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hocamız Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu liderliğinde Türkiye’de
ideal bir Cİ sisteminin kurulabilmesi için çalışıyoruz.
“Coğrafi İşaret” konusunda farkındalık yaratmanın önemli
bir misyon olduğuna inanıyor, özellikle tarım ve gıda
ürünlerinde yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz. Bu inanç
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çalışma arkadaşları son bültenden bu yana pek çok etkinlik gerçekleştirdi.
Kasım başında başkanımız Yavuz Tekelioğlu “Tele 1”de sevgili Tuluhan Tekelioğlu’nun
“Hayatın Rengi” programında Türkiye’deki Cİ çalışmalarını anlattı. Yayına sevgili Özlem
Sarı, Neşe Biber ve Berrin Bal olarak çalışmalarımızın Cİ üzerindeki etkilerinden bahse‐
derek eşlik ettik.
Kasım ayında “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabının peynir rotalarını kapsayan bir saha
çalışması gerçekleştirdik. Türkiye’nin yerel peynir zenginliğini gözler önüne seren rota
Balıkesir Belediyesi evsahipliğinde Güre’de başlayıp Bigadiç’te tamamlandı. Üreticileri ve
ürünlerini yerinde gözlediğimiz Türkiye’nin ilk peynir rotası ile ilgili bülten yazımızı keyifle
okumanızı diliyoruz.
Başkanımız Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu 11‐17 Kasım tarihlerinde Fransa Montpellier’de
“Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve Bölgesel Gelişme” konulu seminere katılarak
“Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve Son Gelişmeler” hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Saha
çalışmalarında Cevennes tatlı soğanı, Pic Saint Loup Şarabı, Camargue boğası ve pirinci
incelemeleri yapıldı. Hocamızın seminer gözlemlerini aktardığı yazısından öğreneceğimiz
çok bilgi var.
28 Kasım’da Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun resmi davetlisi olarak Cİ toplantısına katılan
YÜciTA Türkiye’den davet alan tek “Sivil Toplum Örgütü”ydü. YÜciTA kurucu üyesi Prof.
Dr. Selim Çağatay hocamızın Budapeşte seminerindeki gözlemleri gelecek planlarımıza
yön verdi. Aynı tarihlerde uluslararası Antalya Growtech tarım teknolojileri fuarı sevgili
Ali Şevki Akay tarafından izlendi. FAO‐Cİ seminerinin ardından 17‐19 Aralık’ta YÜciTA
üyesi sevgili Celal Bülbül, Selim Çağatay hocamız ile uluslararası Antalya TAIEX toplantıs‐
ında Finike Portakalı’na değer zinciri yaratılması konusunda saha etkinliğinde yer aldı.
2020 çalışmalarımız için önemli uluslararası bu katılımlar bülten sayfalarında detaylı
olarak yer alıyor.
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5‐8 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen Kooperatif Fuarı’nda YÜciTA pay‐
daşlarından Metro Grosmarket kooperatifçiliğe katkıları nedeniyle Sevgili Birol Ula‐
şan eliyle ödülünü aldı. YÜciTA üyesi Özlem Sarı ‘da Cİ ürünlerinin kooperatifler bün‐
yesinde üretimine örnek olarak Kapıdağ mor soğanı modelini fuarda paylaştı.
12‐18 Aralık “Yerli Malı Haftası”nda Türkiye’nin farklı noktalarında faaliyetlerde bu‐
lunan YÜciTA üyelerine, hocamız Yavuz Tekelioğlu dört ayrı okulda verdiği konfer‐
ansla katkı sağladı. Değişik dönemlerde değerli akademisyen YÜciTA üyeleri İTÜ’den
Prof. Dr. Beraat Özçelik, Burdur MAKU’dan Prof. Dr. Seval Kırdar, Akdeniz Üni’den
Dr.Mehmet Zanbak çeşitli yayın organları ve akademik sunumlarıyla Cİ farkındalık
çalışmalarında bulundular.
Ülke TV 12 Aralık tarihinde “Memleket Meselesi” programında hocamız Yavuz Teke‐
lioğlu, YÜciTA üyeleri Tigem Genel Müdürü Ayşin Işıkgece ve Bereketli Eller Kadın
Kooperatifi Başkanı Özlem Sarı’yı ağırladı. Tarım, gıda, ata tohumları, kültürel yerel
değerler, kooperatifleşme gibi Cİ’nin temel konularının konuşulduğu unutulmaz bir
yayın gerçekleştirildi.
Türkiye’nin dört bir yanında “Coğrafi İşaretlerde Markalaşma” paylaşımları yapan
YÜciTA Üyesi sevgili Derya Kılıç ‘Yerli Market Haftası’ kapsamında “Yöresel Ürünlerin
Perakendeye” katkısı hakkında bir konuşma yaparken, Metro’nun 18 Aralık tarihinde
Gastrometro’da düzenlediği 2.İstanbul Coğrafi İşaret Zirvesi YÜciTA’nın katılımıyla
gerçekleşti. Bu dinamik etkinlikte YÜciTA üyesi sevgili Nilhan Aras moderatör‐
lüğünde hocamız Yavuz Tekelioğlu bir sunum gerçekleştirdi.
YÜciTA ve Alanya Ticaret‐Sanayi Odası işbirliğinde 19 Aralık’da gerçekleşen “Alanya
Coğrafi İşaretlerin Neresinde?” seminerinin açılış konferansı Prof. Dr. Yavuz Teke‐
lioğlu tarafından yapıldı. “Coğrafi İşaretlerde Türkiye ve Dünya Uygulamaları”nı
merkeze alan seminere YÜciTA üyeleri sunumlarıyla katkı sağladılar .
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Seminer ile ilgili detayları bülten içeriğinde keyifle okuyacağınızı tahmin ediyoruz.
Bolu YÜciTA’nın çalışkan üyesi yüksek gıda mühendisi Cem Kösemeci Bolu ilçelerin‐
den Kıbrısçık’ta yaptığı saha araştırmasında Kıbrısçık kürülü, yayla çöreği ve tepsi
böreğini kayıt altına aldı. İlçenin tescil bekleyen Kıbrısçık pirincinin azalan üretimi
için görüşmeler yapan Cem Kösemeci Bolu Balı’nın Coğrafi işaret tescili ve denetimi
konusunda da üreticiler için bir sunum gerçekleştirdi.
İletişim konusunda etkin YÜciTA üyesi sevgili Erdem Ak her çarşamba 19.30’da
TvDEN ekranlarında “Tarım’da Gündem” programında yer alarak ağın etkin seslerin‐
den biri oldu.
Aralık ayında ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabındaki iki nadir peynirimizin resmi
olarak İtalya ‐ Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı “Ark of Taste” listesinde yer aldığı
haberini aldık. Dünya mirası Bükdere Küflü Katık ve Eğridere İçi Yünlü Tulum
peynirlerini bülten sayfalarında keyifle okumanızı diliyoruz.
2020 yaklaşırken aldığımız güzel haberlerden bir diğeri de Tarım Orman Bakanlığı’nın
‘III. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi’nde yer alan “Coğrafi İşaretli ürünler, mar‐
kalaşma ve katma değerli üretim ile pazar çeşitliliğinin artırılması, coğrafi işaretlerin
‘yönetişim ve denetleme’ süreçlerinin gözden geçirilerek mevzuatın tamamlanması”
maddesi oldu. Bu haberle ülke için yaratılacak ideal bir coğrafi işaret sistemine olan
umut ve inancımız arttı. Tarım Bakanlığı’nda TİGEM gibi bir kurumun başında Cİ me‐
selesini Yavuz hocamızla birlikte en iyi bilen isimlerden, Yücita gönüllüsü sevgili Ay‐
şin Işıkgece’nin bulunması umudumuzu daha da güçlendiriyor.
YÜciTA olarak hayallerimiz, inancımız, çalışma azmimizle 2020’ye hazırız…
Aramıza katılan yeni üyelerimizle daha güçlüyüz.Yapacak çok iş, katkı sağlayacak çok
projemizin olduğu bilinciyle hedeflerimize çalışacağız.
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İnanıyoruz ki 2020, YÜciTA’nın katkılarıyla Cİ konusunda kurumsal yapılanmada yol
alınan bir yıl olacak.
Ve diliyoruz ki 2020, Yavuz Hocamızın yıllardır hayalini kurduğu “Türkiye Coğrafi İş‐
aretler Enstitüsü”nün temellerinin atıldığı tarih yazan bir yıl olsun.
Her zaman dediğimiz gibi “Her şey Türkiye için”
Sevgi ve saygılarımızla,
Berrin Bal ONUR

YÜciTA yerli malı haftası etkinlikleri
Antalya Muratpaşa Belediyesi kreşleri, 13 Aralık 2019
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ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
YENİ ÜYELERİMİZ

Vedat BAŞARAN

Ebru BAYBARA

Gökmen GÜNDOĞDU
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Yasmina LOKMANOĞLU

Vedat DEMİR

İlkay KANIK

İrfan ÖNAL

Nilhan ARAS

Hilman KOPUZ
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YÜciTA
TELE 1’DE TULUHAN TEKELIOĞLU’NUN “HAYATIN RENGI” PROGRAMI’NIN
KONUĞU OLDU
Coğrafi işaretler ve YÜciTA konusunda önemli bir farkındalık yaratan 2 saatlik bu canlı
yayın 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşti. Yayına başkanımız Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu,
üyelerimiz Berrin Bal ve Neşe Biber ile Özlem Sarı katıldılar.
Coğrafi işaretlerin ekranlarda yeterince yer almadığı

ülkemizde bu yayının gerek

süresi ve gerekse kalitesi bakımından bir ilki oluşturduğu söylenebilir.
Yavuz hocamız tüm yönleriyle coğrafi işaretleri sunarken Türkiye için arz ettikleri önemi
vurgulamış ve kullanılmaya başlanan coğrafi işaret amblemlerini izleyenlere tanıtarak,
ülkemiz uygulamaları üzerinde durmuş, temel sorunları ve çıkış yollarını belirtmiştir.
Çalışmalarıyla Türk peynirciliğinde yeni bir sayfanın açılmasına öncülük eden Berrin Bal
ve Neşe Biber uzun soluklu araştırmalarının sonucu olan ilk eserleri “Peynir aşkına” ve
geçtiğimiz yıl “World Cook Book Award” yarışmasında kategorisinde dünyanın en iyi
kitabı seçilen “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabını tanıttılar.
Türkiye’nin ilk kadın Ticaret Odası Başkanı olan üyemiz Özlem Sarı’da kurmuş oldukları
ve başkanlığını yürüttüğü “Kapıdağ Bereketli Eller Kadın Kooperatifi” ile nasıl 200 kadı‐
nın yaşamına dokunduklarını ve Türkiye dahil dünyada sadece üç ülkede yetiştirilen an‐
cak ülkemizde kaybolmak üzere olan “Kapıdağ mor soğanı”nı nasıl kurtardıklarını büyük
coşkuyla anlattı. Erdek Ticaret Odası başkanı olan sayın Sarı ayrıca “Kapıdağ mor soğa‐
nı”nına tescil aldıklarını ve ürünlerini coğrafi işaret amblemleri ile pazarladıklarını vur‐
gulayarak bu süreçlerde Metro Toptancı Market’ten önemli destek aldıklarını söyledi.
Sayın Sarı ayrıca, YÜciTA’ya üye olmaları ile ufuklarının çok açıldığını ve başarılarında
da bunun son derecede etkili olduğunu belirtti.
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YÜCİTA BALIKESİR’DE
9‐10 KASIM 2019
50 PEYNİRLİ ŞEHİR BALIKESİR
Balıkesir Peynir Rotası
Balıkesir Belediyesi ev sahipliğinde 50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabının tanıtımı için
Güre’de başlayıp Bigadiç’te biten peynir gezisi Türkiye’nin ilk peynir rotası olarak 9‐10
Kasım tarihinde gerçekleşti.
Yöresel ürünleri ve üretimlerini yerinde görüp topraktan tabağa süreçlerine tanık
olduğumuz ürünler arasında Cİ tesciline sahip Edremit Körfez Zeytinyağı, Balıkesir Höş‐
merim ve Susurluk ayranı da yer aldı.
Rotamızın ilk noktası Gömeç Akkızhan Çiftliği’nde zeytinli, dut yapraklı, karanfilli sepet
tulum peynirlerini tattık, kirlihanım peynirinin 30 aylık Gömeç usulü ile buluşup,
zeytinyağı ve sirke mucizesini sevgili Gizem ve Mehmet Manisalı’dan dinledik.
Manisalı ailesi iyi tarım yöntemleriyle zeytin ve üzüm yetiştirilen, koyun besiciliği yapı‐
lan, sütlerin peynire dönüştürüldüğü, aynı zamanda zeytin konseptli küçük bir oteli olan
Akkızhan Çiftliği’nin sahipleri. İsmini bölgenin meşhur otu şevketibostanın diğer adı
“akkızlar”dan alan çiftlik tarımsal ve hayvansal aile çiftçiliği üretim modelinin iyi bir
temsilcisi. İşletme içindeki

Öz‐ Em Mandıra nisan‐temmuz ayları arasında kendi

koyunlarının günlük sütünü işliyor. Salamura peynir, sepet peyniri ve tulum peyniri için
inek sütünü çevredeki köylerden alıyor, yıllık 4 tona yakın peynir üretiyorlar.
Peynirleri hakettikleri olgunluğa getirmeden satmayan, çevreye duyarlı, yerel gıda
kültürünü koruyan Akkızhan Türkiye’nin önemli bir agro‐turizm işletmesi olarak dün‐
yadaki modellerini aratmıyor.
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İkinci durağımız Burhaniye Sarıbaş Mandıra’da sütün baştan sona yolculuğuna, nasıl çe‐
şitlendiğine tanık olduk.
Sarıbaş Mandıra Körfez’in önemli ilçesi Burhaniye’de bölgenin geleneksel peynirlerini
teknoloji ile birleştirerek üreten özel bir işletme. Burada, Edremit, Gömeç, Ayvalık,
İvrindi, Havran ve Bergama ilçelerinin etkileşimi sayesinde sepet peyniri, salamura tu‐
lum ve kelle peynirleri üretiliyor. Çeşit çeşit peynir tadılan mandırada, sakızlı kelle
peyniri öne cıkarken, geleneksel peynir ustamız Hüsnü Usta ve gıda mühendisi Burcu
Hanım her türlü soruya cevap vererek , topraktan tabağa peynirin aşamalarını paylaştı‐
lar.
Tarihi Kentler Birliği üyesi Sındırgı ilçesi ile Balıkesir’in iç bölgelerine uzandık. İlin coğrafi
olarak üçüncü büyük ilçesi 74 mahallesi, 35.000 nüfusuyla Sındırgı, kimlikli dokusu, tari‐
hini koruma gayreti, son yıllarda gelişen jeotermal tarım uygulamaları, zengin
coğrafyasıyla geleceğe umutla bakan bir ilçe. Hisaralan ve Emendere gibi şifa kaynağı
kaplıcaları, kolonyasıyla ünlü Kertil, Cüneyt Çayı Vadisi, Düvertepe Sarı Alan Yaylası, Si‐
nandede yaylaları birer cennet köşe.
Konar‐göçerlerin yaylacılık sevdasıyla yıllarca rağbet ettikleri bu güzel sınır ilçe, dağlık
ormanlık bölgelerinin bolluğuyla, Simav, Ilıcalı ve Cüneyt çaylarının bereketiyle Balıke‐
sir’in güneydoğusunda doğal cazibesini koruyor ve keşfedilmeyi hak ediyor.
Kitabın ödül kutlamasına ev sahipliği yapan Sındırgı’da Tarihi Kışla Müze Han’ın ba‐
hçesinde üreticiler için hazırlanan standlarda Ark of Taste listesine giren peynirler başta
olmak üzere, 20 ilçeden 50 çeşit peynir ve yöresel lezzetler görücüye çıktı. Semaverde
demlenen çaylar, Susurluk’un bol köpüklü ayranı, Balıkesir Höşmerim’i yüzlerce konuğa
ikram edildi .. Üretenlerin bilgilendirmesiyle Manyas’ın kellesinden Ayvalık’ın kirli‐
hanımına, Gönen’in yörük peynirinden, Havran’ın Ala maya peynirine çeşit çeşit
peynirler tadıldı.
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Eti ve sütü ile ünlü Bigadiç’te gerçekleşen akşam yemeğinde bölgenin lezzetli oğlak et‐
ine yerel lezzetler eşlik etti. Bu yerel lezzetlerden biri 100 yıldır geleneği bozmadan üre‐
tilen Baş Helva oldu.
Balıkesir Dursunbey ilçesinde 200 yıldır süren, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası
listesine alınan geleneksel Barana Sohbetleri türkü ekibinin gösterisi yemeği bir şenliğe
çevirdi.
Dolu dolu bir güne sığdırılan Balıkesir peynir rotası iki yıl boyunca gezip keşfettik‐
lerimizin küçük bir bölümünün aktarımıydı. Balıkesir’in agro‐turizm potansiyelini ortaya
koyan etkili bir başlangıç oldu. İnancımız bu rotaların etkin hale getirilmesinin yereli,
kırsalı, ürünü, üreticiyi güçlendiren kalkınma araçlarına imkan tanıyacağı.
Biliyoruz ki Türkiye’nin her noktası keşfedilmeyi bekleyen yerel ürünlerle dolu. Balıkesir
özgün kaynaklara dayalı bilimsel temelli bu kitap çalışmasıyla pek çok yerel özelliğini,
yok olmaya yüz tutan geleneksel değerlerini, en önemlisi 50 peynirini kayıt altına aldı.
Bu nedenle rahatlıkla Türkiye’nin en çok peynir çeşidine sahip şehri Balıkesir’dir diye‐
biliyoruz.
Kitabın yerel peynirlerimizin ulusal ve uluslarası ekonomik potansiyelini geliştirerek de‐
ğer zinciri yaratacak öncü çalışmalara ilham olacağı inancıyla yola çıkmıştık. Şimdi de
Balıkesir’in iki önemli değeri zeytin ve ekmek için yeni yolculuklarımız başlıyor. Peynir‐
den sonra bir kültür serisi olarak devam edecek Zeytin ve Ekmek ile ilgili çalışmalar
Balıkesir’i gastronomi rotalarında yepyeni açılımlara götürecek.
Yolun açık olsun 50 Peynirli Şehir ; Balıkesir ….
Berrin Bal – Neşe Biber
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AKKIZHAN ÇİFTLİĞİ, KİSTHENE-SİRKE, ZEYTİN VE DOĞAL ÜRÜNLER
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ÖZEM ZEYTİNYAĞLARI
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ÖZEM MANDRA
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KEPSUT BÜKDERE KÜFLÜ DERİ KATIK PEYNİRİ
Türkiye / Marmara Bölgesi / Süt ve Süt Ürünleri

Küflü deri katık peyniri, yağsız keçi sütünden yapılan torba yoğurdunun ön olgunlaştırı‐
lıp deriye basılmasıyla elde edilen özel bir süt ürünüdür.
Dağarcık denilen derilerde 9 ay olgunlaştırılan, küf damarlarının oluşmasıyla tüketime
hazır hale gelen Türkiye’nin nadir tulum peynirlerinden biridir.
Balıkesir iline bağlı Kepsut’un Bükdere köyü Kubaş Yörükleri’nin yaşadığı ormanlık bir
bölgede yer alır. Süt hayvancılığı ile geçinen Bükdere köylüleri, yörük kültürünü yaşat‐
maya devam etmektedir. Küflü deri katık peynirinin yapım aşamaları Bükdere Köyü’nde
üretimi geleneksel olarak devam ettiren köy kadınları aracılığıyla kayıt altına alınmıştır.
Yerli keçilerden elde edilen süt kaynatılır, yağı alınır, yoğurtla mayalanır. Yoğurt tutunca
özel pamuklu torbaya yerleştirilir, asılarak süzdürülür. Tuzlanıp 2‐3 gün dinlendirilir. Su‐
yunu iyice atınca bez torbadan çıkarılıp tekrar tuzlanarak özel hazırlanmış deri tuluma
sıkıca basılır. Ustalık isteyen tuluma basma işleminin ardından doğadan toplanan malze‐
melerle, ideal olgunlaşmayı sağlayacak yapı hazırlanır. En alta “karataş” denilen köyün
özel siyah renkli taşı, onun üzerine bir meşe türü olan mazı çalısı konulur.
Mazının üstüne yerleştirilen deri torbanın üzerine tekrar mazı ve en üste karataş konu‐
lup bekletilir. Karataş, ağırlığı sayesinde peynirin neminden iyice kurtulmasını, aradaki
çalılar hava geçişine imkân sağlar. Bu süreçte peynirin içindeki su derinin dışına sızarken
deri pamuklu bezlerle her gün temizlenir
Serin kilerlerde bekletilip olgunlaştırılan peynirin içinde dokuzuncu aydan itibaren ince
küf damarları oluşmaya başlayınca tüketime hazır hale gelir.
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Peynirin basıldığı derinin hazırlanışı peynirin yapımı kadar incelik, bilgi ve özen gerekti‐
rir. Dağarcık denilen derinin içi ve dışı neredeyse bir kumaş inceliğine gelinceye kadar
inceltilir, temizlenir. Yıkanır, kurutulur, kurutma sırasında tuzlanır. Deri, kızıl pelit ağacı
kabuklarıyla hazırlanan kaynar suya hem renklendirme hem de hayvansal kokunun gi‐
derilmesi için yatırılır. Sudan çıkarılıp tekrar kurutulan deri torba şeklinde dikilip hazır
hale getirilir.
Kepsut Bükdere’nin küflü deri katık peyniri bekledikçe keskinleşen güçlü aroma ve hafif
ekşimsi bir tada sahiptir. Kızartılarak erişte ve çorbalara lezzet katar, ekşi mayalı köy ek‐
meği ve böreklere “katık” edilerek tüketilir.

Kaynak : 50 Peynirli Şehir Balıkesir
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SINDIRGI EĞRİDERE YÜNLÜ TULUM
Türkiye / Marmara Bölgesi / Süt ve Süt Ürünleri
Eğridere yünlü tulumu, yerli karasığır inek sütlerinden yapılarak derinin yünlü tarafına
basılarak olgunlaştırılan nadir bir tulum peyniridir. Balıkesir Sındırgı’ya bağlı
Eğridere’nin Çavdar mevkii‘nde birkaç Yörük aile tarafından üretimi devam ettirilmekte‐
dir.
Eğridere 140 hanesi, 500’den az nüfusu ile Sındırgı’nın yüksek dağlık bölgesinde yer alan
yedi Yağcıbedir köyünden biridir. Yağcı Bedir aşireti Osmanlı arşivlerinin yazılı kayıtların‐
da ilk 1530’larda rastlanan bir Yörük grubudur. Belgeler Yağcıbedir adını Yörük grubu‐
nun içinde ok ve yayı çok iyi kullanan Bedir isimli bir beyden aldığını aktarmaktadır. 500
yıllık yazılı geçmişleriyle bölgeye büyük bir kültür taşımış olan Yağcıbedirler, geçim kay‐
nakları olan tarım, hayvancılık ve ünlü Yağcıbedir halı dokumacılığını günümüzde de
sürdürmektedir. Geleneksel olarak üretmeye devam ettikleri “içi yünlü tulum” kaybol‐
maya yüz tutan bir değer ve kültür mirası olarak korunmayı ve yaşatılmayı sonuna ka‐
dar hak etmektedir.
Bu nadir peyniri üreten Cennet Keskin ve gelini Müzeyyen Keskin geleneksel halı doku‐
macılığını sürdüren, hayvancılığı ve sütü işlemeyi iyi bilen üretken Yağcıbedir kadınları‐
nın temsilcilerinden
Tulum peyniri dağlarda özgürce gezip otlayan karasığırların sütlerinden yapılır. Kır ineği
de denilen, keçi ruhlu karasığırların gün boyu dolaşmaları yağlarının az, etinin bol olma‐
sını, süt içeriğinin de zenginleşmesini sağlar.
Çiğ inek sütü şirden mayası ile mayalanır. Pıhtılaşan süt beze süzülerek taşla baskılanır.
Tuzlanıp kapalı1 ay bekletilerek ön olgunlaşması sağlanır. Ardından temizlenmiş derinin
yünlü kısmına basılır.
***
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Derinin hazırlığı için, koyun derisinin iç yüzeyi dikkatlice, bıçak izi olmayacak şekilde sıy‐
rılır, yıkanır, güneşte kurutulur. Kuruduktan sonra nemlendirilerek dış yüzeyi bir miktar
tıraşlanır, taranır, tekrar kurutulur. Biçimine göre açık yerleri dikilir. Peynir hiç hava al‐
mayacak şekilde hazırlanan tulumun yünlü yüzeyine basılarak tulumun ağzı iple bağla‐
nır. Hazırlanan tulum nemlenip koku yapmaması, havalanması için açılıncaya kadar gün
aşırı çevrilir. Baharda yapılan peynir aralık ayında ideal olgunluğa ulaşır.

Beyaz renkte partiküllü, dağılır yapıda, oldukça yağlı, keskin tatta bir tulum peyniridir.

Kaynak : 50 Peynirli Şehir Balıkesir

SAYI: 9/ 2020

Sayfa 19

50 PEYNİRLİ ŞEHİR BALIKESİR
KİTAP LANSMANI

ÇALIŞMANIN YAZARLARI ÜYELERİMİZ BERRİN BAL ve NEŞE BİBER
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BALIKESİR
ZENGİN GASTRONOMİ , ZENGİN FOLKLOR
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BALIKESİR’İN HAZİNELERİ
PEYNİRLER DE , SUNUMLAR DA GÖZ KAMAŞTIRICI...
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GECENİN YILDIZLARI !!!
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YÜCITA FRANSA KOLOKYUMU’NDA
Association des Echanges Méditerranéens tarafından her yıl düzenlenen Akdeniz Bu‐
luşmalarının XVIII.’si, 11‐17 Kasım 2019 tarihleri arasında Fransa’nın Akdeniz kenti
Montpellier’de gerçekleştirildi. « Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve Bölgesel Ge‐
lişme » konulu bir kolokyum ve 5 günlük saha çalışmasından oluşan etkinliğin ev sahi‐
pliğini Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü yaptı.
YÜciTA adına kolokyuma katılan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu « Türkiye’de Coğrafi İşare‐
tler, Son Gelişme ve Sorunlar » başlığını taşıyan sunumundan sonra etkinliğin ikinci gü‐
nü gerçekleştirilen kapanış panelinde de yer aldı.
« Akdeniz ülkelerinde kalite işaretlerinin durumu ve tüketicilerin beklentisi » ,
« Coğrafi işaretlerde başarı koşulları », « Rollerin kamu güçleri ve professiyoneller
arasında paylaşımı» ve « Her plan düzeyinde makro ve mikro ekonomik sonuçların
değerlendirilmesi » başlıklarını taşıyan 4 oturumlu kolokyum , genel değerlendirme ,
sorun ve sonuçların tartışıldığı panelle sona erdi.
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KOLOKYUM
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KOLOKYUM SAHA ÇALIŞMALARI
11‐14‐15‐16‐17 Kasım 2019
Saha çalışmaları l’Oulivie isimli bir zeytinyağı fabrikası ve bir kooperatifle dört tescilli
coğrafi işareti içeriyordu. Bunlar Oignon doux des Cevennes AOP, (Cevennes tatlı
soğanı ), Riz de Camargue AOP (Camargue pirinci), Sel de Camargue AOP, (Camargue
tuzu) ve Torro de Camargue AOP (Camargue boğası) idi.

Yoğunluk nedeniyle bu

sayımızda sadece Cevennes tatlı soğanı na yer vereceğiz.
Montpellier Akdeniz Tarım
Enstitüsü,

aralarında Tür-

kiye’nin de bulunduğu 6 Akdeniz ülkesi tarafından 1963
yılında kurulan Akdeniz Ülkeleri Tarımsal Araştırmalar
Merkezine (CIHEAM- Paris)
bağlı 4 enstitüden birisidir.
Diğerleri; İtalya,Yunistan ve
İspanya’dadır.
CIHEAM halen 12 üyeye
ulaşmış bulunmaktadır.

Kolokyum katılımcıları
Enstitü Müdürü Prof. Dr.
Pascal Bergeret ile birlikte

SAYI: 9/ 2020

Sayfa 27

I’OULİVİE ve HUİLERİE COOPERATİVE de CLERMONT
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CEVENNES TATLI SOĞANI
( Oignon doux des Cévennes )
Fransa’nın Gard departmanı sınırları içinde üretien Cévennes soğanı kabuğu fildişi‐bakır
renginde, içi beyaz tatlı, sulu ve kıtır kıtır bir soğan. Sıra dışı bir ürün. 2008 yılından beri
AB koruması altında. Koruma türü « Menşe adı » (AOP)
Cevennes dağlık bir bölge. Hayvancılığın dışında tarımsal faaliyetler yok gibi. Bu da to‐
prakların çok sınırlı olmasından kaynaklanıyor. Mevcut toprakların da çok eğimli olması
çiftçileri teraslamaya yönlendirmiş. Çok engebeli rölyef, parçalı parseller mekanizasyo‐
nu engelliyor. Cévennes soğanı teraslarda üretilen tek soğan. İnsan eli tarafından yarat‐
ılmış ve korunmuş bu

üretim biçimi zanaatsal bir çalışma gerektiriyor. Soğanların

ekim, dikim, üretim ve işlenmesinin üretim coğrafi alanı içinde gerçekleştirilmesi zorun‐
lu. Kurak yazları ve bol yağışları ile Akdeniz iklimi ilkbahar başında başlayan ve sonba‐
har yağmurları gelmeden sonuçlanan üretim sürecinin kısa olmasını sağlıyor.
Cévennes soğanı bölge gastronomisinin simgesi ..Her sene yapılan bir de hasat bay‐
ramları var.
Üreticiler « Origine Cévennes » adlı kooperatifin çatısı altında örgütlenmişler. Koopera‐
tif ürünün işlenmesi, paketlenmesi, stoklanması ve pazarlanmasından sorumlu.
2019 verilerine göre üretim 2 400 ton, ekim alanı teraslardaki 2000 parselde 98 aile
işletmesi tarafından gerçekleştiriliyor. Üretimin %10’u ihraç ediliyor.
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ÜRETİM ALANLARI ve SÜRECİ
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BİR ÜRETİCİ ve KOOPERATİF TOPLANTI SALONU
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ORIGINE CÉVENNES KOOPERATİFİ İŞLEME TESİSLERİ
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE
COĞRAFİ İŞARETLERLE İLGİLİ GELİŞMELER
AB’de coğrafi işaretlerle ilgili ilginç gelişmeler söz konusu. Bunların başında Brexit geli‐
yor. İngiltere’nin AB’nden çıkması hem İngiltere hem de AB’nin 27 ortağı için belirsizlik‐
ler yaşatacak . Bu konu Komisyonun Londra ile müzakerelerinde başını bayağı ağrıtı‐
yor..Komisyon Brexit’in mevcut fikri mülkiyet haklarının kaybına yol açmamasını düşü‐
nüyor ve bu konuda tavrı kesin. Nitekim eylül ayında yayınladığı bir dokümanda, İngil‐
tere’nin korumanın geleceğini teminat altına alması için bir yasal düzenleme yapması
gerektiğini, bunun da AB yasal düzenlemeleri ile uyumlu olmasını ve coğrafi işaretlerin
Brexit sonrası da otomatik bir tanımadan faydalanmaları gereğini savunuyor. Konu ile
ilgili müzakereler sürüyor, sonucu bekleyip göreceğiz.
Coğrafi işaretlerle ilgili bir diğer gelişmede Feta peyniri ile ilgili.. AB Komisyonu Dani‐
marka hükümetini 27 Kasım 2019’da Avrupa Adalet Divanı’na şikayet etti. Şikayetin ge‐
rekçesi Danimarka’daki peynir üreticilerinin ürettikleri beyaz peynirleri “Feta” ismiyle
ihraç etmeleri.
Bu durum şüphesiz önemli bir coğrafi işaret tecavüzü oluşturuyor..Bu konuyla ilgili ihti‐
laflar yıllarca sürmüş 2005 yılında Avrupa Adalet Divanı almış olduğu kararla Feta’nın
sadece Yunanistan’da üretilebileceğini belirtmişti…Danimarka’nın yararına olmayacak
karar bakalım ne zaman çıkacak?
Fransa’nın imajı olarak kabul edilen ve çiğ sütten yapılan Normandiya bölgesi peyniri
Camembert’de çok zor günler yaşıyor ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Sorun Av‐
rupa’nın bir numaralı peynir üreticisi olan Lactalis’in üretim maliyetlerini düşürmek için
sağlık güvenliğini bahane ederek Nisan 2007’de coğrafi işaret kriterlerini bırakarak, pas‐
törize sütle Camembert üretimine geçmiş olması. Oysa coğrafi işaret

kriterlerine gö‐

re üretilen Camembert’in sahip olduğu özgün nitelikler, çiğ sütten üretilmesinden kay‐
naklanıyor. Lactalis 1960 yılından bu yana çiğ sütle Camembert üreten birçok mandıra‐
yı satın almış ve günümüzde Camembert üretiminin %90‐95’ini temsil ediyor.
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Normandiya bölgesinde halen çiğ sütle Camembert üretimlerini sürdüren mandıraların
sayısı ise sadece 13 ve bunlar 4 300 tonluk üretimle , 90 000 tonluk endüstriyel üretimin
sadece % 4,5‐5’ini oluşturuyor . Nisan 2018’de Fransa “Ulusal Köken ve Kalite Enstitüsü”
INAO’da sağlanan uzlaşma ile sorunun çözülmesi konusunda bir adım atılmış olsa da
Camembert üreticileri Lactalis’in pastörize sütle Camembert üretmelerine rıza gösterse‐
ler de Cİ logosunu kullanmasına şiddetle karşı çıkıyorlar, zira tescil belgesine göre ancak
çiğ sütle üretim yapan mandıralar bu logoyu kullanabiliyor. (Ayrıntılı bilgi içn Bkz Bülten
8)
AB ve Çin 26 Kasım 2019 tarihinde 100 coğrafi işaretin karşılıklı tanınması konusunda
tarihi bir sözleşme imzaladı. Çin, AB’nin , tarım ve gıda ürünleri ihracatında ikinci büyük
destinasyonu. Birliğin Çin’e 2019 ihracatı 13 milyar avro’ya ulaşıyor. Bu değerin %
9’unu, Coğrafi işaretler, oluşturuyor. Korunacak 100 AB coğrafi işareti içinde Fransa 26
ürüne sahip. Çin’in de başta Anji beyaz çayı, Panjiin pirinci olmak üzere 100 Cİ’i AB’de
korunacak. Sözleşme 2020 yılının bitiminden önce yürürlüğe girecek ve dört yıl içinde
ek 173 Cİ’i daha kapsayacak biçimde genişletilecek
AB, 26 Kasım 2019 tarihinde « Köken adlandırmaları ve coğrafi işaretler üzerine Lizbon
Anlaşması », Genevre sözleşmesine üye oldu. Bilindiği gibi Lizbon Anlaşması (1956) kö‐
ken adlandırmalarının korunması ve uluslararası kaydını amaçlayan ve Dünya Fikri
Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından yönetilen uluslararası bir anlaşma. Cenevre
sözleşmesi (l’Acte de Genève) Lizbon anlaşmasının uygulama alanını genişletmektedir.
Anlaşma artık sadece Köken adlandırmalarını (menşe adı) değil, coğrafi işaretleri de
(mahreç işareti) kapsamına almakta, ayrıca AB gibi hükümetler arası kuruluşlara da üye
olma hakkını tanımaktadır . Lizbon anlaşmasını imzalamamış olmasını bir türlü anlaya‐
madığımız Türkiye’nin artık vakit geçirmeden gereğini yapması gerekiyor. .. Çünkü bu
coğrafi işaretlerimizin uluslararası korunması bakımından son derecede önemli bir aşa‐
ma.
AB’de coğrafi işaretlerle ilgili temel gelişmeler böyle. Bütün bunlara INAO’nun tescil ku‐
rallarına çevre kriterini de sokma hazırlıkları içinde olduğunu ilave etmekte yarar var..
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YÜciTA ÜLKE TV’DE
11 Aralık 2019
Başkanımız Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, TİGEM genel müdürü ve üyemiz sevgili Ayşin
Işıkgece, Erdek Ticaret Odası ve YÜciTA kooperatifçilik kurulu başkanı Özlem Sarı , Tür‐
kiye halciler federasyonu başkanı Yüksel Tavşan ve bir manda çiftliği işletmesi sahibi
Aysun Subaşı, 11 Aralık 2009 tarihinde Ülke TV’da Derya Efe’nin memleket meseleleri
programının konukları oldular. Gece 23.00‐01.00 saatleri arasında gerçekleştirilen can‐
lı yayında Türk tarımı masaya yatırıldı.
Çok sayıda ve olumlu geri dönüş alan bu programa her birinin bir hikayesi olan üç
müthiş Cumhuriyet kadınının damgasını vurduğu söylenebilir.
Nitekim, Ayşin Işıkgece 20 yılı aşkın başarılı bir özel sektör kariyerinden sonra halen Ta‐
rım Bakanlığı TİGEM genel müdürü olarak başta ata tohumları olmak üzere yaptığı ça‐
lışmaları, Erdek ticaret odası ve Kapıdağ bereketli eller kadın kooperatifi başkanı Özlem
Sarı bir ürünü ve 200 kadının kaderini değiştiren çabalarını, Aysun Subaşı da çocuğunun
hastalığı nedeniyle çalıştığı işten ayrılarak başladığı ve halen 50 manda ve 30 ineği ile
sürdürdüğü manda çiftliği serüvenini büyük coşkuyla anlattılar.
Geniş programın ana temalarını gıda güvenliği, III. Tarım ve Orman Şurası kararları, Ata
tohumları, Türk tarımının yapısal ve örgütlenme sorunları, girdi kullanımı, kooperatifçi‐
lik, tarımsal piyasalarda fiyat oluşumu. haller ve rolleri oluştururken, yöresel ürünler ve
coğrafi işaretlerin tanıtımı, Türkiye için taşıdıkları önem, AB ve Türkiye uygulamaları,
sorunlar ve çözüm yolları da programın önemli bir kesimini oluşturdu.. Yayında ayrıca
ocak 2018 tarihinde kullanımları zorunlu hale getirilen coğrafi işaret amblemleri izle‐
yenlere tanıtıldı.
***
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YÜciTA
YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
12‐18 Aralık 2019

TÜRKLER ,
TÜRKMALI ALINIZ
TÜRKMALI KULLANINIZ
TÜRKPARASI
TÜRKTOPRAĞINDA
KALSIN

25 Aralık 1929 YERLİ MALLARI HAFTASI
24 Ekim 1929 dünya ekonomik krizinden hemen sonra çıkarılan bu kanunla Aralık ayı‐
nın 12’si ile 19’u arasındaki yedi gün 1929 yılından itibaren yerli malı ve tasarruf haftası
olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı «Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası»
olarak değiştirilmiştir.
YERLİ MALI HAFTASININ AMACI
‐ Halkı israfla mücadeleye, hesaplı, tutumlu yaşamaya ve tasarrufa alıştırmak
(Toplumsal tutum bilinci)
‐
Yerli mallarımızı tanıtmak, sevdirmek ve kullandırmak
‐ Yerli malların üretim miktarlarını arttırmak, kalitelerini iyileştirmek, fiyatlarını ucuz‐
latmak
‐ Yerli mallarımızın satış miktarını artırmak suretiyle halkın iyi yaşamasını temin etmek
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YüciTa yerli malı haftası ile çocuklarımıza neden yerli malı kullanmaları gerektiğini, bunun
önem ve faydalarını anlatarak onlarda yerli malı bilincini oluşturmayı ve onlara tutumlu ol‐
mayı öğretmeyi amaçlıyor. Küresel ticaretin dayattığı yaşadığımız tüketim çılgınlığı sürecinde
toplum olarak yerli mallarımızın sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü arttırmak bu yoldan
geçiyor. YÜciTA konferaslarında çocuklarımıza düzeylerine göre yöresel ürünlerimiz ve coğrafi
işaretleri de anlatılıyor. Bu konferanslar bir şölen havasında geçiyor ve çocuklarımız çok
faydalı şeyler öğreniyorlar. Söz gelimi YÜciTA’nın bu konferanslarını izleyen çocuklar Muzun
Anamur’dan, portakalın Finike’den geldiğini öğreniyorlar. Evlerine asla chiquita muz soktur‐
muyorlar.
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GERÇEKLEŞTİRİLEN KONFERANS ve SÖYLEŞİLER
BILFEN ANTALYA ANADOLU LISESI
Çağlayan Mah.2030 Sok.No:38 Muratpaşa/Antalya
6 Aralık 2019 Cuma , 13.00‐14.00
Yöresel Ürünler, Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları

MURATPAŞA BELEDİYESİ
Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi

‐ KREŞ

ÇOCUKLARI

13 Aralık 2019 Cuma 14.00‐15.00
Yerli Malı Haftası
‐ ORTA OKULLAR
13 Aralık 2019 Cuma 15.30‐16.30
Neden yerli ürün kullanmalıyız ? Gıdanın önemi ve Coğrafi İşaretler
EMEl SEVGİ TANER İLKOKULU Sınıf 2/D
Meltem Mah. 3844 Sok. No:15 Muratpaşa/ANTALYA
16 Aralık 2019
Yerli malı yurdun malı. Herkes onu kullanmalı
HİSAR OKULLARI ANAOKULU SINIFI / İSTANBUL
Yerli malı haftası
19 Aralık 2019
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KONFERANS

YÖRESEL ÜRÜNLER-COĞRAFİ İŞARETLER
ve
TÜRKİYE UYGULAMALARI
6 Aralık 2019/Cuma
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler
Türkiye Araştırma Ağı Başkanı
(YÜciTA)
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B İ L F E N
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YERLİ MALI HAFTASI
13 Aralık 2019/Antalya

Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler
Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı
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MURATPAŞA BELEDİYESİ KREŞ ÇOCUKLARI
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YERLİ MALI HAFTASI
EMEL SEVGİ TANER İLKOKULU
Yerli Malı Yurdun Malı
Hekes Onu Kullanmalı
16 Aralık 2018/Antalya

Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler
Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı
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Antalya basınında yerli malı haftası

Sayfa 46

YÜciTA İSTANBUL

Hisar Okulları Anaokulu sınıfı
YÜciTA Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık
19 Aralık 2019 tarihinde “Yerli Malı ve Tutum Haftası” etkinlikleri kapsamında Hisar
Okulları Anaokulu sınıfına YÜciTA adına bir “Yerli Malı haftası” sunumu yaptı. Örnek
görsellerle yapılan sunumda öğrenciler Türkiye’nin yöresel ürünleri , coğrafi işaret eti‐
ketli ürünlerin önemi konularını dikkatle dinlediler , sorular sordular , farkındalık geliş‐
tirdiler. Sunumda ithal ürünler yerine yerli ürünleri tercih ettiklerinde ülkemize sağla‐
dıkları katkıların ,hatta dünyaya iklim değişikliği ile mücadelede destek sağladıklarının
üzeri çizildi.
***
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YÜciTA BOLU

YÜciTA Biyoçeşitlilik ve Organik Tarım kurulu başkanı Cem Kösemeci Yerli Malı Haftası
kapsamında TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci
Temsilciliği’nin davetiyle gıda mühendisliği bölümü öğrencilerine yerli malı haftasının
doğuş nedenleri, önemi ve amaçları ve bu kapsamda yöresel ürün ve coğrafi işaretle‐
rin misyonu üzerinde interaktif bir sunum gerçekleştirdi.
YÜciTA’nın da tanıtıldığı sunum sonunda katılan tüm öğrenciler YÜciTA gönüllüsü ol‐
dular.
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YÜciTA İSTANBUL 2. COĞRAFİ İŞARETLER ZİRVESİ’NDE
18 ARALIK 2019
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2. İSTANBUL COĞRAFİ İŞARET ZİRVESİ
18 Aralık 2019 Çarşamba Gastronometro
PROGRAM

09.00‐9.30 Kayıt
09.30‐10.30 Açılış Konuşmaları
Boris MİNİALAİ, Metro Türkiye CEO
Prof. Dr. Habip ASAN, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı
Massimo GAIANI, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi
Hakan ÜLKEN, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet FATİH KACIR, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
10:30‐11:30 Coğrafi İşaretlerde Bütünleşik Yaklaşım
Moderatör: Birol ULUŞAN Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Mü‐
dürü
Hakan KIZILTEPE, Türk Patent ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaretler Daire Baş‐
kanı
Haluk KÜREL, Bursa Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Başkan Yrd.
Somer SİVRİOĞLU, Şef
11.30‐11.40 Kahve arası
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11.40‐12.20 İstanbul’un Coğrafi İşaretleri
Moderatör: Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK, İ.Ü. Öğretim Üyesi, TÜDAV Başkanı
Ahmet ÖZER, İstanbul Ticaret Odası, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Ahmet Yavuz KARACA, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü
Müge ERGÜL, Şef
12.20‐13.20 Öğle Yemeği (Coğrafi İşaretli Ürünlerden oluşan özel menü ikramı)
Vedat DEMİR, Gastronometro Yönetici Eğitmen Şef ‐ Sunum
13.20 ‐ 14.00 Coğrafi İşaretler, Uluslararası ve Yerel Uygulamalar
Moderatör: Nilhan ARAS, Metro Gastro Dergisi Editörü
Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU
Ebru Baybara DEMİR, Şef ve İşletmeci
14.00 – 14:40 Coğrafi İşaretler, Gastronomi Turizmi ve Şeflerin Rolü
Moderatör: Gökmen SÖZEN
Aylin YAZICIOĞLU, Şef ve İşletmeci
Deniz TEMEL, Şef
Dr. F. Gülay ASLAN, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü,
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Araştırma ağımızın temel paydaşı METRO Toptancı Market, coğrafi işaretlere verdiği
önem ve uygulamadaki başarılı çalışmaları ile temayüz eden bir kurum. 2017 yılında
düzenlediği “Coğrafi İşaretler 1. İstanbul Zirvesi”nden sonra ikincisini de mükemmel
bir organizasyonla gerçekleştirdi.
Bu organizasyonun coğrafi işaretlerde farkındalık yaratma amacını taşıyan birincisine
göre önemli farkı konunun yetkililerini bir araya getirmesiydi. Nitekim Türk Patent ve
Marka Kurumu başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan
Kızılyıldız, TOBB yönetim kurulu üyesi Hakan Ülken ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar‐
dımcısı Mehmet Fatih Kacır zirvede kamu kesimini temsil ederken bu gruba İtalya’nın
Türkiye Büyükelçisi Massimo GAIANI’de katıldı.
Zirve açılış konuşmasını Metro Türkiye CEO’su Boris Minialai yaptı. Yöresel ürünlerimiz
ve Türk gastronomisinin büyük hayranı olan sayın Minialai konuyla ilgili Türkiyenin öne‐
mini vurguladıktan sonra Metro’nun coğrafi işaretler konusunda ki çalışmalarını sürdü‐
receğini vurguladı. Mükemmel Türkçe’si ile yaptığı ve yer yer espirilerle dolu olan ko‐
nuşması ile sayın Minialai Türkçe’ye Fransız olmadığını kanıtladı.
Protokol konuşmaları her zaman ki gibi rutindi. Sayın Assan ‘ın konuşmalarından Türki‐
ye’nin Lizbon anlaşması Cenevre sözleşmesini imzalamaya hazırlandığı izlemini edindik.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı sayın Kacır coğrafi işaretlere henüz aşina olmadı‐
ğını, ancak öğrenmek ve gelişmeleri konusunda çaba harcayacağını belirtti. Büyükelçi
Gaiani’de katılımcıların ilgiyle izledikleri konuşmasında AB ve ülkesindeki coğrafi işaret‐
ler uygulamasını sundu.
Metro 2. İstanbul Coğrafi İşaretler zirvesi dört oturumdan oluşuyordu.
Moderatörlüğünü

Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Müdürü

Birol

Uluşan’ın yaptığı ilk oturum Coğrafi İşaretlerde Bütünleşik Yaklaşım başlığını taşıyordu.
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İstanbul coğrafi işaretlerinin sunulduğu 2. oturumun Moderatörlüğünü İ.Ü. Öğretim
Üyesi ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk yaptı.
YÜciTA’nın da içinde yer aldığı “Coğrafi İşaretler, Uluslararası ve Yerel Uygulamalar” baş‐
lığını taşıyan 3. oturumun moderatörlüğü ise Nilhan Aras tarafından gerçekleştirildi.
Temaları değişik bu oturumları birleştiren taraf her oturumda bir şefe yer verilmiş ol‐
masıydı. “Coğrafi İşaretler, Gastronomi Turizmi ve Şeflerin Rolü” konulu 4. oturumun
ise üç sunucusundan ikisi şefti. Beli ki Metro, Gastronometro tesislerinde gerçekleştir‐
diği bu zirve ile coğrafi işaretlerin gastronomi ilişkisini özellikle vurgulamak istemişti.
Öyle ki Gastronometro yönetici eğitmen şefi Vedat Demir tarafından hazırlanan muh‐
teşem öğle yemeği de tamamen tescilli yöresel yemek ve ürünlerimizden oluşan bir
menüydü. Gastronometro terasında gerçekleştirilen ikram ise başlı başına bir şölendi.
Metro 2. İstanbul Zirvesinde de protokolün bir kısmı açış konuşmasından hemen bir
kısmı da öğle yemeğinden sonra Gastronometrodan ayrıldılar. Kamu kesiminden sade‐
ce Türk Patent ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe zirve‐
yi sonuna kadar izledi.
Zirvede dikkatleri çeken en önemli nokta coğrafi işaretleri yöneten kamu sorumlula‐
rından hiç birinin 21 Kasım 2019 tarihinde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan
“III. Tarım ve Orman Şurası” sonuç bildirgesi’nden bahsetmeyişi oldu. Cİ için bir kilo‐
metre taşı oluşturan bildirgenin 38. Maddesi ile “Coğrafi işaretlerin yönetişim ve de‐
netleme süreçlerinin gözden geçirilerek mevzuatın tamamlanması” öngörül üyor.
YÜciTA olarak yıllarca mücadelesini verdiğimiz bu konunun “III. Tarım ve Orman Şura‐
sı”nda yer almasından duyduğumuz mutluluğu tekrar belirtmek isteriz.
Zirve ile gerek bürokrasi, profesyonel ve bilim insanlarını bir araya getirme başarısı ve
gerekse mükemmel organizasyonu için Metro’yu yürekten kutluyor, “Tarım ve Orman
Şurası” kararları ile coğrafi işaretlerin bir başka bahara kalmayacağını ümit ediyoruz..
SAYI: 9/ 2020

Sayfa 53

PROTOKOL KONUŞMALARI
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OTURUMLAR
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ANKARA BÜROKRASİSİ METRO CEO’SU BORİS MİNİALAİ İLE
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YÜciTA HASAT TÜRK ARALIK 2019 SAYISINDA

SAYI: 9/ 2020

Sayfa 58

RÖPORTAJ: PROF. DR. YAVUZ TEKELİOĞLU
”ŞİMDİ SIRA COĞRAFİ İŞARETLER ENSTİTÜSÜ’NÜN
KURULMASINA GELDİ”
1-2019 yılını tamamlarken, coğrafi işaretlerle ilgili yıl içindeki gelişmeleri ve ülkemiz

coğrafi işaretler sisteminin genel değerlendirmesini yapabilir misiniz?
2019 yılı coğrafi işaretlerle ilgili önemli gelişmelere tanık oldu. Bunlardan ilki coğrafi işa‐
retlerin çok geçte olsa okul müfredatlarına girmesiydi. Nitekim konuya yönelik ciddi uy‐
gulamaları ile tanınan Metro Toptancı Market ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir proto‐
kol imzalandı. Metro Gastronometro eğitim merkezinde 4 Mart 2019 tarihinde imzalanan
bu protokol ile coğrafi işaretler mesleki ve teknik okulları müfredatına alınmış oldu. Bu
çerçevede Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 15’er kişilik 4 gruptan oluşan 60 öğretmen
17‐20 Haziran tarihleri arasında coğrafi işaretler konusunda yoğun formasyon aldı. Met‐
ro’nun Gastronometro tesislerinde yapılan bu uygulamalı formasyonu Metro ve yürütü‐
cülüğünü yaptığım “Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı”, (YÜciTA)
birlikte gerçekleştirdi.
2019 yılının coğrafi işaretlerle ilgili bir diğer önemli etkinliği Ankara’da yer aldı. Ankara
Ticaret Odası 2017 yılındaki “1. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi”nden sonra, 19‐21 Ey‐
lül 2019 tarihleri arasında da “2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi”ni gerçekleştirdi.
Araştırma ağımız YÜciTA, zirve programının hazırlanmasına önemli katkılar sağladı ve zir‐
veye destek veren tek sivil paydaş oldu.
Ana teması “Anadolu’dan Dünyaya” olan Ankara “2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi”,
Anadolu’muzun yöresel ve geleneksel değerlerini Ankara üzerinden dünyaya taşımayı
***
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ve pazarlamayı amaçlamakta ve bu hedef ulaşmak için büyük projeler öngörmekteydi
Zirve kapsamında Ankara’lı tüketicileri yöresel ürünlerimizle buluşturan bir fuara da yer
verilmişti.
Daha önce hiç rastlanmayan etkin tanıtım programı ile de kamuoyunun yoğun ilgisi ile kar‐
şılanan zirve kanımızca coğrafi İşaretlerde günümüze dek gerçekleştirilen en

yüksek

katılımlı etkinlik oldu.
Coğrafi işaretler açısından 2019 yılının en önemli getirisi ise kanımca “ III. Tarım Orman
Şurası oldu. Türk tarımının bütün boyutlarıyla yeniden yapılandırılmasını öngören şura
kararlarının 38. maddesi coğrafi işaretlere yönelik olup “coğrafi işaretlerin yönetişim ve
denetleme süreçlerinin

gözden geçirilerek mevzuatın tamamlanmasını” öngörüyor.

25 yıllık uygulamadan sonra çok geçte olsa bu kararın alınmış olması son derecede
olumlu ve sevindirici. Bilindiği gibi coğrafi işaret yönetişimi (gouvernance) tescil sahibinin
tescilden kaynaklanan görevleri ile ilgili ve bu konuda yasamızda hiçbir hüküm bulunmu‐
yor. Bununla ilgili yasal düzenlemenin yapılması için onlarca yıl amansız bir mücadele ve‐
ren YÜciTA emeği geçenlere sonsuz teşekkür eder ..
Şimdi sıra “Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü”nün kurulmasına gelmiş bulunuyor. .Şura
kararları içinde bu konuda ne yazık ki hiçbir şey yok. . Oysa bu enstitünün mutlaka kurul‐
ması gerekiyor. Bunu da zorunlu kılan nedenlerin başında Türkiye’nin sahip olduğu olağa‐
nüstü zengin coğrafi işaret potansiyeli geliyor. Böyle bir potansiyelin halen olduğu gibi
içinde 8‐10 uzmanın çalıştığı bir daire ile yönetilmesi asla mümkün değil. Ayrıca coğrafi
işaretler Türk Patent’in alanı da değil. Nitekim AB ülkelerinin tamamında bu işle ayrı, müs‐
takil birimler uğraşıyor. Enstitü’yü zorunlu kılan nedenlerden biri de yasamızın tüm ürün‐
lere tescil alma hakkını tanıması. Bu da yelpazeyi genişletiyor ve ayrı bir kurumsal yapılan‐
mayı zorluyor. Bu bakımdan üzerinde yıllarca araştırma yaptığımız INAO, Türkiye için çok
iyi bir örnek oluşturuyor.
***
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Ülkemiz coğrafi işaretler sisteminin genel değerlendirilmesine gelince; samimi olmak ge‐
rekirse bu konuda bir mesafe kaydedemedik. Uygulamalar daha çok tescillerde yoğunlaştı
ve özellikle son yıllarda tescillerde bir boom yaşandı. Bunda şüphesiz Sayın Cumhurbaş‐
kanının 2015 ve 2016 yılları patent ödülleri töreninde coğrafi İşaretlerle ilgili yaptığı ko‐
nuşma ve çağrıların önemli rolü bulunuyor. Nitekim 2017 ve 2018 yıllarında verilen tescil
sayıları baş döndürücü bir şekilde artmış olup aynı tempo ile sürüyor. Öyle ki 2017 yılı
tescil sayısı Türk Patent ve Marka Kurumu’nca o yıl verileceği vaat edilen!!! 100 tescili de
aşarak 111 olarak (dünyada bir ilk) gerçekleşti. Aynı yıl 28 ülkeli Avrupa Birliği’nde ger‐
çekleştirilen tescil sayısı ise sadece 39 oldu.
Bu durum kamuoyunda haklı olarak Coğrafi İşaretlerin popülizme kurban edildiği konu‐
sunda önemli endişeler yarattı. Bu endişenin temel nedeni Coğrafi İşaretler’le ilgili 25 yıl‐
lık uygulamaya rağmen halen sistemin yönetişim ve denetimle ilgili ana unsurlarının öne‐
minin kavranamadığı, bu konuda mesafe alınamadığı ve sadece tescillerle oyalanıldığı, kı‐
sacası sistemin oturtulamadığıydı. Bu nedenle biraz önce sözünü ettiğim “III. Tarım Or‐
man Şurası”nın coğrafi işaretlerle ilgili kararını çok önemsiyorum..
Her zaman söylüyorum, coğrafi işaretler bir sac ayağına benzer. Tescil, yönetişim ve dene‐
timden oluşan ayakların görevlerini eksiksiz yerine getirmesi ve aralarında gerekli uyum
ve koordinasyonun bulunması koşuldur. Aksi halde sistemin yürümesi olası değildir.
Bizim coğrafi işaretler sistemimizde

bir önemli sorun da tescil alan kurumlarımızın o

ürünün üreticileri olmamaları.. Yasamız bu konuda üretici örgütlerine öncelik tanısa da
uygulamalar farklı yürüyor.. Örneğin 2017 yılında tescillenen ürünlerden sadece biri
(Ardahan çiçek balı) bir üretici grubuna ait. Bu nedenle konunun esas sahipleri olan üreti‐
cilerin bir şekilde mutlaka sisteme entegte edilmesi gerekiyor.
***
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2- Coğrafi işaret tescillerinin her geçen gün artmasının anlamı nedir? Coğrafi işaret tes‐

cili almak tek başına yeterli midir? Tescilin anlamlı olabilmesi için yapılması gerekenler
nelerdir?
Tescil sayılarının her geçen gün artmasının nedeni şüphesiz başvurulardaki hızlı artış. Bu‐
nun da değişik nedenleri var tabii.. Kurumların yerel değerlerine sahip çıkma isteği, bunu
motive eden dış etkenler, kentler arası şiddetlenen rekabet ve yeni yasa ile düşürülen
tescil maliyetleri bunların arasında yer alıyor. Ancak yine de çok dikkatli olmak gerekiyor,
zira coğrafi işaret yönetişimi yapılamadığı için tesciller katma değer yaratmıyor. Örneğin
Avrupa Birliği tescilinden sonra Malatya kayısısının fiyatı %35 düşüyor. AB’nin 28 ülkesinde
korunan Antep baklavası Antep’te korunamıyor.
Böylesi bir süreçte çok tescil coğrafi işaretleri öldürür. Bunun iki olumsuz etkisi olur. Ulu‐
sal düzeyde tüketicilerimiz coğrafi işaretlere olan güvenlerini yitirir, bu da yöresel ürünle‐
rimiz için bir felaket olur. Uluslararası düzeyde ise Türkiye coğrafi işaretlerini itibarsızlaştı‐
ran bir ülke konumuna düşer, bu da Avrupa Birliği’nden tescil almamızı zorlaştırır, hatta
imkansız kılar.
Şüphesiz bu koşullarda coğrafi işaret tescili almak tek başına yeterli değildir. Ülkemizde
1995 yılından bu yana gerçekleştirilen uygulamalar da bunu kanıtlamaktadır. Nitekim yö‐
netişim tanınmadığı için kurumlarımızın bu süreçte coğrafi işaretlerle olan ilgileri tescilin
ötesine geçememiş hepimizin bildiği gibi tesciller duvarlara asılmıştır.
Tescillerin anlamlı olabilmesi için yapılması gereken etkin bir coğrafi işaret yönetişiminin
yaşama geçirilmesidir. Bunun için gerekli yasal düzenleme ivedilikle yapılmalıdır. Coğrafi
işaretlerde Fransız mucizesinin yaratıcısı “Fransa Köken Adlandırmaları ve Kalite Ulusal
Enstitüsü” INAO’nun Web sitesinde ve AB tüzüklerinde coğrafi işaret yönetişimi ile ilgili
tescil sahiplerinin görevleri ayrıntılarıyla belirtilmiştir. Bu bakımdan tekrarlıyorum yukarda
sözünü ettiğim şura kararı Türkiye için hayati önem taşıyor.
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Yönetişimle ilgili yasal düzenlemeyi kurulacak etkin bir coğrafi işaret denetim sistemi izle‐
melidir. Denetimsiz coğrafi işaret düşünülemez. Sistemin meşruiyetini denetimler oluş‐
turur. Bana sorarsanız dış denetimler AB’de olduğu gibi tarafsız, bağımsız, donanımlı ve
AB kriterlerine göre akredite olmuş özel sertifikasyon kurumlarınca gerçekleştirilmelidir .
3‐Avrupa Birliği’nde coğrafi işaretler sisteminin kökeni ve işleyişi nasıldır ? Sistem hak
sahiplerine ne tür üstünlük ve avantajlar sağlamaktadır? Coğrafi işaretler sistemi kırsal
kalkınmanın bir aracı ya da yöntemi olabilir mi ?
Avrupa Birliği ülkelerinde coğrafi işaretler sisteminin kökenleri oldukça derindir. İtalyan’la‐
rın Parmigiano Reggiano’su (Parmesan) ve Fransızların Comté peyniri XIII. Asırdan beri ko‐
runmaktadır. Fransız gastronomisinin simgesi

Roquefort peynirinin korunması için

Toulouse Parlamentosunun 1666 yılında alınmış kararı bulunmaktadır.
Avrupa Birliği ülkelerinde köken adlandırmaları ile diğer tüm kalite ve köken tanımlayıcı
kavram ve işaretlerin geliştirilme ve uygulamasındaki başarı şüphesiz tarihi süreç içinde
ortaya konan eksiksiz bir yasal düzenlemenin sonucudur. Konunun beşiği Fransa’da, bu
süreç dramatik krizler ortamında süren, içinde yer yer üretici kalkışmalarının da bulundu‐
ğu çok sancılı ve uzun soluklu bir mücadeledir. Günümüzde Fransa, tarım ve gıda ürünle‐
ri köken ve kalitelerinin tanınma ve sertifikasyonu konusunda geliştirdiği eksiksiz yasal dü‐
zenlemeleri ile örnek bir ülkedir. Bu yasal düzenlemelere dayanılarak oluşturulan ve birçok
ülke için örnek teşkil eden örgütlenme modeli kamusal, özel ve sivil toplum kuruluşların‐
dan oluşan değişik aktörlerin farklı ancak, birbirini tamamlayıcı misyonları yerine getirme‐
si üzerine kurulmuş olup son derecede etkilidir. Coğrafi işaretlerle ilgili üye ülkeler yasal
düzenlemeleri Avrupa Birliğinde 1992 tüzükleri ile bir çatı altında toplanmış olup konu
2012 tarihinden bu yana 1151 sayılı tüzükle yürütülmektedir.
Halen 1460 tescilli coğrafi işareti bulunan Avrupa Birliği ülkelerinde tescil sahiplerinin
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tümü son derecede iyi örgütlenmiş üretici gruplarıdır. Coğrafi işaret yönetişimi de onlar
tarafından üretim zincirinin tümü üzerinde gerçekleştirilir. Söz gelimi Roquefort peyniri‐
nin yönetişimi tescil sahibi ve içinde 80 kişinin çalıştığı Roquefort Konfederasyonu tarafın‐
dan yapılmaktadır. Şu anda Fransa’da yönetişimi en iyi yapılan ve Fransa Jura’larında üre‐
tilen ünlü Comté peynirinde bu işten

sorumlu olan

“Comté Mesleklerarası Yönetişim

Komitesi” (CIGC) dir. Yine Fransanın uluslararası üne sahip “Agen kuru eriği”nin yönetişimi
“Agen Kuru Eriği Mesleklerarası Komitesi” (CIPAG) tarafından yapılmaktadır. 2018 yılı üre‐
timi 147.695 tona ulaşan Parmesan peynirinde de yönetişim “Parmesan Konsorsiyu‐
mu” (Consorzio Parmigiano Reggiano) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bilindiği gibi coğrafi işaret tescili ile ürünün fiyatı artmakta, tescilin sağladığı yüksek fiyat‐
tan (premium price) o ürünü tescil belgesindeki kurallara göre üretim yapmaları koşuluyla
tüm üreticiler yararlanmakta ve üretici refahı artmaktadır. Çin’in Pinggu Da Tao şeftalisi‐
nin fiyatı AB tescilinden sonra 1,5 Yuan’dan 4 Yuan’a çıkmış, bölge çiftçilerinin geliri önem‐
li ölçüde artmıştır. AB Komisyonu verilerine göre Avrupa Birliği’nde tescilli ürünler benzer‐
lerine göre

2,25

katı daha yüksek fiyattan satılmaktadır. Zeytinyağlarında bu oran

1,79’dur. Fransız tüketiciler tescilli peynirlere diğerlerine göre %65 daha yüksek fiyat öde‐
mektedir. Yine Fransa’da Bourge‐en‐Bresse’de çok özel yöntemlerle yetiştirilen ve türünde
dünyanın tek tescilli coğrafi işareti olan ünlü Bresse tavuğunun fiyatı benzerlerine göre 5
‐6 katı daha yüksek fiyattan alıcı bulmaktadır. ..
Coğrafi işaretler çok güçlü kırsal kalkınma araçlarıdır. Ekonomik kalkınma bakımından coğ‐
rafi işaretler sadece kapsadıkları bölgelerin üreticileri üzerinde değil, tüccar, işlemci ve
ihracatçılar üzerinde de etkili olarak tedarik zincirinin gelişmesine ve kırsal bütünlüğün
sağlanmasına olanak vermektedir. “Parmesan Konsorsiyumu” 2018 verilerine göre İtalya’‐
nın 13. Asırdan beri korunan ve çiğ inek sütünden yapılan bu ünlü peynirin değer zinci‐
rinde tam 50 000 kişi çalışmakta, yıllık 2,4 milyar €’ya ulaşan cirosuyla Parmesan
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üretim bölgesine (Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, ve Montava) müthiş bir dina‐
mizm vermektedir. .

Fransa’nın tescilli en eski Cİ’i olan Roquefort, yaratmış olduğu kat‐

ma değer ve istihdamla gerçek bir kırsal kalkınma aracıdır. 636 nüfuslu Roquefort kö‐
yünde üretilen ve Combalou doğal mağaralarında olgunlaştırılan bu küflü peynirin değer
zincirinde 10 000 kişi çalışmaktadır. Roquefort yıllık ortalama 330 milyon € değerindeki
üretimiyle , köken adı bölgesinin en büyük ekonomik gücüdür.
Fransa juraları’nda üretilen bir diğer Fransız Cİ’i, Comté peyniri yarattığı 10 000 kişilik is‐
tihdamla hayvancılığın dışında bir başka ekonomik faaliyetin yapılamadığı bu dağlık böl‐
genin ekonomik motorudur..
4‐ Araştırna Ağınız YÜciTA için 2019 yılının bir değerlendirmesini yapar mısınız ? 2020
için öngördüğünüz projeleriniz neler ?
Bilindiği gibi YÜciTA, “Antalya 3. Uluslararası Coğrafi İşaretler Semineri” bitiş bildirgesi ile
15 Ekim 2012 tarihinde kurulmuştur. Bu yıl 7. yaşını kutladık. Gönüllü bir araştırma ağıdır.
Kasasında para yoktur, ama Türkiye sevgisi vardır. Sloganımızda “Her Şey Türkiye İçin”dir.
YÜciTA, bir marka olup Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. Kendisine özgü bir
statüsü vardır. Onu AB araştırma ağlarından ayıran özellik tamamen gönüllülük esasına gö‐
re kurulmuş, hiçbir yere bağlı olmayan, Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve farklı profillere
sahip gönüllü üyelerden oluşan dinamik bir araştırma ağı olması ve üyelerinin aidatlarıyla
ayakta durmasıdır. Gönüllülük, karşılıklı saygı ve güven, fikri ve sınai mülkiyet haklarına
saygı ve YÜciTA ruhunu yaşatmak, araştırma ağının temel etik değerleri olup YÜciTA halen
Türkiye’nin Cİ alandaki en önemli sivil aktörüdür. Misyonumuz, Türkiye’de Cİ’in önemi
konusunda farkındalık yaratarak

ideal bir Cİ sisteminin kurulabilmesi, yöresel ürünlere

değer kazandırılarak sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi, kültürel ve biyolojik
çeşitliliğin korunması konularında çalışmaktır. ( http://yucita.org/)
***
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YÜciTA, her yıl iki çalıştay düzenlemekte , bu çalıştaylar kapsamında uluslararası konfe‐
ranslar seminer ya da sempozyumlar yer almaktadır. Programı YÜciTA tarafından hazırla‐
nan bu etkinliklerin finansmanı yerel kuruluşlarca karşılanmaktadır. YÜciTA, 7 yıllık süreç‐
te, 13 farklı ilde, 13 uluslararası çalıştay, 11 ayrı etkinlik ve sadece 2018 yılında 10 ayrı ça‐
lışma gerçekleştirmiştir.
YÜciTA 2019 yılında da yükselişini sürdürmüştür. Bu yüksek performans

ağımızın

“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü” FAO tarafından 28 Eylül 2019 tarihinde Buda‐
peşte’de coğrafi işaretler konusunda düzenlenen uluslararası bir seminere resmen davet
edilmesi ile zirveye ulaşmıştır. Zaten FAO uzmanları Ankara’da düzenlenen “Uluslararası
Coğrafi İşaretler Zirvesi”nde YÜciTA’dan çok etkilendiklerini belirtmişlerdi. İlişkilerimiz zir‐
ve sonrası da sürdü ve başkan yardımcımız Prof. Dr. Selim Çağatay’ın Budapeşte semineri‐
ne katılması ile devam etti.
2019’a derneğimizi kurarak girdik, adı “Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma
Ağı” artık tüzel kişiliğimiz var, bu da bize projelere başvurma olanağı sağlayacak.
YÜcita 2019 yılı alan çalışmaları her yıl olduğu gibi yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirildi.
Fransa’da Pic Saint Loup şarapları, Chateau Lascaux şarapları, Normandiya Camembert’i
ve Normandiya Calvados’u üzerinde çalıştık.
Türkiye’deki saha çalışmalarımız İzmit pişmaniyesi ve ilk AB tescilli coğrafi işaretimiz Antep
baklavası ile Ezine peyniri üzerinde oldu.
8‐10 Mart tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenen “Milli Mücadelede Servetiye Cephesi
ve Kocaelı Tarihi‐Kültürü Uluslararası Sempozyumu”na davet edildik. Bize ayrılan oturum‐
la Kocaeli’ni coğrafi işaretlerle tanıştırdık.
15‐16 Mart tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “1. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam
Kongresi”nde “Coğrafi İşaretler ve Sürdürülebilir Gıda Güvenliği” konusunda sunum yap‐
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tık.
Metro Gastronometro’da 15 Nisan ve 17‐20 nisan tarihlerinde gerçekleştirilen coğrafi işa‐
retler eğitim programlarına destek verdik.
İstanbul peynir festivali, İstanbul uluslararası zeytinyağı festivali, Antalya Muratpaşa Kalei‐
çi festivali, Gaziantep uluslararası gastronomi festivali ve Ayrancı obruk peyniri açılış festi‐
valine davet edildik. Bu etkinliklerde konferanslar verdik ya da panelist olarak yer aldık.
19‐21 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği “2.
Uluslar arası Coğrafi İşaretler Zirvesi”ne katıldık. YÜciTA bu zirvede önemli görevler üst‐
lendi ve
zirveyi destekleyen kurumlar arasında tek sivil aktör olarak yer aldı. Zirve’ye desteğimiz
hem zirve programının hazırlanmasına katkı vererek, hem de yurt dışından bazı uzmanla‐
rın getirilmesini sağlayarak gerçekleşti. Üyelerimizden 3’ü moderatör olarak, 6’sı da su‐
numlarıyla zirvede yer aldı. Zirve’ye olan bu değerli desteklerinin dışında YÜciTA tartışma‐
lara da aktif bir şekilde katılarak birincisinde olduğu gibi ikincisinde de zirve’ye damgasını
vurdu. YÜciTA ayrıca zirve nedeniyle açılan ve üç gün süren fuara da bir standla katıldı.
2019 yılında pek çok bilimsel yayınımız oldu ayrıca 3 ayda bir okuyucusuyla buluşan

4

bülteni de çıkarmayı başardık. Diğer taraftan araştırma ağımız birçok TV ve radyo progra‐
mına konuk oldu. Üyelerimiz pek çok kent ve üniversitede konferanslar verdi. 12‐19 aralık
yerli malı haftası nedeniyle üyelerimizin pek çoğu bulundukları kentlerde konuşmacı oldu.
Ben de Antalya’da bir kreş, bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lisede konu ile ilgili konuşmalar
yaptım.
2019 yılını inşallah 19 aralık Perşembe günü Alanya’da, Alanya Ticaret ve Sanayi odası ile
birlikte düzenleyeceğimiz “Alanya Coğrafi İşaretlerin Neresinde?” konulu seminerle ta‐
mamlayacağız.
2020 yılı için öngördüğümüz projeler konusundaki sorunuza gelince, bu konu dilerseniz
önümüzdeki röportajın konusu olsun….
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YÜciTA ALANYA’DA
19 Aralık 2019
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YÜciTA‐Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) işbirliği ile organize edilen bu seminer
coğrafi işaretlerde Alanya’da düzenlenen ilk etkinlik olup kamu oyunda farkındalık ya‐
ratma amacını taşıyordu. Seminer 19 Aralık Perşembe günü Alanya Ticaret ve Sanayi
Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.
Alanya’nın halen “Alanya avokadosu”, “Alanya yeni dünyası” ve “Alanya gülüklü çorba”
olmak üzere tescillenmiş üç coğrafi işareti bulunuyor. Başvurusu yapılmış Alanya muzu
da tescilini bekliyor. Tescillerin ilk ikisi menşe adı işareti, üçüncüsü de mahreç işareti
olarak gerçekleşmiş. İlk iki tescil Alanya Ticaret ve sanayi odasına aitken Alanya gülük‐
lü çorbanın tescili Alanya Belediyesine ait.
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun “Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları” konulu açılış
konferansı ile başlayan ve üç oturumdan oluşan Alanya seminerinin “Coğrafi İşaretler”
başlığını taşıyan ilk oturumunu TİGEM

genel Müdürü ve Üyemiz Ayşin Işıkgece,

“Coğrafi İşaretlerde Örnek Uygulamalar” temalı ikinci oturumu Prof. Dr. Selim Çağatay,
“Alanya’nın Coğrafi İşaretli Ürünleri “ başlığını taşıyan sonuncu ve üçüncü oturumunu
da ALTSO yönetim kurulu başkan yardımcısı Fatma Taşpınar yönetti.
Seminer programı oldukça yoğundu. Nitekim coğrafi işaretlerin tanıtımı, Türkiye ve AB
uygulamaları, coğrafi işaretlerde yönetişim ve denetim, ülkemiz ve Fransa’dan başarı
örnekleri katılımcılara aktarıldı. Son oturumda Akdeniz üniversitesinden tropikal ürün‐
ler uzmanı Prof. Dr. Hamide Gübbük‘ün “Dünyada avokado”, Dr. Aliye Demirkol’un da
“Türkiye’de Avokado” başlıklı sunumlarını bu ürünün dünyada izlediği gelişme eğilimi
nedeniyle ilgiyle izledik. Avokado Alanya’da da bir yaşam biçimi oluşturmaya başlamış
gastronomideki yerini de almış. Nitekim seminer arası yemekte de atıştırmalıkların ne‐
redeyse tamamı avokadodan üretilmişti.
Seminerinin saha çalışmaları muz seraları ve alanları süratle artan avokado bahçeleri‐
nin ziyareti ile gerçekleştirildi. YÜciTA bu başarılı seminerin organizasyonu için Alanya
Ticaret ve Sanayi Odasına ve özellikle Sayın Zehra Kanmaz’a yürekten teşekkür eder ..
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ALANYA COĞRAFİ İŞARETLERİN NERESİNDE?
19 Aralık 2019
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
Konferans Salonu
09.00 Kayıt
09.30 ‐10.15 Açılış Konuşmaları
10.15‐10.45 Coğrafi İşaretler ve Türkiye uygulamaları

Prof. Dr. Yavuz

TEKELİOĞLU, YÜciTA Başkanı
10.45‐11.00 Kahve arası
11.00‐12.30 1.Oturum

Moderatör: Ayşe Ayşin IŞIKGECE, TİGEM Ge‐

nel Müdürü
COĞRAFİ İŞARETLER;
AB’de Coğrafi İşaretler,
Danışmanı ,YÜciTA

Dr. Pınar NACAK, İzmir Ticaret Borsası Başkan

Coğrafi İşaretler ve Kırsal Kalkınma, Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY, Akdeniz Üni‐
versitesi, İ.İ.B.F. YÜciTA
Coğrafi İşaretlerde Yönetişim,
si, İ.İ.B.F. YÜciTA

Dr Mehmet ZANBAK, Akdeniz Üniversite‐

Coğrafi İşaretlerde Denetim,
ya Metalurji Fakültesi YÜciTA

Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK, İTÜ Kim‐
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13.30‐15.00 II. Oturum

Moderatör: Prof Dr Selim ÇAĞATAY

COĞRAFİ İŞARETLERDE ÖRNEK UYGULAMALAR;
Kapıdağı Mor Soğanı ve Bereketli Eller Kadın Kooperatifi
Erdek Ticaret Odası Başkanı , YÜciTA

Özlem SARI,

Peynir Hazinesi Anadolu: Türkiye’nin Tescilli Peynirleri
Neşe BİBER ‐ Berrin BALONUR Antregourmet, YÜciTA
Metro Toptancı Market ve Coğrafi İşaretli Ürünler Birol ULUŞAN, Metro
Gıda Kategori Müdürü, YÜciTA
Bir köy, bir peynir Fransa Roquefort Peyniri: Bir Başarı Hikayesi
Prof.Dr Yavuz TEKELİOĞLU ,YÜciTA
15.00‐15.15 Kahve arası
15.15‐ 16.30 III. Oturum Moderatör Fatma Taşpınar, ALTSO yönetim Ku‐
rulu Başkan Yardımcısı
ALANYA’NIN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ
Dünyada Avokado ‐ Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK, Akdeniz Üniversitesi
Türkiye’de Avokado ‐ Dr Aliye DEMİRKOL
Alanya Avokadosu ve Alanya Yenidünyası‐ Mehmet RÜZGAR Alanya İlçe
Tarım Müdürü
Alanya Gülüklü/Hülüklü Çorbası – Alanya Belediyesi
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AÇILIŞ KONUŞMALARI
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YÜciTA...HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
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AKŞAM YEMEĞİ ALANYA YÖRESEL TATLARI

Talaturlu kızartma

Sirkeli yağlı turşu
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Gülüklü çorba

Ergen şerbeti
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...Ve ünlü laba dolması
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SEMİNER SAHA ÇALIŞMALARI

Muz seraları
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ALANYA AVOKADOSU ve BAHÇELERİ
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YÜciTA BOLU ETKİNLİKLERİ
Kıbrıscık Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu
YÜciTA Bolu 31 Ekim‐2 Kasım 2019 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sa‐
hipliğinde gerçekleştirilen Kıbrıscık Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu’na katılım
sağladı . Sempozyumun 1. Günü YÜciTA Bolu üyesi Halil İbrahim Arslankaya tarafından
“Coğrafi İşaretler ve Kıbrıscık” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

Kıbrıscık Saha Çalışması
Kıbrıscık Belediye Başkanı Sayın Emin Tekemen’in davetiyle 28‐29 Kasım 2019 tarihlerinde
YÜciTA Bolu üyeleri Cem Kösemeci ve Halil İbrahim Arslankaya tarafından Kıbrıscık saha
çalışması gerçekleştirildi. Saha çalışması kapsamında Kıbrıscık kürülü, Kıbrıscık sütlü çöre‐
ği, Kıbrıscık Böreği ve Kıbrıscık Sarı Burma Tatlısı yapım aşamaları yerinde incelendi. Ayrı‐
ca, Kıbrıscık Kaymakamı Sayın Furkan Taha Türkmenoğlu ziyaret edilerek ilçenin yöresel
ürün ve coğrafi işaret potansiyeli konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
***
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YÜciTA Bolu

Kıbrıscık Kürülü

Kıbrıscık Sütlü Çöreği

Kıbrıscık Sarı Burma Tatlısı
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YÜciTA Bolu

Kıbrıscık Kürülü İçin Coğrafi İşaret Tescil Başvurusu Yapıldı
Kıbrıscık Belediyesi, Bolu Gıda Mühendisleri Odası ve YÜciTA Bolu işbirliğiyle Kıbrıscık
Kürülü’nün coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldı..
Kıbrıscık’a, Bolu’ya ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Bolu Balı Tescilleniyor
9‐10 Ocak 2020 tarihlerinde Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde yürütülen
"Coğrafi İşaret Tescili Bolu Balı'nın ve Yörenin Rekabet Gücünü Arttırıyor" isimli proje kap‐
samında YÜciTA Bolu Temsilcisi Cem KÖSEMECİ tarafından "Coğrafi İşaretler ve Bolu" baş‐
lıklı bir sunum gerçekleştirildi. Böylece, ideal coğrafi işaret sistemi, bazı örnek modeller,
ilimizin katma değer potansiyeli yüksek coğrafi işaretleri ve yerel/ulusal bazda yaptığımız
çalışmalar üreticilerle paylaşıldı.
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Yerel Kalkınma Temelli İşbirliği ve Kooperatifçilik Eğitimi
YÜciTA Bolu ; Bolu Belediyesi, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bolu Ticaret ve Sana‐
yi Odası ortaklığıyla başlatılan, 24‐26 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yerel Kalkın‐
ma Temelli İşbirliği ve Kooperatifçilik Eğitimi'ne katılım sağladıı.
Eğitim kapsamında, Bolu Belediyesi Marka Vekili Evren Alankuş moderatörlüğünde İzmir
Köy‐Koop Başkanı Neptün Soyer, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof.Dr. Harun
Raşit Uysal ve Türkiye Milli Koopetatifler Birliği Başkanı Muammer Niksarlı'nın değerli bilgi
ve tecrübelerini paylaştığı bir de panel gerçekleştirildi. Panel sonunda, İzmir Köy‐Koop
Başkanı Neptün Soyer ile coğrafi işaretler konusunda fikir alışverişi gerçekleştirildi.
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FAO’DAN DAVET

1‐ FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi
Coğrafi İşaretler 2. Teknik Danışma Toplantısı
28‐29 Kasım 2019/Budapeşte
2‐ TAIEX (Technical Assistance and Information
Exchange Instrument) toplantısı
17‐19 Aralık, Antalya
SAYI: 9/ 2020

Sayfa 84

FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi
Coğrafi İşaretler 2. Teknik Danışma Toplantısı
28-29 Kasım 2019
Budapeşte

YÜciTA, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin
düzenlemiş olduğu Coğrafi İşaretler 2. Teknik Danışma Toplantısına davetli tek sivil top‐
lum örgütü olarak katılım sağladı.
FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi temsilcisi Sayın Dmitry Zvyagintsev, Ankara Ticaret
Odası'nın 19‐21 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiği geniş katılımlı "II. Uluslara‐
rası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" sırasında YÜciTA ile gerçekleştirdiği görüşmelerin
ardından Araştırma Ağımızın birikimi ve yaptıklarından etkilendiğini dile getirmiş ve ko‐
nuyla ilgili böyle bir sivil toplum örgütü örneğini görmediğini vurgulayarak Ağımızı Bu‐
dapeşte toplantısına davet etmiştir.
Coğrafi İşaretler 2. Teknik Danışma Toplantısına; Fransa Ulusal Köken ve Kalite Enstitüsü
(INAO), Fransa Tarımsal Araştırma ve Uluslararası İşbirliği Organizasyonu (CIRAD), FAO
Merkez Ofisi, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Direktörlüğü (DG‐Agri),
Birleştirilmiş Sertifikasyon Kuruluşu (Certipaq), Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı Organi‐
zasyonu (OriGIn) yabancı kurumlar olarak, Doğu Avrupa ülkeleri ve Orta Asya Cumhuri‐
yetlerinden ülke temsilcileri ve Türkiye’den Tarım Bakanlığı ve Türk Patent ve Marka Ku‐
rumu temsilcileri katılmış, YÜciTA Türkiye’den ve diğer bölgelerden tek davetli sivil top‐
lum örgütü olarak katılım sağlamıştır.
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Toplantının ilk günü ülke ve kurum deneyimleri paylaşılmış, yaşanan problemler dile ge‐
tirilmiş ve çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır. Ülke sunumları YÜciTA’nın yıllardır
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği seminerlerde üzerinde durduğu dene‐
tim, yönetişim, katma değer, üretici kooperatifleri vb. konularda yapılmıştır. Uluslararası
kuruluşlar ise ülke ve Cİ bazında çözüm önerileri, başarılı örnekleri anlatmaya çalışarak
problemleri çözme yolunda ışık tutmaya çalışmıştır. Görünen o ki Doğu Avrupa ve Orta
Asya ülkeleri Cİ konusunda henüz yolun başında bulunmaktadır.
Toplantının ikinci gününde Macaristan’da bir Cİ olan Kalocsa ve Szeged biberi sahada
incelenmiş, ardından bir balık çiftliği ziyaret edilmiştir.
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TAIEX
(Technical Assistance and Information Exchange Instrument)

Toplantısı

17-19 Aralık, Antalya
YÜciTA, Tarım ve Orman Bakanlığı davetlisi olarak 17‐19 Aralık 2019 tarihlerinde An‐
talya’da gerçekleştirilen TAIEX toplantısına katılım sağlamıştır. Toplantının birinci ve
üçüncü gününde yabancı uzmanlardan sunumlar dinlenmiş, ikinci gününde ise Finike
portakalına bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir.
Toplantılar, daha çok Türkiye’nin çeşitli kent ve kurumlarından gelen Cİ paydaşlarının
yabancı uzmanlara yönelttiği problemler ve bunlara yönelik uzman görüşlerinin ve
önerilerinin dinlenmesiyle ilerlemiştir.
Bu toplantıda yaşanan önemli bir gelişme Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarla‐
ma Daire Başkanı’nın “Türkiye’de Cİ’lerle ilgili kurumsal yapının yeniden oluşturul‐
ması için bir dizi toplantı/çalışma başlatacağını” söylemiş olması ve YÜciTA’yı da bu
çalışmaya davet etmek istediğini dile getirmiş olmasıdır.
Toplantıların ikinci gününde Finike Portakalı için yapılan saha çalışmasında bir bahçe
ve bir paketleme tesisi incelemesi yapılmıştır. Bahçede yapılan sunumda Coğrafi İşa‐
ret tescil sahibi Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Bşk. Yard. ve YÜciTA üyesi
Celal Bülbül sorunlardan ve Birliğin amaçlarından bahsetmiştir. Avrupalı uzmanların
en çok önem verdiği konu üretim sürecinde yapılan kontroller olmuştur. Uzmanlar,
pazara girmeden önce yapılacak öz ve iç denetim yapısının Avrupa Birliği için çok
önemli bir kriter olduğundan bahsetmiştir. Aynı zamanda zincirdeki tüm çiftçilerin
ve aktörlerin bu yapıya katılmaları gerektiğini vurgulamışlardır. Türkiye’deki gelişme‐
leri yakından takip eden Birlik yönetimi, AB tescil başvuru sürecinden önce yapılacak
projeden biri olarak yapısal anlamda bir iyileştirme fırsatı yakaladıklarını düşünmek‐
tedir. Aynı zamanda Celal Bülbül, bilimsel bir araştırma ağı olan YÜciTA’nın önümüz‐
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deki dönemde gerçekleşecek olan projelerin tamamında paydaş olması gerektiğini
vurgulamıştır.
Programın üçüncü gününde uzmanların sunumları Avrupa’daki Coğrafi İşaret almış
kurumların organizasyonları üzerine devam etmiştir. Kurum bütçelerinin ciddi oran‐
da denetim için ayrıldığı, tüm değer zincirinde bulunan aktörlerin sayısının fazla ol‐
masına rağmen nasıl başarı elde edildiği örnekleri verilmiştir.
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PAYDAŞIMIZ METRO MARKET’E ÖDÜL
YÜciTA’nın temel paydaşı METRO Toptancı Market kooperatiflere verdiği destekler‐
den dolayı Ticaret Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Türkiye Kooperatifler fuarında
gerçekleştirilen ödül töreninde verilen plaketi Metro adına değerli üyemiz ve Metro
Gıda Kategori Müdürü Birol Uluşan Fuat Oktay ve Ruhsar Pekcan’nın ellerinden al‐
dı. Ödül törenine Metro Türkiye CEO’su Boris MİNİALAİ ve üst yönetim kadrosu
da katıldı. YÜciTA Metro’yu yürekten kutlarken başta coğrafi işaretler olmak üzere
verdi ği tüm destekler için de teşekkürlerini sunar...
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VE... TARİHİ BULUŞMA
14 Ocak 2020
YÜciTA Tarım ve Ormancılık Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli tarafından kabul edildi.
Bu ziyaretin iki temel amacı vardı. İlki coğrafi işaretlerde yaşanan sorunları ve çö‐
züm yollarını bilgisine sunmak, ikincisi ise “III. Tarım ve Orman Şurası”nda coğrafi
işaretlerle ilgili alınan radikal karar için duyduğumuz mutluluğu belirterek YÜciTA
adına kendisine teşekkür etmekti.. Ziyarette bu buluşmayı sağlayan TİGEM Genel
Müdürü Ayşin Işıkgece de bulundu.
Son derecede sıcak bir havada geçen sohbette yaşamının 50 yılını tarıma adamış bir
bilim insanı olarak deneyimlerimizi, gözlemlerimizi ve düşüncelerimizi kendisiyle
paylaşma imkanımız oldu. Küçük bir çalışma toplantısını andıran sohbet özellikle
coğrafi işaretlerde yoğunlaştı. Kurulduğundan beri aktif bir YÜciTA üyesi olan sevgi‐
li Ayşin’in de görüşlerini belirtti.
Bu fırsatı tanıdığı için Sayın Bakan Pakdemir’liye YÜciTA adına şükranlarımızı su‐
narken bu buluşmayı sağlayan sevgili Ayşin’e de yürekten teşekkür ediyorum.
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OriGIn’den…

OriGIn Alert bülteninden özetlenerek ve çevrilerek aktarılmıştır.
Çeviren: Selim Çağatay
27 Kasım 2019
OriGIn yorumları ve araçları Afrika'da Cİ’lerin geliştirilmesi için Kıta Stratejisinin bir
parçası olmuştur.
Ayrıca, 9 Kasım'da, bu Danışma Komitesi 2020’de Cİ'ler için dijital hub geliştirme, ulu‐
sal yasal çerçevelerin iyileştirilmesi ve bir Afrika araştırma ağının kurulması konuların‐
da daha fazla eğitim içeren eylem planını kabul etmiştir.
Cenevre Sözleşmesi AB üyeliği ile Şubat 2020'de yürürlüğe girecektir.
Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu “Bilgi Oturumları” Cİ’lere yönelik uyuşmazlık
çözüm politikalarını tartışıyor.
1. "Jenerikliğin" değerlendirilmesi
2. Anlaşmazlık çözümleme politikalarında Fikri Mülkiyet başlıkları olarak kullanılan
Alan Adları ve Cİ’ler
3. Kayıt ve ticari kullanım bağlamında Cİ'ler ve Ticari Marka İşaretleri arasındaki kimlik,
benzerlik ve taklit kavramları.
20 Aralık 2019

OriGIn / FAO 6 Aylık Forumu “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Coğrafi Kökene Bağ‐
lı Kaliteyle Katkıda Bulunma” temasıyla 9‐10 Haziran 2020'de Cenevre'de yapılacak.
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Tarihsel olarak, sivil toplum şirketleri ve markaları çalışanlarının ve topluluklarının çev‐
re ve sosyal refah üzerindeki etkileri konusunda sorgulamaya başlamadan çok önce, Cİ
ürünleri cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş, iklim ve çevresel bozulma gibi konulara du‐
yarlı olmuştur. Her şeyden önce, çevre sorunları ile ilgili olarak, bu tür ürünler başka
bir yerde üretilemez çünkü “yerelleştirme” planının kendisi ile uyumlu değildir. Belirli
bir coğrafi bölgedeki kaynaklar ve doğal sermaye, Cİ’lerin var olmaya devam etmesi ve
gelişmesi için korunmalıdır. Bu nedenle, belirli bir coğrafyaya kök salmış birçok tüketici
ürünü, tüketici zevklerine uyum sağlarken, yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir. Daha‐
sı, sosyal ve ekonomik açıdan, Cİ ürünleri topluluklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Zincir
boyunca ilgili tüm paydaşlar için değer üretme ve adil bir şekilde dağıtma yetenekleri,
başarılarında anahtar bir faktördür.
Tüm bu nedenlerden ötürü, belirli bir coğrafi alanda kök salmış, Cİ tanımı elde etmiş
veya ona yönelik olarak çalışan kaliteli ürünler, zamanımızın sürdürülebilirlik sorunları‐
na yanıt vermek ve hatta diğer ekonomik sektörler için bir model oluşturmak için stra‐
tejik bir konumdadır.

23 Aralık 2019
Cİ’lerde İkili / Çok Taraflı Anlaşmalar

https://www.origin‐gi.com/component/flexicontent/item/5552‐anti‐counterfaiting‐
trade‐agreement‐acta.html?Itemid=1158
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Türkiye’de Tescillenmiş Son On Coğrafi İşaret
Coğrafi İşaretin Adı

Coğrafi İşaretin Türü

Tescil Tarihi

Tosya Kıstısı

Mahreç İşareti

13.01.2020

Kelkit Şeker Fasulyesi

Menşe Adı

2.01.2020

Bayburt Ehramı

Mahreç İşareti

25.12.2019

Dörtyol Mandarini

Menşe Adı

31.10.2019

Aksaray İnceelek Tatlısı

Mahreç İşareti

17.10.2019

Tamzara Dokuması

Mahreç İşareti

30.09.2019

Giresun Sivri Fındığı

Menşe Adı

18.09.2019

Giresun Kalınkara Fındığı /
Giresun Karası

Menşe Adı

18.09.2019

Gürsu Deveci Armudu

Menşe Adı

10.09.2019

Ordu Kivisi

Menşe Adı

5.09.2019

Kaynak Türk Patent ve Marka Kurumu
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AB’de Tescillenmiş son 10 Coğrafi İşaret

Coğrafi İşaretin
Adı

Coğrafi İşaretin
Türkçe Adı

Ülkesi

Ürün Türü

Coğrafi İşaretin Türü /
Geleneksel
Özellikli Ürün
Adı

Tescil Tarihi

Paški sir

“Paški sir” Peyniri

Hırvatistan

Peynir

Menşe Adı

25/11/2019

Vlees van het rood
ras van WestVlaanderen

“ Vlees van het
rood ras van WestVlaanderen” Eti

Belçika

Et

Menşe Adı

4.11.2019

Litvanya

Bira

Mahreç İşareti

31/10/2019

Kaimiškas Jovarų
alus

“Kaimiškas Jovarų
alus” Birası

Havarti
Telemea de Sibiu

“Havarti” Peyniri
“Telemea de Sibiu”
Peyniri

Danimarka
Romanya

Peynir
Peynir

Mahreç İşareti
Mahreç İşareti

23/10/2019
16/10/2019

Grana Padano

“Grana Padano “
Peyniri

İtalya

Peynir

Menşe adı

07/10/2019

Cârnaţi de Pleşcoi

“Cârnaţi de
Pleşcoi” Sosisi

Romanya

Sosis

Mahreç İşareti

04/10/2019

Rögös túró

“Rögös túró”
Peyniri

Macaristan

Peynir

Geleneksel
Özellikli Ürün

01/08/2019

Antequera

“Antequera”
Zeytin Yağı

İspanya

Zeytin Yağı

Menşe adı

17/07/2019

'Ayrshire New
Potatoes'/'Ayrshire
Earlies'

“'Ayrshire New
Potatoes'/'Ayrshire
Earlies'” Patatesi

Birleşik Krallık

Patates

Mahreç İşareti

10/07/2019

Kaynak : DOOR Date Base, Europe
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MAYIS SAYIMIZDA BULUŞMAK ÜZERE
SEVGİLER
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