
 

YÜCITA‘YI GASTRONOMETRO DA AĞIRLADIK 

Ülkemize coğrafi işaret bi-

lincini kazandıran, tamamen 

gönüllük esasıyla oluştu-

rulan Prof. Dr. Yavuz Teke-

lioğlu‘nun kurduğu YÜciTA‘yı 

Gastronometro platformu-

muzda ağırlamaktan onur 

duyduk. 

Eşsiz değerli ürünlerimize 

daha da değer katmanın, 

eşsiz ürünlerimizi menü ve 

recetelerle daha bilinir, 

aranır hale getirmenin yol-

larını paylaştık. 

Yemek yapma deneyimini birlik olma ruhuyla yeniden 

yorumladık. 

Kötü bir malzemeyle iyi yemek yapılamaz ama iyi bir 

malzemeyle kötü yemek yapılabilir. 

Binlerce yıllık iş yapış şekillerimizi etkilenen kültürlerin 

imbiklerinden geçmiş davranışlarımızı ve sonuçlarını yo-

rumladık. 

Bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve çalıştaylar ile 

Coğrafi İşaretleri herzaman gündemde tutan ve önder 

çalışmalar yapan YüciTA ile gelecek yıllarda da bu et-

kinliğimizi daha geniş kapsamlı yapmayı planlamaktayız.  

 

Birol Uluşan 
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YÜciTA 2018 YILI BİRİNCİ ÇALIŞTAYI 

3 MAYIS 2018/İSTANBUL 

Metro Toptancı Market’in ev sahipliğinde Metro Gastronometro’da gerçekleştirilen  

« YÜciTA 2018 YILI  BiRiNCi ÇALISTAYI » çerçevesinde yapılan sunumlar : 

- Coğrafi İşaretler’de Son Gelişmeler, Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu  

-  Coğrafi İşaretler’de Örnek bir Yönetişim: Roquefort Peyniri, Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu  
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GASTRONOMETRO-UYGULAMALI ÇALIŞTAY 
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 YÜciTA  KAPIDAĞI YARIMADASI’NDA 

Araştırma : Kapıdağ mor soğanı 

S.S. Bereketli eller Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi 

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu 

Ballıkaya köyü/25Temmuz 2018 

Kapıdağı Yarımadası Erdek ilçesinin yarımadasına  verilen ad. Marmara Denizi’nin güneyinde  yer 

alan  Ada Marmara’ya bir küre   gibi uzanıyor.  jeolojik araştırmalara göre  önce   bir ada  olan 

Kapıdağı yarımadası,  yaşanan  dolum sonucu  ile ana kara  ile birleşip bir yarımadaya dönüşmüş.. 

Yarımadada büyüklü küçüklü 20’den fazla yerleşim yeri bulunuyor. Ormanlar tüm  alanların ya-

klaşık %70’ini oluşturuyor. Köylerin ana geçim kaynağı balıkçılık, zeytincilik ve soğancılık  . Bizim 

de geliş nedenimiz soğan… KAPIDAĞI MOR SOĞANI.. 

Kapıdağı mor soğanı Türkiye’nin özgün coğrafi işaretlerinden bir diğeri. Dünyada sadece Avust-

ralya, İtalya ve Türkiye’de üretiliyor.  Üretimi 1 800 ton. Tatlı ve elinizi karadut gibi boyuyor.  

Tescil tarihi 2 Temmuz 2018..  Çiçeği burnunda yani.  Ziyaretimizin   tecilden hemen sonraya 

denk gelmesi, üreticilerin bundan kaynaklanan büyük mutluluğuna  şahit olmak bakımından  çok  

anlamlı.   Ne yazık ki ülkemizde alınan tescillerin %90’nında    üreticilerimiz bu mutluluğu yaşa-

mıyor, çünkü tescilleri ürünle doğrudan ilgisi olmayan kuruluşlar alıyor. Kapıdağı mor soğanı tes-

cilini de bir kurum almış.. Erdek Ticaret Odası.. Ama bakın arkasında ne var.. 

Sevgili Birol’la buluşma yerine tam zamanında ulaşıyoruz. Metro’nun kapıdağ mor soğanı konusun-

da kooperatife önemli destekleri söz konusu. Birol çitçilerin çoğunu tanıyor.. Buluşma yerimiz 

Ballıkaya köyü. Eski bir Rum köyü.  Köyde tarihi ahşap özelliklerin  korunduğu dikkatimizi çeki-

yor. Eski taş kilise tavanı çökmesine rağmen duvarları ile dimdik ayakta. Köylüler ataları müba-

dele ile gelmiş vatandaşlarımız. Aralarında bazen pomakça konuşuyorlar.. 

Ballıkaya köyü,  Kapıdağ mor soğanının üretim merkezi .  Üretimin arkasında   Ballıköy’de faali-

yet gösteren “Bereketli eller Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi”  bulunuyor.   .  Bu-

raya gelişimizin  amacı da bir başarı öyküsü olan  bu kooperatifi tanımak..  

Tüm üyeleri kadınlardan oluşan kooperatifin başkanı da şüphesiz bir kadın. Kendisiyle köy kah-

vesinde buluşuyoruz ve hemen kanlarımız kaynaşıyor. Birol’la bir iş arkadaşlıklarının olması he-

men belli oluyor,  çünkü yapılacakları tartışmaya başlıyorlar.. Başkan   Özlem  Sarı, bir  Türkiye 

sevdalısı, İstanbul Teknik Üniversite çıkışlı, enerji dolu bir insan, kalbi  tarım için atıyor,  vizyon 

sahibi  bir kadın girişimci. Ve dikkat  kendisi Erdek Ticaret odası başkanı.. Taşlar böylece yeri-

ne oturuyor. . 
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Hikayesini ezbere tanıdığım “Bereketli eller Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi”nin  

kuruluş sürecini ve işleyiş biçimini  onun ağzından dinlemek bizi çok mutlandırıyor. “Kapıdağ mor 

soğanı” arkasında derin bir tarih, sosyoloji ve kültürün yattığı özgün bir ürünümüz. Üretimde 

kadın emeği çok yoğun.. Özellikle hasat sonu soğanların buğday başağı gibi bağlanması çok hüner 

istiyor. Kadınlarımız bunu büyük özen ve titizlikle gerçekleştiriyor..   Oluşum başından beri 

METRO’nun  güçlü desteği altında . Üretim  5 köy tarafından gerçekleştiriliyor. Köylerin hepsi 

kooperatif üyesi.  

Özlem hanımın kooperatifini anlatırken yaşadığı heyecan bizi çok etkiliyor. Köy kahvesinde , açık 

havada köylülerin de katılımıyla yoğun bir sohbet başlıyor. Demli çaylar sürekli yenileniyor. Bir 

ara geleneksel bir börekte ikram ediyorlar. Köylüler son derecede bilinçliler, tarımı  da  iyi tanı-

yorlar.. Çok açık insanlar. Hepsi de    sıcak kanlı ve sempatikler.  Özlem hanıma  duydukları saygı 

ve güvene yakından şahit oluyoruz,  her davranışlarında bunu belli ediyorlar, kendisine olan  sev-

gi ve güven gözlerinden okunuyor.. 

Biz de coğrafi işaret tescilinin ürünlerine getireceği  kolaylık ve avantajları anlatmaya çalışıyo-

ruz, çıftçiler  dikkatle dinliyorlar. Sorularından bu konuyla  ilgili oldukça bilgilendirildikleri anla-

şılıyor. Bunu şüphesiz kooperatif başarıyor. 

Sohbet sonucu soğanların depolandığı ve pazara hazırlandığı barakaları ziyaret ediyoruz. Her 

işletmenin burada  bir yeri var, soğanları burada muhafaza ediyor ve pazar için bağlama işlemle-

rini burada gerçekleştiriyorlar. Bu işlem büyük kesimiyle kadınlar tarafından  yapılıyor ancak 

eşlerine ve annelerine  yardım eden erkekler ve çocukları da görmek mümkün. Barakalar maale-

sef iptidai, soğanlar çoğunlukla asılı değil yığma bir biçimde stoklanıyor bu da havalanmalarını 

engelliyor.  Kooperatif modern bir çarşı projesini çok yakında yaşama geçirme çabasında..   

Ballıkaya köyünde  yılarca savunduğumuz fikirlerin  bazılarının da olsa  uygulanışını  görmek  YÜ-

ciTA olarak bizi çok etkiliyor..  

Sonsuz tebrikler ve teşekkürler 

Sevgili Özlem Sarı, Sevgili 

“Bereketli Eller Kadın Koopera-

tifi” ve coğrafi işaretlerin hami-

si METRO.. Darısı diğer coğrafi 

işaretlerimizin başına…  
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BALLIKAYA KÖYÜ  
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ÜRETİCİLERLE SOHBET 
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KOOPERATİFİN KADIN ÜYELERİ   
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BALLIKAYA KÖYÜNDEN METRO’YA KAPIDAĞ MOR SOĞANI  
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YÜciTA İNEGÖL’DE 

24 Temmuz 2018 

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile   

İnegöl Coğrafi İşaretler Çalıştayı, Eylül 2018 

Hazırlık çalışmaları 

 

Bilindiği  gibi İnegöl eşsiz coğrafi işaretlerimizden birine sahip. İNEGÖL KÖFTE.. Türkiye tes-

cili 4 Şubat 2005 tarihinde yapılan ürünün , Avrupa Birliği tescil talebi de 17.09.2014 tarihinde 

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından yapılmış. YÜciTA olarak yürekten kutluyoruz.  

İnegöl’e  Ticaret ve Sanayi Odasının daveti üzerine  METRO Toptancı Market   Gıda Kategori 

Müdürü ve YÜciTA üyesi sevgili Birol Uluşan’la  birlikte gidiyoruz. Birol’la  uçaktaki rötar nede-

niyle Atatürk hava meydanında    öngörülenden bir saat  daha geç buluşabiliyoruz. Bu da   tam 

öğle üzeri ulaşıyoruz.  

Bizi, İTSO   girişinde   bilgi hizmetleri ve projeler müdürlüğü , akreditasyon ve coğrafi İşaret-

ler sorumlusu Seher hanım karşılıyor, kendisi aynı zamanda bir YÜciTA üyesi… Oda genel sekre-

teri Mustafa Şentürk’le tanışıyoruz ve toplantıya geçmeden önce İnegöl köfte yemeğe davet 

ediliyoruz. 

Yemek  İnegöl’ün en tanınmış   köftecilerinden Besler’de.. Ünlü  İnegöl köftesi ile kuruluş tarihi  

çok eski (1893) bu aile işletmesinde  tanışıyoruz.. Köfteler  gerçekten nefis,  yerinde ve  ustası-

nın elinden tüketmek farklı bir şey tabii. Birileri bitip diğerleri gelirken  masada  İnegöl köfte 

ile ilgili yoğun bir tartışma başlıyor, sorularımızı işletme sahibi ve köfte ustası  Mehmet Besler  

nezaketle yanıtlıyor.  Coğrafi işaret tescil belgesinden bütün ayrıntılarını tanıdığımız ürünü us-

tasından dinlemek farklı bir şey.  İnegöl köftede yerel kökenli, kalitesi yüksek kuzu ve dana eti  

kullanılıyor. Hazırlanış yöntemi de başka köftelerinkisine hiç benzemiyor.      

Kentte çok sayıda köfteci var.. Değer zincirinin başında tedarikçi  kasaplar yer alıyor. Kasaplar 

örgütlü ve kooperatiflerini kurmuşlar.  Köfteciler ihtiyaçlarına göre etlerini bu kasaplardan sağ-

lıyor. Bazı kasaplar hem kasap hem de köfteci. Bu uygulama da oldukça yaygın. Bunlardan birini 

de (Oy-et) ziyaret etme olanağımız oldu, burada da  tok karna hem köfte, hem de sucuk tadım-

ları  yaptık ve  çok beğendik.. 
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Coğrafi işaretle ilgili sorun İnegöl’de de  kendisini Malatya’da    olduğu gibi coğrafi işaret yöne-

tişimi düzeyinde gösteriyor ancak İTSO bu sorunları çözmekte kararlı  eylül ayı başındaki çalış-

tay da bu amaçla düzenleniyor.   

Çalıştay programı üzerindeki toplantı oldukça verimli geçiyor . Toplantıya İTSO  yönetim kuru-

lunun tek kadın üyesi Hatun Malgaralı ile Metin Atış’ta katılıyor.  Kapsamlı ve uzun tartışmalar-

dan sonra taslak program oluşuyor  bize de İTSO yetkililerine teşekkürlerimizi sunarak  eylülde 

buluşmak üzere vedalaşmak kalıyor..  
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YÜciTA ANKARA’DA 

AVRASYA DOĞAL BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM ZİRVESİ 

TAGEM 12-13 TEMMUZ/ANKARA 

Ankara’da düzenlenen “AVRASYA DOĞAL BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM 

ZİRVESİ”  

“Coğrafi İşaretler, Turizm ve Gastronomi” başlıklı iki oturumda yapılan iki sunum ve 

bir modaratörlük  

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu 

Sunum 1-- Coğrafi İşaretlerde Son  Uygulamalar  13.07.2018     11.40-12.00 

Sunum 2-- Türk Gastronomisi’nde Çoğrafi İşaretler  13.07.2018    14.40-15.00 
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AVRUPA BİRLİĞİ (AB) TESCİLLİ  MALATYA KAYISISI İHRACATTA GÖZ 

KAMAŞTIRIYOR 

Prof. Dr. Bayram Murat Asma  

 

Kayısı, ülkemizde yüzyıllardan beri üretilen ve tüketilen meyveler arasında yer almaktadır. Ana-

dolu sahip olduğu zengin ekolojik koşullar sayesinde kayısının dışında daha birçok meyve ve seb-

zenin yüksek kalitede yetişmesine imkan vermektedir. 

Kayısının Anavatanı ve Yayılışı  

Orta Asya ve Batı Çin’e kadar uzanan geniş coğrafya kayısının anavatanı olarak kabul edilir. Bu 

alan farklı kayısı türleri ve kendiliğinden yetişmiş kayısı ağaçlarıyla kaplıdır. Bazı uzmanlara gö-

re kayısı Büyük İskender’in  Asya Seferleri sırasında Anadolu’ya getirilmiştir. Ancak en çok ka-

bul gören görüşe göre kayısının Orta Asya’dan Avrupa’ya ‘İpek Yolu’ vasıtasıyla yayılmıştır. M.Ö. 

II. yüzyılda, Çin’in Xian şehrinden başlayarak Türkistan, Afganistan, İran üzerinden Anadolu’ya 

ulaşan tarihi ‘İpek Yolu’, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinden geçerek Roma’da sona ermekteydi. 

Kayısı Tür ve Çeşitleri  

Kayısının çok farklı türleri olmakla birlikte ülkemizde ve dünyada en yaygın yetiştirilen türü Pru-

nus armeniaca’dır. Japon kayısısı (Prunus mume), Çin kayısısı (Prunus ansu), Sibirya kayısısı 

(Prunus sibirica), Mançurya kayısısı (Prunus mandshurica) bilinen diğer kayısı türleridir. Yabani 

türlerin meyveleri küçük ve ekşi olduğundan pek fazla tüketilmez. Katmerli beyaz, pembe veya 

kırmızı renkte çiçeklere sahip Japon Kayısı’ları park ve bahçelerde süs bitkisi olarak da değer-

lendirilmektedir.    

Dünya Kayısı Üretimi  

Kayısı üretiminin yaklaşık % 50’si Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya, Fas ve Cezayir gibi Akdeniz 

havzasına komşu ülkelerde yapılmaktadır. Özbekistan, İran ve Pakistan diğer önemli üretici ül-

kelerdir. FAO’dan alınan son verilere  göre 2016 yılı dünya yaş kayısı üretimi yaklaşık 4 milyon 

tondur. 1961’yılında 1.3 milyon ton olan dünya kayısı üretimi son elli yılda % 300 artış göstermiş-

tir. 
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Malatya Kayısısı’nın Önemli Özellikleri 

 

1- Malatya Kayısısının en önemli özelliği meyvede suda çözünür kuru madde miktarının son dere-

ce yüksek, organik asit miktarının düşük olmasıdır. Malatya Kayısısı’nın kuru madde miktarı % 22

–28 arasında değişirken bu oran, yerli ve yabancı diğer kayısı çeşitlerinde % 14-18'dir.  

 

2- Bir meyvenin tatlı veya ekşi olmasını belirleyen faktör ‘Tat İndeksi’ de denilen ‘brix/asit’ ora-

nıdır. Malatya Kayısısının tat indeksi 80–120 gibi oldukça yüksek düzeyde iken, yabancı çeşitler-

de bu oran 10–40 arasında değişmektedir.   

 

3- Malatya kayısısının kurutulmaya son derece elverişlidir.  Malatya Kayısısının 3–3.5 kilo yaş 

kayısıdan bir kilo kuru kayısı elde edilirken yabancı kayısıların ancak 5–7 kilosundan 1 kg kuru 

kayısı elde edilebilmektedir.  

 

4- Malatya'nın geçit iklimi ve toprak şartlarına yüzlerce yıllık bir süreçten sonra adapte olmuş 

kayısılar Ege veya Akdeniz gibi sıcak iklim koşullarına götürüldüğünde çiçek tomurcuklarının so-

ğuklama ihtiyacı karşılanmadığından yeterince meyve alınamamaktadır. Ürün alınsa dahi büyük 

çoğunlukla renk, tat ve aroma gibi kalite özellikleri düşüktür.   

 

Malatya Kayısısının Ulusal Ölçekte Coğrafi İşaret Olarak Tescili   

 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Malatya Kayısısı’nın coğrafi işaret olarak tescil 

edilmesi çalışmalarına 2000 yılında başlanmış ve 28.01.2001 tarihinde tescil edilmiştir. Menşe 

Adı işareti alan  Malatya Kayısısının  üretim alanı  coğrafi  sınırları;  Malatya İli ve İlçeleri, Bas-

kil (Elazığ), Elbistan (Kahramanmaraş), Gürün (Sivas) ve Gölbaşı (Adıyaman) olarak belirlenmiş-

tir.  

 

Malatya Kayısısının AB tarafından Coğrafi İşaret olarak tescil edilmesi çalışmalarına  2009 yı-

lında başlanmış, gerekli hazırlıklar bitirilerek 13.05.2014 tarihinde  başvuru yapılmıştır. AB Ko-

misyonu’nca 3 yılı aşan  incelemeler sonucu   tescil 07.07.2017  tarihinde gerçekleştirilmiş, böy-

lece Malatya Kayısısı,  Gaziantep Baklavası ve Aydın İnciri’nden sonra   Türkiye’nin AB tarafın-

dan   tescili yapılan 3. Coğrafi İşaret’i olmuştur.   
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“KAYISIYA AYIRACAK 5 KURUŞUNUZ YOKSA BU İŞİ BIRAKIN!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu,   “Coğrafi İşaretlerde son gelişmeler ve Malatya” konulu 

konferansını sunmak ve kayısı ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Temmuz ayının birinci haftası Ma-

latya’nın misafiri oldu. Bilindiği üzere Temmuz 2017’de AB tarafından tescili yapılan dünyaca ünlü 

“Malatya Kayısısı” her yıl yaklaşık yüz ülkeye ihraç edilerek yıllık 300-350 milyon dolar döviz girdisi 

sağlamaktadır.  

 

Prof. Dr. Tekelioğlu kayısı konusunda çalışmalarına kayısı ile ilgili paydaşları ziyaret ederek başladı. 

Bu çerçevede önce Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Valiliği Basın Halka İlişkiler Müdürü İbrahim 

Halil Kılıç’ı ziyaret etti.  

 

Ertesi gün Vali Kaban ile birlikte Prof. Dr. Tekelioğlu ve beraberindekiler modern bir kayısı bahçe-

sinde meyve hasadına katılarak bahçede incelemelerde bulundular. Aynı gün Avrupa’ya yaş kayısı ih-

racatı yapan bir kayısı işleme ve paketleme fabrikası da ziyaret edildi.    

 

Kamu kuruluşlarından başta Malatya İl Tarım Müdürlüğü,  Kayısı Araştırma Enstitüsü, Fırat Kalkın-

ma Ajansı ve Yeşilyurt Belediyesini de ziyaret eden Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, daha sonra Malatya 

ekonomisi ve kayısısı için özel bir yeri olan Şire pazarında esnafla kayısı ve sorunları konusunda soh-

bet etti. Şehrimizdeki önemli kayısı marketlerinde de incelemeler yapan Sayın Tekelioğlu, satıcıla-

rın Malatya kayısısı gibi AB tescilli çok özel bir üründe halen coğrafi işaret amblemleri kullanmadık-

larını görmekten şoke olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti.      
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Malatya Valiliği tarafından organize edilen, “Coğrafi İşaretler Türkiye Uygulamaları ve Malatya” 

başlıklı konferans, Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 5 Temmuz tarihinde yapıldı. 

 

Prof. Tekelioğlu Konferansında, 10 Ocak 2018 tarihinde coğrafi işaret tescili almış ürünler için 

önemli bir gelişmenin yaşandığını, bunu çok önemsediklerini,  bu nedenle YÜciTA olarak Türk Patent 

ve Marka Kurumu’nu alkışladıklarını belirtti.  Bu tarihte çıkarılan yönetmelikle tescil almış ürünlerde 

amblem kullanma zorunluluğunun getirildiğine işaret eden Tekelioğlu, ancak üzerinden 7 ay geçmesi-

ne rağmen piyasaların bu ürünlerle genellikle tanışmadığını vurguladı. Bu olgunun tescil sahiplerinin 

coğrafi işaret yönetişimini tanımamalarından kaynaklandığını belirten Prof. Tekelioğlu, bu kurumla-

rın tescilden doğan birçok sorumluluklarının bulunduğunu, onların içinde ürünün üreticileri ve satıcı-

larını bilgilendirmek ve yönlendirmenin de yer aldığını söyledi.  Ülkemizdeki coğrafi işaretlerle ilgili 

kamu faaliyetlerinin büyük ölçüde tescillerle sınırlı kaldığını vurgulayan Prof. Tekelioğlu,  bu konuda 

da hiçbir ülkede rastlanmayan abartılı uygulamaların yaşandığını, buna karşın sistemin esasını oluş-

turan coğrafi işaret yönetişimi ve denetimi konularında hiçbir ilerlemenin kaydedilmediğini belirtti. 

YÜciTA olarak tescillerde yaşanan popülizmden çok endişe duyduklarını vurgulayan Prof. Tekelioğlu 

kamuoyunda da coğrafi işaretlerin popülizme kurban edildiği konusundaki endişelerin arttığını be-

lirtti. 
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Amblem kullanımı ile ilgili Malatya’da da ülke genelindeki gibi,  durumun aynı olduğuna dikkatleri çe-

ken Prof. Tekelioğlu Türkiye’nin AB’den alınmış 3 tescilinden birini oluşturma onuruna sahip Malatya 

kayısısının yasal zorunluğa rağmen hala amblemsiz ambalajlarda satılması çok üzüntü verici dedi. 

    MALATYA VALİSİ SAYIN ALİ KABAN’LA 

 

Tekelioğlu “Kuru kayısıda 300 milyon dolarlık ihracat gelirinden bahsediyorsunuz ancak   “Kayısı  

Vakfı’nda bir kuruşunuz  yok  dediği konuşmasını şöyle tamamladı.. “Bakın size Rokfor peynirinin yö-

netişimini sağlayan Rokfor Konfederasyonu’nun bunu nasıl başardığını anlatayım. Çok basit. Süt üre-

ticisi sanayiciye verdiği bin litre süt için 6,8 Euro ödüyor. Sanayici ise teslim aldığı bin litre süt için 

konfederasyona 6,2 Euro ödüyor. İşletme giderleri ile tanıtım ve reklam giderlerini karşılamak için 

toplanan bu paralar 4 milyon Euro’ya ulaşıyor. Bakınız siz kayısıdan 300 milyon dolar gelirden bahse-

diyorsunuz.  Bir kilo kuru kayısı için Allah rızası için 5 kuruş verin. Önünüzde dağ taş durmaz. Bunu 

yapamıyorsanız zaten hiç yapmayın. Bırakın”. 

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun konferansını izleyenler arasında, Malatya’da kayısı ile ilgili kurum ve 

kuruluşlardan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Tarım Müdürlüğü, Kayısı Araştırma 

Enstitüsü ve Fırat Kalkınma Ajansı yetkilileri ile çok sayıda üretici ve tüccar yer aldı.  
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Konferansı Malatya kamuoyunda çok yankı yapan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu aynı günü sabahleyin ER 

TV’nin canlı yayınına konuk oldu, bir saatten fazla süren program çok ilgi gördü ve daha sonra ikinci 

kez gösterildi. 

YÜciTA üyesi olarak Yavuz hocamızı Malatya’da ağırlamaktan ve şahsen kendisinin kayısı bahçeleri 

ile ilgili ziyaret programını hazırlamaktan ayrıca bu gezilerde değerli hocamıza rehberlik etmekten 

çok mutlu oldum. Bu dolu dolu geçen ziyaretin Malatya kayısısı için hayırlı sonuçlar doğurmasını dili-

yorum.  

Prof. Dr. Bayram Murat Asma 

 Turgut Özal Üniversitesi                                                                                                      

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi      
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YÜciTA Malatya Kayısısı Araştırması   

1-5 Temmuz 2018 

  Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu 

 

YÜciTA 2018 yılı yaz araştırması ülkemizin eşsiz coğrafi işaretlerinden “Malatya Kayısısı “ üze-

rinde gerçekleştirildi.  Çok verimli geçen bu araştırmaya gösterdikleri yakın ilgi destek ve sıcak 

ev sahiplikleri için Malatya Valisi Sayın Ali Kaban’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.  

 

Malatya coğrafi işaret potansiyeli oldukça yüksek bir ilimiz. Halen alınmış 4 tescili bulunuyor. 

Bunlar sırasıyla Malatya kayısısı, Arapgir köhnü üzümü, Malatya dalbastı kirazı ve Arapgir mor 

reyhanı. Hekimhan cevizi de Türk Patent’in başvurular listesinde tescilini bekliyor. 

Malatya kayısısı  ülkemizde alınmış  ilk tescillerden  birini oluşturuyor, tescil tarihi 28 Ocak 

2001, tescil sahibi de Malatya Ticaret ve Sanayi odası. Oda, bu güzide ürünümüze 7 Temmuz 

2017 tarihinde de Avrupa Birliği tescilini almayı başarmış. Malatya Kayısısı Antep baklavası ve 

Aydın incirinden sonra Türkiye’nin AB’den alınmış 3. coğrafi işaret tescilini oluşturuyor..  

 

Organizasyonunu vilayet Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın İbrahim Kılıç, Bahçe gezilerini 

de  Prof. Dr. Bayram Murat Asma’ya borçlu olduğumuz   bir haftalık    araştırma , Malatya kayı-

sısı değer zincirinin bütün  aktörlerini, ayrıca  konu ile ilgili  tüm kamu kuruluşları ve  araştırma 

kurumlarını  kapsadı..  

 

Malatya kayısısı yaratmış olduğu istihdam ve gelir yönünden Malatya ekonomisinin temel ürünü. 

Değişik türlerden oluşuyor. Bunların en önemlisi Hacıhaliloğlu çeşidi. Nitekim üretimin    % 80-

90'ına yakını bu çeşitten kaynaklanıyor.  Son yıllarda Kabaaşı ve Soğancı çeşitlerinin de yaygın-

laştığı gözlenmekte. Kuru madde oranlarının yüksek oluşu nedeniyle kurutmaya en elverişli türler 

bunlar.  Meyve olarak olağan dışı bir aromaya sahip bu türlerin taze tüketimlerine de  doyum  

olmuyor.. İnce kabuklu, etleri sert dokulu,  az sulu ve çok tatlılar.  Ülke olarak   böyle bir öz 

varlığa sahip olduğumuz için  ne kadar övünsek az..  Kayısı bahçeleri son derecede etkileyici.  

Her biri görkemli bir ormanı andırıyor, yer-gök hep kayısı. Çiftçilerin büyük kesimi küçük aile 

işletmelerinden oluşuyor. İşletme yöntemi büyük kesimiyle doğrudan işleyim, daha az yaygın ol-

makla beraber icara verme biçiminde uygulamalar da mevcut. 
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Değer zincirinin bu ilk halkasında önemli sorunlar yaşanıyor. Kuru kayısı üretimi çok zahmetli bir 

iş.   Çiftçiler yaşamlarından mutlu değiller. Para kazanamadıklarını söylüyorlar. Bunun temel ne-

denini de sürekli yükselen maliyetler. Üretim çok az mekanize,  yoğun işgücü kullanılıyor. Hasa-

dın dışında,  özellikle adına “pıtlatma” denilen kayısının çekirdeğinden arındırılması işleminde ka-

dın istihdamı çok yoğun. Milyonlarca kayısı tek tek elden geçiyor. Yevmiyeler yüksek (55-60 TL/

Gün). Diğer taraftan su ve elektrik giderleri de sürekli artıyor. Bu çok zahmetli süreçlerden 

sonra çiftçiler  ellerine geçen fiyatların, üretim maliyetlerini bile karşılamadığını beyan ediyor-

lar.  
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Üretimde her hangi bir çiftçi örgütlenmesi söz konusu değil.  Bu sorun değer zincirinin en yumu-

şak karnını oluşturuyor. Ve ivedilikle çözüm bekliyor. 

 

Üreticilerle Toptancı ve ihracatçıları “Şire Pazarı” buluşturuyor. Burası dünya kayısı ihracatının 

yüzde 85’ni karşılayan ve dünya kuru kayısı başkenti olarak adlandırılan Malatya’nın sözüm ona 

kayısı borsası. Malatya ekonomisine her yıl birkaç milyar Türk Lirası katkı sağlayan bu güzide 

ürüne doğrusu hiç yakışmıyor. Çok ilkel, hijyen sorunları var, güvenlik konularında da zaafları söz 

konusu. Yerinin değiştirileceği ve modern bir pazarın kurulacağı söyleniyor. Dileğimiz bu düşün-

cenin bir an önce yaşama geçirilmesi. Bu arada stoklama sorunlarına çözüm getirmek için Kuru 

Kayısı Lisanslı Depoculuk çalışmaları da sürüyor.       

 

Şire pazarında tartıştığımız esnafta çok dertli. Sıkıntıların başında yüksek kükürt oranları ne-

deniyle işletmeciye verilen para cezası  (16 00 TL) geliyor. Bilindiği gibi kayısı kurutma işlemi ya 

gün kurusu olarak ya da kükürtleme işlemi ile gerçekleştiriliyor.  Kurutma sırasında kayısının 

hem doğal rengini koruması, hem de dayanıklılığının artması için İslimleme adı verilen kükürtle-

me işlemi gerçekleştiriliyor.  Toplam üretimin %80’i bu süreçten geçiyor.  Türk Gıda Kodeksi'ne 

göre kuru kayısıda izin verilen azamî kükürt miktarı 2000 ppm.  Yapılan denetimler sonucu bu 

sınırın üzerinde çıkan kayısılar için hem para,  hem de satıştan kaldırma cezası veriliyor. Bu ne-

denle İşletmeciler iç pazarda zorlanıyor. Kükürt oranlarında bir başka sorun da ihracat kaynak-

lı, zira AB oranın 1200 ppm’e indirilmesini istiyor.  

Şire pazarı esnafının bir diğer şikayeti de kurumlarca kendilerinden değişik isimlerde alınan pa-

raların kayısıya dönmemesi. 
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Değer zincirinin İşlemci ve ihracatçılar halkası az sayıda firmadan oluşuyor. Üreticilerden alı-

nan kayısılar değişik işlemlerden geçirildikten sonra,  dış piyasalara sürülüyor. Yıllık 300-350 

milyon Dolar civarında bir ihracat geliri söz konusu. Son yıllarda taze kayısı ihracatı yapan fir-

maların sayısı da artıyor. Bu bağlamda ileri teknoloji kullanan çok modern bir firmayı ziyaret 

etme fırsatımız oldu ve gördüklerimizden oldukça etkilendik. Benzer tesislerin çoğalması, aynı 

uygulamanın iç pazar içinde yapılarak  ülkemizde taze Malatya kayısısı tüketimini arttırmak  ge-

rekiyor.. 

Kentte çok sayıda market bulunuyor. Bunlar Malatya kayısısının her türlüsünü albenisi yüksek 

özel ambalaj ve kutularda satıyorlar. Ancak 10 Ocak  2018’den  itibaren amblem kullanım zorun-

luluğu getirilmiş olmasına  rağmen  halen   ne ulusal, ne de Avrupa Birliği  amblemleri, ne işyerle-

rindeki, ne de  ambalajlardaki  yerlerini almış değil..  Bu da coğrafi işaret yönetişiminde zaafla-

rın bulunduğunu gösteriyor. 

Türkiye genelinde tüm coğrafi işaretleri-

miz için söz konusu olan bu zaaf Malat-

ya’da karşılaştığımız bir diğer olayla içi-

mizi daha da acıtıyor.  Bilindiği gibi coğ-

rafi işaretin tescili ile ürünün fiyatı art-

makta, tescil ürüne bir premium price 

sağlamaktadır. Örneğin Çin’in Pingu şef-

talisinin fiyatı AB tescilinden sonra 1,5 

Yuan’dan, 4,0 Yuan’a çıkmıştır.  Malatya 

kayısısının ihracat fiyatı (2016-2017) ise 

AB tescilinden sonra 3,6 $/kg’dan  2,8$/

kg’a düşmüştür.         
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Kayısı Malatya’nın simgesi… Kentin her yerinde tasarımları çok farklı kayısı heykellerine rastla-

mak mümkün.  Buradan kayısının Malatya için bir yaşam biçimi olduğu çıkarılabilir, ancak gerçek-

te durum çok farklı.. Söylenenler  Malatya’da  kayısının   sahibinin olmadığı yönünde.  Nitekim 

Malatya Valiliği bünyesinde kurulmuş olan  “Malatya Kayısı Araştırma Geliştirme ve Tanıtma 

Vakfı’nın da kayısı için kullanacak hiç parası yok. İlgisizlik kendisini yıllarca gerçekleştirilen 

“Malatya Kayısı Festivali” konusunda da gösteriyor. Yoğun çabalar sonucu uluslararası bir kimliğe 

kavuşturulan bu festival de nedense 3 yıldır düzenlenmiyor. 

Göreve bir yıl önce başlayan sayın vali KABAN,  kayısı ile ilgili tüm sorunları en küçük detayları-

na kadar tanıyor, Önceki görev yeri Zonguldak’ta da fındıkla ilgili önemli çalışmalara imza atmış.  

Malatya kayısısını içinde bulunduğu darboğazdan çıkarmaya kararlı. Bizi de destekçisi olacağı bir 

projenin ön görüşmelerini yapmak üzere FIRAT Kalkınma Ajansı’na yönlendiriyor.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALATYA VALİSİ SAYIN ALİ KABANLA 
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KURUM ZİYARETLERİ 
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  KONFERANS — 5 TEMMUZ 2018 
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ER TV CANLI YAYIN — 5 TEMMUZ 2018 
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     ŞİRE PAZARI  
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TAZE KAYISI İHRACATI - FİRMA GEZİSİ 
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KAYISI BAHÇELERİ VE HASAT 
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ÇEKİRDEĞİNDEN ARINDIRMA (PITLATMA) 

(Çok Yoğun Kadın İşgücü) 
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KURUTMA          
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 SATICISIYLA  BULUŞMA 

(Ne işyerlerinde ne de paketlerde hala Cİ amblemi yok)  
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   MALATYA KAYISISI KADAR,  GASTRONOMİSİ İLE DE ÜNLÜ     
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Bizi bu nefis Gastronomi ile tanıştıran başta Sayın Vali Ali Kaban olmak üzere Vi-

layet Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü sayın İbrahim Kılıç ve değerli meslektaşım 

Prof. Dr. Bayram Murat Asma’ya sonsuz YÜciTA teşekkürlerimle... 
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 YÜciTA AFYONKARAHİSAR’DA                     
13 HAZİRAN 2018 

YÜciTA  ile  Afyonkarahisar  Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO),  4-6 Ekim 2018 tarihleri ara-

sında birlikte düzenleyecekleri “Coğrafi İşaretlerde Afyonkarahisar Buluşması” konulu ulusla-

rarası seminerin hazırlık çalışmaları için gerçekleştirilen  Afyonkarahisar ATSO ve  38° 30° 

Çiftliği ziyaretleri.. 

Afyonkarahisar coğrafi işaretler konusunda duyarlı bir kentimiz..  Halen tescilli 5 coğrafi işare-

ti bulunuyor. Ayrıca 4 coğrafi işareti de tescillerini bekliyor. Tescilli ürünleri sırasıyla Afyon 

pastırması, Afyon sucuğu, Afyon mermeri,  Afyon kaymağı ve Bayat kilimi. Bunlardan Afyon pas-

tırması ile Afyon sucuğu için Ticaret Odası Avrupa Birliği’ne (AB) tescil  talebinde bulunmuş. 

Başvuru tarihi  13 Ağustos 2012. O günden beri dosyalar AB komisyonunun incelemesinde.  Bilin-

diği gibi Komisyonda halen tescillerini bekleyen 14  Coğrafi İşaretimiz bulunuyor. 

Afyonkarahisar coğrafi işaret potansiyeli hayli yüksek  bir kent..  Türk Patent ve Marka Kuru-

mu’na başvurusu yapılmış ve  halen tescillerini bekleyen  4  coğrafi işareti daha var. Bunlar sıra-

sıyla Afyon haşhaşı tohumu, Afyon kaymaklı ekmek kadayıfı,  Afyon lokumu ve  Afyonkarahisar 

patatesli ekmeği.. YÜciTA olarak en yakın zamanda tescillerini diliyoruz. 

ATSO’da bizi genel sekreter Ali Şenol bey karşılıyor. Başından beri tüm yazışmaları onunla ger-

çekleştirdiğimiz için birbirimizi yeterince tanıyoruz. Ali bey insan olarak çok  cana yakın dinamik 

bir kişiliği var. Coğrafi işaretlere çok ilgi duyuyor.              

Afyon Ticaret ve Sanayi Odası modern tesisleri ile bizi çok etkiliyor.. Özellikle konferans salo-

nu... Çok iyi tasarlanmış, uluslararası bir etkinlik için  ideal bir salon. Teknolojik donanımı da son 

derecede yüksek.. Ekip olarak  bizi ekim seminerimiz için umutlandırıyor..  

ATSO yönetimi ile tanışmamız çok sıcak bir havada geçiyor. Dedelerimin Afyon’lu olması bizi 

hemen kaynaştırıyor. Tesisler ne kadar modernse yönetim kadroları da öyle.. Başkan Hüsnü Ser-

teser sempatik, genç, kapasiteli ve çok donanımlı bir yönetici… Yerel değerlerine sahip çıkma 

konusunda oldukça duyarlı. Coğrafi işaretlere de son derecede ilgi duyuyor. 

 

Çok verimli geçen bir toplantı sonucu ekim ayı seminerimizin geçici programı ortaya çıkıyor,   

sıcak ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyor ve ekimde buluşmak üzere vedalaşıyoruz.   
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38°- 30° Çiftliği- The Farm OF  38° 30° 
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38° 30° Çiftliği’ni ziyaret amacımız ekim ayında gerçekleştireceğimiz uluslararası seminerin sa-

ha çalışmalarından birisinin burada yer alacak olması. Çiftlik Afyonkarahisar’a 40 km uzakta 

Tazlar Köyü’nde.  Bu köy Borusan Grubu’nun Kurucusu  Asım Kocabıyık’ın dünyaya geldiği ve ço-

cukluğunu geçirdiği köy. Kocabıyık ailesi yıllardır Tazlar Köyü’nde , birçok sosyal kalkınma proje-

sine önderlik etmiş,  merhum Asım Kocabıyık bu projelerle yaşatılıyor, çok  duygu yüklü      bir  

girişim.  

  

Çiftliğin doğuşu Web sayfasında şöyle anlatılıyor.. 

 

“Bizim hikayemiz; Kocabıyık ailesinin büyüğü Asım Kocabıyık’ın bize bıraktığı, toprağa bağ-

lılık ve sürdürülebilirlik mirası ile başladı… 

Bu eşsiz mirastan aldığımız güç; doğal, taze ve rafine gıdaya olan tutkumuz ve çocukları-

mızı sağlıklı beslemeye dönüşen arzumuzla buluştu ve ismini bulunduğu coğrafyanın koordi-

natlarından alan 38°30° Çiftliği, işte böyle güçlü bir mirasın eseri olarak atalarımızın ya-

şadığı Afyon’un Tazlar Köyü’nde, 2.000 dönümlük bir arazi üzerinde doğdu”.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Çalışmaları süren sanat vadisinden bir görünüş 

 
 

38° 30° Çiftliği  Borusan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık’ın kişisel girişimi . Ken-

disinin “Hobi olarak başladım” dediği  8100 dönümlük  çiftlik,  zamanla   süt ve türevlerinde öz-

gün ürünlerin üretildiği butik bir peynir fabrikasına dönüşmüş.  Sıra dışı mimarisi  oldukça etki-

leyici. Daha ilk bakışta özgün bir tasarımla karşı karşıya olduğunuzu hemen anlıyorsunuz.  Özel-

likle bizi iç avlu çok etkiliyor.  Bu avludan tüm üretim süreçlerini izlemek mümkün.  
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“Çiftlikte inek sütünden Burrata ve Mozzarella, manda sütünden Burrata ve Mozeralla, Ricotta, 

isli ve normal Scamorza, isli ve normal Blok Mozeralla gibi taze İtalyan peynirleri ile Afyon kay-

mağı ve manda yoğurdu üretiliyor”. 

38° 30° Çiftliği’nin esas özelliği çiftliğin  aynı zamanda büyük bir açık hava sanat vadisi olarak 

tasarlanmış olması. Çalışmalar yoğun bir biçimde sürüyor. Bu vadide evrensel sanatçıların büyük 

boyutlu eserlerinin sergilenmesi planlanıyor. Amaç doğa ile ilgili bu eserlerin vadinin etkisini art-

tırarak  ziyaretçilerle doğa arasında bağ kurmalarını sağlamak ve onları  doğa ve teknolojinin 

ilişkisi hakkında düşünmeye yöneltmek. 

Sanayiciliğinin yanı sıra sanata verdiği destekle  iyi tanınan   Borusan Holding,  38° 30° Çiftliği 

ile peynir üretimi ve sanatı aynı platformda birleştirerek belki dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. 

Bize de bu olağanüstü girişimleri nedeniyle kendilerini kutlamak kalıyor. 

Bizi çiftliğin genel müdürü Koray Türkmen karşılıyor.  Önce çiftlikte büyük bir tur atıyoruz.. 

Yapılanlar, yapılacaklar bizi çok etkiliyor.. Koray bey büyük bir coşkuyla anlatıyor biz de ilgiyle 

dinliyoruz. Vadi çok sempatik, yer yer rastladığımız haşhaş tarlaları da bir başka güzel. Böyle 

bir çiftliğin yönetilmesi mutlaka çok zor Koray bey İstanbul’da oturuyor ama bir ayağı çiftlikte.  

Tur bitince kendimizi  çiftliğin ürünleriyle donatılmış bir masanın etrafında buluyoruz. Tabii bir  

peynir masası bu..Bu arada çiftliğin idari müdürü Abdi Harmankaya’da bize katılıyor. Çiftlik ve  

Çiftlikte üretilen peynirlerle ilgili yoğun bir tartışma başlıyor.  Bir taraftan da peynirleri tadı-

yoruz. Parlak ve bembeyaz rengiyle mozzarella daha başlangıçta iştahımızı kabartıyor. Kremam-

sı tadı ve baskın aroması ile ağızlarımız tabiri caizse bayram ediyor. Günümüzde   üst düzey  us-

talık gerektiren bir gastronomi ürünü olarak kabul edilen   burratayı  ise çiftliğin İtalyan ustası-

na  övgüler yağdırarak  tüketiyoruz. . Bu arada  tattığımız diğer peynirler ve Afyon kaymağı ile 

manda yoğurdunun da hakkını yememek    gerekiyor. Yaşadığımız bu sempatik mandıra şöleni  

içilen Türk kahveleri ile son buluyor.   İlgi ve sıcak karşılama için Koray bey ve Abdi beye teşek-

kür ederken bize bu ziyareti organize eden  YÜciTA üyesi   sevgili Kıvılcım Pınar Kocabıyık’ı 

unutmuyor ve kendisine  şükranlarımızı sunuyoruz.  

38° 30° Çiftliğine yaptığımız gezi bizi  ülkemizin geleceği için oldukça  umutlandırıyor ve Antal-

ya’ya kendimizi daha daha zengin hissederek dönüyoruz.. 
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MANDIRA   ( AB 2016 YILI EN İYİ SANAYİ TASARIM  ÖDÜLÜ  SAHİBİ) 
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YÜciTA YAŞAM İÇİN GIDA’DA 

 Röportaj 

11 Haziran 2018 
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YÜCİTA ANTALYA LİONS KULÜBÜ TOPLANTISI’NDA, 

Antalya lions kulübü “2017-2018 ÇALIŞMA DÖNEMİ” Kapanış toplantısı çerçevesin-

de  gerçekleştirilen  konferans:  

16 Mayıs 2018, Akra Barut/Antalya  

“Coğrafi İşaretler ve Türkiye uygulamaları” 
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YÜciTA  Gastro  AlaTurka Lara Düden parkı  Etkinliği’nde 

11-12-13 MAYIS 2018/ANTALYA 

Konferans “ Coğrafi İşaretler ” 

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu 

 
Türkiye’nin tanıtımına ve gastronomi ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak ve 

Türkiye’yi uluslararası bir lezzet durağı haline getirmeyi amaçlayan  Gastro  AlaTur-

ka projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlik   3 gün boyunca  sürdü.   Etkin-

likte , Antalya ve çevresinden 30 katılımcı ürünlerini sergiledi , 32 konuşmacı  gast-

ronomi, geri dönüşüm ve topraktan tabağa konuları ile ilgili bilgi ve görüşlerini pay-

laştı , 6 şef Masasının “fine dining” konseptini tanıttı .  Etkinliğe   2000 ziyaretçi 

katıldı.  Türkiye’nin tanıtımını yapmayı ve ekonomisine de katkı sağlamayı hedefleyen  

bu platformu  destekleyen YÜciTA etkinliğe  coğrafi İşaretleri tanıtan bir açık hava  

konferansı  ile katıldı..  
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YÜciTA 6. KADIN KOOPERATİFLERİ BULUŞMASI’nda 

7-8-9 MAYIS 2018 

Crowne Plaza Harbiye, Istanbul 

                                    

Konferans“Kırsal kesimde kadın emeği”                                                       
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu 

 

“Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı”nca düzenlenen “6. KADIN KOOPERATİFLERİ BULUŞMA-

SI” nın temel amacı; Vakfın desteğiyle, Türkiye’nin her yanından kadın kooperatiflerini  bir araya 

getirerek kalkınma alanındaki vizyonlarını, dönüştürücü liderliklerini ve seslerini güçlendirip, 

“SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği” çatısı altında ortak stratejilerinin belirlenmesini sağlamak-

tı.. 

Açılış konferansını buluşmanın onur konuğu, Fas argan yağı kadın kooperatifleri başkanı Fatima 

Amehri yaptı.  Argan yağı kadın   kooperatifçiliğinde uluslararası bir başarı  öyküsü.. Üç gün süren 

“6. Kadın Kooperatifleri Buluşması”   iki panel, bir sunum ve çok sayıda atölye çalışmasından oluşu-

yordu.     

 Buluşmanın ilk gününde  iki panel  yer aldı. Bunlardan ikincisi  “Ekonomide kadın kooperatifleri 

için katılım alanları, iş modelleri ve yeni fırsatlar” başlığını   taşıyan ve  13:30 - 14:30  arası 

gerçekleştirilen paneldi.  Modaratörlüğünü  sayın Çiğdem Köne’nin yaptığı panelde  Prof. 

Dr. Yavuz Tekelioğlu  tarafından “Kırsal kesimde kadın emeği” konulu bir sunum yapıldı.   
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YÜciTA BLOOMBERG TV‘DE 

2 MAYIS 2018/İSTANBUL 

 

Bloomberg TV’in gerçekleştirdiği « TARIM GIDA ZİRVESİ » programının   , « KATMA DEĞERLİ 

TARIMSAL ÜRETİM VE GIDADA MARKALAŞMA » konulu 5. Oturumunda  yapılan konuşma : 

 « Coğrafi İşaretler, Türkiye Uygulamaları, Son Gelişmeler, Sorun ve Çözüm Önerileri »    

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu  

Bloomberg TV tarafından düzenlenen ve  açılışını Tarım Bakanı Dr Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 

yaptığı  « TARIM ve GIDA ZİRVESİ » 2 Mayıs 2018 Salı günü 09.30-16.15 saatleri arasında ger-

çekleştirildi. Kesintisiz devam eden program bir moderatör ve  4 katılımcının yer aldığı  5 ayrı otu-

rumdan oluştu.  

Oturum 1 10.45-11.30   Gelecekte tarım nasıl sürdürülecek 

Oturum 2  11.30-12.15  Çiftçinin finansman ve risk yönetimi 

Oturum 3  13.45-15.15  Tarımın geleceğinde gençler ve işbirliği modelleri 

Oturum 4  14.30-15.15  Tarım-Gıda entegrasyonu ve yeni yaklaşımlar 

Oturum 5  15.30-16.15  Katma değerli tarımsal üretim ve gıdada markalaşma    

 

Moderatörlüğünü Barış Esen’in yaptığı «Katma değerli tarımsal üretim ve gıdada markalaşma » ko-

nulu 5. Oturuma YÜciTA adına  Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu katıldı. 

 

İki turlu oturumun ilk turundaki konuşmasına  Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu  yürütücüsü olduğu 

« Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı » YÜciTA’dan bahsederek başladı. 

Türkiye’nin konuyla ilgili büyük potansiyeline değinerek izleyenlere YÜciTA’nın misyonunu  anlattı. 

Daha sonra coğrafi işaretlerle ilgili genel bilgiler  sunan Profesör Yavuz Tekelioğlu     coğrafi 

işaretlerin faydalarını vurgulayarak   değişik ülkelerden çok çarpıcı örnekler verdi.  
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İkinci turdaki konuşmasını Türkiye uygulaması üzerinde  yoğunlaştıran  YÜciTA başkanı, 1995 yılın-

da başlayan yasal düzenlemenin yerini, 2017 başında yürürlüğe giren «Sınai Mülkiyet Kanunu»na 

bıraktığını belirtti. Yasanın önemli yenilikler getirdiğinin altını çizen konuşmacı 10 Ocak 2018 tari-

hinde de amblem uygulamasına geçildiğini, ancak konuyla ilgili tüketicilerin aydınlatılmadığını söyledi. 

2017 öncesi uygulamanın tescillerle sınırlı kaldığını , bu dönemde yılda ortalama 9-10 tescil veril-

diğini, coğrafi işaret yönetişimi ve denetimi konularında hiç mesafe alınamadığına değindi.  Yeni yasa 

çerçevesinde de popülizme kayıldığını  ve tescillerde abartılı davranıldığını 2017 yılında  verilen 102 

tescile işaret ederek vurguladı..  

 

Tescil alan kuruluşların coğrafi işaret yönetişimini tanımadıklarından söz eden   Profesör Tekelioğlu 

bu kuruluşların tescilden doğan sorumluluklarını belirten bir maddenin yasaya mutlaka ilave edilme-

sini vurgulayarak, tescillerin de sadece ürünün üreticileri tarafından   alınabilmesi için gerekli 

düzenlemelerin yapılmasını istedi. Tescilin ürünün  üreticisi olmayan kuruluşlar tarafından alınmasıy-

la sistemin daha başlangıçta zaafa uğratıldığını söyleyen konuşmacı sözlerini  Türkiye’de mutlaka bir 

« Ulusal Coğrafi İşaretler Enstitüsü » kurulmalıdır diyerek tamamladı…  

 

BLOOMBERG TV 
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YÜciTA ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ’NDE 

27 NİSAN 2018/İSTANBUL  

 

Özyeğin Üniversitesi’nce düzenlenen « GASTRONOMİ SEMPOZYUMU »   

« Gelenek ve Yenilik Çerçevesinde Türk Mutfağı » oturumunda  gerçekleştiri-

len sunum : « Türk Gastronomisinde Coğrafi İşaretler »   

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu  
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Coğrafi İşaretler kültürel öz varlıkların, geleneksel üretim yöntemlerinin ve doğal kaynakların  ko-

runması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.. 

Bu bakımdan Coğrafi İşaretler ülke gastronomilerinin kaldıraçlarıdır.. 

Türkiye,  derin tarihi kökenlerinden gelen, gelişmiş bir mutfak kültürü ve otantik üretim biçimleri 

ile zengin bir yöresel üretim becerisine (know-how) sahiptir. 

Topraklarımız üzerinde yaşayan çeşitli uygarlıklar kültür mirasının bir sentezi olan  ve Anadolu’mu-

zun öz varlığını oluşturan bütün bu özellikler  ülkemize olağanüstü kalitede ve çok sayıda yerel  ye-

mek  kazandırmıştır.  

Kalite ve zengin çeşitliliği ile tanınan  Türk gastronomisi yüzlerce yılık   istisnai bir mirasın meyvesi  

olup, şeflerimizin  sayesinde sürekli gelişim halindedir  

Türk Devleti, gastronomik özvarlığına Coğrafi İşaretler koruması ile sahip çıkmaya çalışmaktadır..  
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SEMPOZYUM 
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YÜciTA,  METRO  GASTRONOMETRO’DA  

« TÜRK MUTFAĞINDA VE DÜNYADA BAKLAVA »  KONULU BİR 

SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ.                                                            

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu 

18 Nisan 2018/İstanbul 

Baklava Orta Asya Türk kökenli bir tatlı. Baklava sözcüğü Türkçe kökenli. Eski Türkçede baklağu, 

baklağı olarak geçiyor.. Baklava kelimesinin Türkçe olduğuna diğer bir delil, hamurun açılmasında kul-

lanılan oklavanın, eski dilde oklağa, oklağu, oklâ, oklağı gibi kullanımlarının olması ve 1500 yılından 

evvelki yazılı eserlerde yer alması. Bu nedenle de  baklavanın kökeni Türk .. 

Osmanlı İmparatorluğunda baklava bir saray tatlısı. Aynı  zamanda devlet törelerine girmiş.   18. 

yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olan «baklava alayı geleneği», bunun en belirgin örneği. Ramazan 

ayının ortasında,  sultanın askere  yakın ilgisini göstermek  üzere yeniçerilere  saray’dan  baklava  

gönderilirdi. 

Baklavanın kökeni ile ilgili araştırma yapanların başında Los Angeles Times gazetesinin yemek uzmanı 

Charles Perry  geliyor. Perry   gazetesine baklavayla ilgili  yazı hazırlamış,  aynı zamanda 2001 yılın-

da İtalya’da yapılan ‘’Dünya Yemek Sempozyumu’’nda baklavanın Türklere ait olduğunu anlatmış. Per-

ry    baklavayla ilgili kelimelerin etimolojisini kullanmış ve ince anlamına gelen yufka kelimesinin Orta 

Asya’daki "Yubka" dan geldiğini ve "Kat" kelimesinin de Türkçe olduğunu belirtmiş.  

Türkiye’nin yüz yıllık bir coğrafi işareti olan Gaziantep baklavası,  ülkemizin  Avrupa Birliğinden alın-

mış ilk tescili.. AB Komisyonu’nca 21 Aralık 2013 tarihinde tescil edilmiş.  Gaziantep Sanayi Odası, 

TR/PGI/0005/0781 tescil numarası ile gerçekleşen tescilin sahibi  

Bir coğrafi işaret olarak Gazian-

tep baklavasının iki temel ayırt 

edici özelliği bulunuyor. Bunlar-

dan ilki “ustalık” (know how, sa-

voir faire)..Burada söz konusu 

olan tarihsel  kökeni yüz yıllara 

dayanan istisnai bir ustalık..  Ha-

murun hazırlanması, tepsileme, 

dilimleme, pişirme ve  şerbetle-

me çok gelişmiş bir ustalık ve 

bilgi birikimi gerektiriyor. 



        

 

 

 

 

Ürünün ikinci ayırt edici özelliği kullanılan hammaddelerde yatıyor. Temel girdi  Antepfıstıgı 

(Pistacia vera L.)  Gaziantep Türkiye’de fıstık üretiminin beşiği.. Üretim kökenleri nedeniyle burada 

yetiştirilen fıstıklar Antep fıstığı olarak adlandırılıyor.. . Türkiye’de tescilli bir tarımsal ürün olan 

Antep fıstığı baklavanın en önemli hammaddesi... Tadı ve yoğun aroması ile baklavaya olağanüstü bir 

lezzet katıyor ve baklavanın iç kısmına da koyu yeşil rengini veriyor… 

 

 

Fıstığın ağustos ayının ilk haftasında, daha yeni yeni olgunlaşan ve halk arasında «firik veya boz-iç» 

diye adlandırılan fıstık olması gerekiyor. 1 kilo fıstıktan elde edilen fıstık içi  110-170 gr  arasında 

değişiyor. Koyu yeşil renkli olan bu fıstık son derecede aromatik ve baklavaya o unutulmaz tadını 

veriyor. 
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Kullanılan diğer hammaddeler sırasıyla sadeyağ, kaymak ve un.  Sade yağının  

keçi ve koyun sütünden elde edilmiş ve tuz ve diğer içeriğinden arındırılarak  %99.9 yağ barındıra-

cak şekilde hazırlanmış tereyağı olması gerekiyor.  

Kaymak ya da krema,  keçi, koyun veya inek sütünün 105-108 C°ye kaynatılıp,  içine yine bölgeden 

elde edilen irmiğin katılması ile elde ediliyor. Bir litre süte 100 gr irmik gerekiyor. Bu krema kuru 

baklavada kullanılmıyor.                                                      

Gaziantep baklavasının üretiminde sert buğdaydan elde edilmiş un kullanılıyor. 

Türk gastronomisinin imajı, Gaziantep baklavası halen Türkiye’de ve 28 ülkeli Avrupa Birliği’nde ko-

ruma altında.. Antep’te bir yaşam biçimi..  Değer zincirinde yaratmış olduğu önemli katma değer ve 

istihdamla kent ekonomisinin ekonomik motorlarından birisi. . 

Gaziantep baklavasının Türk gastronomisindeki onurlu yerini koruyabilmesi ancak sürdürülebilir bir 

kalite politikası ile mümkün.  Bu da iyi bir Coğrafi İşaret yönetişimi  ve özellikle ürünün tescil belge-

sindeki kurallara uygun üretilmesini sağlayan etkin denetimlerden geçiyor  

.   

(Turistik Otelciler, İşletmeler ve Yatırımcılar Birliği (TÜROB)  ile  TC Milli Eğitim Bakanlığı’nın   

birlikte   gerçekleştirdikleri  « SEKTÖR YETENEK AVINDA PROJESİ » çerçevesinde, 18 Nisan 

2018 tarihinde Metro Gastronometro’da   Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu tarafından gerçekleştirilen 

sunumun özeti..) 
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YÜCİTA — CEM SEĞMEN 

 

31 Mart günü Cem Seğmen ile Akmerkez’de gelecek döneme yönelik YüciTA  

projeleriyle ilgili görüşme sağlandı. 
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ERZURUM CİVİL PEYNİRİ 

Erzurum’un özgün peyniri Civil, bölgede benzer üretim biçimiyle çeçil, saçak, telli, çekme gibi farklı 

adlarla da anılır. Dört kapılı şehir Erzurum’da, sütü yağından ayırma işlemi, göçlerle buluşulan halk-

lardan öğrenilir. Erzurumlular bilgiyi, tecrübeyle, toprak ve iklimin nimetleriyle geliştirerek, gele-

neksel bir tat olarak Civil peynirine yansıtırlar. Tarihi peynirlerini Türk Patent Enstitüsü’nce verilen 

coğrafi işaret belgesiyle 2007 yılında tescil ederler. Bu belgeye göre Civil peynirinin coğrafi sınırla-

rı “Erzurum il ve ilçelerinin oluşturduğu coğrafi alan” olarak tanımlanır. 

Bir kasım sabahı Erzurum’da buluştuğumuz ev sahibimiz, yılların peynircisi Kadir Atuğ Civil üretimini 

yerinde göstermek için bizi Erzurum’a 20 km uzaklıkta, Karadeniz’e bakan dağların yamacındaki  kö-

yün mandırasında ağırlıyor.  

2000 metre yüksekliğe sahip, dağlarla kuşatılmış, uçsuz bucaksız bir yaylada yer alan köye ulaşırken 

çok sayıda yerli büyükbaş hayvan gözümüze çarpıyor. Uzun kış şartlarında yazdan biriktirilen doğal 

otlarla beslenen yerli büyükbaşlar, miktarı az, peynir randımanı yüksek doğal süt sağlıyorlar.  
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CİVİLİN TAZE, SALAMURA, TULUM HALLERİ... 

Mandıra sahibi Salih Çizmali üretimin genel hatlarını anlatıyor: “Separatörlerden 

geçirilen süt yağından ayrılıyor ve dinlendiriliyor. Ardından çiğ süt çok kısık ateş 

üzerinde çelik kazanlarda ısıtılıyor. 30 dereceye geldiğinde maya katılıyor. Oluşan 

pıhtı parçaları tahta kaşıklarla sarılarak toplanıyor. Bu işlem 65-70 dereceye ka-

dar devam ediyor. Toplanan teleme ayrı bir bölüme alınarak yaklaşık 5 dakika ha-

mur gibi yoğruluyor. İstenen kıvama geldiğinde, eskinin ağaç, şimdinin metal askıla-

rında süzdürülüyor. Birkaç kez tekrarlanan askılama sonrasında soğuyan peynir te-

miz bir teknede 24 saat dinlendirilerek dört parmak kalınlığında, 10 cm uzunluğun-

da kesilerek şekillendiriliyor. İstenirse elle tel tel ayrılıp kaya tuzuyla da tuzlanı-

yor.”  

 

Salih Çizmali, separatörlerden önce dedelerinin sütün yağını tamamen ayrıştırama-

dıklarını, peynirin de daha yağlı olduğunu belirtiyor. Bugün peynire en büyük özelli-

ğini veren kuru ipliksi doku yağı, tamamen ayrılan inek sütünden geliyor. Bu sayede 

civil diğer tel peynirlerinden farklı olarak, kuru, elle enine çekildiğinde tel tel ay-

rılma özelliği olan, yağsız, beyaz bir peynir oluyor.  

 

Erzurum’a bahar geç geldiğinden yörenin en aromatik civil peynirleri yaz aylarının 

sütünden elde ediliyor. Bu aylarda üretilen civil peynirleri tulumlara, plastik bidon-

lara basılarak ya da salamurayla korunuyor.  

Civil yağsız sütten yapıldığı için, yağı düşük, protein oranı yüksek peynir grubunda 

yer alıyor. Bu özelliğiyle de diyet için uygun bir peynir. Taze de tüketilen civil pey-

niri, süt tadını hissettiren, kuru, damakta kalıcı olmayan az tuzlu bir peynirken, sa-

lamuraya konulan ve basılan peynirlerin tatları tuzlu ve lezzetleri daha belirgin 

oluyor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERZURUM KÜFLÜ CİVİL PEYNİRİ (GÖĞERMİŞ PEYNİR) 

Yazın taze, kışın ise küflendirilerek satışı oldukça yaygın olan peynirin yerel deyimle göğertilme-

sini civil peynirini satan peynirciler yapıyor. Gürcükapı Peynirciler Çarşısı’nın atadan esnafların-

dan Kadir Atuğ, “Olgun civil peyniri tüketileceği zaman tulumdan çıkarırız, zaten hafif göğeren 

peynir belli derecede bir süre bekleyince doğal küf oluşur. Basit görünür ama herkes de iyi küf-

lendirme yapamaz,” diyor. İyi göğermiş bir peynirin, gerçek tadına ulaşması için yılların tecrübe-

siyle küflenmesi gerektiğini çarşıda tattığımız farklı peynirlerden anlıyoruz.  

2012 yılında “Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir)” olarak coğrafi işareti alınan peyni-

rin tescil belgesinde üretim metodu şöyle aktarılıyor:  

“Küflü Civil peyniri elde etmek için, Erzurum Civil peyniri ve peyniraltı suyundan elde edilen Lor 

peyniri basılmadan önce tuzlanır. Plastik bidonlara Erzurum Civil peyniri ve Lor peynir genellikle 

% 70 Civil peynir ve % 30 Lor peyniri olarak basılır. Bidonun ağzı sıkıca kapatılır. Plastik bidonla-

rın kapakları delinerek ya da cendere bezi konulup ters çevrilerek peynirlerden salınan suyun 

boşaltılması sağlanır. Bidonlar 8-12 °C’de spontan olarak küf gelişimi oluşuncaya kadar (en az 60 

gün) muhafaza edilerek olgunlaşma gerçekleşir. Olgunlaşmasını tamamlayan Küflü Civil peynirler 

4 °C’de muhafaza edilir.”  

Erzurum civil peyniri sade olarak da tuzlanıp bidonlara basılarak küflü peynir elde edilmektedir. 

Civilin küflenmesi, peynirin yağsız yavan tadına keskin bir tat ve lezzet ekliyor. Yörede makarna 

ve sıcak tandıra yakıştırılan civil ve küflü civil, bölgenin kaymak ve balı yanında da ilginç bir da-

mak deneyimi yaşatıyor. 

  

Neşe Aksoy BİBER - Berrin Bal ONUR 

 

PEYNİR AŞKINA Kitabı’nın “Erzurum Civil Peyniri” bölümünden alıntılanmıştır.  
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Kaynak: Door Database, Europa.eu 
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AB’DE TESCİL EDİLEN SON 10 COĞRAFİ İŞARET 

Coğrafi İşaretin Adı Coğrafi İşaretin 

Türkçe Adı 

Ülkesi Ürün Türü Coğrafi İşaretin 

Türü/Geleneksel 

Özellikli Ürün Adı 

Tescil Ta-

rihi 

Lough Neagh Pollan “Lough Neagh Pol-

lan” Balığı 

Birleşik 

Krallık 

Balık Menşe Adı 18.04.2018 

 Pražská šunka Prag Jambonu Çek Cum-

huriyeti 

Jambon Geleneksel Özellikli 

Ürün Adı 

27.03.2018 

Amêndoa Coberta de 

Moncorvo 

  

“Amêndoa Coberta 

de  Moncorvo” Şe-

kerlemesi 

Portekiz Şekerleme Mahreç İşareti 16.03.2018 

Beelitzer Spargel “Beelitzer Spargel” 

Kuşkonmazı 

Almanya Kuşkonmaz Mahreç İşareti 15.03.2018 

Thym de Provence “Thym de Provence” 

Baharatı 

Fransa Baharat Mahreç İşareti 23.02.2018 

Traditional Welsh Ca-

erphilly/Traditional Welsh 

Caerffili 

“Geleneksel Galler 

Caerffili” Peyniri 

Birleşik 

Krallık 

Peynir Mahreç İşareti 30.01.2018 

Jajca izpod Kamniških pla-

nin 

“Jajca izpod Kam-

niških planin” Yumur-

tası 

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” Şe-

ker Şurubu 

Hollanda Şeker Şu-

rubu 

Geleneksel Özellikli 

Ürün Adı 

12.01.2018 



 

 

 

 

 

 
 Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu 

 

 

 

 

 

Coğrafi İşaretin Adı Coğrafi İşaretin Türü Tescil Tarihi 

Kırıkkale Kılıçlar Soğanı Menşe Adı 06.07.2018 

Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı Mahreç İşareti 06.07.2018 

Şanlıurfa Sadeyağı (Urfa Yağı) Menşe Adı 06.07.2018 

Kapıdağ Mor Soğanı Menşe Adı 02.07.2018 

Maraş Çöreği Mahreç İşareti 13.06.2018 

Antep Muskası (Gaziantep Muskası) Mahreç İşareti 13.06.2018 

Antakya Küflü Sürkü (Çökeleği) Mahreç İşareti 12.06.2018 

Amasya Beji Mermeri Menşe Adı 11.06.2018 

Adıyaman Besni Üzümü Menşe Adı 08.06.2018 

Antep Peyniri/Gaziantep Peyniri/

Antep Sıkma Peyniri 

Menşe Adı 04.06.2018 
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