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sahip çıkmak, ülkemize olan gönül borcu ödemekti.
Cesur ve idealistti Don Kişot ve Şövalyeler. En önemlisi ise gönüllüydüler. En büyük motivasyon, memleket sevgisi ve bu
memleketin fauna ve florasının yarattığı mucizelerdi.
Onlar mucizelere inandılar. 6 yılda , 13 farklı ilde, 13 uluslararası
çalıştay, 11 etkinlik ve sadece 2018 yılında ise 10 etkinlik gerçekleştirdiler.
Sayfa 1

Web sitelerini kurdular, yüzlerce gönüllü üye kaydettiler, ve iş bu bülteni de saydığımızda 5 bülten yayınladırlar.
Bu mucizeydi gerçekten, bütçesi olmayan bir oluşumun, yel değirmenlerine savaş açmasıydı.
Başardılar, bugün Türkiye’de Coğrafi İşaretler biliniyorsa, mevzuat düzenlemeleri gerçekleşiyor, yurdun dört bir yanında etkinlikler, eğitimler yapılıyor, coğrafi işaret tesciline başvuranlar artıyor( 22 yılda 200 tescil yapılmış iken, son iki yılda 200 tescil söz konusu.), marketlerde coğrafi işaretli ürünler satılıyor, coğrafi işaret reyonları açılıyor,
restoranlar coğrafi işaretli menüler kullanılıyor ise, evet başardılar.
Avrupa Birliğinde, 20. Yüzyılda başlayan, coğrafi isimlerin yanıltıcı olmasının önüne geçilmesini sağlayan, çiftçinin ürünlerinin değerlenmesine, kaliteli ve sürdürülebilir üretimin teminatı olan Cİ uygulamalarının ülkemizde de, yavaş yavaş hak ettiği değere ulaştığını görmek çok önemli. Evet çok önemli gerçekten;
“Gıda insanların cennetidir.” der bir Çin atasözü.
Lezzetli bir yiyecek tatmak, onu damağımızda hissetmek hayatı hissetmektir. Yaşarken
cennete düşmektir.
Yeni bir yiyecek tadmak, çocukluğumuzdan kalan bir koku, bir tad ile buluşmak, bir
ayin gibi topluca bir gıdayı hazırlamak, dağıtmak, tüketmek, bir gıdayı beş duyumuz ile
algılamak biraz da cennete öykünmektir.
İnsanlık kültürel mirasına, yöresel ürünlerine sahip çıkmak zorundadır. Her coğrafyanın
“oraya özgü”lüğü atfedilen bir gıda üretim, sunum ve tüketim biçimi mevcuttur. Türkiye ne şanslı bir ülke. Bu topraklarda, yüzlerce yıllık birikimin, kültürün, coğrafi yapının,
ekolojik ortamın bize sunduğu ne güzel ürünler var. Yöresel değerleri yaşatmamızın ve
ülke ekonomisi için daha yüksek katma değer yaratmanın anahtarı olan coğrafi işaretler ulusal tarım ve kırsal politikaların bir parçası olmalı.
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Kökenleri 1997 yılında Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi bünyesinde
atılan, 2012 yılında 3. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Semineri biterken 15 Ekim
2012 tarihinde bizim Don Kişot Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Şovalyelerden ve Prof. Dr.
Selim Çağatay tarafından kurulan YÜciTA da bu yolda emin adımlarla ilerlemeli.
Bu yolculuk, uzun ve keyifli bir yolculuk. Arada bir bu yolculuğu anlatmak gerek. 5.
Bültenimizde, size 4-5 Ekim tarihinde Coğrafi işaretler sisteminin her yönü ile tartışıldığı ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) işbirliğinde düzenlenen “Coğrafi İşaretlerde
Afyonkarahisar Buluşması” ndan bahsedeceğiz. Seminerde yerli ve yabancı konuşmacıların katılımıyla 5 oturumda 26 bildiri sunuldu. Sadece, Comte Peyniri’nin yöneticisi
ve aynı zamanda Uluslararası Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı (OriGIn) Yönetim Kurulu
Başkanı Claude Vermot-Desroches’un açılış konferansı bile coğrafi işaretlerde ufkumuzu açmak için inanılmaz bir fırsattı.
Memleketin her köşesi gibi Afyonkarahisar öz varlıkları ile bizi büyüledi. 38 30 çiftliğinde doğa, tarım bilim ve sanatın eşsiz buluşmasına şahit olduk.
Eski zaman seyyahları gibi olmak istiyor insan, daha çok gezmek, daha çok var olmak,
bu güneşin, bu suyun, bu coğrafyanın daha çok tadını çıkarmak istiyor.
Sevgiyle Kalın,
Dr.Pınar Nacak
YÜciTA Üyesi
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2018 Yılı ikinci çalıştayımız 4-5 Ekim tarihleri arasında Afyonkarahisar‘da gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında uluslararası bir
seminer yer aldı.
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COĞRAFİ İŞARETLERDE AFYONKARAHİSAR BULUŞMASI
4-5 Ekim 2018
Düzenleyen Kuruluşlar
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA)

Seminer Programı
4 Ekim 2018 Perşembe
08.30-09.00 Kayıt
09.00-09.30 Açılış konuşmaları
- Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
- Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÜciTA Başkanı
- Hakan Kızıltepe, Türk Patent ve Marka Kurumu
- Prof. Dr. Mustafa Solak Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Rektörü
- Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Belediye başkanı
- Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Valisi
09.30-10.00 Açılış Konferansı
Birlikten Güç Doğar: Dünya Coğrafi İşaretler İttifakı, OriGIn
Claude Vermot- Desroches, OriGIn Yönetim Kurulu Başkanı, Cenevre
10.00-10.15 Kahve arası
10.15-11.30 Birinci oturum: Yükselen Bir Küresel Olgu: Coğrafi İşaretler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selim Çağatay, Akdeniz Üniversitesi Antalya, YÜciTA
Niçin Coğrafi İşaretler? Türkiye’nin Sorunları
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÜciTA, Antalya
Dünya’da Coğrafi İşaretler
Dr. Pınar Nacak, İzmir Ticaret Borsası, YÜciTA
Coğrafi İşaretlerin Yerel Kalkınmadaki Önemi
Veli Oğuz T.C. Zafer Kalkınma Ajansı
Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve Son Gelişmeler
Hakan Kızıltepe, Türk Patent ve Marka Kurumu
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11.45-13.15 İkinci oturum: Coğrafi İşaretlerde Yönetişim ve Denetim: Fransa ve Türkiye Örneği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu
Comté Peyniri (PDO) ve Değer Zinciri Yönetişimi: Kolektif bir Başarı Öyküsü
Claude Vermot- Desroches, Comté Peyniri Mesleklerarası Yönetim Komitesi Başkanı, Fransa
Coğrafi işaret yönetişimi : Nyons Siyah Zeytini Örneği
Christian Telaude, Zeytin Dünyası Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı, Fransa
Kapıdağ Mor Soğanı (Menşe adı) Değer Zinciri Yönetişimi: Bir Kadın Kooperatifi Başarı Öyküsü
Özlem Sarı, Bereketli Eller Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı
Türkiye’de Coğrafi İşaret Denetimi
Hacer Nihal Sayar, Türk Standartları Enstitüsü
Fransa’da Coğrafi İşaretler Denetimi: Agen Eriği Örneği
François Luquet, QUALİSUD Bağımsız Denetim Kuruluşu Başkanı, Fransa
13.15 - 14.30 Yemek arası
14.30 – 14.45 Sanat ve Lezzet Arasında: 38-30 Çiftliği
Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Borusan Holding, YÜciTA
14.45-16.15 Üçüncü oturum: Coğrafi İşaretlerde Örnek Olay ve Çalışmalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Beraat Özçelik, İstanbul Teknik Üniversitesi, YÜciTA
Türkiye’nin Avrupa Birliği Tescilli Gururu: Malatya Kayısısı
Prof Dr. Murat Bayram Asma, Turgut Özal Üniversitesi, YÜciTA
Coğrafi İşaretler ve Metro Toptancı Market
Birol Uluşan, METRO Gıda Kategori Müdürü, İstanbul, YÜciTA
Türkiye Peynirleri: İnanılmaz Bir Hazine
Berrin Bal Onur, Antre-Gourmet, İstanbul, YÜciTA,
Neşe Biber, Antre-Gourmet, İstanbul, YÜciTA
Coğrafi İşaretlerde bir Farkındalık öyküsü
Çimen Çamoğlu, Çimen Rengi Yöresel Ürünler Marketi, Aydın, YÜciTA
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16.15 -16.30 Kahve arası
16.30 - 18.15 Dördüncü oturum: Coğrafi İşaretlerde Afyonkarahisar Örneği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Yıldız , Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
Afyonkarahisar’ın Coğrafi İşaretlere yaklaşımı
İbrahim Okumuş, Turizm Tanıtım Bürosu Koordinatörü
Afyon Sucuğu ve Pastırması
Prof. Dr. Ramazan Şevik, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
Afyon Kaymağı
Prof. Dr. Abdullah Çağlar, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
Afyon Mermeri
Prof.Dr. İsmail Sedat Büyüksağiş, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
Bayat Kilimi
Ayşe Aslan, Kilim Atölyesi Memuru
Çay ilçesi Vişnesi
Afyonkarahisar, Çay Belediyesi
Afyonkarahisar Patatesli Ekmeği
Mehmet Sarlık, Yüntaş Anonim Şirketi Genel Müdürü
19.30 Gala yemeği
5 Ekim Cuma
09.00 -10.30 Beşinci oturum: Coğrafi İşaretler, Gastronomi ve Turizm
Oturum Başkanı: Nilhan Aras, Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazarı, Metro İstanbul
Coğrafi İşaretler ve Turizm
İrfan Önal Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürü
Coğrafi İşaretler ve Gastronomi
Vedat Başaran, Şef, İstanbul
Coğrafi İşaretler: Gastronomi ve Turizmin Tetikleyicisi
Nedim Atilla Gazeteci, Yazar ve Mutfak Araştırmacısı, İstanbul
Türk Gastronomisinde Coğrafi İşaretler
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÜciTA, Antalya
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10.30 – 10.45 Kahve arası
10.45 – 12.15 Panel: Türkiye Coğrafi İşaretlerin Neresinde? Politikalar, Uygulama, Deneyim, Sorun ve çözüm önerileri
Moderatör: Meliha Okur, FOX TV
Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
Hakan Kızıltepe, Türk Patent ve Marka Kurumu
Türkan Karakaş, Tarım Bakanlığı
Hacer Nihal Sayar, Türk Standartları Enstitüsü
Birol Uluşan, METRO
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÜciTA
Huriye Özener, Afyonkarahisar Ticaret Borsası adına
12.15 – 12.30 Kapanış Konuşmaları
Hüsnü Serteser ATSO, Prof. Dr Yavuz Tekelioğlu YÜciTA
Afyonkarahisar Deklerasyonu
12.30 Yemek
14.00-18.00 Saha Çalışması
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AFYONKARAHİSAR DEKLERASYONU

….
Yöresel ürünler tüketicilerin sağlığı, biyoçeşitliliğin ve kültürel özvarlığın korunması
ve bölgelerin sürdürülebilir kalkınması bakımından Türkiye için çok önemli bir fırsat
oluşturmaktadır. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi ise etkin bir Coğrafi İşaret sisteminin kurulmasına bağlıdır.
Bu bağlamda “Coğrafi İşaretler Afyonkarahisar Buluşması” aşağıdaki çağrının yapılmasını gerekli görmektedir:
* Tescil vermede daha titiz davranılmalı, aceleci uygulamalardan sakınılmalıdır.
* Tescil başvuruları sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle kamu otoritesi, Brezilya
örneğinde olduğu gibi başvuru sahiplerine yardımcı olmalıdır.
* AB tescil başvurularının çok zaman alıcı, (Antep baklavası 4,5 yıl) yüksek maliyetli
ve stres verici olması nedeniyle, kamu otoritesi Gürcistan, Moldovya ve Fas örneklerinde olduğu gibi AB ile ikili müzakereler yaparak ya kısa sürede süreci sonlandırmalı
ya da başvuru sahiplerine destek olmalıdır.
* Üreticilerimizin sisteme daha çok entegre edilmeleri sağlanmalıdır.
* Tescil sahiplerinin, Coğrafi İşaret Yönetişimi ile ilgili sorumluluklarını belirten bir yasal düzenleme ivedilikle yapılmalıdır.
* Tüketiciler, Coğrafi İşaret ve amblemler konusunda kamu spotlarıyla bilgilendirilmelidir.
* Coğrafi İşaret potansiyelinin çok yüksek olduğu ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin yüklendiği misyon takdirle karşılanmakta, TOBB’un Tarım ve
Orman Bakanlığı’na bağlı bir “Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü” kurulması konusunda çaba harcaması dilenmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler

ATSO

Türkiye Araştırma Ağı
YÜciTA
Afyonkarahisar
5 Ekim 2018
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COĞRAFİ İŞARETLERDE AFYONKARAHİSAR BULUŞMASI
4-5 Ekim 2018

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliğinde, 4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında “COĞRAFİ İŞARETLERDE AFYONKARAHİSAR BULUŞMASI” başlığını taşıyan bir uluslararası seminer
düzenlendi. ATSO’nun evsahipliğini yaptığı seminer, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı- Hüsnü Serteser’in konuşmasıyla başladı. YÜciTA Başkanı Prof.
Dr. Yavuz Tekelioğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Hakan Ülken’in açış konuşmalarının ardından seminere geçildi.
Seminerin açılış konferansı “Coğrafi İşaretler Uluslararası Araştırma Ağı” OriGIn, yönetim
kurulu başkanı Claude Vermot- Desroches tarafından yapıldı. “Birlikten Güç Doğar: Dünya Coğrafi İşaretler İttifakı, OriGIn” başlığını taşıyan konferans, 2003 yılında kurulmuş,
Cenevre merkezli ve 40 ülkeden 500’den fazla üyesi olan Araştırma Ağı’nın misyonu ve
coğrafi işaretlerin önemi üzerinde odaklandı. Coğrafi işaretler uluslararası ajandasının temel sorunlarına da değinen konuşmacı bu bağlamda; Dünya Ticaret Örgütü’nde coğrafi işaretlerle ilgili müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine iki taraflı müzakerelerin arttığını, Dünya
Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü Lizbon anlaşması, Mayıs 2015 Cenevre sözleşmesi sayesinde
bir dünya coğrafi işaretler kayıt sisteminin yaşama geçirilebileceğini ve coğrafi işaretlerin
internet’te korunabilmesi için uygulama ve kuralların iyileştirilmesi ihtiyacı üzerinde durdu.
Sayın Deroches konferansını OriGIn’in faaliyetlerini özetleyerek tamamladı.
Birinci oturuma geçilmeden önce verilen kahve arasında katılımcılar hoş bir sürprizle karşılaştı. Tüm seminer boyunca sürecek bu sürpriz, konferans salonu fuayesinin sanki bir yöresel ürünler fuarına dönüştürülmesiydi. Birbirinden çekici stant ve sergide sunulan ürünler
Afyonkarahisar el sanatları ve gastronomisinin sanki bir sentezini oluşturuyordu. Nitekim Bayat kiliminden Afyon sucuk ve pastırmasına, Afyon kaymağının taçlandırdığı ekmek kadayıfından, başını kaymaklısının çektiği çeşit çeşit lokumlara, 38-30 çiftliğinin leziz peynirlerinden o tadı kolay kolay unutulmayacak keşkek’e kadar ulaşan bir ürün yelpazesi yöre-coğrafi
işaret senteziyle misafirlerin servisine sunulmak için hazırdı. Malatya valisi Sayın Ali Kaban
da bir jest yaparak Malatya’nın stantla seminere katılımını sağlamıştı.
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“Yükselen

Bir Küresel Olgu: Coğrafi İşaretler” temalı birinci oturumda “Niçin Coğrafi İşa-

retler? Türkiye’nin Sorunları” (Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu); “Dünya’da Coğrafi İşaretler” (Dr.
Pınar Nacak); “Coğrafi İşaretlerin Yerel Kalkınmadaki Önemi” (Veli Oğuz) ve “Türkiye’de
Coğrafi İşaretler ve Son Gelişmeler” (Hakan Kızıltepe) başlıklarını taşıyan sunumlar yapıldı.
İkinci oturum coğrafi işaretlerin olmazsa olmazı, Türkiye uygulamasının da en zayıf tarafını
oluşturan coğrafi işaret yönetişimi ve denetimi konularında odaklandı. “Coğrafi İşaretlerde
Yönetişim ve Denetim: Fransa ve Türkiye Örneği” başlığını taşıyan oturumda “Comté
Peyniri ve Değer Zinciri Yönetişimi: Kolektif bir Başarı Öyküsü” (Claude VermotDesroches); “Coğrafi İşaret Yönetişimi: Nyons Siyah Zeytini Örneği” (Christian Telaude); ülkemizden, “Kapıdağ Mor Soğanı Değer Zinciri Yönetişimi: Bir Kadın Kooperatifi Başarı Öyküsü” (Özlem Sarı); “Türkiye’de Coğrafi İşaret Denetimi” (Hacer Nihal Sayar) ve “Coğrafi
İşaretler Denetimi: Agen Eriği Örneği” (François Luquet) başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.
Ardından soru cevaplara geçildi.
Zengin Afyonkarahisar gastronomisinin unutulmaz lezzetlerinin sunulduğu öğle yemeğinin
ardından “Sanat ve Lezzet Arasında: 38-30 Çiftliği” (Kıvılcım Pınar Kocabıyık) hakkında
bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Devamında “Coğrafi İşaretlerde Örnek Olay ve Çalışmalar” başlığını taşıyan üçüncü oturuma geçildi. Bu oturumda “Türkiye’nin Avrupa Birliği
Tescilli Gururu: Malatya Kayısısı” (Prof Dr. Murat Bayram Asma); “Coğrafi İşaretler ve Metro
Toptancı Market” (Birol Uluşan); “Türkiye Peynirleri: İnanılmaz Bir Hazine” (Berrin Bal Onur,
Neşe Biber); “Coğrafi İşaretlerde Bir Farkındalık Öyküsü” (Çimen Çamoğlu) ve “Coğrafi İşaretlerin Hizmetinde Türkiye’den Bir Ses: 7. Yılına Girerken YÜciTA” (Prof. Dr. Selim Çağatay) başlıklı sunumlarla akademik camiada ve reel sektörde coğrafi işaretlere bakış tartışıldı.
Dördüncü oturumda “Coğrafi İşaretlerde Afyonkarahisar Örneği” başlığıyla coğrafi işaretler sisteminin Afyonkarahisar ölçeğinde artıları ve eksileri ele alındı. “Afyonkarahisar’ın
Coğrafi İşaretlere Yaklaşımı”, (İbrahim Okumuş); “Afyon Sucuğu ve Pastırması” (Prof. Dr.
Ramazan Şevik); “Afyon Kaymağı” (Prof. Dr. Abdullah Çağlar); “Afyon Mermeri”; “Bayat Kilimi” ile Afyonkarahisar Patatesli Ekmeği” (Afyonkarahisar Belediyesi) konularında sunumlar
yapılırken, kentin coğrafi işaretlere bakışı ve yapılması gerekenler tartışıldı.
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Akşam ATSO’nun ev sahipliğinde düzenlenen ve içinde plaket töreni de bulunan güzide gala yemeğinin ardından 5 Ekim Cuma günü seminer oturumlarına devam edildi.
Moderatörlüğünü Nilhan Aras’ın üstlendiği “Coğrafi İşaretler, Gastronomi ve Turizm”
başlığını taşıyan beşinci oturumda, “Coğrafi İşaretler ve Gastronomi” (Vedat Başaran); “
Gastronomi ve Turizmin Tetikleyicisi: Coğrafi İşaretler” (Nedim Atilla) ve “Türk Gastronomisinde Coğrafi İşaretler” (Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu) konulu sunumlar gerçekleştirildi.
Seminerin en ilgi çeken kısımlarından birisi de “Türkiye Coğrafi İşaretlerin Neresinde?
Politikalar, Uygulama, Deneyim, Sorun ve Çözüm Önerileri” temalı panel oldu. Gazeteci
Meliha Okur’un yönettiği panelde Hüsnü Serteser, Türkan Karakaş, Hakan Kızıltepe, Yavuz
Tekelioğlu, Rüştü Bozkurt ve Hacer Nihal Sayar, konunun Türkiye’nin yerel ürünlerinin korunmasındaki önemi ve ekonomiye katkılarına dair bilgilerini paylaştılar. Seminer, kapanış
konuşmaları ve YÜciTA ile ATSO’nun birlikte kaleme aldığı “Afyonkarahisar Deklarasyonu”nun okunması ile sona erdi. Ülkemizde coğrafi işaretler konusunda şimdiye kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılması gerekenlerin vurgulandığı deklarasyonun, ulusal ölçekte
ses getirdiğine inanılmaktadır.
Afyonkarahisar uluslararası seminerinin en ilginç taraflarından birisi de Sayın Vali Mustafa
Tutulmaz’ın etkinliğe olan yakın ilgisiydi. Nitekim sayın vali, seminerin tüm oturumlarında
hazır bulundu, sunumları dikkatle izledi, notlar aldı ve tartışmalara sık sık katılımı ile seminere ayrı bir renk kattı. Durum ATSO Yönetim Kurulu başkanı ve ev sahibi Sayın Serteser
için de aynıydı. Kendisi tüm seminer boyunca coğrafi işaretlerin önemini kavramış bir yönetici tutum ve davranışını sergiledi. Tüm katılımcıların edindiği izlenim ise bu değerli yöneticiler sayesinde Afyonkarahisar’ın önümüzdeki dönemde coğrafi işaretler alanında büyük atılımlar yapacağıydı.
Seminer kapanışını Afyonkarahisar’ın yerel firmalarını ziyaret ederek gerçekleştirilen saha
çalışmaları izledi. Afyonkarahisar’ın ünlü coğrafi işaretleri “Afyon sucuğu” ve “Afyon lokumu”, “Cumhuriyet Sucukları” ve “İkbal Şekerleme” fabrikalarının ziyareti ile yakından tanınmış oldu. Ülkemiz adına gurur duyduğumuz bu modern tesislerde gerçekleştirilen üretim
yöntem ve süreçleri gerçekten çok etkileyici. Seminer saha çalışması YÜciTA üyesi sevgili
Kıvılcım Pınar Kocabıyık’ın aile şirketi Borusan Holding’e ait “38-30 Çiftliği” ziyareti ile taçlandı. Bozkırın ortasında açan bir çiçek gibi kendini gösteren bu modern tesisin esas özelliği
çiftliğin aynı zamanda büyük bir açık hava sanat vadisi olarak tasarlanmış olması .
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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. 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 kaymağı ve
manda yoğurdu üretiliyor. Sıradışı bir mimarisi olan mandra tüm ziyaretçilerin, özellikle Fransız
misafirlerimizin dikkatini çok çekti. Nitekim Proje Avrupa Birliği 2016 yılı endüstriyel tasarım ödülünü kazanmış. Özellikle iç avlu çok etkileyici. Bu avludan tüm üretim süreçlerini izlemek mümkün.
Ülkemiz adına gurur verici bir proje olan “38-30 Çiftliği”nin seminer saha çalışması içinde yer alması katılımcıları çok mutlandırdı. Ziyaret bitimi sunulan çiftlik üretimi leziz peynirler ve Afyon
kaymağının da yer aldığı enfes kır yemeği ise Afyonkarahisar seminerinin hafızalarda kalacak bir
diğer anısını oluşturdu.
Özetle belirtmek gerekirse; Ticaret ve sanayi Odasının gerek tasarımı ve gerekse teknik donanımı ile son derecede etkileyici konferans salonunda gerçekleştirilen “Coğrafi İşaretlerde
Afyonkarahisar Buluşması” semineri, hem yüksek bilimsel düzeyi, hem de organizasyon kalitesi
bakımından son derece verimli bir seminer oldu. Etkinliğin özellikle coğrafi işaret yönetişimi ve
denetimi konusundaki ikinci oturumu katılımcıların büyük ilgisini çekti. Nitekim Coğrafi işaret uygulamalarının en geliştiği Fransa’dan bu konudaki en başarılı örneklerin sunulması izleyicileri
önemli ölçüde etkiledi. Verilen mesajlar coğrafi işaret uygulamalarının ancak etkin bir yönetişim
ve denetim mekanizmasının kurulması ile başarılabileceğini açıkça gösterdi. Dileğimiz araştırma
ağımızın yıllardır üzerinde durduğu ve Afyonkarahisar seminerinde de önemli ipuçlarının verildiği
bu konuda kamu otoritelerinin ülkemiz için yararlı olacak dersleri çıkarması
Afyonkarahisar semineri YÜciTA ailesi için de erken bir kutlamaya neden oldu. Nitekim 15 Ekim
2012 tarihinde doğan Araştırma Ağımız kuruluşundan bu yana 13.sünü gerçekleştirdiği bu etkinlikle 7. Yılına girmiş oldu. Doğum günümüzü tüm katılımcılarla birlikte “38-30 Çiftliği”nde coşkuyla kutladık. Mutluluğumuzu taçlandıran muhteşem pasta için Kıvılcım hanıma teşekkür ediyoruz.
Afyonkarahisar semineri YÜciTA’ya her zamanki azim ve Türkiye sevgisi ile coğrafi işaretler yolundaki yürüyüşüne devam etme konusunda büyük güç verdi..
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Bu vesileyle Afyonkarahisar seminerinin düzenlenmesine katkı sunan başta Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ve onun çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Serteser olmak
üzere tüm paydaşlara, Seminer’e başından sonuna kadar katılım göstererek katkı veren
Afyonkarahisar Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz’a, Seminer’e ve coğrafi işaretlere hak ettiği değeri
vererek, hakkında ulusal basında ikişer kez köşe yazısı yazan Sayın Nedim Atilla ve Sayın Rüştü
Bozkurt’a ve yurdumuzun dört bir köşesinden Türkiye tutkusu ve coğrafi işaretler aşkıyla seminere katılan tüm YÜciTA üyelerine teşekkürü borç biliriz.
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SEMİNER İÇİN NE DEDİLER
Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar valisi
Afyonkarahisar Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler konulu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan
dolayı Afyonkarahisar olarak mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kültürlerin, medeniyetlerin, iklimlerin ve yolların kesiştiği bölgede yer alan ilimiz coğrafi işaret olacak ürünler
açısından büyük potansiyel taşımaktadır. Bu etkinliğin sonucu olarak tescilli ürün sayımızın
artacağına olan inancım tamdır. Çalışmanın ilimiz ve ülkemize katkı sağlaması dileğiyle…
Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim kurulu Başkanı
4-5 Ekim tarihlerinde odamızda düzenlenen “Coğrafi işaretlerde Afyonkarahisar buluşması”, YÜciTA’nın önemli katkılarıyla; 2 gün gibi kısa bir sürede 5 oturum 1 panel ve saha çalışmasıyla çok yoğun ve verimli geçti. Bu konuda bilabedel özveriyle ekibi ile birlikte bunun
sağlanmasında en büyük katkı sahibi Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'na çok teşekkür ediyorum.
Prof.Dr.Yavuz Tekelioğlu, YÜciTA
Afyonkarahisar semineri Türkiye’nin 22 yıllık coğrafi işaretler serüvenine son veren bir dönemde gerçekleştirildi. Bu bakımdan çok anlamlıydı. 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe
giren “Sınai Mülkiyet Kanunu” ve onun uygulama yönetmeliği (24 Nisan 2017) ile 10 Ocak
2018’de yaşama geçirilen ve amblem kullanımını zorunlu hale getiren yönetmelik, bu yeni
dönemin temel taşlarıydı...
Seminer, bazı eksikliklerine rağmen, olumlu yenilikler getiren söz konusu yasal düzenlemelerin, geçen süre içindeki uygulanış biçimlerini ortaya koymak, ulaşılan sonuçları görmek, bunları tartışmak ve gelecek için çözümler üretmek bakımından anlamlıydı. Ayrıca
Türkiye’nin uygulamada en çok zorlandığı ve önemli bir mesafe alamadığı coğrafi işaret yönetişimi ve denetimi konusunda başarılı Fransa örneklerine de yer verilmesi çok değerliyd
ve Türkiye için önemli ipuçları taşıyordu
Seminer gerek başarılı organizasyonu ve gerekse yüksek bilimsel kalitesiyle çok göz doldurdu, bu iki bileşen verimli bir seminerin ortaya çıkmasını sağladı. Bu bakımdan ev sahibi
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve YÜciTA işbirliğinin kutlanması gerekiyor.
Seminere yüksek bir katılım sağlanmıştı, ilgi çok fazlaydı, sayın valinin oturumlara aktif bir
biçimde katılması etkinliğe renk verdi.
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Seminerin yoğun tartışmalarından çıkan ve şahsen çok önemsediğim sonuçları özetle şöyle:
* Coğrafi işaret uygulaması önceki dönemde de olduğu gibi bu dönemde de tescillerde yoğunlaşmış bulunuyor. Ancak önceki dönemde yılda ortalama 9-10 tescil verilmesine karşı yeni dönemde bu rakam 100’ü aşıyor. Bu konuda aceleci davranılıyor ve hatalar önlenemiyor.
* Bir rant alanına dönüşen coğrafi işaretlerde ulusal ve özellikle Avrupa Birliği başvurularında
önemli sorunlar yaşanıyor.
* Üretici gruplarının tescillerdeki yeri yok denecek kadar az. Tescil alan kuruluşların ürünün üretimi ile ilgileri bulunmuyor.
* Tescil sahibi kuruluşlar hala coğrafi işaret yönetişimini tanımıyorlar. Bu da önemli sorunlar doğuruyor ve sistemi bloke ediyor.

Nitekim “Amblem Yönetmeliği” 9 ay önce çıkarılmış olmasına

rağmen bunu yaşama geçirebilmiş tescil sahibi hemen hemen yok gibi, olanlar da bu konuda
destek alanlar (METRO).
Bu sonuçların ışığı altında seminer bitimi ATSO ve YÜciTA imzalı bir Deklerasyon yayınlandı.
Coğrafi işaretler Afyonkarahisar deklarasyonunun önemli getirilerinin olacağına yürekten inanıyorum. Artık görkemli tescil belgeleri dağıtımı törenlerinden çok sistemin içinin doldurulmasına
başlamak gerekiyor. Bu da coğrafi işaret yönetişimi ve etkin bir denetimden geçiyor.
YÜciTA “Sınai Mülkiyet Kanunu ” hazırlıkları aşamasında tescil sahibinin sorumluluğunu (coğrafi
işaret yönetişimi) belirten bir maddenin yasaya konması için çok çaba harcamış ancak başaramamıştı. . Bu önemli eksiklik ülkemizde sistemin büyük ölçüde tıkanmasına neden oluyor. Nitekim bunun en çarpıcı örneklerinden birisini seminerde de tartışıldığı gibi Malatya kayısısı oluşturuyor. Avrupa Birliği’nce 7 Temmuz 2017 tarihinde tescillenen Malatya kayısısının fiyatı tescilden
sonra düştü. Böyle bir olay coğrafi işaretler tarihinde bugüne dek yaşanmadı.
Seminerden çıkan ve deklerasyonda yer alan bir diğer konu da coğrafi işaretlerle ilgili müstakil bir
enstitünün kurulması. YÜciTA bu konu üzerinde de yıllardan beri ısrarla duruyor. Biz coğrafi işaret potansiyelinin son derecede yüksek olduğu bir ülkede bu işin Türk Patent Enstitüsünün içine
sıkıştırılmış, kadroları sınırlı bir daire ile yürütülemeyeceği kanısını taşıyoruz. Bu nedenle ivedilikle bir “Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü”nün kurulmasından yanayız. Bunun tetikleyicisi de
deklerasyonda da belirtildiği gibi konuya çok ilgi duyan TOBB ve onun Sayın Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu olmalıdır.
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Prof. Dr. Selim Çağatay, Akdeniz Üniversitesi
Afyonkarahisar buluşmasının birkaç açıdan farklı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi, akademik açıdan içerik çok dolu ve doyurucu idi. İkincisi, ev sahibi kurum ilgili dinleyici kitlesini bulabilmek için çok çaba sarf etmiş ve hedefine ulaşmıştı. Üçüncüsü, başta Valilik olmak üzere yerel kurumlar konuyu sahiplenmişti. Vali bey ve ATSO başkanının baştan sona katılım sağlaması ve bu katılımı soru ve yorumlarıyla aktif halde yapması hem salondaki ilgiyi arttırdı hem de akademik anlamda
verimi. Dördüncüsü yerel basının tüm aktivitelerde bizle olması ve ulusal basından usta kalem ve
programcıların konuyu hak ettiği yerlere taşımalarıydı. Tüm bunları düşününce YÜciTA Afyon buluşmasında çıtayı çok yükselterek kendisine bir daha ki sefer için zor bir görev yüklemiş oldu. Son
olarak belki şu konu da YÜciTA'nın gündeminde olabilir; salona, dinleyicilere daha fazla vakit ayırmak nasıl mümkün olabilir? Kutluyorum tüm YÜciTA üyelerini.
Dr. Mehmet Zanbak, Akdeniz Üniversitesi
Coğrafi İşaretlerde Afyon Buluşması” seminerinde akılda kalanlara bakıldığında ilk sırayı Yeşil Bina
niteliğine haiz, kendi enerjisini kendisi üreten Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası binası almaktadır. YÜciTA’nın bilimsel ayağını üstlendiği seminerde ATSO işbirliği ile olağanüstü bir etkinlik
geride bırakıldı. Coğrafi İşaretlere ilişkin bilgi paylaşımının yapıldığı ve soru cevap bölümlerinde
konuların olgunlaştığı toplam 5 oturum, dinleyicilerin hayli ilgisini çekti. Ayrıca ATSO’nun toplantı
salonundaki altyapısını da vurgulamadan geçmemek gerekir. Seminerin en ilgi çekici alanlarından
birisi de coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği kısım oldu. Bunun yanında saha çalışmaları da tecrübe
açısından oldukça doyurucuydu. Cumhuriyet Sucukları, İkbal Şekerleme ve 38-30 Çiftliği ziyaretlerinde katılımcılar önemli bilgiler edindiler. Özellikle manda ve manda sütü ürünlerinin üretiminin
yapıldığı 38-30 Çiftliği ziyareti, enfes bir yemekle sonlandırılırken, insanların mutluluğu gözlerinden
okunabilmekteydi.
Bu vesileyle başta seminerin düzenlenmesinde büyük emek harcayan Yavuz ve Selim Hocalarım olmak üzere, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’e ve semineri baştan sona takip ederek
tüm takdirleri hak eden Afyonkarahisar Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz’a teşekkür ederim
Ali Akay, Akdeniz Üniversitesi
Temelleri, kıymetli Hocam Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu tarafından yaklaşık 20 yıl önce atılmış olan
YÜciTA'nın tüm Türkiye çapından gönüllü üyelerinin büyük çoğunluğu ile bir araya gelme fırsatını
bulduğum, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağanüstü ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Afyon
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Semineri; gerek yurt içinden gerekse YÜCİTA'nın ülkemizi temSAYI: 5/ 2018
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sil ettiği uluslararası akademik ağlar sayesinde yurt dışından gelen, konularında uzman katılımcılar sayesinde gerçekten eşine az rastlanır bir bilimsel etkinlik olarak tarihe kaydedildi.
Uzman konukların paylaşımları ile ülkemizin ekonomik ve kültürel geleceği için çok önemli
katkılar sağladığını düşünüyorum. Şahsi kanaatimce, seminer sonunda yayınlanan Afyon
Deklarasyonu Coğrafi İşaretler için ülkemizin yol haritası niteliğindeydi.
Bu etkinliği yaşama ayrıcalığını yaşadığım için YÜciTA Ailesine sonsuz teşekkürler. Coğrafi
işaretler konusunda ülkenin en önemli aktörleri arasında yer alan YÜciTA'nın temel felsefesinden yola çıkarak: Her şey Türkiye için…
Prof. Dr. Beraat Özçelik, İstanbul Teknik Üniversitesi
Coğrafi işaretler ile ilgili farkındalık yaratarak çok büyük bir iş yaptı YÜCİTA. Afyon
çalıştayı son derece verimli, ülkemiz için önemli çıktılar sağlayan Uluslararası bir çalıştay
oldu.
YÜCİTA’yı bugünlere getiren sevgili Yavuz Tekelioğlu hocama hayranlığım bugün bir kez
daha arttı. İyi ki var, iyi ki yollarımız kesişti. Üyesi olmaktan gurur duydum. Onur duydum.
Hep birlikte nice işler başarabilmemiz dileğiyle .
Prof. Dr. B. Murat Asma, Turgut Özal Üniversitesi Malatya
Üyesi olmaktan büyük onur duyduğum YÜciTA ailesinin öncülüğünde gerçekleşen
"Coğrafi İşaretler Afyonkarahisar Buluşması" iki gün boyunca çok verimli ve dolu dolu geçti. Afyon TSO başkanı ve çalışanlarının çok güzel ev sahipliği yaptığı etkinliklerden ve saha çalışmalarından büyük keyif aldım.
Kurulduğu ilk günden bugüne ülkemiz coğrafi işaretlerinin değer kazanmasına büyük katkı
sunan YÜciTA’nın gelecekte büyüyerek yoluna devam edeceğine yürekten inanıyorum.
Dr. Pınar Nacak, İzmir Ticaret Borsası
YÜciTA 'nın 13 farklı ilde gerçekleştirdiği 13 farklı seminerin sonuncusu idi, Afyonkarahisar
Semineri. Global ve yerel dinamiklerin tam kıvamında harmanlandığı, Dünya, Türkiye'den
ve Afyonkarahisar'dan Coğrafi İşaretler'in en önemli temsilcileri özellikle Uluslararası Coğrafi
İşaretler Araştırma Ağı (OriGIn) Yönetim Kurulu Başkanı

ve Comte Peynir'i yönetici-

si Claude Vermot-Desroches çok değerli paylaşımlarda bulundular. 5 oturumda 26 bildiri
sunuldu, yöresel değerlerin tanıtıldığı detaylı saha çalışmaları yapıldı, bilim, sanat ve doğanın muhteşem bir şekilde kesiştiği 38-30 Çiftliği'nde başka bir tarım-kalkınma modeli-
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şıldı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve başta Sayın Başkan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun olmak üzere Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı
(YÜciTA) emekleri ile düzenlenen “Coğrafi İşaretlerde Afyonkarahisar Buluşması” semineri, kusursuz işleyen ve zengin içerikli programı, nitelikli konuşmacıları, bir bölgenin zenginliğini böylesine cömertçe sunması, samimi, paylaşımcı, umut veren atmosferi, başta Sayın Afyonkarahisar Valisi olmak üzere, kentin liderlerinin destek ve ilgisi ile bu ülke için bir
kazanım oldu.
Birol Uluşan, METRO
Son derece güçlü ürünlere ve yaşanmışlıklara sahip Afyonkarahisar. Coğrafi gücünü ve beşeri unsurlarını daha iyi anlatmalı, yöre özellikleri ve ürünleriyle farkındalığı arttırmalı ve hak
ettiği yeri almalıdır.
Afyon valiliği ve ticaret sanayi odasının bu konudaki farkındalığı ve ilgisi son derece güzeldi,
bu eşsiz ürünlerin gelecek nesillere aktarılması ticari olarak desteklenmesi sürdürülebilirlik
adına çok değerli.
YüciTA’nın konuyu kırsal kalkınmadan, iş yapış şekillerimize, ürün zenginliğimizden, kooperatifçiliğe ve yönetişim modeline kadar değişik yönlerden incelemesi büyük resmin net olarak görülmesini sağladı.
Seminer esnasında ve sonunda aldığımız geri bildirimler harikaydı. Emek veren herkese
teşekkürler.
Sevgiler
F. Özlem Sarı, Erdek Ticaret Odası Başkanı, Bereketli Eller Kadın Kooperatifi
"Coğrafi işaretler Afyon Buluşması"na katılmak üzere geldiğim bu bölgeye hayran kaldım.
4-5 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışma şimdiye kadar katıldığım en verimli toplantılardandı. Farkındalık yaratmasının ötesinde çok doyurucu ve donandıran nitelikteydi.
Taze bir YÜCİTA üyesi olarak gurur duydum. Nice toplantılarda buluşmak ümidi ile...
Misafirperverliğinden dolayı büyük bir sevgi ve saygıyı hak eden ATSO’yu da anmadan
geçmemek lazım.
Çimen Çamoğlu, Çimen rengi yöresel ürünler marketi, Aydın
Afyonkarahisar semineri hem program içeriği olarak, hem de profesyonel bir kadro tarafından etkinlik yönetimi açılarından çok başarılıydı.
Program içeriğinde değer zinciri yönetişim ve denetim konularının ağırlıkla işlenmesi ve pek
çok yabancı örneğin konu edilişi ile katılımcılar tarafından oldukça yarar sağlayacak içi dolu
ve örnek alınacak bir seminer oldu. Ülkemizdeki coğrafi işaret sisteminin geleceği açısından
seminerlerimizin faydası ve etkinliği çok önemli.
Programda yalnızca 1 gün bulunabilmiş olmama rağmen, gördüğüm kadarıyla teknik geziler
de yine çok doyurucuydu.
Son olarak yine gurur duyacağımız bir seminerdi Afyonkarahisar. YÜciTA gücünü yine gösterdi.
Sevgi ve saygılarımla
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Meliha Okur, FOX TV
Afyon Ticaret ve Sanayi Odası genç girişimcilere, bölgesindeki yatırımcılara destek veren
bir oda. Coğrafi İşaret de öyle.... YÜciTA ile ortaklaşa yaptıkları uluslararası seminer diğer odalara örnek olmalı. Çünkü Türkiye'nin bölgesel değerlerine sahip çıkması için coğrafi işaret bir anahtar. Yeter ki anahtarı doğru kullanalım. Afyon toplantısından benim bohçama düşen pay, oda-akademik birikim el ele verirse Türkiye lig değiştirir. Sağ olun başkan. Sağ olun Yavuz hocam. Her şey Türkiye için.
Nilhan Aras, Yemek kültürü araştırmacısı ve yazarı, METRO
YÜciTA'nın ATSO ile birlikte organize ettiği Afyonkarahisar buluşması çok başarılıydı. Program için YÜciTA'nın çok emek harcadığı, katılım için de ATSO'nun paydaşlarla birlikte tüm
hazırlıkları önceden yaptığı tüm organizasyon boyunca hissediliyordu. Protokolün konuyu
sahiplenerek neredeyse sonuna kadar kalmaları öne çıkan bir ayrıcalık oldu. Böylece hem
protokol gerçekten olması gerekeni yaptı hem de katılımın ve ilginin devamını sağladı. Tüm
salon neredeyse 2 gün boyunca doluydu. Bu nitelikli program ve katılım düzeyi bazı noktalar
üzerinde daha dikkatle durulması gerektiğini de düşündürttü. Üst üste oturumların ve oturumlardaki konuşmacı sayısının çokluğunun bazı zamanlarda dinleyicide ilgi dağılmasına,
dikkat kaybolmasına ve zamanlama sorununa yol açtığı dikkat çekti. YÜciTA'nın gönüllü olarak üstlendiği bu misyonun amacına ulaşması için belki de konuşmalardan sonraki dinleyicilerle soru-cevap kısmına daha çok zaman ayırmak gerekebilir. Hatta mükerrer içeriklerin olmaması için YÜciTA önceden konuşma içeriklerinde yönlendirici de olabilir. Yine dikkat çeken güzel bir nokta organizasyon boyunca gerçekleşen ve stantlardan sunulan ikramların
yerel ürünlere ağırlık vermesiydi. Belki YÜciTA organizasyonlardaki yemeklerde de Cİ'li menülerin hazırlanmasında yol gösterebilir, öncülük edebilir düşüncesini doğurdu.
Celal Bülbül, Üretici
Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği yönetim kurulu başkanı olarak Finike’yi temsilen katıldığım, YÜciTA ve Afyon Ticaret Odası’nın düzenlediği seminer bizleri Coğrafi İşaret konusunda bir adım daha öne taşımıştır. Başta sayın hocam Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu olmak
üzere yurt içi ve yurt dışından gelen değer zincirinin öncü isimleri ve çok kıymetli öğretim
üyelerimiz bizleri özellikle yöresellik bağıyla kuvvetlenen Coğrafi İşaretli ürünlerde
“yönetişim” sürecinin önemi konusunda bir kez daha aydınlattı. Ülkemiz adına inanıyoruz ki
Coğrafi İşaret odağıyla inşa edilen kırsal kalkınmanın temeli, yerel aktörlerin aynı hedefe
ulaşma arzusu içerisinde çalışması ile uzun vadede sağlam bir yapıya dönüşecektir.
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Berrin Balonur, Antregourmet
Afyonkarahisar Uluslarası Coğrafi İşaretler Semineri, şehrin CI konusundaki potansiyelinin,
yapılan ve yapılacakların vurgulandığı, yerel yöneticilerinin konuyu etkin sahiplenmesine tanık olarak umut dolduğumuz bir buluşma oldu. İçeriği YÜciTA tarafından gerçekleştirilen,
ulusal ve uluslararası düzeyde tüm katılımcıların yönetişim ve denetim sistemlerini etkin olarak vurguladığı, Türkiye’nin Cİ konusundaki yol haritasına çözümler sunan buluşmayı ilgili
ve etkili izleyici kitlesiyle hatırlayacağız.
Neşe Aksoy Biber, Antregourmet
Afyonkarahisar Uluslararası Coğrafi İşaretler Semineri, içeriği ve kapsamı itibarıyla ülkemiz
için önemli bir çalışma modeli oluşturmuştur. Yerel yöneticilerin bu organizasyona verdiği
samimi yaklaşım çok kıymetli.
Ülkemizin değerleri için başta kurucu başkanımız Sayın Prof.Dr Yavuz Tekelioğlu olmak
üzere tüm YÜciTA ekibinin coğrafi işaretler konusundaki bilgi birikimi sempozyumun etkisini
artırmıştır. Son yıllarda popüler kavram haline dönüşen Coğrafi İşaretli ürünlerin özellikle
denetim ve yönetişim konularına dikkat çekildiği sunumların yer aldığı organizasyonda bulunmaktan onur duyduk. Emeği geçen herkese teşekkürümüz sonsuz.
Cem Kösemeci, Gıda mühendisi
YÜciTA olarak 4-5 Ekim'de mermerin, sucuğun, kaymağın ve Zafer'in başkenti
Afyonkarahisar'daydık. Kıymetli Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun büyük
emekleriyle 2018'e damgasını vuran, YÜciTA'nın en önemli seminerlerinden biriydi. Gerek
Afyonkarahisar bileşenlerinin coğrafi işaretlere olan ilgisi gerekse katılımcıların ve programın niteliği açısından YÜciTa tarihine ve hafızalarımıza unutulmaz bir anı daha bırakmamıza vesile oldu. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'na;
lezzetli ve keyifli dakikalar geçirmemizi sağlayan 38-30 Çiftliği'ne ve YÜciTA'ya teşekkürü
borç bilirim. Her şey Türkiye için!
Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Borusan Holding
Yucita’ya katılımımın ilk yılında YÜciTA tarafından yılda iki kez düzenlenen, yurtiçi ve yurtdışından çok değerli katılımcıların yer aldığı Uluslararası Seminerin 38-30 Çiftliğinin de yer
aldığı Afyonkarahisar’da yapılmış olması benim için çok değerliydi. Seminerdeki paylaşımla-
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rın, konuşmaların ve en önemli YÜciTA’nın seminer sonrası yayınladığı deklarasyonun ülkemizdeki yöresel ürünler ve coğrafi işaretli ürünler için önemli bir rehber niteliğinde olduğuna
yürekten inanıyorum. Bizleri bir arada buluşturan, ülkesine olan tutkusuyla bizlere örnek
olan çok değerli hocamız Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu’na ve sıcak ev sahipliği için
Afyonkarahisar Ticaret Odası Başkanı Hüsnü Serteser’e, destekleri için Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’a çok teşekkür ederim.
Erdem AK, Hasat Türk
"Coğrafi işaretler Afyonkarahisar Buluşması" etkinliği nedeniyle ATSO ile birlikte YÜciTA
çok önemli bir sınav verdi. Gerek program içeriği ve gerekse programın uygulanması ve
ilgi ile izlenmesiyle "coğrafi işaretler sistemi" daha da güçlenerek çıktı. Ülkemizde 20 seneyi biraz aşan çalışmalar son yıllarda artarak devam etmektedir. Temel bazı sorunların
yaşandığı sisteme YÜciTA, Afyonkarahisar'da güçlü, akılcı ve kalıcı öneriler getirmiştir. En
azından bu yönüyle (sorunun parçası olmak yerine çözmeye çalışmak) YÜciTA'nın parçası
olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her şey Türkiye için!
Derya Kılıç, Adres Patent
Afyonkarahisar buluşmamız öncelikle çok dolu dolu bir seminerdi. Bir coğrafi işaret gönüllüsü ve YÜciTA üyesi olarak çok gururlandım, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim,
Gönlünde ve yüreğinde coğrafi işaretler sevgisi taşıyan Yücita üyelerinin katılım sağladığı
seminer, baştan sona kadar çok kıymetli bilgilerin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Katılımcılar
çok ilgiliydi, semineri sonuna kadar dinleyen Afyonkarahisar Valisi Sn. Mustafa TUTULMAZ
çok dikkat çekici idi. Özellikle Coğrafi İşaretli ürünlerin üreticiye ve tüketiciye faydalarının
vurgulandığı, başarı hikayelerinin yer alması seminere katılım sağlayanlar için etkili oldu.
İkbal ve Cumhuriyet sucukları tesislerinin ziyaret edilmesi, yörenin tanınmasına ve kalkınmasına katkı sağlayan markaları da yerinde görmek benim için çok değerli bir tecrübe oldu.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın zarif ev sahipliğine, Afyon’da seminer düzenlenmesine katkıları olan Kıvılcım Hanıma ve 38-30 çiftliğine ayrıca teşekkür ederiz.
Dr. Didem Özgür, İstanbul Teknik Üniversitesi
Afyonkarahisar Uluslararası Semineri coğrafi işaretlerle ilgili Afyonkarahisar’da yapılan ilk
uluslararası seminer olması bakımından Afyonkarahisar için çok büyük önem arz etmektedir. Afyonkarahisar Uluslararası Semineri coğrafi işaretlerle ilgili Afyonkarahisar’da ve çevre
illerde farkındalık yaratmıştır. Hem programın içeriği hem de saha ziyaretleri açısından çok
başarılı bir seminer gerçekleşti. Seminer sayesinde tüm katılımcılar YÜciTA’nın çalışmaları,
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.Afyonkarahisar’da coğrafi işaretler konusunda yapılan çalışmalar, coğrafi işaretler konu-

sunda ülkemizde, Avrupa Birliği’nde ve dünyadaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi oldular. Seminerin sonunda hazırlanan Afyonkarahisar Deklarasyonun’da yapılan çağrıya tüm
ilgili kurumların dikkate almasını dilerim. Seminerde emeği geçen herkese başta YÜciTA
olmak üzere tüm kurumlara teşekkürlerimi sunarım.
Dr. Ayla Arslaner, Bayburt Üniversitesi
Sayın Hocalarım, Kıymetli YÜciTa üyeleri,
Afyonkarahisar buluşması, CI'lerin anlaşılması bakımından bölge ve ülke açısından önemli
buluşmalardan biriydi. Etkinlikler süresince edindiğim deneyimler bir kez daha gösterdi ki,
etkili ve sürdürülebilir bir CI sistemi ancak, yeterli, denetlenebilir ve objektif "üretim ve denetim şartnameleri" ile mümkündür. Ancak halen hazırlanan tescil belgelerinde, ciddi teknik ve
bilimsel eksiklikler/hatalar yapılmaktadır ve bu problemin nasıl çözüleceğine ilişkin net ve
akılcı bir yöntem de yetkili mercii tarafından belirlenmiş değildir. Yeterli sayıda üretici katılımının olmaması bir yana bırakıldığında, sunumlarda üretici birlikleri ve kooperatifleşmenin
en yoğun şekilde işlendiği seminer olması bakımından oldukça kıymetli idi.
Selam ve sevgilerle...
Dilara Rende, Avukat
Afyonkarahisar semineri, gerek konuşmacıların değerli sunumları gerekse ev sahibi olan
Afyon Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkan ve yetkilileri ve Afyon Valisi'nin de daimi katılım
ve misafirperverliğiyle gerçekten çok güzel, unutulmaz bir seminer oldu. Yücita üyesi olarak
ufkumu bir hayli açan semineri izlediğim ve Afyonkarahisar gibi önemli bir bölgenin kültürüyle, yöresel ürünleriyle ve sıcakkanlı insanlarıyla tanıştığım için mutluluk duyuyorum.
Seda Fidan, Gıda mühendisi
4-5

Ekim

« Coğrafi

İşaretler

Afyonkarahisar

Buluşması »

Uluslararası

Semineri,

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda yoğun bir ilgi ve yüksek oranda bir katılım ile
gerçekleşmiştir. Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı'nın hazırlamış
olduğu sunumlar üreticilerden tüketicilere, gazetecilerden akademisyenlere kadar katılan
herkesi, yerel ürünlerimiz ve doğal kaynaklarımız için gelişim ve değişim adına olumlu yön-
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etkilemiştir. Afyonkarahisar yöresel ürünleri stantlarda sergilenmiş, tanıtımı ve tadımı
Afyonkarahisar değerlerini ön plana çıkarmıştır. Coğrafi İşaretli ürünlerin tescil işlemleri tamamlandıktan sonra önemli olan bir diğer konunun "Denetim ve Yönetişim" olduğu vurgulanmıştır. Kırsal kalkınma ve ekonomik başarının anahtarının Coğrafi İşaretler olduğu söz
konusu olmuştur. Avrupa Birliğinde tescil süreçlerinin hızlandırılması için çalışmalar yapılması gerektiğine değinilmiştir. Kendi adıma organizasyonu çok beğendim, çeşitli işletmelere
yapılan teknik geziler verimliydi, kişisel anlamda kendime katkısı çok fazla oldu, emeği geçen herkese, YÜciTA üyelerine ve ATSO'ya çok teşekkür ederim.
Halil İbrahim Arslankaya, Gıda teknikeri
4 - 5 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ve Yöresel
Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) ortaklığıyla gerçekleştirilen
«Coğrafi İşaretlerde Afyonkarahisar Buluşması» benim için unutulmayacak bir seminer oldu.
Daha başlangıçta bir bilimsel etkinlik için her yönü ile mükemmel bir salonla karşılaştık. Nitekim seminer salonu, gelişmiş teknik donanımı, ses sistemi, ve oldukça estetik görünümü
ile çok etkileyiciydi. Bu da lojistik anlamda seminerin başarısına büyük katkı sağladı.
Seminer programı oldukça yoğundu. Coğrafi İşaret yönetişimi ve denetimi konularında
Fransa uygulamaları hepimizi çok etkiledi. Seminer tescillenmiş coğrafi işaretlerimizin nasıl katma değerli ürünlere dönüştürülebileceği konusunda düşünmemi sağladı. Seminer ayrıca YÜciTA ailesi olarak Afyon ilini, kültürünü yakından tanımamızı sağladı. 5 Ekim’de gerçekleştirilen fabrika gezileri ve 38° - 30° çiftliğini ziyaret etmemiz YÜciTA ailesi olarak aramızdaki bağları daha da güçlendirdi. Başta kıymetli hocam Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU
olmak üzere, emeği geçen tüm YÜciTA üyelerine, bizleri güzel bir şekilde karşılayan
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederim.
Saygılarımla.
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DÜNYA
18 Ekim 2018

Rüştü Bozkurt

Coğrafi işaretler Afyonkarahisar buluşması
Toplumların gündeminde o kadar çok sorun var ki… Sorunların hepsini ilgi menzilimizde diri tutamıyoruz. İçtenlikle söylemek gerekirse, “Coğrafi İşaretler” benim ilgi alanımının öncelikli alanlardan biri olmadı.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayı Odası (ATSO) ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye
Araştırma Ağı (YÜciTA) 4-5 Ekim 2018 günleri uluslararası bir seminer düzenledi. Son söylemem gerekeni başında söylemeliyim: Coğrafi işaret konusunda çok şey öğrendim; böyle bir aracın sınırlarını, olası etkilerini, tescil belgesini almanın yetki ve sorumluluklarını daha derinden
kavradığımı sarıyorum.
Afyonkarahisar’daki buluşmanın iki kahramanı var: Biri ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü
Serteser. Diğeri de YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu…Tekelioğlu bana Şota
Rustaveli’nin sözünü bir kez daha anımsattı: "Düşmemişsen bir sevdanın peşine/Özün düşman
olur kendi özüne”. Anladım ki “coğrafi işaret” konusunu sevda haline getiren bu insanımızı, Türkiye’nin tarihi kentlerinin kahramanı Metin Sözen’e benzetenler haksız değil.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’ın kendiyle de paylaştım; eski Vali ve Emniyet Genel
Müdürü Celalettin Lekesiz’in iki ilimizdeki valilik görevi sırasında yakından tanıdım. Bir toplantıya geldiyse, sonuna kadar izler ve değerlendirmesiyle katkı yapardı; gelemeyecekse de başından bildirirdi. Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz’ın toplantıları izleme özeni de not edilmeli.
Coğrafi işaret, bir amaç değil araç… Araçların etkili şekilde kullanılması için yapılan toplantı yararlı oldu. Öğrendiklerimi de iki ayrı yazıda paylaşacağım.
Tescil kadar arka plan da önemli
Coğrafi işaretle ilgili mevzuat 1995’den beri var. Son değişiklikler de sistemin işleyişinin önünü
açmış. Türk Patent ve Marka Kurulu, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe’nin tanımladığı gibi, “Coğrafi işaret, benzerlerinden farklı olan, yerel değer katan ürünlerin korunmasını ve geliştirilmesini” sağlayan bir araç…Tescil işlemi bir ilk adım, asıl önemlisi, işaretten de yaSAYI: 5/ 2018
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rarlanarak ürüne değer katılmasının yönetişimi.
Önce “coğrafi işaret”, yöresel kaynaklardan ve kültürden beslenen; uzun yılların birikimiyle oluşan, toplumsal kültürde yer edinmiş; kendine özgü karekteristikleriyle benzer ürünlerden ayrışan
ürünlere veriliyor. Bir coğrafi işaret tescil ettirilir de, tescil işlemi o ürünü “yerli-milli”
karekterinden “ulusal ve küresel düzleme” çıkarmazsa amaca tam olarak hizmet etmiş olmaz…
Coğrafi işareti tescil edilen ürünlerde dikkate alınması gereken en önemli etken,“kazanç sağlaması”…Ürünün sağladığı kazancın çekiliği yoksa; sistemi yaşatmak için kolektif kaynaklara başvurulur ki, bu coğrafi işaretin temel amacına aykırı bir sonuç yaratır. İkinci adım, üreticilerin bilinç düzeylerinin yükseltilmesi. Benzerlerinden farklı olan ürünün bütün özelliklerini üreticilerin
bilmesi yetmez; günün koşullarına göre ilerletilmesi de gerekir. Üçüncüsü, yöredeki atanmış ve
seçilmiş yöneticiler ile sivil insiyatiflerin ortak bir strateji çerçevesinde coğrafi işaretin zenginlik
yaratmasının önünü açmaları.
Gelir yaratmanın çekiciliği
Kimin söylediğini bilmiyorum, ama “Gelişmişlik, karşılaşılan her türlü fırsatı,sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde kapitalize etmektir” anlatımına katılıyorum. Coğrafi işareti de ülkenin maddi ve
kültürel zenginliğini artırarak, insanlarının refahını artırmada araç kılmayacaksak, ezberlerin ve
sloganların tutsağı edeceksek doğru iş yapmış olmayız.
Coğrafi işareti tescil ettirmek önemli ama, asıl önemsilisi yeni bir ekosistem yaratarak, onu zenginlik üretiminin aracı haline getirmek. Zenginlik üretimi de, net bilgi, etkin koordinasyon ve
odaklanma gerektirir.
Haftaya, Fransa’da Comte Peyniri’ni Claude Vermot-Desroches, Nyons Siyah Zeytinini
Christian Telaude, Coğrafi İşaret Denetimi konusunu da François Luguet paylaşımlarından çıkardığımız derslerin neler olduğunu paylaşalım.
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DÜNYA
18 Ekim 2018

Rüştü Bozkurt

“Coğrafi İşaret” çok katmanlı sorumluluktur
Afyonkarahisar’daki uluslararası seminerde Fransa’dan katılan üç uzmanın anlattıkları da konunun nasıl ele alınması, geliştirilmesi ve yönetilmesi gerektiğine ilişkin ciddi ip uçları verdi: İşe bir
envanterle yani bilgi bazıyla başlamak gerekiyor. Ardından kamu yetkilerine başvurmak için gerek belge ve bilgilerin hazırlanarak ürünün tescil ettilmesi geliyor. Bir başka adımı, üreticilerin
örgütlenmesi ve yapıların oluşturulması oluşturuyor. Yapıların içine hayat katarken tanıtım ve
tutundurma çabalarının süreklililiğini korumak gerekiyor.Yapılan çalışmaların, önceden belirlenen sözleşmelere uygunluğunu ödünsüz gözetim ve denetlemek ve paydaşlarla sonuçları paylaşmak da tam ve doğru iş yapmanın gereği. Coğrafi İşaret konusu indirgemeci bir anlayışla değil, bütünsel bir yaklaşımla ele alındığı zaman meddi ve kültürel zenginlik üretebiliyor. Ülkemizde “ciddi fikirlerin yerine sloganları koyma hastalığı” var. Coğrafi işareti bu hastalıktan uzak tutmak da hepimizin ortak sorumluluğu.
Envanter işin amentüsü
Yerli ve yabancı uzmanların anlattıklarından çıkardığım derslerden biri, coğrafi işaret konusunda toplumumumuzun yeterli bilgi sahibi olmadığı… Uzmanlar, işe başlamadan önce ürünü benzerlerinden farklı kılan etkenler hakkında ciddi bir envanter oluşturulması gerektiğini söylüyor.
Her işimizde olduğu gibi, coğrafi işaret konusunda da elimizin menzili altındaki değerler hakkında dinamik envanterler hazırlamamız gerekiyor. Örneğin, “Afyon kaymağı” konusu tescil ettirilecekse, manda üretiminde nerede olduğumuz, uluslararası planda verimlilik düzeyimizi, manda
islah çalışmalarını, manda sütü üretmenin yaratabileceği gelir düzeyini, besleme girdilerinin yarattığı farklılık -seminerde tartışılan haşhaş küspesinin etkileri- gibi ayrıntıları bilmeliyiz…
Seminerde söylediklerimizi yazıyla da paylaşalım: "Fizibilite çalışmasına dayanmayan herhangi
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bir proje içinde kendimizi ve başkalarını kandırmayı barındır; kaynak israf ettirir!”
Tutarlı fizibilite yapabilmek için de yeterli veriye sahip olmak; ayrıntı bilmek, genel eğilimle ayrıntı etkileşimini kavramak gerek, bu coğrafi işaret tescil ettirmenin de “amentüsü”.
Üretici örgütlenmesi ve etkileşim
Coğrafi işaretin başlı başına bir "amaç" olmadığı açık. Maddi ve kültürel zenginlik üretmenin
“aracı” olduğunu kavramalıyız.
Seminere katılan deneyimli Fransız yetkililer,“ilkelerin geliştirilmesi” ve bütün paydaşlarla paylaşılarak bir “ortak dil oluşturulması” üzerinde önemle durdu. İkinci adım, "şeffaflık ve paydaşların"
bilgilendirilmesidir. Ününcüsü, “ coğrafi işareti kalkınma aracı” olarak görme. Dördüncüsü,
"coğrafi işaretin ürüne değer katması". Beşincisi "ekonomiyi ve doğal kaynakları koruma" ve
“tüketicinin değer, beklenti ve davranışlarına uygunluk" sağlanması.
Fransa’dan aktarılan deneyim, üretici örgütlenmesinde coğrafi işaretin yerli yerinde kullanılmasında çok önemli bir adımı oluşturuşturduğunu kanıtlıyor. Kooperatifin etkinliklerine tüm üyeler
katılıyor; açık gözetim ve denetim öne çıkıyor. Üreticinin korunması ve kazanç elde etmesi için
hukuk desteği kooperatifin temel işlevlerinden bir diğerini oluşturuyor. Ayrıca, sözel ilişkiler yerine “sözleşme-odaklı ilişkilere” dayanıldığında beklenen sonuçlar alınabiliyor. Yeni, moden ve
değer katan sistemlerin kurulması ve işletilmesi de ancak örgütlü olunduğu zaman hayata taşınabiliyor.
Tanıtım ve tutundurmanın sürekliliği
"Coğrafi işaret" yönetişiminde, net bilgi sahibi olmak çok önemli bir ilk adım. İkinci adım,
"örgütlenerek tutarlı yapılar oluşturmadır" üretici örgütlenmesi bu işin özünde yer alır. Üçüncüsü, “tanınmışlık” işlevidir; yerelden küresele, tarladan sofraya yaşanan sürecin izlenmesi kadar
anlatılması da gerekir. Kendini yeniden üretmenin özünü oluşturan doğaya saygı ve sürdürülebilirlik önemli diğer beleşen.
Fransız uzmanların belirttiği gibi, örgütlerin yıllık bütçelerinde tanıtım ve tutundurmaya gerekli
ödenekleri ayırarak sürerkililiği korumak da çok önemli.
Gelecek 10 yılda yaşamımız yaygınlaşan, derinleşen ve yoğunlaşan bağlantılılık üzerinde inşa
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edilecek. İletişim kalitesi bağlantıların sağlamlığını belirleyecek. İşbirliği de, maddi ve kültürel üretimin nicelik ve niteliğini tayın edecek.
İndirgemeci değil bütünsel yaklaşım
Afyonkarahisar’daki iki günlük öğretici seminerin ayrıntılarını tümüyle paylaşmak
mümkündeğil. Merak edenler ATSO’da görsel ve yazılı metinlere erişerek bilgilenebilir. Başlıklar halinde algıladıklarımızı özetlersek, “coğrafi işaret” işlevlerine uygun yöneteceksek şu
hususlara dikkat etmeliyiz: Serbest piyasa ile kooperatif örgütlenmelerin dengelenmeli. Kooperatif bütçelerinde, tanıtım, koruma, kalite geliştirmeye kaynak ayrılmalı. Kooperatiflerin “en
iyi fiyatı alması” için açık, paylaşımcı ve kapsayıcı yönetilmeli, çünkü açık, paylaşılmış
“sözleşme-odaklı yönetişim” başarının sırrı. Ciddi gözetim ve denetim olmaksızın başarılı
sonuçlara ulaşmak mümkün değil…
Coğrafi işaret ekosistemini kavramak, başarıya güven altına alabilir. Şimdi hep birlikte coğrafi işaret yönetişimin kendine özgü ekosistemlerini anlamak ve anlamlandırmaya emek ve
zaman ayıralım, diyorum.
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Ege’de

SonSöz
Nedim ATİLLA
6 Ekim 2018 Cumartesi

Gastronomi Turizmi ve Kırsal Kalkınma…
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) tarafından düzenlenen, “Coğrafi İşaretler Afyonkarahisar Buluşması” konulu uluslararası seminer nedeniyle iki gün boyunca bu güzel şehrimizdeydik…
İki konunun altını çizmeliyim önce… İlki tüm seminer boyunca kentin Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’ın bütün konuşmaları dikkatle izlemesi ve sürekli not alması, gerektiğinde katkılar sunmasıydı. Bu tür seminerlerde kent yöneticileri şöyle bir görünürler ve açılış
oturumundan sonra da pek görülmezler. Sayın Vali’nin bu tavrı iyi bir örnek olmuştur.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve çalışma arkadaşları gösterdikleri konukseverlikle ve memleket meselesi olan coğrafi işaretlere
verdikleri önemle özel bir teşekkürü hak ettiler. YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz
Tekelioğlu’nun kapanış konuşmasında dile getirdiği gibi Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TOBB’un bu konudaki samimi destekleri çok önemli… Kapanış
bildirgesinde de dile getirildiği gibi Coğrafi İşaret potansiyelinin çok yüksek olduğu ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yüklendiği misyon takdirle karşılanıyor. Ve de
TOBB’un bir “Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü” kurulması konusunda çaba harcaması
önemli bir beklenti olarak öne çıkıyor.
GASTRONOMİ
TURİZMİ
Dikkatli okurlarım bilirler gastronomi turizminin bu ülkenin kalkınmasında çok özel bir yeri
olduğuna inanıyorum. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) da coğrafi işaret tescilinin ekonomik
etkilerine ilişkin araştırması da, menşe yerlerine bağlı gıda ürünlerinin kırsal alanlara ekonomik ve sosyal açıdan yarattığı faydaya ve sürdürülebilir kalkınmaya dikkat çekiyor. Kırsalda
hayatı değiştirebilecek işlerin başında da gastronomi turizmi geliyor. Bana ayrılan sürede
buna dikkat çektim…
Özgün yerel yemekler ve coğrafi işaretli ürünler, bölge imajını güçlendirip markalaşmayı ve
bölgesel turizmin gelişmesini sağlıyor. Ama burada olmazsa olmaz konu samimiyet. Coğrafi
işaretli ürünler, geleneksel üretimi teşvik ediyor. Geleneksel yaşam kültürü ve bu kültürden
doğan geleneksel yiyeceklerin korunması ve bu ürünlerin tanıtılması, bölgeye turist çekmede önemli bir etken… Ama samimi ve gerçekçi olacaksınız dikkati oraya yönlendireceksiniz. Fransa ve İtalya’da böyle bir işaret varsa oteller, kasabalar ve köyler bunu gözümüze sokuyorlar. Coğrafi işaretlere bağlı olan ürünleri yerli ve yabancı turist-
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ler merakla izliyor ve satın alıyor hem de fiyatına bakmadan…
Konuşmamda dedim ki: Afyon kenti son dönemde 5 yıldızlı otellerle doldu. Gelenler genellikle termal turizm için geliyorlar. Oteller mutfaklarında yerel örneklere ne kadar değer veriyorlar bilemiyorum. Ama sabah kahvaltısında çıkan kaymağın ve sucuğun yanında “bunlar
coğrafi işaretlidir” yazarsa yerli ve yabancı turist bunu fark edecek... Ama gerçekten coğrafi işarete uygun üretildilerse…
Coğrafi işarete saygılı üretim ve ya da işareti alırken doğru beyanda bulunmak da çok
önemli… Bu konudaki iyi ve kötü örnekleri başka bir yazıda anlatacağım.
Ama herkes şunu iyi bilmeli ki yerel kültürün en önemli parçası olan gastronomi, bir yeri ziyaret etme sebebinin en önemlilerinden biri haline gelmiştir ve Türkiye’deki hiçbir kentin bunu atlama lüksü yoktur.
COĞRAFİ İŞARET YÖNETİŞİMİ-?
Seminerin kapanış deklarasyonunda da dile getirildiği gibi Sınai Mülkiyet yasasının 10 Ocak
2018’de yürürlüğe girmesi ile Türkiye 1995 yılından beri devam eden Coğrafi İşaretler
uygulamasındayeni bir döneme girmiş bulunuyor. Yasanın getirdiği önemli yenilikler çerçevesinde “Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı” tarafından bir takım uygulamalar da zamanında gerçekleştiriliyor. Bunlardan en önemlisi şüphesiz 10 Ocak 2018 tarihinde amblem kullanılma zorunluluğunun getirilmiş ve ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmış olması.
Seminerde öğrendik ki aradan geçen 9 aya rağmen bu konuda anlamlı bir gelişme kaydedilememiş, tescil sahibi kurumların “Coğrafi İşaret Yönetişimi”ni tanımamaları nedeniyle sistemde önemli darboğazlar oluşmuş.
Yöresel ürünler tüketicilerin sağlığı, biyo-çeşitliliğin ve kültürel özvarlığın korunması ve bölgelerin sürdürülebilir kalkınması bakımından Türkiye için çok önemli bir fırsat oluşturuyor.
Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi ise etkin bir Coğrafi İşaret sisteminin kurulmasına bağlıdır.
Sonuçta şu çağrı yapıldı: Tescil vermede daha titiz davranılmalı, aceleci uygulamalardan
sakınılmalıdır. Tescil başvuruları sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle kamu otoritesi Brezilya örneğinde olduğu gibi başvuru sahiplerine yardımcı olmalıdır. AB tescil başvurularının
çok zaman alıcı, (Antep baklavası 4,5 yıl) yüksek maliyetli ve stres verici olması nedeniyle,
kamu otoritesi Gürcistan, Moldova ve Fas örneklerinde olduğu gibi AB ile ikili müzakereler
yaparak kısa sürede süreci sonlandırmalı, ya da başvuru sahiplerine destek olmalıdır.
***
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KARELERLE AFYONKARAHİSAR SEMİNERİ
YÜciTA Yürütme Kurulu ve ATSO’nun
Sayın Vali Mustafa Tutulmaz’a nezaket ziyaretleri
3 Ekim 2018
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AÇILIŞ KONUŞMALARI
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AÇILIŞ KONFERANSI
Claude Vermot Desroches, OriGIn Yönetim Kurulu Başkanı
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Kahve arası ve Afyonkarahisar lezzetleri
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SEMİNER OTURUMLARI
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AFYONKARAHİSAR DEKLERASYONU
PROF. DR. SELİM ÇAĞATAY TARAFINDAN OKUNDU
5 EKİM 2018
12.45
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GALA YEMEĞİ VE PLAKET TÖRENİ
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SEMİNER SAHA ÇALIŞMALARI
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CUMHURİYET SUCUKLARI
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İKBAL ŞEKERLEME ANONİM ŞİRKETİ
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38-30 ÇİFTLİĞİ
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…….VE YÜciTA 6 YAŞINDA
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YÜciTA TRAKYA’DA
6 Kasım 2018 tarihinde Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası ile birlikte Edirne’de « Türkiye ve Trakya’da Coğrafi İşaretler » temalı
bir seminer düzenledik
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TÜRKİYE VE TRAKYA’DA COĞRAFİ İŞARETLER
06 Kasım 2018, Lalezar Edirne
Program

09.00-09.30 Kayıt
09.30-10.00 Açılış konuşmaları
-Mahmut Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
-Prof.Dr.Yavuz Tekelioğlu, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı
Başkanı
-Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
10.30-11.45 Birinci oturum: Yükselen Bir Küresel Olgu: Coğrafi İşaretler
Moderatör Prof. Dr. Beraat Özçelik, İstanbul Teknik Üniversitesi
-Dünya’da Coğrafi İşaretler
Dr. Pınar Nacak, İzmir Ticaret Borsası
-Edirne’den Kars’a Coğrafi İşaretler: Gelişme, Sorun ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÜciTA, Antalya
-Coğrafi İşaretlerin Yerel Kalkınmadaki Önemi
Mahmut Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı
-Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve Son Gelişmeler
Gonca Ilıcalı, Türk Patent ve Marka Kurumu
11.45-12.00 Kahve arası
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12.00-13.00 İkinci oturum: Coğrafi İşaretlerde Trakya’dan Örnekler
Moderatör Doç.Dr.Hacı Ali Güleç, Trakya Üniversitesi
-Edirne Beyaz Peyniri
Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
-Kırklareli Hardaliyesi
Soner Ilık, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
-Tekirdağ Köftesi
Mestan Özcan, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi
-Keşan Satır Et ve İpsala Pirinci
İsmail Şapçı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
-Edirne Tava Ciğeri
Kemal Cingöz, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
13.00-14.30 Yemek arası
14.30-15:00 Üçüncü oturum: Türkiye ve Trakya Peynirleri
Berrin Bal Onur, Antre-Gourmet, İstanbul
Neşe Biber, Antre-Gourmet, İstanbul
15:00-16:00 Dördüncü oturum: Coğrafi İşaretlerde Örnek Olay ve Çalışmalar
Moderatör Doç.Dr. Emel Gönenç Güler, Trakya Üniversitesi
-Coğrafi İşaretler ve Metro Toptancı Market
Birol Ulusan, METRO Gıda Kategori Müdürü, İstanbul
-Kapıdağ Mor Soğanı (Menşe adı) Değer Zinciri Yönetişimi:
Bir Kadın Kooperatifi Başarı Öyküsü
Özlem Sarı, Bereketli Eller Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı
-Coğrafi İşaretlerin Hizmetinde Türkiye’den Bir Ses: 7. Yılına Girerken YÜciTA
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÜciTA, Antalya
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TRAKYA SEMİNERİ
Trakya Kalkınma Ajansı, YÜciTA ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının birlikte hazırladıkları
“Türkiye’de ve Trakya’da Coğrafi İşaretler” semineri coğrafi işaret potansiyeli yüksek, ancak alınan tescillerin sınırlı olduğu bir bölgenin durum tespiti açısından çok faydalı oldu. Çalışma alanı
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerini kapsayan Trakya Kalkınma Ajansı, coğrafi işaretler konusunda oldukça motive ve bu konuda çok çaba harcıyor. Bölgenin halen Edirne beyaz peyniri,
Edirne tava ciğeri, Keşan satır eti, Malkara eski kaşar peyniri, İpsala pirinci ve Kırklareli hardaliyesi olmak üzere tescillenmiş 6 coğrafi işareti mevcut.. 10 coğrafi İşaretinin de başvuruları yapılmış ve tescillerini bekliyor..
Seminer 6 Kasım salı günü Edirne’nin hoş mekanlarından Lalezar’da gerçekleştirildi. Düzenleyici kurumların temsilcileri tarafından yapılan açılış konuşmalarından sonra üç oturumdan oluşan
seminere geçildi. “Yükselen Bir Küresel Olgu: Coğrafi İşaretler” başlığını taşıyan ilk oturumun
Moderatörlüğü Prof. Dr. Beraat Özçelik tarafından yapıldı. Bu oturumda coğrafi işaretler ve
bölgesel kalkınma, dünyada ve Türkiye’de coğrafi işaretler ve ülkemizdeki son gelişmeler masaya yatırıldı.
Bu bağlamda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mahmut Şahin çok önemli bir kırsal kalkınma aracı olan coğrafi işaretler ve bölgesel kalkınma konusunda genel bir perspektif
çizdi..Coğrafi işaretlerin Trakya bakımından önemini vurgulayarak Ajanslarının konuya ilişkin
çalışmalarına değindi.
İkinci sunum İzmir Ticaret Borsası Başkan Danışmanı ve YÜciTA üyesi Dr. Pınar Nacak tarafından yapıldı. Dünyada halen tescilli 10 000 coğrafi işaretin yer aldığını bunun 1/3’ünün Avrupa Birliği’nde (AB) bulunduğunu belirten sayın Nacak, konunun AB cephesini 1992 tüzüklerinden son tüzük olan 1152/2012’ye kadar ayrıntılarıyla sundu. Bu güzel sunumdan hatırlarda kalan Türkiye’nin AB’den alınmış sadece 3 tescili bulunmasına rağmen, bizim 1/7 büyüklüğümüzdeki Yunanistan’ın 107 tescilinin olmasıydı..
Üçüncü sunum Türk Patent ve Marka Kurumu’nda ekspert sayın Gonca Ilıcalı tarafından
yapıldı. Sayın Ilıcalı “Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve Son Gelişmeler” başlığını taşıyan
sunumunda coğrafi işaretlerle ilgili ayrıntılı bir giriş yaptıktan sonra tarihi bir perspektif çizdi. Bu
çerçevede uygulamanın başladığı 1995 yılından günümüze yasal düzenlemelerin nasıl geliştiğinden ve bu süreçte verilen tescillerden söz etti. Bu doyurucu sunum sayın Ilıcalı’nın 2017
tarih ve 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” ile coğrafi işaretler konusunda getirilen yenilikleri
belirtmesi ile son buldu..
Birinci oturumun son sunumu YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu tarafından yapıldı.
“Edirne’den Kars’a Coğrafi İşaretler: Gelişme, Sorun ve Çözüm Önerileri” başlığını taşıyan sunumunda sayın Tekelioğlu başlangıcından günümüze ülkemiz coğrafi işaret uygulamaları konusunda salona ayrıntılı bilgiler vererek sistemik sorunlarının coğrafi işaret yönetişimi ve denetiminden kaynaklandığını belirtti.. Tescil sahibi kuruluşların coğrafi işaret yönetişimini tanımadıklarını Malatya kayısısı örneğiyle çarpıcı bir biçimde ortaya koyan Profesör Yavuz Tekelioğlu
denetimlerde de anlamlı mesafe alınamadığından bahsetti. YÜciTA başkanı çözüm önerilerinde üreticileri sisteme daha iyi entegre edecek formüllerin bulunmasını, yönetişimle ilgili acil yasal düzenlemelerin yapılmasını, dış denetimlerin özel kuruluşlara bırakılmasını ve ulusal ve
uluslararası başvurularda devletin başvuru sahiplerine olan
desteğinin daha etkili olmasını
istedi..
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Bol bol Trakya peynirleri tadımının yapıldığı kahve arasından sonra seminer ikinci oturumuna
geçildi. Bu oturum Trakya coğrafi işaretleri üzerinde odaklandı. Moderatörlüğünü Doç.Dr. Halil
Güleç’in yaptığı oturumda bölgenin Malkara eski kaşar peyniri dışında tescilli 5 ürünü ve tescil
başvurusu yapılmış Tekirdağ köftesi sunumları tescil sahibi kurum temsilcileri tarafından yapıldı. Bu ürünlerin tescil sahipleri Edirne tava ciğeri dışında hep Ticaret ve Sanayi odaları. Edirne
tava ciğeri tescili “Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği” tarafından alınmış.. Oturum, katılımcılara biri birinden özgün bu ürünleri tanıtırken Trakya gastronomisinin ne kadar zengin olduğu konusunda da önemli mesajlar verdi..
Trakya gastronomisinden örneklerin sunulduğu öğle yemeğinden sonra YÜciTA üyeleri İstanbul Antre Gourmet’den Berrin Balonur ve Neşe Biber’in “Türkiye ve Trakya Peynirleri” başlığını
taşıyan sunumlarının yapıldığı üçüncü oturuma geçildi.
Kendileri Türk peynirciliğinin yüzünü ağartan “ Peynir Aşkına” ve “Elli peynirli şehir: Balıkesir”
adlı iki baş yapıtın sahipleri olan Berrin Bal Onur ve Neşe Biber yerel peynirleri deşifre etme konusundaki tutkularını ve bu amaçla yıllar süren Anadolu ve Trakya serüvenlerini katılımcılarla paylaştılar. Trakya’nın peynir konusundaki ustalık ve zengin potansiyeli üzerinde duran
arkadaşlarımız salonun çok ilgisini çeken sunumlarını Trakya peynirleri konusunda hazırlanmış
hoş bir video gösterimi ile sonlandırdılar..
Trakya seminerinin dördüncü oturumu “Coğrafi İşaretlerde Örnek Olay ve Çalışmalar” başlığını
taşıyordu. Trakya Üniversitesi’nden Doç.Dr. Emel Gönenç Güler’in moderatör’lüğünü yaptığı
bu oturumda iki örnek yer aldı.
Bunlardan ilki, Erdek Ticaret Odası tarafından 2 Temmuz 2018 tarihinde tescili alınan Kapıdağ
mor
soğanıyla ilgiliydi...Dünyada sadece Türkiye, İtalya ve Avustralya’da üretilen bu soğanın
Türkiye üretiminin arkasında “Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” var. Ticaret Odası başkanı sayın Özlem Sarı aynı zamanda üyelerinin hepsi kadın
olan bu kooperatifin hem kurucusu hem de başkanı.. Oluşum başından beri METRO’nun güçlü desteği altında. Kapıdağı’nın 5 köyü tarafından gerçekleştirilen üretim özellikle Ballıkaya köyünde yoğunlaşmış bulunuyor. Bir kadın kooperatifinin göğsümüzü kabartan ve seminer katılımcılarını çok etkileyen bu başarı hikayesi bizzat Sayın Sarı tarafından aktarıldı..Darısı diğer
kooperatiflerimizin başına derken, Özlem hanımın da bir YÜciTA üyesi olmasından büyük onur
duyduğumuzu belirtmek isteriz…
Dördüncü oturumun ve seminerin son sunumu Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu tarafından yapıldı.
“Coğrafi İşaretlerin Hizmetinde Türkiye’den Bir Ses: 7. Yılına Girerken YÜciTA” başlığını taşıyan
sunumunda sayın Tekelioğlu 15 Ekim 2012 tarihinde kurulan Araştırma Ağlarının 3 aşamalı
gelişme öyküsünü salonla paylaştı. Buna göre “YÜciTA’nın kökenleri: 1997-2012 dönemini
içeren 15 yıla dayanıyor. Bu dönem Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar merkezi çatısı altında coğrafi işaretlerle ilgili gerçekleştirilen yoğun ulusal ve uluslararası proje, etkinlik ve yayın
faaliyetlerini kapsıyor..
Gönüllülük esasına göre 2012 yılında kurulan araştırma ağı, 20122017 dönemini “Coğrafi İşaretler için yoğun farkındalık çalışmaları” ile geçiriyor.. . Bu bağlamda diğer faaliyetlerinin dışında yılda iki kez uluslararası bir seminer veya sempozyum düzenleniyor..
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Halen coğrafi işaretlerde Türkiye’nin en önemli sivil aktörü olduklarını vurgulayan Profesör Yavuz Tekelioğlu, 2018’de başlayan üçüncü ve yeni dönemin YÜciTA için yeni yönelimler dönemi
olduğunu belirtti. Bu çerçevede 3 aylık periyodlarla bir bülten çıkarmaya başladıklarını, derneklerini (YÜCİDER) kurduklarını ve Antalya Muratpaşa belediyesi sayesinde bir büroya kavuştuklarını söyledi ve yeni dönemin uluslararası projelerde yoğunlaşacağını belirterek konuşmasını sonlandırdı..
SONUÇ
Bir günlük yoğun Trakya semineri coğrafi işaretleri her düzeyde ele alan doyurucu bir buluşma
oldu. Seminere ilgi oldukça yüksekti. Trakya’nın tüm kentleri coğrafi işaretlerin peşinde Osmanlı İmparatorluğunun 88 yıl başkentliğini yaptığı serhat şehri Edirne buluşmuştu. Birlikte çok
olumlu sonuçlara ulaştığımız bu kaliteli seminerin sayesinde Trakya’da ciddi bir farkındalık
oluştuğuna inanıyoruz. Nitekim duyumlarımız da bu istikamette..
Nazik ev sahiplikleri için Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt’un şahsında Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası’na, seminerin düzenlenmesi için göstermiş olduğu çaba ve nazik ev
sahipliği için Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mahmut Şahin’in şahsında Trakya
Kalkınma Ajansına ve onun seminerin organizasyonunda çok emeği geçen kapasiteli, genç ve
dinamik kadrosuna YÜciTA olarak yürekten teşekkür ediyoruz.
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Trakya ve Türkiye’de Coğrafi İşaretler Semineri,
6 Kasım 2018, Edirne
Mahmut ŞAHİN, Genel Sekreter
Trakya Kalkınma Ajansı
Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması açısından büyük öneme sahip coğrafi işaretler kalitenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz ediyor. Yerel kalkınmanın dinamiği olan üreticilerimizin ürünlerini pazarlama konusunda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz.
Bu veriler ışığında Trakya Kalkınma Ajansı olarak 2018 yılı itibariyle gündemimize aldığımız
coğrafi işaret çalışmaları kapsamında ilgili tüm kurumlarımızla görüştük, bölgemizin turizmine
hizmet edecek, değer katacak ürünlerimizi tespit ettik. Trakya Bölgemizde hali hazırda coğrafi
işaretli ürün sayımız 6. Bu ürünlerimiz Edirne Tava Ciğeri, Keşan Satır Et, İpsala Pirinci,
Kırklareli Hardaliyesi ve Malkara Eski Kaşar Peyniri. Ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu
gibi Trakya Bölgesi’nin de yöresel ürün ve yerel değer anlamında potansiyeli bu sayının çok
üzerinde. Hali hazırda başvurusu yapılmış, süreci devam eden ürün sayımız ise 13.
Trakya Bölgesi’nde coğrafi işaret konusunda farkındalığı ve coğrafi işaretli ürün sayısını
artırmak amacıyla ilgili paydaşlarımızla iş birliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bunun
yanı sıra coğrafi işaret almış ürünlerimizin de bölge turizmine katkı sağlayacak bir değere dönüşmesi için tanıtım ve pazarlama aşamalarında da üzerimize düşeni yapacağız. Nicelik olarak
coğrafi işaretli ürün sayısını artırmakla beraber yöresel ürünlerimizin ve yerel değerlerimizin
standartlarını koruyarak turizme kazandırmanın da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Coğrafi
işaretler açısından önemsediğimiz diğer bir konu da ürünlerimizin sahip olduğu katma değeri
yükseltmek, üreticilerimize daha fazla gelir kazandırmak ve kırsal ve bölgesel kalkınmaya
önemli bir destek sağlamaktır. Bu ise ilgili tüm paydaşların birlikte hareket etmesi ve bu ürünlerimize destek vermesiyle mümkündür.
Yukarıda değinmiş olduğum çalışmaları sürdürürken Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA)’nın bu konuda yaptığı farkındalık çalıştayları, uluslararası seminerler
dikkatimizi çekti. Ülkemizde coğrafi işaret ve yöresel ürünler konusunu gündemine alan gönüllü
bir kuruluş ile iş birliği yapmanın bölgemiz için çok yararlı olacağını düşündük ve YÜciTA BaşSAYI: 5/ 2018
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kanı Prof.Dr.Yavuz Tekelioğlu ile görüşerek Edirne’de bir seminer düzenlemeye karar verdik.
Bu kapsamda 6 Kasım 2018 tarihinde Ajansımız, YÜciTA ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası iş
birliğinde “Trakya ve Türkiye’de Coğrafi İşaretler” seminerini düzenledik. YÜciTA Başkanı
Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÜciTA üyeleri Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, Antre
Gourmet Kurucuları Berrin Bal Onur ve Neşe Biber, İzmir Ticaret Odası Başkan Danışmanı Dr.
Pınar Nacak ve Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanı Gonca Ilıcalı’nın coğrafi işaret çalışmaları ile ilgili deneyimlerini paylaştığı etkinlik sayesinde bölgemizde ciddi bir farkındalık oluştu. Hem
ülkemizde hem de Avrupa Birliği’nde tescil süreçlerine ilişkin çok değerli bilgilerin aktarıldığı etkinliğin ardından bölgedeki paydaş kurumlarımızla yeni protokoller imzaladık, bu protokollerden
biri de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalamış olduğumuz İpsala Pirincinin Avrupa Birliği
tescili konusunda oldu. Coğrafi işaretlerin önemi konusunda ilgi ve farkındalığın giderek artacağını umuyor, bu süreçte emeği geçen tüm kurum, kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum...
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TRAKYA SEMİNERİNDEN KARELER
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EDİRNE SAHA ÇALIŞMALARI
EDİRNE TAVA CİĞERİ
Edirne tava ciğeri 18.05.2006 tarihinden beri korunan bir coğrafi işaretimiz. Tescil sahibi “Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği”..
Hazırlanması son derecede gelişmiş ustalık isteyen özgün bir yöresel yemeğimiz.
Edirne tava ciğeri, yörede yetiştirilmiş danalardan elde edilen karaciğerlerden yine yöreye ait buğday unu ve ayçiçek yağı kullanılarak üretiliyor...
Ciğer doğraması yaprak şeklinde yapılıyor ve kesim sırasında kan damarları ayıklanıyor..Kesilen ciğerler kevgir ve
su kullanılarak kandan temizlenip , süzülüp tuzlanıyor ve 18-19° de buzdolabında dinlenmeye alınıyor..
Pişirme, unlanmış ciğerlerin 115-120° sıcaklıktaki ayçiçek yağında yapılıyor, 2 dakikada pişen ciğerler yöreye özgü
“karaacı”adı verilen kurutulmuş ve kızartılmış acı biber yanında , yoğurt, ayran, ve cacıkla servis ediliyor.
Tava ciğeri Edirne’de bir yaşam biçimi, kentte onlarca ciğerci mevcut.. Niyazi Usta Edirne’nin en tanınmış ciğercisi,
restoranı arı gibi çalışıyor bu nefis yemekle buluşmak için biraz beklemeniz gerekiyor. Oğlu Samet’in yakın ve
sıcak ilgisiyle bir masaya kuruluyor ve Edirne tava ciğeri ile nihayet buluşuyoruz..Hayatımda bu kadar leziz bir ciğer
yediğimi hatırlamıyorum. Edirne’den geçerseniz mutlaka tanımalısınız. Sevgili Samet bize işletmesini de gezdiriyor,
böylece bir kaç video ile sizlere ulaştırabileceğim fotoğrafların çekimini gerçekleştirebiliyorum.
Türk gastronomisine bu özgün ürünü kazandıran Edirne’li ustaları kutlarken
Niyazi ustaya ve oğlu Samet’e zarif ev sahipliği ve sıcak ilgileri için YÜciTA adına çok teşekkür ediyoruz...
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EDİRNE BADEM EZMESİ
Edirne badem ezmesi, Edirne’nin ünlü coğrafi işaretlerinden birisi.Ticaret ve sanayi odası tescili
için 24.12.2012 tarihinde Türk Patent’e başvurusunu yapmış, halen tescili bekleniyor.. Kentte bir
çok firma üretim yapıyor. YüciTa olarak Edirne’nin ünlü markası Keçecizade firmasının üretim
tesislerini ziyaret ettik.. 1961 yılında kurulmuş olan firmanın modern tesislerinde gördüklerimiz
bizi hem şaşırttı , hem de mutlandırdı. Tesis, başta Ezine badem ezmesi olmak üzere, bademli
kurabiye, Antep fıstıklı çifte kavrulmuş lokum , helva ve değişik şekerlemeler üretiyor.

Üretim son derecede hijyenik koşullarda gerçekleştiriliyor. Başında Gıda mühendisi Yeliz hanım
var . Firma sahibi Metin bey çıraklıktan yetişme , korkunç bir bilgi birikimine sahip, konunun
doyeni ve bir çok ödülün sahibi. Böyle bir ürünü Türkiye’ye kazandırdığı için YÜciTa adına Keçecizade firmasını kutluyor ve onun çok değerli başkanı sevgili Metin beye ve Yeliz hanıma nazik ev sahipliği için yürekten teşekkür ediyoruz. Umarım bir gün Keçecizade firmasının ürettigi
bu ürünleri tatma fırsatınız olur..
Edirne badem ezmesi Trakya bölgesinde yetişen « Hacı Alibey » adlı bademlerden üretiliyor.
Alınan

bademler sıcak suyla haşlanıp kahverengi kabuğu soyuluror.. Daha sonra 70 ºC’de

fırınlanarak kurutuluyor.. Kurutulan bademler öğütücüde öğütülerek rende badem haline getiriliyor. Ayrıca bir kazanda şeker, su ve asitlik düzenleyici krem tartar (potasyum tartarat) karıştırılarak 120 ºC ‘ye kadar kaynatılarak şerbet haline getiriliyor. Oluşan bu şerbetin içine öğütülmüş badem katılarak badem ezmesi hamuru elde ediliyor. Hamur mermer tezgahlara boşaltılarak kendiliğinden soğumaya bırakılıyor. Soğuyan ezme hamuru tezgahta ve elle parça parça
yoğrularak uzun ince rulolar haline getiriliyor..Oluşturulan rulolar

bıçakla kesilerek badem ez-

mesine şekil veriliyor . Son aşamada kesilen badem ezmeleri kutulara dizilerek ambalajlanıyor
ve satışa sunuluyor.,
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YÜciTA FİNİKE’DE
9 Kasım 2018 tarihinde “Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği” ile
“Coğrafi İşaretlerde Bir Akdeniz Klasiği: Finike Portakalı” temalı bir seminer
düzenledik
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Program
08.30-09.00 Kayıt
09.00-09.30 Açılış konuşmaları
- Celal Bülbül, Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı
- Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu,Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı,
YÜciTA Başkanı
- Murat Günay, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
- K. Osman Sarıoğlu, Finike Belediye Başkanı
- Ergün Baysal, Finike Kaymakamı
09.30-10.45 Birinci Oturum: Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve örnek uygulamalar
Oturum Başkanı, Meliha Okur FOX TV
Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve Kırsal Kalkınma
Prof. Dr. Selim Çağatay, Akdeniz Üniversitesi Antalya, YÜciTA
Coğrafi İşaretlerde Darboğazlar ve Çıkış Önerileri
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÜciTA
Kapıdağ Mor Soğanı (Menşe adı) Değer Zinciri Yönetişimi: Bir Kadın Kooperatifi Başarı Öy
küsü
Özlem Sarı, Bereketli Eller Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı
Türkiye Peynirleri: İnanılmaz Bir Hazine
Berrin Bal Onur, Antre-Gourmet, İstanbul, YÜciTA,
Neşe Biber, Antre-Gourmet, İstanbul, YÜciTA
10.45-11.00 Kahve arası
11.00-12.15
İkinci oturum: Finike Portakalı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selim Çağatay, Akdeniz Üniversitesi Antalya, YÜciTA
Avrupa Birliği’nde Tescilli Narenciyeler
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YÜciTA
Geçmişten Bugüne Finike Portakalı
A.Fahrettin Çağlayan,Portakal Üreticisi ve Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Bşk. Yrd.
Finike Portakalı’nın Rekabet Gücü için En Önemli Araç: Coğrafi İşaret
Celal Bülbül, Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,
Paketleme Tesisleri ve Satış
Şevki Çoban, Çoban Tarım Ürünleri
12.15-13.30 Öğle Yemeği
13.30-18.30 Saha Çalışması
Portakal Paketleme Tesisi Ziyareti
Hasat Etkinliği
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Trakya seminerinden tam üç gün sonra düzenlen
Finike Portakalı” temalı

“Coğrafi İşaretlerde Bir Akdeniz Klasiği:

seminer, Finike meyve üreticileri Birliği’nin daveti üzerine gerçek-

leştirildi. Finike Ticaret ve Sanayi Odası’nın da ev sahipliği yaptığı seminerin organizatörleri arasında , YÜciTA’nın yeni kurulan derneği YÜCİDER’de yer aldı..Seminer Finike Belediyesi ile Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından desteklendi.
Finike Ticaret ve Sanayi Odasının yeni konferans salonunda gerçekleştirilen seminere ilgi
oldukça fazlaydı. Konuya çok ilgi duyan Finike kaymakamı sayın Ergün Baysal semineri
baştan sona izledi, yemekte katılımcılarla birlikte oldu.
Finike semineri ürün odaklı bir seminer oldu. Bu boyutuyla diğer seminerlerden farklıydı. Nitekim ikinci oturumda masaya yatırılan ünlü coğrafi işaretimiz Finike portakalıydı.
Oturumlar ve saha çalışmalarının bir güne sığdırıldığı Finike semineri, organizatörler, Finike Belediye Başkanı ve Kaymakamının

açılış konuşmalarından sonra başladı.

“Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve Örnek Uygulamalar” başlığını taşıyan ilk oturum gazeteci
Sayın Meliha Okur tarafından yönetildi. Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun Coğrafi işaretler;
Türkiye uygulamaları, sorun ve çözümler konulu kapsamlı sunumundan sonra oturumun diğer konuşmacıları Sayın Özlem Sarı, Neşe Biber ve Berrin Balonur örnek olayları salonla
paylaştılar... Sayın Okur’un etkin yönetimiyle çok verimli tartışmaların yer aldığı oturumun
ardından bir kahve molası verildi.
İkinci oturum tamamen Finike portakalı üzerinde odaklandı..Foreign Agricultural Service/
US, verilerine göre dünya 2017-2018 portakal üretimi yaklaşık 54 milyon ton (MT)..Bir numaralı üretici yaklaşık 21 Milyon tonla

Brezilya.. Onu sırasıyla Çin ( 7 MT), Avrupa Birliği

(6,8 MT), Meksika (4,6MT) ve Mısır (3MT) izliyor. Türkiye 1,8 Milyon tonluk üretimi ile dünya üretiminin % 3,4’ünü karşılıyor..,
İkinci oturumun ilk sunumu aynı zamanda oturum başkanı olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu
tarafından yapıldı. “Tescilli Avrupa Birliği (AB) Narenciyeleri” konulu ayrıntılı sunum AB Komisyonu DOOR Date base verilerinden hazırlanmıştı. AB’de tescilli 22 narenciyenin bulunduğunu, bunun 3’ünün mahreç, 19’unun da menşe işareti taşıdığını, tescillerden 6’sının
portakal, 7’sinin limon, 7’sinin mandalina, 1’inin greyfut diğer 1’inin de kumkat olduğunu belirten Profesör Tekelioğlu,

tescillerde başı İtalya’nın çektiğini (11), onu Yunanistan (4) ve

Fransa’nın (3) izlediğini, İspanya’nın 2, Portekiz ve Hırvatistan’ın da 1’er tescilleri olduğunu
belirti. Bu genel tablodan sonra AB narenciyelerinin ülkeler ve ürün bazında sunumuna geçen Sayın Tekelioğlu görsel bir şöleni andıran

tescilli 22 narenciyenin tek tek

sunumunu

yaptı.
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Sunumunun son bölümünü Türkiye narenciyelerine ayıran sayın Tekelioğlu Finike portakalı ve
Bodrum mandarini olmak üzere halen tescilli iki narenciyemizin olduğunu, ancak Seferhisar
mandalinası ,Dörtyol satsuma mandarini ve Lamos ve Ortaca limonu ile Bucak portakalının da
başvurularının yapıldığını ve tescillerinin beklendiğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı..
İkinci oturumda geri kalan iki sunumunun sahipleri de

portakal üreticileriydi. “Geçmişten bu

yana Finike portakalı “ başlıklı sunum, aynı zamanda “ Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği”
başkan yardımcısı Sayın Fahrettin Çağlayan tarafından yapıldı. Dedelerinden kalan mirası nasıl sürdürdüklerini , bu tarihi süreç içinde Finike portakalı ile ilgili gelişmeleri kendine özgü bir
üslupla anlatan sayın Çağlayan konuşmasını çok kısa tuttu. Salon ayakları yere basan bir kişiyi dinlemenin mutluluğunu yaşarken son sunuma geçildi..
“Finike Portakalı’nın Rekabet Gücü için En Önemli Araç: Coğrafi İşaret” başlığını taşıyan son
sunum “ Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği” başkanı sayın Celal Bülbül tarafından yapıldı.
Sayın Bülbül Finike portakalının özelliklerini belirten giriş konuşmasından sonra Tarımsal Birliğin özellikle coğrafi işaretle ilgili yoğun çalıştığını, bu bağlamda Türkiye’de amblem kullanımına geçen ilk kurumlardan biri olduklarını belirtti. Coğrafi işaret ve kırsal kalkınma üzerinde duran konuşmacı Finike’de gerçekleştirilecek bir kırsal kalkınma modeli Finike portakalı üzerinde odaklanmalı ancak turizm, tarih ve ekolojiyi de kapsayan entegre bir proje olmalıdır diyerek
sunumunu tamamladı.
Daha sonra özellikle üreticilerin aktif olduğu tartışmalara geçildi. Çok hararetli geçen bu tartışmalardan oldukça önemli ve ilginç öneriler çıktı. Bunlardan belki de en önemlisi ve
YÜciTA’nın da ısrarla üzerinde durduğu Finike’de portakal türevlerini üretecek güçlü bir agroendüstrinin kurulması önerisiydi..
Gerek bu başarılı seminerin organizasyonu ve gerekse çok zarif ev sahipliği için sevgili
Celal ve ailesine yürekten teşekkür ederiz. Turkuaz köy YÜciTA belleğinden hiç çıkmayacak…
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Celal Bülbül
Finike Meyve Üreticileri
Tarımsal Birliği Başkanı

Tarımı, tarihi ve doğal güzellikleri ile adeta Anadolu’ya işlenmiş bir nakış gibidir Finike. Ovası, dağları
bereket ile dolu. Yüzyıllardır belki binlerce bitkiye ev
sahipliği yapan Finike 1900’lü yıllardan günümüze
sırasıyla çeltik, pamuk ve tarihe adını yazdıracak bir lezzet ile karşımızda; portakal. Eşsiz makro kliması sayesinde Türkiye’nin en lezzetli portakalı nihayet tescilli bir güzel. Coğrafi İşaret ile
Finike Portakalı’nın buluşması 2008 yılı olsa da üretici birliği olarak yaptığımız farkındalık çalışmaları henüz meyvelerini yeni veriyor. Yaşayan efsane ve Coğrafi İşaretli ürünlerin babası sayın Hocam Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun destekleri ve YÜciTA ailesinin katılımı ile 9 Kasım
günü “Coğrafi İşaretlerde Bir Akdeniz Klasiği; Finike Portakalı” konulu seminerimiz de şu ana
kadar yerel seviyede en çok katılım sağladığımız çalışma olmuştur. YÜciTA, Kumluca Ticaret
Odası ve Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği işbirliğinde düzenlediğimiz seminer oldukça
zengin içerikli sunumlarla herkesin ilgisini çekmiştir. Yereldeki yönetişim anlayışı bu seminer
sayesinde daha da artmıştır. Afyon ve Finike seminerleri sonrasında birliğimizin misyonu daha
da şekillenmiş ve kısa vadede yeni açılımlara kaynak olmuştur. Coğrafi İşaret tescili aldıktan
sonra hak arayışındaki Türkiye’deki tüm üreticilerin hukuki altyapısı artık hazırdır ve bu yönlü
çalışmaları yakından takip eden birliğimiz yine ilklere imza atacaktır. İçinde çok büyük bir mutluluk ile bulunduğum YÜciTA ailesine katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum. Böylesine kıymetli misafirleri ağırlamayı çok arzu etmiştik ve başarılı bir seminer ile Finike’de ve özellikle
Turkuaz Köy’de unutulmaz bir haftasonu geçirdik.

T
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SEMİNERDEN KARELER

TURKUAZ KÖY

YÜciTA DİYARBAKIR’DA
15 Kasım 2018
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa Birliği (AB) Bilgi
Merkezi Türkiye Delegasyonu ortaklığında 15 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen AB-Türkiye: “Gastronomi ve
Coğrafi İşaretler Panel ve Çalıştayı”na katıldık.

AB-TÜRKİYE :
Gastronomi ve Coğrafiğ İşaretler
Panel ve Çalıştayı
15 Kasım 2018/Diyarbakır

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE
COĞRAFİ İŞARETLER
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler
Türkiye Araştırma Ağı Başkanı
(YÜciTA)

DİYARBAKIR SAHA ÇALIŞMASI
Diyarbakır burma kadayıfı :
Diyarbakır’ın ünlü “Burma Kadayıfı” tescilli, bir coğrafi işaretimiz. Tescil tarihi
30.Ekim 2017. O tarihten beri korunuyor..Tescil belgesindeki tanımına göre
“Diyarbakır Burma Kadayıfı; un ve suyun
karıştırılmasıyla elde edilen, hamurun ince
teller haline getirilmesi, ince tellerin içine
ceviz içi veya Antep fıstığının konulup şekil
verildikten sonra kızartılması ve üstüne
şerbet dökülmesiyle elde edilen bir tatlı”
19. yüzyılda imalatına Diyarbakır’da başlanan, yapımı zor olan ve iyi ustalık gerektiren Diyarbakır Burma Kadayıfı; Diyarbakırlı
ustalar sayesinde babadan oğula ve ustadan çırağa aktarılmış..
Burma kadayıfın temel ayırt edici özellikleri yapımında sadeyağ kullanılması, pişirilme esnasında karamelize turuncu renginin oluşmasını sağlayan üzüm pekmezi ve pişirme esnasında alt ve üst yüzeylerin hafifçe sertleştirilirmesi..
Üretim Aşamaları
- Hamurun hazırlanması:
Un ve sudan, ustaların hamur dediği bulamaç hazırlanır Oluşan un bulamacının
homojen hale getirilmesi için karıştırma işlemi uygulanır.
-Tel pişirme işlemi:
Hazırlanan un bulamacı bakırdan yapılmış ve kadayıf tellerinin eşit oranda ısınması için dairesel hareketle dönen 170-200°C sıcaklıktaki bakır tepsinin üzerine dökülür. Bu dökülme mekaniksel şekilde çalışan ve altında ince delikleri bulanan bir hazne sayesinde yapılır.. Dönen saç üzerine dökülen bulamacın içindeki
suyun büyük bir kısmı buharlaşarak tel şeklini alır. Kuruyan kadayıf telleri usta tarafından sacdan toplanır.
- Kadayıfın pişeceği tepsinin hazırlanması:
Tepsiler sadeyağ, sıvı ayçiçek ve pekmezden oluşan karışımla yağlanır, kadayıf
tellerinin içine ceviz veya Antep Fıstığı konularak daha önceden hazırlanan harç
kadayıf tellerinin bir ucundan başlanarak burma şeklinde sarılır ve sarılan kadayıflar tepsiye dizilir. Pekmez pişirme esnasında kadayıfın daha güzel bir renk alması amacıyla kullanılır.
- Pişirme:
Pişirme, kadayıfın iki yüzeyine de yapılmaktadır. Alt kısmı pişen kadayıf ters çevrilerek üst kısmı da pişirilir. Pişirilen kadayıflar yaklaşık 10-15 dakika dinlendirildikten sonra üzerine daha önceden hazırlanan şerbet dökülür. Kadayıf artık servise hazırdır.
Bize imalathanelerini açarak bu süreçleri izleme olanağını veren Sayın Şeyhmus
Alto’ya YÜciTA adına teşekkürlerimizi sunarız..

YÜciTA SİRHA’DA
29 Kasım 2018
SIRHA, Uluslararası Restorasyon , Otelcilik ve Yeme İçme Fuarı 28
Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da kapılarını açtı.
YÜciTA (Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Özlem Sarı ve Birol Uluşan)
Metro Toptancı Market Standında gerçekleştirilen bir söyleşiye katıldı.. Konu Coğrafi işaretler, Kapıdağ mor soğanı ve bereketli eller kadın kooperatifi ve Metro idi..

YÜciTA SİRHA’DA
30 Kasım 2018
Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu SİRHA Konferansları kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü Sayın Meliha Okur’un yaptığı
“Tohumu Tanıyor musun ?” konulu panele katıldı.

YÜciTA Bursa’da
YÜciTA, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin
birlikte hazırladıkları “Türkiye’de Coğrafi İşaretler – Bursa Yükseliyor”
konulu seminere katıldı.
Amacı; Türkiye'deki coğrafi işaretlerle ilgili iyi deneyimleri ve uygulamaları özellikle belgelendirme ve pazarlama stratejileri açısından
paylaşmak olan iki oturumlu seminerin moderatörlüklerini YÜciTA
(Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Prof. Dr. Beraat Özçelik) yaptı.
Örnek olaylarla ilgili Neşe Biber-Berrin Balonur, Özlam Sarı ve Kıvılcım Pınar Kocabıyık küçük sunumlar yaptılar...

YÜciTA Akdeniz Üniversitesi’nde
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, yerli malı haftası etkinlikleri kapsamında Akdeniz Üniversitesi, Atatürkçü Düşünce Topluluğu’nca
Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu konferans salonunda düzenlenen
“Ekonomi’de Çıkış Yolu,İşsizlik ve Yerli Malı”temalı panele katıdı..

YÜciTA Antalya Bahçeşehir Kolejinde
19 Aralık 2018
Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu yerli malı haftası etkinlikleri kapsamında
Bahçeşehir Kolejinde “Ekolojik Yaşamda Yerli Gıdanın Önemi ve Coğrafi
İşaretler” konulu bir konferans verdi..

DİYARBAKIR ÖRGÜ PEYNİRİ
Diyarbakır örgü peyniri 2010 yılında Coğrafi İşaret Tescili alan 6. Peynirimiz.
Peynirin tescili Menşe olarak onaylanmasına ve tescil belgesinde koyun sütü özelliği
vurgulanmasına rağmen bölgede Diyarbakır Örgü Peynirini uygun koşullarda üreten
bir mandıra bulunmamakta, peynir ticareti, farklı şehirlerde üretilen peynirler ile yapılmaktadır. 2014 yılında kente yaptığımız gezi notlarını içeren yazımız, “Peynir Aşkına” kitabımızdan alıntılanmıştır.
Dik bir yamaçla Dicle Irmağı’na kavuşan Diyarbakır, Mardin gibi Mezopotamya’nın El Cezire
olarak anılan kuzey kısmında yer alır. Tarihte otuza yakın uygarlığa merkez olan kent hikayesini şehri saran 6 km’lik surları üzerinden anlatır. Diyarbakır Surları kitabının yazarı Albert
Gabriel’in dediği gibi bu surlar bir “açık hava yazıtlar müzesi”dir. Gelip geçen medeniyetlerin
sembollerini, kabartmalarını, yazıtlarının günümüze taşır.
Arap, İran, Selçuklu ve Osmanlı etkisiyle şekillenen kültürünü, günümüzde de yansıtan Diyarbakır ve çevresi, ilk olarak Neolitik dönemde yerleşik düzene erken geçen topluluklarla
tarihe adını yazdırıyor. Ergani İlçesi Çayönü mevkiinde bu döneme ilişkin yapılan kazılarda
köy yaşantısının ilk üretimleri aydınlanırken, koyun ve keçileri evcilleştirdikleri, sütten ürünler
elde ettikleri de keşfediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun ünlü peynirlerinden Diyarbakır örgü
peynirinin tarihi elbette ilk yerleşik yaşam örneklerinden Çayönü’ye dayanmıyor. Ancak, geleneksel olarak çiğ koyun sütünden üretilen Diyarbakır peynirini bulmak, Neolitik dönemin
bu tarihi köylerini hayal etmeye benzeyebilir yakında. Nedeni, yılların politik yorgunluğunu
taşıyan bölge insanının, gittikçe zorlaşan hayvancılığı terk ederek, örgü gibi doladığı peynirine süt yetiştiremez olması. Var olan sütle yapılan peynir de kimselere yetmiyor artık.
PEYNİRİNİ VERMEYE KIYAMAYAN ŞEHİR
Diyarbakır’da ilk durağımız Bağlar Peynirciler Çarşısı. Şehirdeki ev sahibimiz Hasan
Ayder’in çarşıda yer alan işyerinde hazırlattığı kahvaltının baş aktörleri üç çeşit Diyarbakır
örgü peyniri. Örgülerin inceliği kalınlığı dışında, tuzlu ve az tuzlu tatlarıyla hepsi farklı aromalara sahip peynirlerin ortak özelliği mis gibi kokan süt tadı. İnce örgülü olan peynir oldukça lezzetli ama damağımızda yer eden, örgüsü irice olup, pek aşina olmadığımız örgü.
Karacadağ bölgesinin koyun sütlerinden baharda yapılan, krem beyaz renkte, yoğun süt tadının hâkim olduğu bu peynirleri Diyarbakır dışında bulmak zor. Hasan Bey, “Geleneksel
Diyarbakır peynirini şehrimizin dışına yollarsak peynirimiz bize yetmez. Kendimi bildim bileli
ticaretini yaptığımız peynirimizi Mersin’de yaptırırız, hatta kendi şehrimizde bile pek çok yere
bu ürünü veririz,” diyerek yediğimiz bu lezzetli peyniri büyük şehirlerde bulmanın neredeyse
imkânsız olduğunu söylüyor. Bu sınırlı üretim mart-haziran ortasında çiğ koyun, az da olsa
keçi, inek sütlerinden yapılırken Mersin’den gelen ise pastörize inek sütünden üretiliyor.

Kahvaltının ardından Diyarbakır ve çevresine peynir yollayan ana çarşı Mardinkapı Peynirciler Çarşısı’na geçiyoruz. Şehrin merkezinde, oldukça hareketli bir alan olan Mardinkapı
Anadolu’nun diğer peynir çarşılarından farklı olarak toptan taze peynir alımlarının yapıldığı
bir yer. Bir nevi peynir borsası. Bahar aylarında dükkânlar taze peynirle doluyor. Peynirler
Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya gibi tulum peynirinin üretildiği şehirlere hammadde olarak gönderiliyor.
Peynir çuvalları dışında, bakraçlarda yoğurtlar, çeşit çeşit örgü peynirleri, lavaş, dil her tezgâhta yer alıyor.
Diyarbakır'da otlu peynir tüketimi yaygın değil. Ama “kerkor otu” denilen, peynir kekiği ya da
peynir otu olarak da bilinen yeşillik demetler halinde çarşıda bulunabiliyor. Hayvanların acı
olduğu için yemediği bu ot kokusuz gibi gelse de, avuç içinde ezildiğinde dereotu, nane karışımı hoş bir koku yayıyor. Dükkânlarda poğaça biçiminde kerkor otuyla yapılmış peynirler
de ilginç görüntüleriyle dikkat çekiyor. Bölge halkının bu çarşıdan taze peynir satın alarak
örgü ve otlu peynirini evlerinde yapıp saklamaları ise oldukça yaygın bir yöntem.
SÜTÜN İSTİRAHATI OLMAZ
Peynir yollarımızda hep bir telaş var. Sütün istirahatı yok. Sağılıyor, mayalanıyor, teleme
olunca işlem hemen başlıyor. Ritüeli yakalamak için hızlı hareket etmek zorundayız.
Mardinkapı Çarşısı’ndan vakitlice ayrılarak Dicle kıyısına doğru ilerliyoruz. Ünlü Hevsel Bahçeleri, on gözlü köprü, Gazi Köşkü geride kalıyor. Alabildiğince taşlık alanlar, evler yoğunlaşıp, köye yaklaştıkça çevre hafif yeşillenmeye başlıyor. Mis gibi bir yasemin kokusu her yerde. Kızlı erkekli futbol oynayan çocuklar, sürüler, bazalt taşından evler, bozkır içinde neşeli
bir manzara oluşturuyor.
Karacadağ Bölgesi’nin Alabaş Köyü’ndeki ev sahibimiz Osman Bey bizi evinin damında
ağırlıyor. Evden halılar getiriliyor, yerlere seriliyor. Hava ılık, geniş yaylaya uzanan manzara
güzel. Pirinci ünlü bölgenin kuzu etli pilavı birazdan sini içinde, koyun yoğurdundan ayran
eşliğinde geliyor. Anadolu’da misafir baş tacı her zaman. Hoş sohbet ve lezzetli ikramların
ardından, çiğ koyun sütünden mayalanan telemenin meşhur örgüye dönüşümünü izleyip
kendi peynirlerimizi örüyoruz. Ve işin sırrının doğada olduğunu bir kez daha görüyoruz.
GERÇEK DİYARBAKIR PEYNİRİ
Tam yağlı çiğ koyun sütünden üretilen peynirler parlak krem renkte oluyor. Ev tipi örgü peynirleri kalın örüldüğünden sanayi üretimlerinden kolayca ayrılıyor. Sanayide genellikle yağı
belirli oranda alınan inek sütü kullanıldığından peynirin rengi daha beyaz oluyor, teleme daha ince örülebiliyor

Mayalanan peynir büyük kazanda parçalanıp cendere bezine alınarak bir süre süzdürülüyor.
Cenderede tekrar bütünleşen peynir kalıpları kesilerek 70-80 derecedeki sıcak suyun içinde
bütünleştirilip hamur haline getiriliyor. Hamur ele yapışmayan bir kıvama geldiğinde tezgâha
alınıyor, yoğrulup sündürülüyor. Örgü yapılmak üzere inceltilen peynirler gevşekçe örülüyor
ve tuzlu salamura suyuna atılıyor.
2010 yılında Türk Patent Enstitüsü’nce coğrafi işareti Diyarbakır il ve ilçeleri olarak tescillenen Diyarbakır örgü peynirinin coğrafi alanda gerçekleşmesi zorunlu bulunan özellikleri şöyle aktarılıyor:
“Diyarbakır ilinin hâkim koyun ırkları, Akkaraman varyetesi olan Karakaş, Karacadağ Zom
koyunu ve İvesi koyunlarından elde edilmektedir. Peynire tat ve aromayı veren bölgemize
has doğal bitkilerdir. Yörede zengin bir bitki varlığı bulunmakta, 66 bitki familyasından 269
cinse ait toplam 534 bitki türü yetişmektedir. Peynir yapılan sütün özel kalitesi yanısıra Diyarbakır ilinin mevsimsel sıcaklığı ile beraber Diyarbakır Örgü Peynirini yapanların bilgi ve
maharetleri de yöreye özgüdür. Soğuk hava depolarının olmadığı yerlerde kuzeye bakan
ağaçların ıslak zeminine toprak altına peynir ambalajlı olarak gömülmekte sonbahar
geldiğinde çıkarılan bu peynirler daha da lezzet kazanmaktadır.”
Berrin Balonur - Neşe Biber

19/11/2018 tarihli oriGIn Alert bülteninden özetlenerek ve çevrilerek aktarılmıştır.
Çeviren: Prof. Dr. Selim Çağatay
oriGIn, “Avrupa Komisyonu’nun Ortak Tarım Politikasında şaraplar ve tarımsal ürünler için mahreç/menşe sisteminin basitleştirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde verdiği
Haziran 2018 tarihli reform önerisinin büyük fırsat olduğunu ama bu konuda daha yapılacak çok iş olduğunu” belirtmiştir.
oriGIn, Komisyon önerisinin doğru yönde bir adım olduğuna inandığını ama Avrupa Birliği’nde coğrafi işaretler sistemini optimize edecek bir reforma ihtiyaç duyulduğunu söylemiştir.
oriGIn’e göre bu konuda gelişme gösterilmesi gereken noktalar şunlardır:
Avrupa Birliği’nde tescil prosedürleri basitleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır. Bununla birlikte
AB, mahreç/menşe özelliklerini incelerken özellikle fikri mülkiyet hakları ile ilişkili özelliklerin
üzerinde durmalıdır. Ürün özellikleri, fikri mülkiyet hakları ile ilgili olmayan ama üretim süreçleri, markalama gibi temel özellikleri içermektedir. Bunlar mahreç/menşe için vazgeçilmez
özelliklerdir ve AB tarafından incelenmelidir. İncelemeleri fikri mülkiyet hakları ile sınırlamak
AB’nin mahreç ve menşe düzenini basit bir fikri mülkiyet koruma mekanizmasına dönüştürmesine yol açabilir. Fikri mülkiyet hakları ile uyumun değerlendirilme sürecinin ürün özelliklerinden ayrılması farklı sorunlara da yol açabilir, çünkü üye ülkelerin ürün özelliklerini belirleme yolları farklılaşmaktadır. Bu da mahreç/menşe tescillerinde standarttan sapılmasına
yol açabilir.
oriGIn mahreç/menşe kavramının tüm AB’de tutalı bir biçimde uygulanmasıyla ancak daha
güçlü olacağına inanmaktadır. Üye ülkelere tescil işlemlerinin basitleştirmek ve değişikliğe
gitmek üzere yetki verilmiş olsa da, sistem AB düzeyinde ortak özelliklere sahip olmalıdır.
AB, menşe tanımına sistematik olarak insan faktörü etkisi içermeyen yeni tasarımlara tescil
izni içeren bir değişiklik önerisi getirmiştir. İnsan faktörü menşe ürünlerin yerleşmesi ve devam ettirilmesinde vazgeçilmezdir ve kalite standardının en önemli unsurunu temsil etmektedir.
Özellikle ünün ve orijin adının kötüye kullanılması konularında mahreç/menşe koruma çerçevesini güçlendirmek ve uyumlaştırmak önemlidir.

TÜRKİYE’DE ALINMIŞ SON 10 TESCİL
Coğrafi İşaretin Adı

Coğrafi İşaretin Türü

Tescil Tarihi

Çine Köftesi

Mahreç İşareti

29.11.2018

Kandıra Bezi

Mahreç İşareti

22.11.2018

Milas Tepsi Böreği

Mahreç İşareti

23.11.2018

Gaziantep Yeşil Zeytin Böreği

Mahreç İşareti

16.11.2018

Cennet Çamuru/ Kilis Kaymaklı Kırma Künefe

Mahreç İşareti

14.11.2018

Kuzey Ege Zeytinyağları

Mahreç İşareti

14.11.2018

Bursa Siyah İnciri/ Bursa
Siyahı/ Siyah Bursa İnciri

Menşe Adı

14.11.2018

Van Kavut

Mahreç İşareti

25.10.2018

Bünyan Gilaburusu

Menşe Adı

22.10.2018

Kastamonu Çekme Helvası

Mahreç İşareti

17.10.2018

Kaynak : Türk Patent ve Marka Kurumu

h

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ALINMIŞ SON 10 TESCİL
Coğrafi İşaret

Coğrafi İşaretin Türkçe
Adı

Ülkesi

Ürün Türü

Coğrafi İşaretin
Türü/Geleneksel
Özellikli Ürün Adı

Tescil Tarihi

Cioccolato di
Modica

Modica Çikolatası

İtalya

Çikolata

Mahreç İşareti

15.10.2018

Marrone di Serino/
Castagna di Serino

“Marrone di Serino”
Kestanesi, “Castagna
di Serino” Kestanesi

İtalya

Kestane

Mahreç İşareti

14.09.2018

Morcilla de Burgos

“Morcilla de Burgos”
Sosisi

İspanya

Sosis

Mahreç İşareti

05.09.2018

Rucavas baltais
sviests

“Rucavas baltais
sviests” Tereyağı

Letonya

Tereyağ

Mahreç İşareti

05.09.2018

Czosnek galicyjski

“Czosnek galicyjski”
Sarımsağı

Polonya

Sarımsak

Mahreç İşareti

27.08.2018

Kiełbasa
krakowska sucha
staropolska

“Kiełbasa krakowska
sucha staropolska”
Sosisi

Polonya

Sosis

Geleneksel Özellikli
Ürün

27.08.2018

Cidre cotentin /
Cotentin

“Cidre cotentin /
Cotentin” Elma Birası

Fransa

Elma Birası

Menşe Adı

03.07.2018

Choucroute
d’Alsace

“Choucroute d’Alsace”
Yerel yemek

Fransa

Yerel Lahana
Yemeği

Mahreç İşareti

03.07.2018

Pitina

“Pitina” Tütsülenmiş
Eti

İtalya

Tütsülenmiş
Et

“Lough Neagh Pollan”
Balığı

Birleşik
Krallık

Lough Neagh
Pollan

Kaynak: Door Database, Europa.eu

Balık

02.07.2018
Mahreç İşareti
Menşe Adı

18.04.2018

Gönüllülerine Mutlu Yıllar Diler
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