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Yılda 6 defa çıkarmayı planladığımız Bültenimizin ikinci sayısını
okuyorsunuz. Ne mutlu bize ki tüm aktif üyelerimizin bunca yoğunluğuna rağmen Bültenimizi sürdürebiliyoruz. Coğrafi İşaretler konusunda bir “müjde” niteliği taşıyan “Cİ’lerde amblem uygulama zorunluluğu” Bültenimizin ilk haberini oluşturuyor. Bu amblemler ile
ürünlerimiz sadece yurt içi piyasada değil yurt dışında da farkındalık yaratacak ve hak ettiği değeri bulacaktır. YÜciTA’nın Kasım
2017 tarihinde Bolu’da gerçekleştirdiği Seminer ile ilgili bilgileri,
haberleri ve bazı sunumlardan özetleri Bültenimizde göreceksiniz.
Bu Seminer’deki sunumlara internet adresimizden (www.yucita.org)
her zaman ulaşabilirsiniz. Bültenimizde yer verdiğimiz bir başka
haber FOX TV’de Başkanımızla yapılan televizyon röportajıdır. Bu
programı da internet sitemizden izlemeniz mümkündür. Sizler açısından Bültenimizin belki de en önemli haberi YÜciTA’nın son basın
bildirisidir. Cİ tescillerinin 2017 yılının son 2 ayında “ışık hızıyla”
verilmiş olması, dikkatimizi çekmiş, bizde kaygı uyandırmıştır. Bunun üzerine hazırladığımız basın bildirisinin sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Bültenimizin son 2 haberinden bir tanesi sizlere
Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde tescil alan son 10 ürünü tanıtırken,
diğeri üyemiz Çimen Çamoğlu’nun Aydın’da düzenlediği “Doğal, Organik ve Yöresel Ürünler Fuarı”ndan bahsetmektedir. Bu sayımızla
birlikte bir de ürün tanıtımı köşesi açtığımızı duyurmak isterim.
Üyelerimiz Neşe Biber ve Berrin Bal Onur tarafından tanıtımı
yapılan ilk Cİ’li ürünümüz Erzincan Tulum Peyniridir. Keyifli okumalar...
Selim Çağatay

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU
Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY
Birol ULUŞAN
Dr. Enes ASLAN
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2017, COĞRAFİ İŞARETLERDE BİR DÖNEMEÇ
2017 yılı ülkemizin 1995’ten bu yana sürdürdüğü Coğrafi İşaretler serüveninin herhalde unutulmayacak yılı olacaktır. Sadece tescillerle yetinilen kaybedilmiş 21 yıla adeta bir sünger çeken 2017, Coğrafi İşaretlerde yepyeni oluşumların yaşandığı bir yıl ve konu ile ilgili yeni bir dönemin başlangıcı
olmuştur...

Bu yeni dönemin tetikleyicisi şüphesiz 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Sınai Mülkiyet Yasası”dır. Barındırdığı sayısız eksikliği nedeniyle uygulayıcıların elini kolunu bağlayan 555 Sayılı Kanun
Hükmündeki Kararname’ nin yerini alan yeni yasa konuya ilişkin son derecede önemli yenilik ve değişiklikler getirmiş bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi şüphesiz yeni adıyla “Türk Patent ve Marka
Kurumu “ bünyesinde kurulan “Coğrafi İşaretler Dairesi”dir…

Cİ ve geleneksel ürün adlarına ilişkin kayıt, araştırma, inceleme, değerlendirme, ilan ve tescil işlemlerini yapmakla görevli bu daire kısa sürede faaliyete geçirilmiş, kadroları tamamlamış ve yoğun bir
çalışma sürecine girmiştir. Öyle ki Daire, 21 yılda verilen toplam 198 tescile karşılık bir yılda tam
105 tescilin gerçekleştirilmesini sağlayarak dünyada bir ilki başarmıştır!. Böylece 2018’e 303 tescilli
Coğrafi İşaretle giren Türkiye AB ülkelerinden İtalya ve Fransa’yı geride bırakmıştır.
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COĞRAFİ İŞARETLER POPÜLİZME Mİ KURBAN EDİLİYOR

BASIN BİLDİRİSİ
COĞRAFİ İŞARET TESCİLLERİNDE İKİ UÇ NOKTA, İKİ RİSK
Coğrafi İşaretler üretici ve tüketiciyi haksız rekabete karşı koruyan, tüketicileri ürünün kökeni ve
kalitesi konusunda bilgilendiren, istihdam ve gelir yaratarak sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlayan, kırsal nüfusu yerinde tutan, doğal kaynakları, çevreyi ve tarımsal üretimin çeşitliliğini koruyan
ve turizmi geliştiren resmi kalite işaretleridir. Türkiye sahip olduğu olağanüstü zengin Coğrafi İşaret potansiyeli ile bu alanda kendisine çok önemli ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlar sağlayabilecek ender ülkelerden birisidir.
Ülkemizde 1995 yılında 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile başlayan Coğrafi İşaret
uygulamaları 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Yasası” ile yeni bir
döneme girmiş bulunmaktadır.
Bilindiği gibi bir Coğrafi İşaret sistemi tescil, yönetişim ve denetimden oluşan bir bütünden oluşmakta ilk adımı olan tescil ile hukuki koruma elde edilmekte, sistemin işlerliği ancak etkin bir yönetişim ve denetim ile sağlanabilmektedir.
Türkiye’de ilk tescillerin verildiği 1996 yılından, 2017 yılı başına kadar Türk Patent Enstitüsü’nce
200 civarında ürünün tescili gerçekleştirilmiştir. Yılda ortalama 10 Coğrafi İşaret tescilinin yapıldığı bu dönemde 555 sayılı “Coğrafi İşaretlerin Korunmasına dair KHK'daki önemli eksiklikler nedeniyle ne Coğrafi İşaretler yönetişiminde ve ne de Coğrafi İşaretler denetiminde hiçbir ilerleme
kaydedilememiş, Türk Patent Enstitüsü’nün bütün çabalarına rağmen konu ile ilgili hazırlanan ve
Parlamentoya sunulan iki kanun tasarısı da seçimler nedeniyle yasalaşma olanağı bulamayarak kadük
olmuştur.
Coğrafi İşaretlerle ilgili uygulamaların daha çok tescillerle sınırlı kaldığı kaybedilmiş bu 20 yıldan
sonra 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Sınai Mülkiyet Yasası” ülkemizde konu ile ilgili yeni
bir dönemi başlatmıştır. Nitekim 5 kitapçıktan oluşan kanunun ikinci kitapçığı Coğrafi İşaretlerle
ilgili olup “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı” başlığını taşımaktadır. Sözü edilen yasal düzenleme bazı eksikliklerine rağmen tescil süre ve maliyetlerinin azaltılması, amblem kullanımına geçiş,
eski tescillerde revizyon olanağı, denetimlerin bir yıla indirilmesi ve en önemlisi yeni ismiyle “Türk
Patent ve Marka Kurumu” bünyesinde bir “Coğrafi İşaretler Dairesi'nin kurulması gibi önemli yenilik ve değişiklikler getirmektedir.
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Tescil başvurularında ülkemiz halen bir ölçüde bu yeni düzenlemelerden ve büyük ölçüde de Sayın
Cumhurbaşkanımızın 2015 ve 2016 yılları “Patent Ödülleri” törenlerindeki konuşmalarından kaynaklanan büyük bir patlamayı yaşamaktadır. Hatırlanacağı üzere Coğrafi İşaretlerle ilgili ödüllerin takdimi sırasında Sayın Cumhurbaşkanı başta vilayet ve belediyeler olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri ve kamuoyuna yerel ürünlere sahip çıkılması ve bunlara tescil alınması konusunda çağrıda
bulunmuştu.
Tescil başvurularındaki bu sıçramayı tescillenen ürün sayısında yaşanan baş döndürücü artışlar izlemiştir. Tescillerin artması şüphesiz hepimiz için çok sevindirici bir olaydır. Ancak bunun popülizme
konu edilmemesi gerekir. Görünen o ki Türk Patent ve Marka Kurumu 2017 yılı için hedeflediği 100
tescile ulaşarak tescillenen Coğrafi İşaret sayısını 300’e çıkarmak konusunda büyük çaba harcamaktadır. Kurumun, belirsizliğin yoğun olduğu bir konuda böyle bir hedefi amaçlaması ve politikasını
ona göre belirlemesi son derece sakıncalı olup, örnekleri daha önce görülen ve farklı açılardan tartışmaya konu olan bazı Coğrafi İşaretler gibi yeni örnekler türetme potansiyeli yüksek olacaktır.
28 ülkeli Avrupa Birliği’nde 2017 yılı içinde tescillenen Coğrafi İşaret sayısı sadece 35 olduğu halde
Türkiye’de bu sayı halen 69 olup yıl sonunda 100’e ! ulaşacaktır. Sadece 1-19 Aralık arası, yani 19
günde gerçekleştirilen tescil sayısı 30 olup, bu tek başına AB bir yıllık tescil sayısının %86’sını oluşturmaktadır. Tescilleri yeni yapılan Coğrafi İşaretlerimiz arasında 4-5 yıldır bekleyenler olduğu
gibi başvuruları sadece 4-5 ay önce yapılmış olanları da bulunmaktadır. Tesciller öylesine hızlı yapılmaktadır ki bazı ürünlerin ilanlarının başvurularını takip eden ilk 10 gün içinde yapıldığı görülmektedir.
Ne son 20 yılda olduğu gibi yılda ortalama yaklaşık 10 tescil verilmesinin, ne de son 2 ayda olduğu
gibi günde ortalama 2 tescil verilmesinin doğru olduğu inancındayız. Bu ortalamalar Türk Patent ve
Marka Kurumu’nun bu konuda bir uçtan diğer uca doğru keskin bir dönüş yaptığını göstermektedir.
Her iki uç noktanın doğurduğu iki ortak risk bulunmaktadır. Birincisi, konunun yeterince önemsenmemesi ve ciddiyetle ele alınmaması; ikincisi ise Coğrafi İşaretlerin beklenen sonuçları yaratmasına
zemin hazırlayan yönetişim ve denetim konularının hala daha arka plana atılmasıdır.
Bu uygulamalar bir yerlere hoş görünmek ve konu ile ilgili bir şeyler yapıyormuş gibi olmak adına
Coğrafi İşaretlerin popülizme kurban edildiği endişesini yaratmaktadır. Yapılması gereken, duvarlara asılan tescil belgelerinin sayısını arttırmaktan çok sistemin içinin doldurulması konusunda çaba
harcamaktır.
Kamuoyuna saygıyla arz olunur.
20 Aralık 2017
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı
YÜciTA
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AMBLEM KULLANIMI BAŞLADI
Coğrafi İşaret’lerde amblem kullanım zorunluğu 10 Ocak 2018’de başladı. 10 ocak Coğrafi İşaret
(Cİ) tescili yapılmış ürünlerimizin üreticileri ile bu ürünlerin tüketicileri, kısacası Türkiye için tarihi
bir gün. Ülkemizin 1995 yılında başlayan Cİ serüveni kaybedilen 21 yıldan sonra 10 Ocakta en önemli aşamasına ulaşmış bulunuyor. YÜciTA Emeği geçenlere teşekkür eder.
Hatırlatma: Kısa tanımı ile Coğrafi İşaret bir ürünü gösteren bir yer adıdır. Ürün bu yer adıyla
ünlenmiş, onunla özdeşleşmiş ve onunla çağrılan bir üründür. Malatya kayısısı, Antep baklavası ,Erzincan Tulum peyniri, Devrek bastonu gibi..
Üretimi genellikle bir yöreye dayanan bu özgün ürünlerin korunabilmesi ancak Türk Patent ve Marka Kurumu’nda tescil almaları ile mümkündür. Halen tescillenmiş 316 ürünümüz bulunmakta, 404
ürünümüz de tescilini beklemektedir. Avrupa Birliği’nden alınmış sadece 3 tescilimiz (Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı) varken büyüklüğü bizim yedide birimiz kadar
olan Yunanista’nın AB’den alınmış tam 106 tescili vardır.
AMBLEM ÇEŞİTLERİ

Ürün adı Mahreç

Menşe adı Geleneksel
İşareti

1-Menşe
adı:
Elde
edilmesine yönelik tüm
aşamaların aynı coğrafi
alanda
gerçekleştiği
ürünler Menşe adı korumasından yararlanır. Genellikle bir eko sistemin sonucu olan bu ürünler
tarımsal kaynaklı olup bulundukları yerin dışında üretilemezler . Bu bakımdan tekil, eşsiz ürünlerdir.
Finike portakalı, Antep fıstığı....
2-Mahreç işareti : Belirli bir yörede yerleşik insan gücünün tarihsel süreç içinde geliştirdiği gelenek, kültür, bilgi birikimi , beceri ve yeteneğinin (ustalık) sonucu olan ve üretimde kullanılan hammaddesinin genellikle üretim yöresi dışından geldiği ürünler Mahreç İşareti taşır. Bunlar çoğunlukla
gıda maddeleridir..Mersin cezeryesi, Çorum leblebisi
3-Geleneksel ürün adı
Birleşiminde ya da yapılış metodunda geleneksel özelliğin bulunduğu ürünlerle ilgili olup daha çok yemeklere yöneliktir. Ezogelin çorba, irmik helvası
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AMBLEMLER NE ANLAMA GELİYOR NE TÜR FAYDALAR SAĞLAYACAK?
Ürünün kalitesinin garantisi olan ve bundan böyle pazarlanan tescilli ürünler üzerinde göreceğimiz amblemler bu ürünlerin Coğrafi İşaret tescil belgelerindeki üretim kurallarına uygun
olarak üretildiğini belgeleyen ve arkalarında devletin bulunduğu kalite güvenceleridir..
Amblemler tüketicileri ürünün kökeni ve nitelikleri ile arkalarındaki hikaye konusunda da
aydınlatarak ürün seçiminde rasyonel davranmalarını sağlayacaktır..
Tüketicilerde Cİ’le ilgili farkındalık yaratmanın dışında amblemlerin en önemli faydası piyasalarımızda yaşanan yoğun Coğrafi İşaret tecavüzlerine son vermek olacaktır . Üreticilerimiz ve
tüketicilerimize büyük zarar veren bu haksız rekabet olayları artık son bulacak. Yani satın
aldığımız Ezine peyniri de, Erzincan tulum peyniri de, Ayvalık zeytinyağı ve Finike portakalı da
gerçekleri olacak... .
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı, YÜciTA olarak 20 yıldan beri
sürdürdüğümüz ve gönüllük esasına dayanan Coğrafi İşaretlerle ilgili çalışmalarımızda bu günü
görmek bizim için büyük onur , büyük coşku, büyük bayramdır.
Ancak tüketicilere ilk defa tanışacakları bu yeni ve çok önemli düzenlemelerle ilgili olarak
başlangıçta Türk Patent’çe hiç bir bilgilendirmenin yapılmayışı çok yadırgatıcıdır.. Özellikle
yoğun TV spotları ile kamuoyu çok önceden Cİ ve amblemler konusunda bilgilendirilmeliydi. Bu
konudaki tek girişim rafları amblemli ürünlerle dolu bir markette yapılan ve gazetelere yansıyan
resmi açıklamalar olmuş ancak bu açıklamalarda amblemli ürünlerin %15! daha pahalı satılacağının belirtilmesi ise tepkilere yol açmıştır.
Dileğimiz Türk kamuoyunun ivedilikle kamu spotları yoluyla amblemler konusunda bilgilendirilmesi ve bundan böyle ki uygulamalarda Coğrafi İşaretlerin popülizm konusu yapılmamasıdır.
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YÜCİTA BOLUDA
BOLU PROGRAMI
24 –25 Kasım 2017

SAYI: 2 / 2018

Sayfa 7

TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLER VE BOLU
24– 25 KASIM, 2017 / BOLU

YÖRESEL ÜRÜNLER VE COĞRAFİ İŞARETLER TÜRKİYE ARAŞTIRMA AĞI BOLU'DA SEMİNER DÜZENLEDİ
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Bolu Belediye Başkanlığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bolu
Ziraat Odası Başkanlığı, Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği, Ziraat Mühendisleri Odası
Bolu İl Temsilciliği, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) işbirliğiyle gerçekleştirilen seminer programında coğrafi işaretler konusu tüm yönleriyle masaya yatırıldı.
İlk sözü alan Bolu Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Türker Ateş, "Coğrafi işaretlerin ülkemizde
son dönemde ilgi alanına girdiğini görmekteyiz" diyerek seminere ev sahipliği yaptıklarından dolayı
mutluluğunu paylaştı.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz
ise "Önümüzdeki süreç bu coğrafi işaretlerin tamamının Bolu adına tescillendiği ve markalaştığı dönem olsun
diyorum" dedi.
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler
Türkiye Araştırma Ağı Yürütme Kurulu Başkanı Yavuz Tekelioğlu ve Gıda
Mühendisleri Odası İl Temsilciliği
Başkanı Cem Kösemeci’nin konuşmalarıyla devam eden programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise coğrafi işaretler konusunda yapılan çalışmalara Belediye
olarak her zaman destek verdiklerini
dile getirdi ve tüm yöresel değerlerin
coğrafi işaretler yoluyla ilin kültürüne
ve ekonomisine kazandırılmasını temenni ettiklerini ifade etti.
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TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLER VE BOLU
24– 25 KASIM, 2017 / BOLU

Seminerde Yöresel Ürünler ve
Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) yetkilileri
tarafından, Yöresel ürün nedir?
Coğrafi işaret nedir? Coğrafi
işaretleme nasıl yapılır? Bolu’nun
olası coğrafi ürünleri nelerdir?
gibi konular işlendi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası
Konferans Salonunda düzenlenen seminere Bolu Valisi Aydın
Baruş, Bolu İl Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Müdürü, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, YÜCİTA yetkilileri, İlçe Belediye Başkanları,
BTSO yetkilileri ve Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen ve yöresel ürünler ve coğrafi işaretler
ile ilgili araştırma yapan üreticiler katıldı. Seminere katılmadan önce BTSO fuaye alanında ilçe
belediyelerinin ve özel iştiraklerin açtığı stantları gezen Vali BARUŞ, burada Bolu’nun ilçelerinde
yer alan yöresel ürünleri inceleyerek, ürünler hakkında bilgiler aldı. Stantların gezilmesinin ardından ise seminerlere geçildi.
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TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLER VE BOLU
24– 25 KASIM, 2017 / BOLU
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TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLER VE BOLU
24– 25 KASIM, 2017 / BOLU
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TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLER VE BOLU
24– 25 KASIM, 2017 / BOLU
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TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLER VE BOLU
24– 25 KASIM, 2017 / BOLU
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TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLER VE BOLU
24– 25 KASIM, 2017 / BOLU

Prof. Dr. Selim Çağatay
Coğrafi İşaretlere İlgi: Basın ve Politika
Bolu Semineri’nde YÜciTA’nın tanıtımını yaparak, farklı açılardan YÜciTA aktivitelerini anlatan
Selim Çağatay bir yandan akademi dünyasının Cİ’lere olan ilgisizliğini vurgularken, diğer taraftan
özellikle yazılı basının Cİ ile ilgili olarak yanlış bir noktaya odaklandığını, politika yapıcıların ise
henüz Cİ’nin önemini kavrayamadıklarını vurgulamıştır.
Sn Çağatay’ın bu konuda verdiği bazı rakamlar ilginçtir. Örneğin son 2 yıldaki yazılı basın tarandığında Cİ’le ilgili çıkan haberlerin %95’i tescil alan bir üründen bahsetmekte iken sadece geriye
kalan %5 Cİ’lerin yönetişimi, denetimi ve ilgili ürüne yönelik örgütlenme problemlerinden bahsetmektedir. Cİ’lere yönelik oluşturulması gereken politikalar ise hiç haber olamamıştır. Cİ’lerin hedeflenen amacına (yani bir kırsal kalkınma aracı olarak kullanılmasına) ulaşabilmek için ideal işleyen bir Cİ sisteminin kurulması gerekmektedir ve yönetişim, denetim, örgütlenme, politika bu sistemin önemli ayaklarıdır. Tescil sadece süreçteki ilk adımdır. Basının bu konuda kesinlikle yön vermesi gerektiği Sn. Çağatay’ın yazısında vurgulanmaktadır.

Yine yazıda üzerinde durulan bir konu, Cİ’lere ilişkin oluşturulan politikalardır ve buradan yola çıkarak bu günlerde 11.si hazırlanan Kalkınma Planı öncesinde politikacılara gönderilen bir mesajdır.
Yazı, 10. Kalkınma Planının çeşitli fasıllarında bir kırsal kalkınma aracı olarak bahsedilen Cİ’lere
ilişkin ne yapıldığını sormakta, 2016 yılında tarım politikaları reformu olarak açıklanan pakette
“Cİ’lerle ilgilenecek genç çiftçilere yönelik hibe destekleri verilmesi” kararından sonra bu konuda
ne tür gelişmeler olduğu üzerinde merak uyandırmaktadır.
.
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FOX TV VE ÇİFTÇİ TV’DE COĞRAFİ İŞARET YENİ AMBLEM
UYGULAMASINI ANLATTIK
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TESCİL EDİLEN SON 10 COĞRAFİ İŞARET

Coğrafi İşaretin Adı

Coğrafi İşaretin Türkçe
Adı

Ülkesi

Ürün Türü

Coğrafi İşaretin
Türü/Geleneksel
Özellikli Ürün
Adı

Traditional Welsh Caerphilly/Traditional
Welsh Caerffili

“Geleneksel Galler Caerffili” Peyniri

Birleşik Krallık

Peynir

Mahreç İşareti

30.01.2018

Jajca izpod Kamniških
planin

“Jajca izpod Kamniških
planin” Yumurtası

Slovenya

Yumurta

Mahreç İşareti

24.01.2018

Slavonski Med

“Slavonski Med” Balı

Hırvatistan

Bal

Menşe Adı

23.01.2018

Carne de Salamanca

Salamanca Eti

İspanya

Et

Mahreç İşareti

17.01.2018

Suikerstroop

“Suikerstroop” Şeker
Şurubu

Hollanda

Şeker Şurubu

Geleneksel Özellikli Ürün Adı

12.01.2018

Melekouni

Melekouni Tatlısı

Yunanistan

Tatlı

Mahreç İşareti

19.12.2017

Lenticchia di Altamura

“Lenticchia di Altamura”
Mercimeği

İtalya

Mercimek

Mahreç İşareti

19.12.2017

Makói petrezselyemgyökér

“Makói petrezselyemgyökér” Kök Maydonuzu

Macaristan

Kök Maydanoz

Mahreç İşareti

05.12.2017

Međimursko meso 'z
tiblice

“Međimursko meso 'z
tiblice” Domuz Eti

Hırvatistan

Et

Mahreç İşareti

30.11.2017

Kiełbasa piaszczańska

“Kiełbasa piaszczańska”
Domuz Sosisi

Polonya

Et

Mahreç İşareti

21.11.2017

Tescil Tarihi

Kaynak: DOOR Date Base, Europa.eu
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TÜRKİYE’DE TESCİL EDİLEN SON 10 COGRAFİ İSARET
Coğrafi İşaretin Adı
Derepazarı Pidesi

Coğrafi İşaretin Türü
Mahreç İşareti

Tescil Tarihi
30.01.2018

Urfa Ciğer Kebabı

Mahreç İşareti

12.01.2018

Akhisar Köfte
Akçakoca Mancarlı Pide
Urfa Lebenisi (Şanlıurfa Lebenisi)
Pınarbaşı Kara Çorba
Urfa Yumurtalı Köfte
Bor Söğürmesi

Mahreç İşareti
Mahreç İşareti
Mahreç İşareti
Mahreç İşareti
Mahreç İşareti
Mahreç İşareti

09.01.2018
29.12.2018
29.12.2017
29.12.2017
29.12.2017
29.12.2017

Urfa (Şanlıurfa) Pencer (Pazı) Boranısı
Antalya Piyazı

Mahreç İşareti

29.12.2017

Mahreç İşareti

29.12.2017

Kaynak : Türk Patent ve Marka Kurumu
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PEYNİRDE TÜRKİYE’NİN İLK TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARETİ ERZİNCAN
TULUM PEYNİRİ
Anadolu topraklarının en iyi simgelerinden biridir tulum peyniri. 2000 yılında
tescillenen ilk peynir olması, yerel bir değer olarak kayıt altına alınmasını sağlamıştır. Erzincan tulumu olarak menşe adı tescili alan bu peynirin çıkış noktası Şavak göçerlerine vatan olan Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzincan yaylalarıdır.
Bulunduğu coğrafi sınırlar içinde yapımı hayli yaygın olan peynirin en kıymetlisi, geleneksel yapım yöntemlerini koruyan, Şavakların yaptığı tulum peyniridir.
Temel geçim kaynakları hayvancılık ve tulum peyniri üretimi olan Şavaklar,
her bahar bölgedeki yüksek yaylalara çıkarak geleneksel üretimlerini devam
ettiriyorlar.
Şavaklar günümüzde az sayıda kalan yarı göçer aşiretlerden biri.
Binlerce yıldır kuşaktan kuşağa geçen mirası korumak ve sürekliliğini sağlamak için ürünleri, orijinal hikâyeleri,
reçeteleri geleceğe taşımak önemli. Doğu Anadolu topraklarının ortak ürünü tulumun Şavaklardan dinlediğimiz üretim bilgileri tescil belgesinde de detaylarıyla yer alıyor. Peynirin ayırt edici özelliklerinin süt, maya, tuz
ile üretildiği yaylaların havası olduğu vurgulanıyor:
“Erzincan’ın yüksek rakımlı 90-100 çeşit bitki zenginliğine sahip yaylalarında beslenen Karaman koyunundan
yılın beşinci ve dokuzuncu ayları arasında alınan sütten özel işlemler yapılan peynire Erzincan Tulum peyniri
deniyor... Üretim yapılan yaylalar Munzur Yaylaları (Kemaliye’den başlayıp, Pülümür’de biten yüksek rakımlı
yirmi civarında yayla), Çimen yaylaları (Erzincan Refahiye arasında bulunan yaylalar,) Çayırlı yaylaları, Tercan
yaylaları, Kemah Oluk.”
Karasal iklimin hâkim olduğu bölgede kış mevsimini köylerdeki ağıllarında geçiren karaman cinsi koyunlar, baharla birlikte yaylalara kamyonlarla taşınıyor. Elazığ, Tunceli, Erzincan hattında, Pülümür’den başlayıp Kemaliye’de biten, on iki ay kar bulunan, yüksek rakımlı otuza yakın yayla, yaz boyunca kalabalık sürülere ev sahipliği
yapıyor. Yabani bitkisi bol, havası temiz, serin soğuk sularla beslenen bu koyunların sütleriyle yapılan üretim
ilkbaharda başlayıp eylül ayında bitiyor. Koyun sütünün yüksek yağ oranı nedeniyle damakta uzun süre kalan,
tereyağımsı, hafif asidik lezzette, beyaza çalan renkteki Doğu tulumları en az 3 ay olgunlaştıktan sonra tüketime hazır oluyor.”
Geleneksel yöntemi kayıt altına almak üzere, Şavakların kışlık topraklarında Keban Baraj Gölü’nün yamacına
kurulmuş, iki mahalleli bir köy olan Meşeli’de peynir üreticisi Mehmet Çaldak ile buluşuyoruz. Tunceli ve Elazığ’ı birbirine bağlayan feribot seferleri de Meşeli’deki iskeleden yapılıyor. Tunceli’nin heybetli dağları ve Pertek kalesi Fırat’ın suyu üzerinden izleniyor. Mehmet Çaldak, kökenlerinin Horasan olabileceğini, ancak bugün
geniş bir bölgeye yayıldıklarını söylüyor:
“Koyun cinsimiz Şavak karamanı, sütü bol hayvandır. Sürülerimizi konaklattığımız yaylalar her sene ihaleye
çıkar. Erzincan, Erzurum yaylalarından Sarıçiçek, Sivas bölge yaylalarına kadar gideriz. Bu yaylalarda her gün
taze peynir yaparız.”
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Geleneksel üretimde kullandıkları maya, peynirin kendi suyuna şirden ve tuz koyup elde ettikleri şirden mayası. Mayanın suyu azalınca , üzerine ekleyip, gerektiğinde içindeki şirdeni değiştiriyorlar. “Artık bizim yaptığımız maya gitti, eski yöntemle yapan çok azaldı” diyen Mehmet Çardak peynir üretim yöntemlerini de aktarıyor:
“Sabah sağılıp gelen sütler çiğden mayalanır. Pıhtı tutunca pamuklu beze aktarılır sabaha kadar
süzülmesi beklenir. Sabah erkenden bez torbalara alınır. 3- 4 gün bu torbalarda üst üste duran telemelerin suyunun süzülmesi devam eder. Sonra çıkarılır, teknelerde ezilir, tuzlanır, tekrar beze basılır. Peynir hava sıcaklığına göre 3-5 gün, bazen daha fazla süreyle nemini atmaya
devam eder. Hava sıcaksa suyunu hızlı verir, soğuksa daha geç. Ardından tekrar teknelere girer, karıştırılıp bidonlara veya derilere basılıp pazara yollanır.”
Şavak geleneğinde tulumları toprak altına gömme, mağarada bekletme, küflendirme yok. Bastıkları tulumları yaylalarda çadırlarının kuzeye bakan serin yerlerinde tutuyor, minimum 3 ay
olgunlaştırarak tüketiyorlar.
Günlük yaptıkları taze peynirler tüccarlara satılıyor. Bugün ağırlıklı ticaret taze peynir üretimi
ile devam ediyor. Bu peynirler, mandıralarda ve fabrikalarda işlenerek tulum peynirine dönüşüyor.
DERİDEN GELEN LEZZET
Deri, tulum peynirinin doğal gelişim ortamını destekleyen, besleyen, geliştiren bir doku. Deride
olgunlaştırılan peynirin yağ ve protein oranları doğal olarak daha yüksek oluyor. Ancak derinin
kıllı yapısı, hijyen kaygıları ve nakliye sorunları gibi nedenler bu geleneksel olgunlaştırma yönteminin giderek daha az kullanılmasına neden oluyor. Peynirler artık yaygın olarak deri yerine
plastik bidonlara basılarak korunuyor.
KEMAH TUZU
Kemah tuzunun Erzincan tulum peynirinin üretiminde özel bir yeri vardır. Kemah’a 7 kilometre
mesafedeki Kömür Köyü’nde bulunan tuzlanın kaynağı Osmanlı döneminde kurulan tünellerden
aktarılan memba sularıdır. Göletlerde toplanan bu suların güneş altında buharlaştırılmasıyla elde edilen tuzun içeriği zengindir; berrak rengi ve sertliği ile ön plana çıkar. Erzincan Tulumun
tescil belgesinde de belirtildiği gibi diğer tuzlardan farklı olarak, peynirin erimesini ve dağılmasını engeller, suyunu dışarı atmasını kolaylaştırır.
Sütünden, tuzuna, mayasından, ustalığına , olgunlaşmasından, derisine her bir detayı kendine
has bu peynir aynı zamanda uzun bir yol hikayesinin de anlatıcısı.
Yerli ırk hayvanların, beslendiği doğadan, özgün floradan kaynaklanan mis kokulu sütleri, geleneğin kadim bilgileri ile birleştiğinde Erzincan Tulum peyniri yerel değerlerimizden biri ve
önemli bir kültür mirasımız olarak sofralarımızın baştacı oluyor.
Neşe BİBER - Berrin Bal ONUR
PEYNİR AŞKINA Kitabı’nın “Erzincan Tulum Peyniri” bölümünden alıntılanmıştır.
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ANADOLU DOĞAL, ORGANİK, YÖRESEL KÖY ÜRÜNLERİ PAZARI
Aydın’da yöresel ürünler satışı yapan Çimenrengi Yöresel Ürünler Mağazası işleticisi, YÜciTA
üyesi Çimen Çamoğlu tarafından organize edilen ve Yöresel Ürünler Satış Noktası (YÖREMAR)
ile Yöresel Ürünleri Koruma ve Tanıtma Derneği (YÖREDER) tarafından desteklenen Anadolu
Doğal, Organik, Yöresel ve Köy Ürünleri Pazarı 3-7 Şubat tarihleri arasında Aydın'da gerçekleştirildi.
Fuar, Efeler Belediyesi Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde bin metrelik bir alanda, yaklaşık 60 firma,
kooperatif katılımı ile Türkiye’nin çeşitli yöresel lezzetlerini Aydın halkı ile buluşturuldu.
Organizasyon hakkında konuşan Çamoğlu; “Bu organizasyon ile Aydın ili başta olmak üzere Türkiye’nin yöresel ürün ve markalarını tüketicilerin beğenisine sunarak, hem mutfaklarımızdaki
ürün çeşitliğini arttıracak, hem de tüketicilerin beğendiği ürünleri yerel market raflarına taşıyacağız. Bu tarz yöresel organizasyonlar, kırsal kalkınmaya da katkı sağlıyor. Kırsal halkın ürünlerine katma değer ve pazar payı yaratarak, kırsalın var olduğu topraklarda köklenmesini destekliyor ve yerel değerlerin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor. Birincisi olmasına rağmen yöresel
pazar organizasyonumuza büyük bir ilgi var. Bu organizasyonun sürekliliğini sağlayarak Aydın’ın
bölgenin yöresel ürünlerinin tedarik edileceği bir yer olmasını istiyoruz. “ dedi.
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“Türkiye’nin birbirinden eşsiz yaklaşık 2 bin 500 adet yöresel ürün potansiyeli var. Bu ürünlerin
bir kısmını dükkanında tanıtan ve satışa sunan Çamoğlu, ülkemizde Marka ve Patent Kurumu’nun
verilerine göre yaklaşık 2.500 adet yöresel ürün potansiyeli var. 45 m2 lik dükkanıma bunların
pek azını sığdırabiliyorum. Bu tarz yöresel pazar ve fuar organizasyonları ile daha fazla ürünü,
coğrafi işareti halkın beğenisine sunabileceğim.” dedi.
Beş gün süren yöresel pazarda sosyal projeler de yer aldı. “Askıda Elbise” standı kurularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, kıyafetler kabul edildi.
Aydın Aykaryay Oda Tiyatrosu tarafından “Latmos’a Rahmet Yağdı” oyununun bir bölümü sokak
tiyotrosu olarak sergilendi.
Kadın girişimciliğini ve kooperatifleşmeyi desteklemek amacıyla kadın kooperatiflerine ücretsiz
stand tahsisi yapıldı.
3 Şubat Cumartesi 14:00’da gerçekleşen açılışa YÜciTA Başkanı Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu da
destek vererek katılım sağladı. YÜciTA olarak ne kadar kutsal bir konuda çalıştığımızı ve ülkemize ne kadar faydalı olduğumuzu anladım. Öz varlıklarımıza sahip çıkmanın yolu Coğrafi İşaretler vurgusunu yaparak “her şey Türkiye için” dedi.
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