Peyniri 25.05.2021 Mahreç İşareti Trabzon Vakfıkebir Belediyesi

27. Van Otlu Peyniri 31.12.2018 Menşe Adı Van Van Ticaret ve Sanayi Odası

28. Yozgat Çanak Peyniri 18.12.2017 Mahreç İşareti Yozgat Yozgat Belediyesi

29. Çankırı Küpecik Peyniri 1.10.2021 Mahreç İşareti Çankırı Çankırı Belediyesi

30. İvrindi Kelle Peyniri 9.02.2022 Mahreç İşareti Balıkesir İvrindi Belediyesi

31. İzmir Tulum Peyniri 24.01.2022 Mahreç İşareti İzmir İzmir Ticaret Odası

PEYNIRLER VE TEREYAĞI DIŞINDA KALAN SÜT ÜRÜNLERI

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

1. Afyon Kaymağı 10.07.2009 Menşe Adı Afyonkarahisar Afyon Ticaret Odası

2. Afyon Manda Yoğurdu /  27.07.2021 Menşe Adı Afyonkarahisar Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 

    Afyonkarahisar Manda Yoğurdu

3. Antakya Tuzlu Yoğurdu 10.09.2020 Mahreç İşareti Hatay Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
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4. Bolu Keşi 22.09.2020 Mahreç İşareti Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

5. Bolu Manda Kaymağı 5.10.2020 Mahreç İşareti Bolu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

6. Emirdağ Koyun Yoğurdu 6.09.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi

7. Ereğli Koyun Yoğurdu 12.07.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Ereğli Belediyesi

8. Eşmekaya Yoğurdu 25.05.2021 Menşe Adı Aksaray Aksaray Ticaret Borsası

9. Gerede Keşi 14.04.2021 Mahreç İşareti Bolu Gerede Ticaret ve Sanayi Odası

10. Mamak Ravak Yoğurdu 6.08.2021 Mahreç İşareti Ankara Mamak Belediyesi

11. Silifke Yoğurdu 7.02.2022 Mahreç İşareti Mersin Silifke Ticaret ve Sanayi Odası

12. Çaycuma Manda Yoğurdu 8.05.2020 Menşe Adı Zonguldak Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası

13. İspir Kaymağı 22.05.2019 Menşe Adı Erzurum İspir Esnaf ve Sanatkârlar Odası

TEREYAĞI DAHIL KATI VE SIVI YAĞLAR

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

1. Aydın Memecik Zeytinyağı 17.09.2020 Menşe Adı Aydın Aydın Ticaret Borsası

2. Ayvalık Zeytinyağı 11.06.2007 Menşe Adı Balıkesir Ayvalık Ticaret Odası

3. Burhaniye Zeytinyağı 11.08.2020 Menşe Adı Balıkesir Burhaniye Ticaret Odası

4. Edremit Zeytinyağı 13.12.2017 Menşe Adı Balıkesir Edremit Ticaret Odası

5. Geyikli Zeytinyağı 1.03.2021 Menşe Adı Çanakkale S.S. Geyikli Beldesi Tarımsal Kalkınma  

    Kooperatifi

6. Güney Ege Zeytinyağları 27.04.2006 Menşe Adı İzmir S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış  

    Kooperatifleri Birliği

7. Kilis Zeytinyağı 4.02.2022 Mahreç İşareti Kilis Kilis Ticaret İl Müdürlüğü

8. Kuzey Ege Zeytinyağları 14.11.2018 Mahreç İşareti İzmir S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış 

     Kooperatifleri Birliği

9. Milas Zeytinyağı 6.12.2016 Menşe Adı Muğla Milas Ticaret ve Sanayi Odası

10. Mut Zeytinyağı 17.07.2018 Menşe Adı Mersin Mut Ticaret ve Sanayi Odası

11. Nizip Zeytinyağı 5.06.2012 Mahreç İşareti Gaziantep Nizip Ticaret Odası

12. Tarsus Sarıulak Zeytinyağı 25.05.2021 Menşe Adı Mersin Tarsus Ticaret Borsası

13. Tonya Tereyağı 18.08.2018 Menşe Adı Trabzon Tonya Belediyesi

14. Ödemiş Çekişte Zeytinyağı 26.10.2020 Menşe Adı İzmir Ödemiş Ticaret Odası

15. Şanlıurfa Sadeyağı (Urfa Yağı) 6.07.2018 Menşe Adı Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret Borsası

TÜTÜN

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

1. Çelikhan Tütünü 29.05.2005 Menşe Adı Adıyaman Çelikhan Köylere Hizmet Gönderme Birliği

Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
(Şubat 2022 Tarihi Itibari)



YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRA
Fİ

 İŞ
AR

ET
LE

R T
ÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI

457 

YEMEKLER VE ÇORBALAR

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

1. Adana Analı Kızlı 26.10.2020 Mahreç İşareti Adana Adana Ticaret Odası

2. Adana Kebabı 8.02.2005 Mahreç İşareti Adana Adana Ticaret Odası

3. Adana İçli Köfte 28.09.2020 Mahreç İşareti Adana Adana Ticaret Odası

4. Adana Şırdan 26.10.2020 Mahreç İşareti Adana Adana Ticaret Odası

5. Adapazarı Dartılı Keşkek 8.01.2013 Mahreç İşareti Sakarya Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

6. Adapazarı Islama Köftesi 8.01.2013 Mahreç İşareti Sakarya Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

7. Adıyaman Etsiz Çiğ Köfte 12.07.2018 Mahreç İşareti Adıyaman Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası

8. Afyon Kebabı 29.04.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesi

9. Afyon Patlıcan Böreği 29.04.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesi

10. Afyon Velense Hamur Aşı /  29.04.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesi
     Afyonkarahisar Velense Hamur Aşı

11. Afyon İlibada Sarması /  10.03.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesi

     Afyon İlibada Dolması /
     Afyonkarahisar İlibada Sarması / 
     Afyonkarahisar İlibada Dolması

12. Afyonkarahisar Göce Köftesi /  15.11.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesi
     Afyon Göce Köftesi

13. Afyonkarahisar Çullama Köfte 17.03.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesi

14. Akhisar Köfte 9.01.2018 Mahreç İşareti Manisa Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası

15. Aksaray Tulum Kebabı 15.02.2019 Mahreç İşareti Aksaray Aksaray Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

16. Akyurt Fıtı Çorbası 24.11.2021 Mahreç İşareti Ankara Akyurt Belediyesi

17. Akyurt Homaçası 23.12.2021 Mahreç İşareti Ankara Akyurt Belediyesi

18. Akçaabat Köftesi 10.05.2010 Mahreç İşareti Trabzon Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

19.  Akşehir Tandır Kebabı 20.11.2020 Mahreç İşareti Konya Akşehir Belediyesi

20. Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorba 26.09.2019 Mahreç İşareti Antalya Alanya Belediyesi

21. Alucra Oğlak Kebabı 27.10.2020 Mahreç İşareti Giresun Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

22. Amasya Baklalı Dolması 17.08.2021 Mahreç İşareti Amasya Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

23. Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği 22.11.2021 Mahreç İşareti Amasya Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği

24. Amasya Toyga Çorbası 1.12.2021 Mahreç İşareti Amasya Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

25. Andırın Tirşiği 25.04.2013 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Andırınlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Der. 

26. Ankara Döneri 5.12.2017 Mahreç İşareti Ankara Ankara Ticaret Odası

27. Ankara Tava 5.12.2017 Mahreç İşareti Ankara Ankara Ticaret Odası

28. Antakya Kağıt Kebabı 24.08.2020 Mahreç İşareti Hatay Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

29. Antalya Piyazı 29.12.2017 Mahreç İşareti Antalya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

30. Antep Allı Yeşilli Dolma /Antep 1.07.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

      Nakışlı Dolma /Antep Yaz Dolması

31. Antep Beyranı 13.01.2017 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

32. Antep Yuvarlaması /  13.01.2017 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

      Antep Yuvalaması

33. Antep Şiveydizi 15.03.2018 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

34. Arapgir Dolaması 24.11.2021 Mahreç İşareti Malatya Arapgir Belediyesi

35. Arapgir Tandır Kebabı 26.04.2021 Mahreç İşareti Malatya Arapgir Belediyesi

36. Bartın Pirinçli Mantısı 9.10.2020 Mahreç İşareti Bartın Bartın Belediyesi

37. Bayburt Ekşi Lahana 11.01.2021 Mahreç İşareti Bayburt Bayburt Belediyesi

38. Bayburt Kara Pancar Yemeği 18.02.2021 Mahreç İşareti Bayburt Bayburt Belediyesi
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39. Bayburt Kavut Çorbası 8.06.2020 Mahreç İşareti Bayburt Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası

40. Bayburt Lor Dolması 25.12.2017 Mahreç İşareti Bayburt Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve  

    Dayanışma Derneği

41. Bayburt Yalancı Dolma 9.08.2021 Mahreç İşareti Bayburt Bayburt Belediyesi

42. Bingöl Çobantaşı Kavurması 25.12.2017 Mahreç İşareti Bingöl Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası

43. Bitlis Büryan Kebabı 26.01.2021 Mahreç İşareti Bitlis Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası

44. Bolu Kızılcık Tarhanası 1.12.2017 Mahreç İşareti Bolu Bolu Belediyesi

45. Bor Söğürmesi 29.12.2017 Mahreç İşareti Niğde Bor Ticaret ve Sanayi Odası

46. Boyabat Sırık Kebabı 28.09.2020 Mahreç İşareti Sinop Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası

47. Bozüyük Mercimekli Mantısı 27.07.2020 Mahreç İşareti Bilecik Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

48. Burdur Şiş Köftesi 20.03.2012 Mahreç İşareti Burdur Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

49. Bursa Pideli Köfte 25.10.2021 Mahreç İşareti Bursa Bursa Ticaret Borsası

50. Dalama Tandırı 1.11.2017 Mahreç İşareti Aydın Efeler Belediyesi

51. Dedebağ Keşkeği / Karacasu Keşkeği 9.03.2021 Mahreç İşareti Aydın Nazilli Ticaret Odası

52. Denizli Tandır Kebabı 8.10.2020 Geleneksel Ürün Adı   Denizli Ticaret Borsası

53. Develi Cıvıklısı 26.03.2009 Mahreç İşareti Kayseri Develi Belediyesi

54. Devrekani Hindi Banduması 26.06.2019 Mahreç İşareti Kastamonu Devrekani Belediyesi

55. Divriği Pilavı /Alatlı Pilavı 9.10.2020 Mahreç İşareti Sivas Divriği Kaymakamlığı

56. Diyarbakır Ayvalı Köfte 24.01.2022 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

57. Diyarbakır Babaganuç 9.12.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

58. Diyarbakır Dalak Dolması 11.10.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

59. Diyarbakır Ekşili Dolması 24.01.2022 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

60. Diyarbakır Erikli Yaz Türlüsü 11.10.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

61. Diyarbakır Et Eşkenesi Yemeği 11.01.2022 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

62. Diyarbakır Hırçikli Meftunesi 20.01.2022 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

63. Diyarbakır Kabak Meftunesi 20.08.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

64. Diyarbakır Kaburga Dolması 20.12.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

65. Diyarbakır Kenger Boranisi 20.08.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

66. Diyarbakır Kuru Dolması 20.08.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

67. Diyarbakır Lebenisi 11.10.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

68. Diyarbakır Mastava Aşı Yemeği 11.10.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

69. Diyarbakır Meyir Çorbası 11.10.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

70. Diyarbakır Simindirik Çorbası 20.08.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

71. Diyarbakır Tavuk Eşkenesi 20.08.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

72. Diyarbakır Tirit Yemeği 20.08.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

73. Diyarbakır Üsküre Kebabı /  20.08.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
      Diyarbakır Tas Kebabı

74. Diyarbakır İçli Köftesi 20.08.2021 Mahreç İşareti Diyarbakır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

75. Doğubayazıt Abdigör Köftesi 25.12.2017 Mahreç İşareti Ağrı Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası

76. Düzce Köftesi 28.12.2017 Mahreç İşareti Düzce Düzce İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

77. Edirne Tava Ciğeri 25.02.2010 Mahreç İşareti Edirne Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği

78. Eflani Hindi Bandırması 22.12.2017 Menşe Adı Karabük Eflani Belediyesi

79. Emirdağ Dolgulu Köftesi 26.05.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi

80. Emirdağ Güveci 19.01.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi

81. Erzurum Aşmalı Yahni 27.12.2021 Mahreç İşareti Erzurum Erzurum Ticaret Borsası

Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
(Şubat 2022 Tarihi Itibari)
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82. Erzurum Mantısı / Erzurum Hıngeli 11.08.2021 Mahreç İşareti Erzurum Erzurum Ticaret Borsası

83. Erzurum Çortutu Pancarı 27.12.2021 Mahreç İşareti Erzurum Erzurum Ticaret Borsası

84. Eskişehir Çiğböreği (Çibörek) 26.11.2012 Mahreç İşareti Eskişehir Eskişehir Ticaret Odası

85. Ezo Gelin Çorbası 10.09.2020 Geleneksel Ürün Adı   Oğuzeli Belediyesi

86. Gaziantep / Antep Altı Ezmeli Kebap,  20.08.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı
      Gaziantep / Antep Altı Ezmeli Kuşbaşı 
      Kebabı, Gaziantep / Antep Altı Ezmeli
      Kıyma Kebabı

87. Gaziantep / Antep Ekşili /  17.01.2022 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı
      Akıtmalı Ufak Köfte

88. Gaziantep Alenaziği /Antep Alenaziği 4.05.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

89. Gaziantep Arap Köftesi /  19.10.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı
      Antep Arap Köftesi

90. Gaziantep Börek Çorbası /  2.07.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
      Antep Börek Çorbası

91. Gaziantep Börk Aşı /  4.10.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı
      Gaziantep Mıcırık Aşı

92. Gaziantep Cağırtlak Kebabı/  9.08.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı
      Antep Cağırtlak Kebabı / 
      Gaziantep Cartlak Kebabı /  
      Antep Cartlak Kebabı

93. Gaziantep Doğrama/Antep Doğrama 15.05.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

94. Gaziantep Fasulyeli Kabak Dolması 20.04.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

95. Gaziantep Haveydi Köfte /  21.04.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı
      Antep Haveydi Köfte

96. Gaziantep Kabaklama/ 3.06.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

      Antep Kabaklama

97. Gaziantep Küşleme Kebabı/ 9.02.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

      Antep Küşleme Kebabı

98. Gaziantep Lebeniye Çorbası/ 15.05.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

      Antep Lebeniye Çorbası

99. Gaziantep Malhıtalı Köftesi/ 9.02.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

      Gaziantep Mercimekli Köftesi

100. Gaziantep Mumbar Dolması/  6.08.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
       Antep Mumbar Dolması

101. Gaziantep Nohut Dürümü/ 17.12.2020 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı
       Antep Nohut Dürümü

102. Gaziantep Pirpirim Aşı/ 6.12.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
       Antep Pirpirim Aşı

103. Gaziantep Sarımsak Aşı 16.11.2020 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Kulübü Derneği

104. Gaziantep Sarımsak Kebabı 16.11.2020 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Kulübü Derneği

105. Gaziantep Simit Kebabı/ 19.04.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

       Antep Simit Kebabı

106. Gaziantep Süzek Yapması /  15.05.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
       Antep Süzek Yapması

107. Gaziantep Tene Katması /  20.04.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı
       Antep Tene Katması
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108. Gaziantep Yağlı Köfte /  1.07.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı
       Antep Yağlı Köfte

109. Gaziantep Yenidünya Kebabı / 30.04.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

       Antep Yenidünya Kebabı

110. Gaziantep Yoğurtlu Patates/ 15.05.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
       Antep Yoğurtlu Patates

111. Gaziantep Öz Çorba/Antep Öz Çorba 9.02.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

112. Gaziantep İçli Köftesi /  12.07.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
       Antep İçli Köftesi

113. Gaziantep/Antep Alaca Çorba 9.06.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

114. Gaziantep/Antep Erik Tavası 30.04.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

115. Gaziantep/Antep Firik Pilavı 19.04.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

116. Gaziantep/Antep Firikli Acur Dolması 26.03.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

117. Gaziantep/Antep Keme Kebabı 18.05.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

118. Gaziantep/Antep Maş Piyazı 2.09.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

119. Gaziantep/Antep Çağla Aşı 24.01.2022 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı

120. Gediz Güveci 10.11.2021 Mahreç İşareti Kütahya Gediz Belediyesi

121. Germencik Ekşili Tavuk 23.11.2020 Mahreç İşareti Aydın Germencik Belediyesi

122. Hakkâri Doleme 19.12.2017 Mahreç İşareti Hakkari Hakkâri Aşçılar ve Pastacılar Derneği

123. Hakkâri Doğaba 19.12.2017 Mahreç İşareti Hakkari Hakkâri Aşçılar ve Pastacılar Derneği

124. Hakkâri Kıris 19.12.2017 Mahreç İşareti Hakkari Hakkâri Aşçılar ve Pastacılar Derneği

125. Isparta Kabune Pilavı 30.05.2018 Mahreç İşareti Isparta Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

126. Iğdır Bozbaş Yemeği 2.07.2021 Mahreç İşareti Iğdır Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

127. Iğdır Omaç Aşı Çorbası 26.08.2021 Mahreç İşareti Iğdır Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

128. Iğdır Taş Köfte Yemeği 14.12.2017 Mahreç İşareti Iğdır Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

129. Kahta Bulgur Pilavı 24.03.2021 Mahreç İşareti Adıyaman Kahta Kaymakamlığı

130. Kastamonu Tiridi /  16.12.2019 Mahreç İşareti Kastamonu Kastamonu Belediyesi

       Kastamonu Simit Tiridi

131. Kayseri Kurşun Aşı Çorbası 22.11.2021 Mahreç İşareti Kayseri Kayseri Ticaret Odası

132. Kayseri Mantısı 10.06.2009 Mahreç İşareti Kayseri Kayseri Ticaret Odası

133. Kayseri Yağlaması 12.07.2021 Mahreç İşareti Kayseri Kayseri Ticaret Odası

134. Keşan Satır Et 7.02.2012 Mahreç İşareti Edirne Keşan Ticaret ve Sanayi Odası

135. Kilis Tava 2.02.2022 Mahreç İşareti Kilis Kilis Belediyesi

136. Konya Bamya Çorbası 18.02.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

137. Konya Bütümet / Konya Orta 27.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

138. Konya Cimcik 27.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

139. Konya Domalan Yemeği 20.08.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

140. Konya Ekşili Kabak 20.01.2022 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

141. Konya Etli Düğün Pilavı 7.03.2011 Mahreç İşareti Konya Öz Başaralı Tunç Kardeşler Gıda İnşaat ve  
    Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

142. Konya Etli Yaprak Sarması 20.08.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

143. Konya Hassaten Lokma 2.12.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

144. Konya Ildız Kökü Yemeği 20.08.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

145. Konya Kikirdekli Kesme Çorbası 20.08.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

146. Konya Kuru Kabak Sarması 24.09.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
(Şubat 2022 Tarihi Itibari)
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147. Konya Kıtırlı Mantı 1.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

148. Konya Menekşeli Pilav 1.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

149. Konya Ovmaç Çorbası 4.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

150. Konya Patlıcan Bayıldan 7.09.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

151. Konya Patlıcan Tiridi 20.01.2022 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

152. Konya Tandırda Çebiç 1.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

153. Konya Tutmaç Çorbası 27.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

154. Konya Zülbiyesi / Konya Sülbiyesi 20.01.2022 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

155. Konya Çöpleme 27.10.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

156. Konya Şalgam Gallesi 20.09.2021 Mahreç İşareti Konya Konya Büyükşehir Belediyesi

157. Kütahya Cimcik Aşı/Kütahya Cimcik 11.12.2020 Mahreç İşareti Kütahya Kütahya Ticaret Borsası

158. Kütahya Kızılcık Tarhanası 26.01.2021 Mahreç İşareti Kütahya Kütahya Ticaret Borsası

159. Kırıkkale Keskin Tava 25.12.2017 Mahreç İşareti Kırıkkale Kırıkkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

160. Kırşehir Ayva Boranısı 24.01.2022 Mahreç İşareti Kırşehir Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası

161. Kırşehir Çirleme Yemeği 15.11.2021 Mahreç İşareti Kırşehir Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası

162. Kırşehir Çullaması 1.12.2017 Mahreç İşareti Kırşehir Ahiler Kalkınma Ajansı

163. Malatya Analı Kızlı Köfte /  24.09.2021 Mahreç İşareti Malatya Yeşilyurt Belediyesi

       Malatya Tiritli Köfte

164. Malatya Kağıt Kebabı 18.03.2021 Mahreç İşareti Malatya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

165. Malatya İçli Köftesi 10.08.2021 Mahreç İşareti Malatya Yeşilyurt Belediyesi

166. Maraş Kelle Paçası 5.11.2021 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Esnaf Odası Lokantacılar,  
    Kebapçılar Tatlıcılar Odası

167. Maraş Tarhanası 23.02.2012 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Ticaret Borsası

168. Mardin Kaburga Dolması 23.12.2009 Mahreç İşareti Mardin Mardin Valiliği

169. Mardin Kibe 23.12.2009 Mahreç İşareti Mardin Mardin Valiliği

170. Mardin Sembusek 23.12.2009 Mahreç İşareti Mardin Mardin Valiliği

171. Mardin İkbebet 23.12.2009 Mahreç İşareti Mardin Mardin Valiliği

172. Mersin Tantunisi 21.03.2017 Mahreç İşareti Mersin Mersin Kebapçılar Lokantacılar  
    Kafeteryacılar ve Pastacılar Esnaf ve  
    Sanatkârlar Odası

173. Merzifon Keşkeği 30.12.2014 Mahreç İşareti Amasya Merzifon Belediyesi

174. Murtuğa 23.11.2017 Mahreç İşareti Van Van Ticaret ve Sanayi Odası

175. Muğla Göce Tarhanası 18.09.2019 Mahreç İşareti Muğla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

176. Muğla Köftesi 17.04.2018 Mahreç İşareti Muğla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

177. Muş Köftesi 7.12.2021 Mahreç İşareti Muş Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

178. Muş Çorti Aşı (Yemeği) 10.01.2019 Mahreç İşareti Muş Muş Bilim Sanayi ve Teknoloji İl  
    Müdürlüğü

179. Nevşehir Testi Kebabı 9.08.2021 Mahreç İşareti Nevşehir Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası

180. Oltu Cağ Kebabı 22.02.2010 Mahreç İşareti Erzurum Oltu Ticaret ve Sanayi Odası

181.  Ordu Tostu 24.05.2021 Mahreç İşareti Ordu Ordu Büyükşehir Belediyesi

182. Ortaklar Çöp Şiş 23.11.2020 Mahreç İşareti Aydın Germencik Belediyesi

183. Puçuko 26.12.2017 Mahreç İşareti Artvin Artvin Ticaret ve Sanayi Odası

184. Pınarbaşı Kara Çorba 29.12.2017 Mahreç İşareti Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamlığı

185. Rize Muhlaması 26.03.2021 Mahreç İşareti Rize Rize Ticaret ve Sanayi Odası

186. Salihli Odun Köfte    20.08.2008        Mahreç İşareti   Manisa Salihli Ticaret ve Sanayi Odası



462 YÜciTA

Ekler

YEMEKLER VE ÇORBALAR

Coğrafi İşaretin Adı Tescil Tarihi Türü İl Tescil Ettiren

187. Samsun Kaz Tiridi 9.07.2013 Mahreç İşareti Samsun Samsun İç Bölge Belediyeler Birliği

188. Sandıklı Kapama Yemeği 17.12.2021 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi

189. Sandıklı Saç Eti 20.01.2022 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi

190. Senirkent Banağı 6.07.2021 Mahreç İşareti Isparta Senirkent Belediyesi

191. Siirt Büryan Kebabı 14.06.2005 Mahreç İşareti Siirt Siirt İl Özel İdaresi

192. Siirt Perde Pilavı 15.07.2004 Mahreç İşareti Siirt Siirt İl Özel İdaresi

193. Sinop Mantısı 20.12.2021 Mahreç İşareti Sinop Sinop Esnaf ve Sanaatkarlar Odası

194. Sivas Köftesi 31.01.2011 Mahreç İşareti Sivas Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

195. Susurluk Tostu 20.11.2017 Mahreç İşareti Balıkesir Susurluk Ticaret Odası

196. Tandırda Van Balığı /  20.01.2022 Mahreç İşareti Van Van Ticaret ve Sanayi Odası
        Tandırda Van İnci Kefali

197. Tarsus Humusu 1.11.2017 Mahreç İşareti Mersin Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası

198. Tarsus Kebabı 17.09.2020 Mahreç İşareti Mersin Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası

199. Taşköprü Kuyu Kebabı 28.07.2016 Mahreç İşareti Kastamonu Taşköprü Belediyesi

200. Tekirdağ Köftesi 7.08.2020 Mahreç İşareti Tekirdağ Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

201. Tire Şiş Köfte 12.02.2021 Mahreç İşareti İzmir Tire Ticaret Odası

202. Tokat Kebabı 31.07.2015 Mahreç İşareti Tokat Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

203. Tunceli Şorbik Çorbası 18.12.2017 Mahreç İşareti Tunceli Tunceli Esnaf ve Sanatkârlar Odası

204. Ulaş Yaprak Döneri 14.07.2020 Mahreç İşareti Sivas Ulaş Kaymakamlığı

205. Uluborlu Banağı 15.02.2018 Mahreç İşareti Isparta Uluborlu Belediyesi

206. Urfa (Şanlıurfa) Frenk Çömleği 1.12.2017 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

207. Urfa (Şanlıurfa) Patlıcanlı Kebabı 21.05.2018 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

208. Urfa (Şanlıurfa)  29.12.2017 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

        Pencer (Pazı) Boranısı

209. Urfa (Şanlıurfa) Su Kabağı Yemeği 21.02.2018 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

210. Urfa (Şanlıurfa) Üzlemeli Pilavı 28.11.2017 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

211. Urfa (Şanlıurfa) İsot Çömleği 1.12.2017 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

212. Urfa Ciğer Kebabı 12.01.2018 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

213. Urfa Eşkili 9.06.2017 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

214. Urfa Haşhaş Kebabı /  13.12.2017 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
       Şanlıurfa Haşhaş Kebabı

215. Urfa Kazan Kebabı /  26.12.2018 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
       Şanlıurfa Kazan Kebabı

216. Urfa Keme Boranısı Yemeği /  4.09.2019 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
       Şanlıurfa Keme Boranısı Yemeği

217. Urfa Kıymalı Söğürme /  29.01.2019 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
       Şanlıurfa Kıymalı Söğürme

218. Urfa Lebenisi 29.12.2017 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

219. Urfa Sac Kavurması /  24.07.2020 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
        Şanlıurfa Sac Kavurması

220. Urfa Soğan Kebabı /  27.12.2018 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
       Şanlıurfa Soğan Kebabı

221. Urfa Tiriti (Şanlıurfa Tiriti) 3.09.2018 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

222. Urfa Yumurtalı Köfte 29.12.2017 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

223. Urfa İçli Köftesi 3.09.2018 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

224. Uşak Tarhanası 21.03.2017 Menşe Adı Uşak Uşak İl Özel İdaresi

Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri ve Geleneksel Ürün Adları 
(Şubat 2022 Tarihi Itibari)
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225. Van Kavut 25.10.2018 Mahreç İşareti Van   Van Ticaret ve Sanayi Odası

226. Van Keledoşu 8.11.2017 Mahreç İşareti Van   Van Ticaret ve Sanayi Odası

227. Van Sengeseri 26.11.2021 Mahreç İşareti Van   Van Ticaret ve Sanayi Odası

228. Yakakent Mantısı 1.12.2017 Mahreç İşareti Samsun Yakakent Belediyesi

229. Yalıköy Köftesi 26.01.2022 Mahreç İşareti Ordu Ordu Büyükşehir Belediyesi

230. Yeşilyurt Kiraz Yaprağı 9.10.2020 Mahreç İşareti Malatya Yeşilyurt Belediyesi
                  Sarma Köftesi / Yeşilyurt Kiraz 
                  Yaprağı Sarması

231. Yozgat Arabaşısı 27.12.2013 Mahreç İşareti Yozgat Yozgat Belediyesi

232. Yozgat Tandır Kebabı 7.12.2017 Mahreç İşareti Yozgat Yozgat Belediyesi

233. Yufkalı Konuralp Pilavı 7.05.2021 Mahreç İşareti Düzce Düzce İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

234. Çakallı Menemeni 25.02.2020 Geleneksel Ürün Adı  Samsun Samsun Ticaret Borsası

235. Çankırı Sarımsaklı Et 25.07.2019 Mahreç İşareti Çankırı Çankırı Belediyesi

236. Çankırı Tutmaç Çorbası 1.06.2021 Mahreç İşareti Çankırı Çankırı Belediyesi

237. Çayeli Kuru Fasulye Yemeği 2.01.2018 Mahreç İşareti Rize   Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası

238. Çine Köftesi 29.11.2018 Mahreç İşareti Aydın Çine Belediyesi

239. Çorum Kuru Mantısı 22.12.2021 Menşe Adı Çorum Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği

240. Ödemiş Köftesi 12.04.2021 Mahreç İşareti İzmir Ödemiş Ticaret Odası

241. İhsangazi Ekşili Pilavı 17.09.2021 Mahreç İşareti Kastamonu İhsangazi Belediyesi

242. İnegöl Köfte 28.02.2006 Mahreç İşareti Bursa İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası

243. İskilip Dolması 19.04.2010 Mahreç İşareti Çorum İskilip Belediyesi

244. İskilip Ramazan Keşkeği 23.09.2021 Mahreç İşareti Çorum İskilip Belediyesi

245. İzmir Kumrusu 7.12.2017 Mahreç İşareti İzmir İzmir Ticaret Odası

246. Şanlıurfa Çiğ Köfte 18.03.2009 Mahreç İşareti Şanlıurfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

247. Şevketi Bostan / Şevket-i Bostan 11.08.2021 Geleneksel Ürün Adı  Aydın Söke Ticaret Odası

248. Şuhut Keşkeği 11.12.2018 Mahreç İşareti Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi

1. Antep Sumağı 8.07.2021 Mahreç İşareti Gaziantep Gaziantep Ticaret Borsası

2. Arapgir Mor Reyhanı 8.12.2017 Menşe Adı Malatya Arapgir Belediyesi

3. Delice Doğal Kaynak Tuzu 9.02.2022 Menşe Adı Kırıkkale Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası

4. Denizli Kekiği 7.04.2021 Menşe Adı Denizli Pamukkale Belediyesi

5. Düzce Acıkası 28.12.2017 Mahreç İşareti Düzce Düzce İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

6. Kayseri Cırgalan Biberi 6.10.2020 Menşe Adı Kayseri Kocasinan Belediyesi

7. Kemah Doğal Kaynak Tuzu 3.09.2021 Menşe Adı Erzincan Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

8. Maraş Sumak Ekşisi Akıtı 13.04.2018 Mahreç İşareti Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

9. Nizip Nanesi 12.03.2020 Menşe Adı Gaziantep Nizip Ticaret Borsası

10. Oğuzeli Nar Ekşisi 3.12.2020 Mahreç İşareti Gaziantep Oğuzeli Belediyesi

11. Safranbolu Safranı 18.03.2011 Menşe Adı Karabük Safranbolu Esnaf ve Sanatkârlar Odası

12. Tarsus Biberiyesi 3.02.2022 Mahreç İşareti Mersin Tarsus Belediyesi, Tarsus Orman  
    İşletme Müdürlüğü

13. Türk Defnesi 18.08.2021 Mahreç İşareti   Tarım ve Orman Bakanlığı Orman  
    Genel Müdürlüğü

YIYECEKLER IÇIN ÇEŞNI / LEZZET VERICILER, SOSLAR VE TUZ
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Göstermiş oldukları hızlı gelişme ile günümüzde küresel bir olguya dönüşen 
Coğrafi İşaretler, bir yandan çok amaçlı koruma araçları, 

diğer yandan kırsal kalkınmanın en önemli politika aracı olarak 
Yöresel Ürünler ve Coğrafi  İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA)’nın 

temel çalışma ve araştırma alanını  oluşturmaktadır.

Kökenleri 1995 Barcelona Zirvesi’ne kadar inen ve 1997 yılından itibaren 
Akdeniz Üniversitesi, “Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi”nin 

temel çalışma alanlarından birisini oluşturan Coğrafi  İşaretler,
“3. Uluslararası Antalya Coğrafi  İşaretler Semineri” bitiş bildirgesi ile 

15 Ekim 2012 tarihinde kurulan YÜciTA’nın ana araştırma konusu olarak 
belirlenmiş ve konu üzerindeki yoğun çalışmalar 

günümüze kadar ulaşmıştır.

YÜciTA, Türkiye’de ideal bir Coğrafi  İşaretler sisteminin kurulması için 
çaba harcayan gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
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