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yapmasın.
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24 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Derneğimizin logo-
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Son üç aylık dönemde neler
yapmışız ve bültenimizde neler var
kısaca değinelim.
Ağustos 2018’de tüzel kişilik

kararlar alındı.
4 Mart 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki

----------- --------------AB ve Türkiye’de son 10 Cİ
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ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Paydaşımız Metro
Türkiye arasında Türkiye’de Yerel Değerlerin Korunması

YAYIN KURULU

ve Türk Mutfağı’nın Geliştirilmesi çerçevesinde işbirliği

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

protokolü imzalandı. Bu protokol gereği 2019-2020 eğitim-

Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY
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Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zanbak
Birol ULUŞAN
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öğretim yılından itibaren Mesleki ve Teknik Okulların Gıda
Teknolojisi ile Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında eğitim
gören öğrencilerine coğrafi işaretler ders olarak öğretilecektir. Bu Türk mutfağının geleceği için çok önemli.

Sayfa 11

8-10 Mart 2019 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Milli
Mücadele’de Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarih Kültürü Sempozyumu gerçekleştirildi. Bu Sempozyumun “Coğrafi İşaretler, Türkiye Uygulamaları” özel oturumunda YÜCİDER Başkanımız Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile birlikte altı YÜCİDER
üyemiz sunum yaptı.
15-16 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşen Ankara 1. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi’nde YÜCİDER Başkanımız “Coğrafi İşaretler ve Sürdürülebilir Gıda Güvenliği” konulu sunum gerçekleştirdi.
Yine bu sayımızda Antre Gourme’nin sahipleri, YÜciTA üyelerimiz Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur tarafından hazırlanan Türk peynirleri sayfası yer almaktadır.
Ve daha pek çoğu… Gerisi bültenimizde.
Üçer aylık dönemlerde çıkarttığımız bültenimizi her inceleyişimde bu kadar
kısa zamana biz bunları nasıl sığdırmışız diyorum. Eminim sizler de aynı şeyi düşüneceksiniz. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki yöresel ürünler ve coğrafi işaretler
adına geleceğe dair umut var.
Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek mutlu ve umutlu kalın.
Saygılarımla
Çimen ÇAMOĞLU
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YÜCİDER KURULDU

24 Şubat 2019

Derneğimiz ilk genel kurulunu 24 şubat 2019 tarihinde gerçekleştirerek Antalya Muratpaşa Belediyesinin “Doğuyaka Mah. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum
ve İnovasyon Merkezi”ndeki 135 numaralı ofisinde faaliyete geçti. Artık YÜciTA’nın , tüzel kişiliği bulunan bir kardeşi var: YÜCİDER
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ÖNCE TABELAMIZI ASTIK
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SONRA GENEL KURULUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK
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SONRA DA KUTLADIK
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Derneğimizin genel kuruluna katılan tüm üyelerimize,
özellikle Aydın’dan gelen sevgili Çimen’e, Bolu’dan gelen sevgili Cem’e ve Burdur’dan gelen sevgili Seval’e yürekten teşekkür ederiz. Onların katkıları olmasaydı tüzük değişikliği için
gerekli 2/3 çoğunluğu sağlamamız mümkün olmayacaktı.
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Derneğimizin Organları
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Yavuz TEKELİOĞLU
Selim ÇAĞATAY
Mehmet ZANBAK
Ali Şevki AKAY
Celal BÜLBÜL
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Alper DAŞKAYA
Pınar NACAK
Çimen ÇAMOĞLU
Seval Sevgi KIRDAR
Gülin SÜLEYMANLAR
Denetim Kurulu Üyeleri
Cem KÖSEMECİ
Cemal FERT
Reyhan ÖZEŞ

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Emin TAŞĞIN
Mısra ÇAKALOĞLU
Deniz ÖZTÜRK
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SEVGİLİ AYŞİN IŞIKGECE’Yİ MAKAMINDA
ZİYARET ETTİK
26 Şubat 2019
Ağustos 2018’de Tarım Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne atanan
üyemiz sevgili Ayşin Işıkgece’yi YÜciTA adına makamında ziyaret ettik. Çok
sıcak bir hava içinde geçen buluşmada
biriktirilmiş anılar tazelenirken ileriye
dönük ortak projeler konusunda da bol
bol tartışıldı. Performansına hayran olduğumuz sayın Genel Müdür çevresindekilere TİGEM’de 6 aydır değil sanki 6
yıldır çalışıyormuş izlenimi veriyor.
Sevgili Ayşin’in şahsında Türk kadının Tarım Bakanlığı gibi bir kurumda ulaştığı
başarıdan kıvanç duyarken, kendisinin bir YÜciTA’lı olması da bizleri çok mutlandırıyor.
Bilindiği gibi TİGEM, tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve
hizmetleri üretmek amacı ile kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve
sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü...
Sevgili Ayşin’in METRO ve Carrefour-Sa’daki parlak kariyerinin TİGEM’de süreceğine yürekten inanıyor kendisine başarılar diliyoruz..
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4 MART 2019
TÜRKİYE COĞRAFİ İŞARETLER SÜRECİNDE
TARİHİ BİR GÜN
Milli Eğitim Bakanlığı ve temel paydaşımız METRO toptancı Market
arasında imzalanan protokole göre coğrafi işaretler 2019-2020 öğretim
döneminden itibaren Mesleki ve Teknik Okullar müfredatında yer alacak.
Protokol Milli Eğitim Bakanlığı adına Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürü Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu, METRO adına da Satınalma Direktörü Deniz Alkaç tarafından Gastronometro’da imzalandı.
Uğruna yıllarımızı verdiğimiz coğrafi işaretler konusundaki bu olumlu
gelişme nedeniyle tarafları yürekten kutlar uygulamanın Orta ve Yüksek Öğretime de yaygınlaştırılmasını dileriz.
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YÜCİTA USLA’DA
ULUSLARARASI SERVİS VE LEZZET AKADEMİSİ
6 MART 2019
KONFERANS
COĞRAFİ İŞARETLER
PROF. DR. YAVUZ TEKELİOĞLU
USLA, Türkiye’nin önemli uluslararası otel işletmeciliği ve aşçılık akademileri
arasında yer alıyor. Kurum 30 yılı aşkın bir süredir otelcilik ve yiyecek içecek
sektöründe sertifikalı ve diplomalı eğitimler veriyor. USLA, aynı zamanda
“American Hospitality Academy International Hotel Management Schools
(AHA-IHMS)”’un İstanbul Kampüsü olma özelliğini taşıyor.
Öğrencilerine çok uluslu ve çok kültürlü bir ortam sunarak sürekli gelişen ve
büyüyen otelcilik, yeme-içme sektörünün profesyonellik ve kaliteli hizmet anlayışını aşılayan USLA ekibi, tedarikçilerini ve iş ortaklarını daha üst seviyelere taşımayı hedefliyor.
USLA, otelcilik ve yeme-içme sektörüne, uluslararası kalitede teori ve uygulamalı eğitim almış kişiler yetiştirerek mevcut işgücüne katkı sağlamaya devam
ediyor.
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YÜciTA KANAL EKOTÜRK’TE
7 MART 2019

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu 7 Mart Perşembe günü Kanal EKOTÜRK’te
A. Selim Tuncer tarafından sunulan “Soyut Şeyler Ekonomisi’ programında haftanın konuğu oldu. Yaklaşık bir saat süren canlı yayın coğrafi
işaretler ve Türkiye uygulamaları ile sorunlar üzerinde odaklandı.
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YÜciTA KOCAELİ’DE
YÜciTA, 08-10 Mart tarihleri arasnda Kocaeli’de düzenlenen “Milli Mücalede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü “ konulu Uluslararası Sempozyuma özel
bir oturumla katıldı.. Kocaeli Belediyesi tarafından desteklenen ve bölge üniversitelerinin katkılarıyla her yıl düzenlenen bu önemli sempozyum tarihine sahip çıkan bir kentin onurlu duruşunu temsil ediyor.
Sempozyum Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş bölgesinde yer alan Kocaeli’de iz
bırakan kurucu beylerin genç nesillere tanıtılmasını amaçlıyor. Beş sempozyum 5
kurucu beyin adına gerçekleştirilmiş

ve sempozyum

bildirileri kitaplaştırılarak

okuyucularıyla buluşturulmuş...Bu yılki 6. Sempozyum ise kurtuluş savaşımızın
çok tanınmayan ancak en önemli cephelerinden biri olan “Servetiye cephesi” sini
konu almış...
Bu çalışmalar şüphesiz yaklaşık 2000 yıllık bir tarihe sahip Kocaeli’ nin tarihi envanterini gün ışığına çıkaracaktır. YÜciTA olarak bir kentin tarihine olan bu duyarlılığından çok etkilendiğimizi belirtmek isteriz. Bu nedenle sempozyumlara emeği
geçen tüm akademisyenleri ve başta Kocaeli belediyesi olmak üzere katılımcı tüm
kurum ve kuruluşları yürekten kutlarız..
YÜciTA sempozyuma düzenleme kurulunun daveti ile özel bir oturumla katılmıştır. Başta Prof. Dr. Haluk Selvi olmak üzere tüm düzenleme kurulu üyelerine teşekkür eder ülkemizin öz varlıklarını oluşturan coğrafi işaretlere göstermiş oldukları
ilgi için kutlarız..
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09 MART CUMARTESİ

ÖZEL OTURUM-2 / SERVETİYE SALONU
COĞRAFİ İŞARETLER
Moderatör Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU
15.50-17.30
Hakan KIZILTEPE (Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı) TPMK
Türkiye’de Coğrafi İşaretler Uygulaması ve Güncel Gelişmeler
Dr. Pınar NACAK, YÜciTA
Dünya ve Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaretler
Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU, YÜciTA
Coğrafi İşaretler, Türkiye Uygulamaları, Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Ezgi YEŞİLYURT, Kocaeli İl Kültür Turizm Müd.
Coğrafi İşaretlerde Kocaeli
Birol ULUŞAN, METRO Toptancı Market, Gıda Kategori Müdürü
Coğrafi İşaretlerde Bir Başarı Öyküsü: Taşköprü Sarımsağı
Özlem SARI, YÜciTA, Üretim ve İşletme Kooperatifi
Erdekten Bir Coğrafi İşaret: Kapıdağ Mor Soğanı ve Bir Kadın
Kooperatifi Başarı Öyküsü
Berrin BAL ONUR, YÜciTA
Türkiye Peynirleri: İnanılmaz Bir Coğrafi İşaret Hazinesi
Neşe BİBER, YÜciTA
Türkiye Peynirleri: İnanılmaz Bir Coğrafi İşaret Hazinesi

SAYI: 6/ 2019

23

SAYI: 6/ 2019

24

SAYI: 6/ 2019

25

SAYI: 6/ 2019

26

SAYI: 6/ 2019

27

KOCAELİ SAHA ÇALIŞMASI
Kocaeli’nin halen tescilli 6 coğrafi işareti var, 6 coğrafi işareti de
tescillerini bekliyor.
Tescilli coğrafi işaretleri
Hereke ipek halısı, Hereke yün halısı, Hereke yün ipek el halısı,
İzmit pişmaniyesi, Kandıra bezi, Karamürsel sepeti
Tescil başvurusu yapılmış coğrafi işaretleri
Derince çene suyu ,Gebze bayram çöreği, İzmit simidi, Kocaeli
sütlü Nuriye tatlısı Yarımca kirazı
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İZMİT PİŞMANİYESİ
İzmit pişmaniyesi 13.06.2001 tarihinde tescillenerek koruma altına alınmış
Türkiye’nin ünlü coğrafi işaretlerinden birisi. Tescil başvurusu « Kocaeli Esnaf ve
Sanatkarlar Odalar Birliği » tarafından yapılmış. Sayısız imalathane ve satış noktalarının bulunduğu kentin pişmaniye ile özdeşleşmiş olduğu hemen fark ediliyor.
Belli ki pişmaniye Kocaeli’nin ekonomik çarklarından birisi.
YÜciTA pişmaniye araştırması için « Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği »
nin kapısını çaldık. Yönetim kurulu başkanı Sayın Kadir Durmuş’la tanışıp coğrafi
işaretler ve İzmit pişmaniyesi konusunda yoğun bir sohbete daldık. Amblem kullanımı henüz başlamamış ancak konu ile ilgili çalışmaları sürüyor.
Kendilerine nazik ev sahipliği ve imalathane ziyaretinin organizasyonu için çok
teşekkür ediyorum.. Aynı teşekkürler bizi pişmaniye üretimiyle tanıştıran İpek
Pişmaniye için de geçerli şüphesiz..
Sayın Kadir Durmuş’a
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İZMİT PİŞMANİYESİ
Genel olarak pişmaniye adıyla tanınan tel helva’nın 1400 yılından beri bilinmekte
olduğu söylenmekte ise de kökenleri konusunda muhtelif rivayetler var. Tescil
belgesine göre ilk kez 1940 yılında Kocaeli Kandıra’da Mustafa usta tarafından
keşfedilmiş. Üretim yöntemi, fiziki yapısı, koruma ve aroması bakımından diğer
şekerlemelerden farklı özellikler taşıyor.. Yemesi kolay ancak yapımı zor olan bu
tatlının üretiminde , margarin, vanilya (türüne göre kakao), limon tuzu, şeker, un
ve su kullanılıyor. Malzemesi az ancak üretimi büyük ustalık ve maharet gerektiriyor..
Tescil belgesine göre üretiminde %54,8 şeker, %33 un ve %12 bitkisel yağ kullanılıyor. İmalatçı İpek Pişmaniye’de izlediğimiz şekliyle üretim süreci şöyle:
Su ve şeker, şeker pişirme kazanında 100 dereceye kadar kaynatılıyor, daha sonra limon tuzu ve sudan oluşan ve adına “ilaç” denilen bir karışım buna ilave edilerek 160-180 dereceye ulaşana kadar kaynatılmaya devam ediliyor. İşlem sona
erince koyulaşan karışım soğutma havuzuna alınıyor, soğuyunca el ya da makine
ile yoğurularak beyazlatılıyor ve tepsi üzerine alınıyor, bitkisel yağ ile pişirilmiş un
ilave edilerek çekime başlanıyor. 5-6 kişiyle yapılan çekim tamamen elle ya da,
el ve makine ile birlikte yapılabiliyor. Çekim sonu tel tel olan pişmaniye, çeşidine
göre bardaklama ya da kalıplama yapılarak jelatin ambalajlara konularak muhafaza ediliyor.
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İZMİT PİŞMANİYESİ ÜRETİM AŞAMALARI
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AVRUPA BİRLİĞİ ANTAKYA KÜNEFESİNİN
TESCİL BAŞVURUSUNU KABUL ETTİ
14 Mart 2019
Ulusal tescili 4 Nisan 2006 tarihinde Antakya Ticaret ve Sanayi odası tarafından alınan “Antakya Künefesi”nin Avrupa Birliği tescil başvurusu AB Komisyonunca kabul edildi. Başvuru TR/PGI/0005/02451 dosya numarası ile 14
Mart 2019 tarihinde DOOR Date Base’da yerini aldı.
Başvurunun en kısa tarihte tescillenmesini diliyor, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasını kutluyoruz. Darısı diğer Coğrafi İşaretlerimizin başına..

Antakya künefesi altı-üstü tel kadayıfı olan, ortasına Antakya tuzsuz peyniri koyularak pişirilen ve şerbet dökülerek sunulan özgün bir tatlımız. Temel özelliğinı tam yağlı ve katkı maddesi içermeyen günlük Antakya tuzsuz peynirinden
alıyor..
Antakya künefesi başvurusu ile AB Komisyon’unda tescillerini bekleyen
coğrafi işaretlerimizin sayısı 15’e yükseldi. Şu ana kadar AB’den alınmış sadece
3 tescilimiz bulunuyor. Bizim yedide birimiz kadar olan Yunanistan’ın ise, AB
tescilli tam 107 ürünü bulunuyor !!
SAYI: 6/ 2019
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AVRUPA BİRLİĞİ BAŞVURULARI
DOOR veri tabanı 10 Nisan 2019

ÜRÜN ADI

Başvuru Tipi

ANTEP BAKLAVASI

PGI (MAHREÇ)

TESCİL EDİLDİ
21.12.2013

PDO (MENŞE)

TESCİL EDİLDİ
18.02.2016

AYDIN İNCİRİ

Başvuru Tarihi

AYDIN KESTANESİ

PDO (MENŞE)

AFYON SUCUĞU

PGI (MAHREÇ)

13.08.2012

AFYON PASTIRMASI

PGI (MAHREÇ)

13.08.2012

İNEGÖL KÖFTE

PGI (MAHREÇ)

17.9.2014

MALATYA KAYISISI

PDO (MENŞE)

BAYRAMİÇ BEYAZI

PGI ( MAHREÇ)

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI

8.09.2015

TESCİL EDİLDİ
07.07.2017

01.02.2018

PDO (MENŞE)

4.01.2017

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞVURULARI
DOOR veri tabanı 10 Nisan 2019

ÜRÜN ADI

Başvuru Tipi

Başvuru Tarihi

KAYSERİ MANTISI

PGI (MAHREÇ )

22/05/2017

KAYSERİ SUCUĞU

PGI (MAHREÇ)

22/05/2017

KAYSERİ PASTIRMASI

PDO (MENŞE)

22/05/2017

MİLAS ZEYTİNYAĞI

PDO (MENŞE)

13.11.2017

ANTEP FISTIĞI

PDO (MENŞE )

21/07/2017

EDREMİT KÖRFEZİ YEŞİL ÇİZİK
ZEYTİNi

PDO (MENŞE)

12.04.2018

ANTEP LAHMACUNU

PDO (MENŞE)

12.04.2018

GİRESUN TOMBUL
FINDIĞI

PDO (MENŞE)

26.04.2018

ANTAKYA KÜNEFESİ

PGI (MAHREÇ)

14 Mart 2019

Kaynak YÜciTA, DOOR Date Base verilerinden hazırlanmıştır.
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YÜciTA ANKARA’DA
15-16 MART 2019

COĞRAFİ İŞARETLER
VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA GÜVENLİĞİ

Sürdürülebilir Yaşam Derneği” tarafından 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Kongrede “Tarım, Gıda ve Beslenme Uygulamalarının Sürdürülebilirliğe Etkileri” konulu 5. oturumun Başkanlığını ve Sürdürülebilir “Gıda
ve Beslenme için Çalışmalar” başlığını taşıyan 6. oturumunda da “Coğrafi İşaretler ve Sürdürülebilir Gıda Güveliği” konulu bir sunum yaptık..
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Sürdürülebilir Gıda Güvenliğinde
Coğrafi İşaretler Niçin Önemli ?
Bu soruya yanıt vermeden önce insanlığın yaşamış olduğu gıda krizlerine kısaca
bir göz atmakta yarar var:
İSPANYA KOLZA KRİZi 1981
İspanya’da zeytin yağına ikame yağ olarak satılan ve salatada kullanılan kolza
yağı 1200 den fazla insanın ölümüne neden olmuş, hastalık 20 000 kişiye bulaşmıştır. Zehirlenmenin nedeni yağda bulunan nitrobenzen türevi anilindir. 1997 yılında İspanyol Yüksek Mahkemesi, devletin mağdurlara 3 milyar € tazminat ödemesine karar vermiştir..
İNGİLTERE DELİ DANA KRİZİ 1996
İngiltere‘de hayvan unuyla beslenen ineklerde başlayan ve daha sonra Fransa ve
Almanya’ya sıçrayan, beyni etkileyerek insanlara geçen ölümcül hastalık Avrupa
tarihinde o güne kadar yaşanmamış bir tarım krizine yol açmış 320 kişinin ölümüne neden olurken et tüketimini ve hayvancılığı çökertmiştir. 300 000 hayvana bulaşan deli dana krizi nedeniyle 4 Milyon hayvan yok edilmiştir. Krizin Aşılması tam
10 yıl almıştır.. 2015’te İngiltere’de tekrar görülen hastalığın kuluçka dönemi yarım asırdır.
BELÇİKA DİOXİNLİ TAVUK 1999
Belçika’da patlayan ve tüketicilerde büyük panik yaratan dioxinli tavuk krizi, yüksek dioxine’li yem kullanımından kaynaklanmış, tavuk ve yumurtalara bulaşan
hastalık toplum sağlığı için gerçek bir felaket oluştururken mali ve siyasi krize neden olmuştur.
KUŞ GRİBİ 2003, Vietnam Avrupa
Vietnam’da başlayan Avrupa’ya ulaşan hastalık 200’den fazla insanın ölmesine
neden olmuştur. Satışlar düşerken tavukçuluk sektörü bir kaç yıl sürecek bir krize
girmiştir
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ÇİN MELAMİNLİ ÇOCUK SÜTÜ 2008
Çin’de patlayan bu dramatik olay 6 bebeğin ölümüne 300 000 bebeğin hastalanmasına neden olmuştur. Ucuz olması nedeniyle kırsal kesimde tüketilen bebek süt tozuna proteince zenginleştirilmiş görünümü vermek için plastik üretiminde kullanılan kimyasal madde melamin karıştırılmıştır. Çin’in dev firması
SANLU’nun neden olduğu olay, Çin’le
olmuştur.

Yeni Zelanda arasında gerilime neden

Sanlu’nun %43’üne sahip Yeni Zelanda’lı Grup Fonterra olaya

Çin’e gönderdikleri süt tozlarına kötü yürekli kişilerce katılan melaminin neden
olduğunu bildirmiştir. Sanlu olayı 8 ay kamuoyundan saklamıştır. Yeni Zelanda
iç işleri bakanı Helen Clark ilk önce olayın ört bas edilmesine çalışıldığını ancak Pekin’in daha sonra hızlı hareket ederek 700 ton sütün piyasadan çekildiğini belirtmiştir. Sanlu genel müdürü ömür boyu hapse, olayda suçlu bulunan
3 kişi de ölüme mahkum edilmiştir.
SALMONELLA BULAŞMIŞ BEBEK SÜT TOZU SKANDALI 2018
Salmonella bulaşmış bebek süt tozu skandalı Fransa Lactalis firması kaynaklıdır. Lactalis süt ve peynir üretiminin dünya devlerinden olup 47 ülkede sahip
olduğu 246 fabrikada 75 000 kişi çalışmaktadır. Bu çok uluslu şirketin 2017 cirosu 17,3 milyar €’dur. Şirketin Fransa Craon’daki fabrikasında üretilen süt tozlarına bulaşan Salmonella 37 bebeğe geçmiş, bunların 18’i hastaneye kaldırılmıştır. Fransa’da bir bomba etkisi yapan skandal üzerine Lactalis Fransa grubunun başkanı Emmanuel Besnier, bu fabrika üretiminin tamamının toplandığını duyurmuştur. Olaydan

83 ülke etkilenmiş ve 12 milyon kutu süt

raflar-

dan kaldırılmış, zarar gören ailelere tazminat ödenmiştir.
LAZANYA SKANDALI 2013
Lazanya Skandalı 2013 yılı başında, İngiliz sağlık otoritelerinin İrlan’da’da üretilmiş ve «saf sığır eti» olarak sertifikalandırılmış kıymalarda at eti bulmaları ile
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patlak vermiş, bu etlerden Findus markası adı altında üretilen dondurulmuş lazanyalarda at eti bulunduğu ortaya çıkmıştır.. İsveç kökenli büyük grup Findus gerçekleştirilen testler sonucunda önce İngiltere sonra da Fransa’da satılan lazanyalarda at etine rastlandığını doğrulamıştır. Bu bağlamda toplam 750 ton at etinin
karıştırıldığı 4,5 milyon dondurulmuş hazır yemek 13 ayrı ülkeye satılmıştır. Bu
gelişmeler üzerine firma önlem olarak bazı Avrupa ülkelerinde satılan musakka
ve kıymalı turtalarını da geri çekmiştir. Olayın failleri beş yıl sonra 21 ocak 2019 tarihinde Paris mahkemelerinde yargılanmaya başlamıştır.
AGRO ENDÜSTRİYEL BESLENME SİSTEMİNDE KIRILMA
İşte insanlığı sarsan bu çok sayıdaki gıda skandal ve krizleri küreselleşmenin dayattığı standart kitle üretimine dayalı agro-endüstriyel beslenme sisteminde bir kırılma yaratmıştır. Bu bağlamda tüketicilerin yedikleriyle ilgili büyük gıda firmaları
ve hükümetlerine olan güvenleri sarsılmış, tüketici davranışları ve beslenme alışkanlıklarında önemli değişimler yaşanmıştır.
Yöresel ürünler piyasası birbirini izleyen bu gıda krizleri ortamında ve var olan agro-endüstriyel modele duyulan güvenin sorgulandığı bir süreçte hızla gelişmiştir
Halen tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da gıda tüketiminde en dinamik sektörlerden birisi olarak yöresel ürünler sektörü gösterilmektedir.
Nitekim AB komisyonunun 16 Batı Avrupa ülkesinde ve 16 000 tüketici üzerinde
yaptırmış olduğu bir araştırmanın sonuçlarına göre tüketicilerin %76’sı geleneksel
ürün tüketmekte olup %56’sı için köken adlandırması bir garanti unsurudur.
Türk halkının iyi beslenebilmesi ancak sağlıklı ve sürdürülebilir gıda üretimi ile geçekleşecek, bu süreçte

yöresel ürünlerimiz şüphesiz temel rolü oynayacaktır.

Dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı coğrafi işaret potansiyeli ile Edirne’den
Kars’a

yöresel ürünlerimiz Türk halkının sürdürülebilir, sağlıklı ve dengeli beslen-

mesinin kısacası GIDA GÜVENLİĞİ’nin teminatı olacaklardır.
Yöresel ürünlerimizin bu işlevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri ise Türkiye’de ideal bir Coğrafi İşaretler sisteminin kurulmasına bağlıdır .
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AKADEMİDEN COĞRAFİ İŞARETLER
Prof. Dr. Selim Çağatay
Türkiye Coğrafi İşaretler’i iktisadi amaçları için kullanabiliyor mu?
Şu anda yaklaşık %75’ tarım-gıda kökenli olmak kaydıyla Türkiye’de tescil almış
415 ürün bulunmaktadır. Türk Marka ve Patent Kurumu araştırmalarına göre Türkiye’nin
Cİ potansiyeli 2500 civarındadır. Cİ’ler kültürel varlıkları, mülkiyet haklarını, biyoçeşitliliği koruduğu gibi iyi işleyen bir sistem dahilinde uygulandığı taktirde ürüne kattığı
değer ile kırsal kalkınmanın da en önemli araçlarından biri olarak gösterilmektedir. İyi
işleyen bir sistem Cİ zincirlerinin yönetişiminden denetimine, ürün ve kavram tanınırlığından ürün logo ve üretim şartnamelerine kadar birçok unsuru içermektedir.
Bu yazıda, Akdeniz Üniversitesi, İktisat Bölümü Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği
yüksek lisans programında danışmanlığını yapmış olduğum Cİ’ler konusuna odaklanan
tez çalışmalarından ortak bazı bulgular vererek uzun yıllardır Cİ tesciline sahip olan
ürünlerimizin aslında hak ettiği gibi değerlendirilmediğini; ilgili üretici ve tüketicilerin; tescil sahibi kurumların aslında Cİ değerinin farkında olmadıklarını ileri süreceğim…
Anılan tezlerden bir tanesi 2015 yılında Derya Başaran tarafından yazılmıştır. Tez
sırasıyla 2000, 2003, 2003 ve 2009 yıllarında tescili alınan Antep fıstığı, Siirt fıstığı, Pervari balı ve Nizip zeytinyağı ürünlerine odaklanmıştır. Çalışma, bu ürünlerin tüketicileri
ve bu ürün zincirlerinin her halkasındaki seçilmiş aktörlerle yüz yüze görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiş, istatistik analizlerle sonuca gidilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda varılan sonuçlardan bir tanesi, bu ürünlerin tescilini alan kurumlar dışında tüketiciler, üreticiler, tüccarlar vb. zincir aktörleri içinde Cİ’in ne olduğunun bilinmediği yönündedir. Tescil alan kurumlar ise Cİ’in artı bir değer yarattığını bilmemektedir. Bu ürünlerden
özellikle Antep ve Siirt fıstığı önemli bir iktisadi değer yaratmaktadır fakat bu değer bu
ürünlerin ikamelerinin olmayışından ve adlarının tarihe mal olmuş ve marka haline gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır.
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Dolayısıyla iktisadi etki ancak yurt içinde ortaya çıkmaktadır. Dış pazarlara
yansımamaktadır. Diğer iki ürün ise hem Türkiye hem geniş bölge içerisinde ikamelere sahip olduğunda önemli bir iktisadi katkı da yaratmamaktadır. İyi uygulanan bir Cİ sistemi hem adı markalaşan bu iki ürününün yurtdışında değer kazanmasını sağlayacak hem de ürünün korunmasını sağlayacaktır. Bu sistem diğer iki
ürün için ise öncelikle yurt içinde ait olduğu yörelere sürdürülebilir bir iktisadi değer katılmasını sağlayacaktır.
Bir diğer tez Mısra Çakaloğlu tarafından 2016 yılında yazılmıştır. Tez 2008
yılında Cİ tescilini alan Finike portakalı ve o yıl Cİ tescil başvuru süreci başlayan
Antalya Tavşan Yüreği zeytini ürünlerine odaklanmaktadır. Çalışma sırasında bu
iki ürünün tüketicilerine ulaşılmış ve yüz yüze görüşmelerle tüketicilerin Cİ farkındalığı, bu farkındalığın bir parasal değere dönüşüp dönüşmediği ekonometrik analizlerle ölçülmeye çalışılmıştır. Bir önceki çalışmadaki bulgularla paralel olarak adı
marka değeri taşıyan Finike portakalı tüketicileri açısından ürünün Cİ tescili taşıyıp taşımadığının farkı ve önemli yoktur. Örneğin Finike portakalının üretim miktarından çok daha fazlasının Finike portakalı olarak piyasada olması tüketicileri rahatsız etmektedir fakat bu durumun ancak iyi işleyen bir Cİ sistemi ile engellenebileceği bilinmemektedir.
Antep fıstığı üzerine bir başka tez çalışmasını 2017 yılında Nihal Beypınar
yürütmüştür. Çalışmada amaç Antep fıstığının Cİ tescili aldıktan sonra ihraç pazarlarındaki pozisyonunu ve tescilin Antep fıstığına bir rekabet gücü kazandırıp
kazandırmadığını gerçekleşmiş veri ve matematiksel yöntemlerle ölçmektir. Yukarıda Başaran (2015) çalışmasında öngörüldüğü gibi, Cİ tescilinin yurtiçinde adı
marka olan bu ürünün ihraç pazarlarında hak ettiği değeri bulmasına yardım etmediği anlaşılmaktadır. Bunun da temel sebebi ürünün tescilli olduğunu belirtecek
bir uygulamanın olmamasıdır.
Gökhan Aktoprak 2018 yılında yaptığı çalışmada, Cİ tescilli Mut kayısısı ve
Malatya kayısısı zincirleri aktörleri ile görüşerek iki saha çalışması gerçekleştirmiştir ve elde edilen veri ekonometrik analizlerde kullanılarak sonuca ulaşılmıştır.
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Bu ürünler için Cİ tescilleri sırasıyla 2007 ve 2001 yıllarında alınmıştır. Her
iki zincir boyunca ürünlere değer katan faktörleri mukayeseli olarak ortaya çıkan
çalışmada Cİ’n kattığı bir değer ortaya çıkmamaktadır. Bunun da temel sebebi
Cİ yönetişimine ilişkin iyi işleyen bir sistemin olmayışı, konuyla ilgili farkındalığın,
Cİ’in olası pozitif etkilerinin hiçbir aktör tarafından bilinmiyor olmasındadır.
Yine gerçekleşmiş veriyle 2018-19 yıllarında yapılan bir çalışmada Mutlu
Eğe Ege sultani üzümü, Aydın inciri ve Giresun tombul fındığına odaklanmış ve
bu ürünlerin ihracat performansları üzerinde etkili olan faktörleri matematiksel
olarak dekompoze ederek, Cİ’in etkisini göstermeye çalışmıştır. Anılan ürünlerin
Cİ tescilleri sırasıyla 2003, 2006 ve 2001 yıllarında alınmıştır. Araştırma ihracat
performansındaki olumlu gelişme dönemlerinde bunun özellikle Cİ etkisinden
kaynaklandığına dair bir bulgu göstermemektedir.
Farklı ürünlerde, farklı yöntemlerle gerçekleştirilen bu akademik çalışmaların ortak noktası maalesef “Türkiye’nin elindeki bu çok önemli kırsal kalkınma
aracından yararlanamadığı” dır. Yukarıda anılan ürünlerden ikisi dışında hepsi
istisnasız temel tarımsal ihraç ürünlerimizdir. Bu ürünlerin adları yurtiçinde marka olmuştur fakat yurtdışı pazarlarda durum böyle değildir. Diğer iki ürün ise daha yerel piyasaya hitap eden ürünlerdir ama onların da Cİ’e bağlı olarak artı bir
değer kazandığı söylenemez. Tüm bu ürünlerin kırsal kalkınma etkileri ya ürünün ününe ya da ait olduğu yörenin ününe bağlı olarak çıkacaktır. Ürünün ve ait
olduğu yörenin Cİ tescilinin pozitif etkisinden yararlanması ve bu etkinin sürdürülebilir olması, ürünün korunması ile birebir ilişkilidir. Ürünü koruyacak araç Cİ
olurken, Cİ hakkında yaratılacak farkındalık işleri kolaylaştıracaktır. Tabii ideal
olan yukarıda bahsedildiği gibi a’dan z’ye iyi işleyen ve kamu otoritesince sahip
çıkılan bir Cİ sistemidir. YÜciTA’nın da temel kuruluş amacı bu ideal sistemin anlaşılması ve yerleşmesi için çalışmaktır.
Sonuç olarak Cİ’e bir tescil olarak değil, bir bütün, bir sistem, bir kurumsal yapı
olarak bakılmalıdır.
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GAZİANTEP PEYNİRİ / ANTEP SIKMA PEYNİRİ
Antep Peyniri 2017 yılından Coğrafi İşaret Tescilini Menşe olarak alan bölgede köklü geçmişe sahip geleneksel peynirlerimizdendir.
Gaziantep meralarında otlatılan küçükbaş hayvanların sütlerinden sadece
koyun veya keçi sütü veya bu iki sütün karışımından üretilir. Üretim aşamasında telemenin haşlanarak pişirilmesi nedeniyle “pişken” , elde sıkılarak
şekillendirilmesi nedeniyle “sıkma” gibi isimlerle de adlandırılır.
Yazımız 2015 yılında kente yaptığımız gezi notlarını içeren “Peynir Aşkına”
kitabımızdan alıntılanmıştır.
Gaziantep, Mezopotamya ile Akdeniz arasındaki yolların kavşağında, tarihsel zenginliğini, kültür karmasını, ürün çeşitliliğini günümüze taşıyan yenilikçi bir şehir.
Yüzyıllar süren birikimini en güzel şekilde yansıttığı mutfağıyla gerçek bir yeme
içme mabedi. İpekyolu’nun büyük kervanlarına yıllarca sofra kuran bu kent, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, hanları, zanaatkârlarıyla geçmişinin lezzet mirasını
korumaya büyük özen gösteriyor. Antep mutfağını anlatan Güneşin ve Ateşin Tadı
kitabında Aylin Öney Tan’ın belirttiği gibi, “sanki sihirli bir el tüm bir kenti mükellef
bir sofra kurmak için yönetiyor...”
ANTEP PEYNİRİNİN ÇOCUK HALİ: FİRİK
Antep’in Elmacı Pazarı’nda buluştuğumuz Ferhat Almacı, peynirlerini çocukluğundan anılarıyla anlatıyor. Henüz haşlanırken sıcak suyundan elleri yanarak aşırdıkları taze peynirin tadını, “firik” dedikleri bu taze peynirleri ekmek arasında afiyetle
tükettiklerini, salamura peynirlerin boş kuyuların içinde saklandığını…
Geçmişi çok eskilere dayanan kuyularda saklama geleneğinin, son yıllarda soğuk
depolar, dolaplar derken sona erdiğini, artık kuyuların yerlerinin bile hatırlanmadığını da ekliyor.
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Gaziantep peynirinin özelliği nisandan temmuz ortalarına kadar ağırlıkla koyun ve
keçi sütlerinden yapılması. Koyun sütünün yoğunluğundan gelen nefis aromalara
ve kremsi bir renge sahip olan peynir yazın ilk döneminde taze ve tuzsuz olarak
tüketiliyor.
Mutfağında kullandığı tüm ürünleri özenle seçen Gaziantepliler, doğanın tazeliğini
yansıtan peynirlerini baharda köylerde özel olarak yaptırıyor. Bu taze peynirleri evlerinde salamuraya basıp kahvaltısında, böreklerinde, ihtiyaçlarına göre kullanıyorlar.
SÜT EMEN PEYNİR
Karadağ Bölgesi’nin, Yavuzeli İlçesi Höcüklü Köyü’ndeki üretimde kaşık yöntemiyle birleştirilen sütler her gün bir eve peynir oluyor. Anadolu’da pek çok köyde karşılaştığımız kaşık, köylerdeki imece geleneğinin güzel bir örneği. Peynir zamanı
her gün ölçülerek bir eve toplanan sütlerden, elbirliğiyle o ev için kışlık peynir yapılıyor. Sırası gelen, peynirini yapan, ertesi gün bir diğer komşusunun, akrabasının peynirine süt, hamuruna el oluyor.
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Sabaha karşı sağılarak bakır kazana aktarılan taze sütler, doğal şirden mayasıyla çiğden mayalanıyor. Pıhtılaşmayı takiben parçalara ayrılarak, küçük tülbent
bezler içinde elle sıkılan teleme kaynamış suda soğuyuncaya kadar bekletiliyor.
Ustalık isteyen kaynatma iyi yapılamazsa Antep peyniri için makbul sayılmayan,
peynirin iyi işlenmediğini anlatan gözenekler oluşuyor.
Soğuması bazen bir günü bulan küçük topak şeklindeki peynirler tülbentlerden çıkarılıp yeni bez torbalara konularak kaya parçaları altında baskılanıyor. Özünde
kalan suyu atan peynir 3 gün içinde hazır oluyor. Damakta yoğun süt tadı bıraktığı
için “süt emen” dedikleri bu tuzsuz peynir taze olarak da tüketiliyor. Kış dönemi
için salamuralara konan peynirler sonbahardan itibaren kullanılmaya başlanıyor.
3-4 santimlik topaklar halinde salamuralanan peynirler sertleşip, tuz oranları artıyor. Bu nedenle peynir tüketilmeden ılık suda bekletilerek, yumuşatılıp tuzunu atması sağlanıyor. Suda beklerken yağ kaybedip yapısının bozulmaması için buzdolabında tutulması öneriliyor.
“DAMAKTAN GEÇEN HİÇBİR ŞEY ANTEP’SİZ OLMAZ”
Anadolu peynirinin izini sürdüğümüz yolculuklarımızda hızla hazırlanan sofraların
vazgeçilmezine duyulan güveni ispatlayan, evinde peynirin varsa, arkan sağlamdır, sırtın yere gelmez anlamına gelen atasözünü Antep’te karşılaştığımız sevgili
Sahrap Soysal’dan öğreniyoruz: “Peynir evin karakoludur.”
Peynirini her bahar özel hazırlatıp sofrasına baş tacı eden Gaziantep’in muhabbet
dolu insanlarından mutfağa dair öğrenecek çok şey var. Gaziantep gönüllüsü Tahir
Tekin’in organize ettiği şire festivali için bulunduğumuz şehirde kendisinden duyduğumuz gurur dolu söz de bunu anlatıyor:
“Damaktan geçen hiçbir şey Antep’siz olmaz.”
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ANTEP AÇIK PEYNİR BÖREĞİ
Tadını baharın üç ürününden alan (taze tuzsuz Antep peyniri, taze sarmısak ve taze tarhun otu) bu leziz böreğin içi evlerde hazırlanarak Antep’te pide fırınlarında
pişirtiliyor. Bulunduğunuz yerde bu tür bir fırın yoksa iç malzemeyi taze yufkayla
kapalı olarak yapmanızı öneriyoruz.
Antep’in nefis bahar böreğini Güneşin ve Ateşin Tadı - Gaziantep Mutfağı kitabından alıntılayarak aktarıyoruz:
Malzemeler:
20-25 adet börek için
1 kg tuzsuz Antep peyniri
7-8 adet taze sarmısak
5-6 adet taze soğan
2 demet maydanoz
1 avuç taze tarhun
4 adet yumurta
2 yemek kaşığı sade yağ veya yarım bardak zeytinyağı
1 yemek kaşığı toz kırmızıbiber
1’er tatlı kaşığı yenibahar ve karabiber
1½ tatlı kaşığı tuz
İri rendelenen Antep peynirine, ince kıyılmış taze soğan, sarmısak, maydanoz, tarhun eklenir. Kırmızıbiber, yenibahar, karabiber, tuz ve sade yağ ile karıştırılır. En
son yumurtalar ilave edilir. Pide hamurlarının üzerine yerleştirilir. Fırınlarda pişirilir.
Kapalı olarak da yapılabilen böreğe yumurta konmaz. Bu durumda daha az sarmısak ve daha çok taze soğan kullanılır...
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TESCİL BELGESİ BİLGİLERİ
Tescil No: 356
Tescil Tarihi : 04.06.2018
Başvuru Tarihi : 20.04.2017
Coğrafi İşaretin Adı : Antep Peyniri / Gaziantep Peyniri / Antep Sıkma Peyniri
Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı
Tescil Ettiren : Gaziantep Ticaret Borsası
Kullanım Biçimi : Antep Peyniri coğrafi işaretinin adı marka ile birlikte ürünün
üzerinde kullanılabilecektir. Ürünün varsa ambalajı vs. Üzerinde yeralması gereken diğer bilgilere ilaveten aşağıdaki logo yer alır.

BERRİN BAL – NEŞE BİBER
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Erciş lahanası ve Muş çorti aşı*
Nilhan Aras &Fatih Tatari
Erciş’e girerken İlhami mahlaslı şair padişah III. Selim’in o ilginç lahana methiyesini okumuştuk gülümseyerek. “Kış mevsimi gelir gelmez meydana çıkar lahana/
Soğuktan korkmaz, başta taşınan insandır lahana// Şekliyle, heybetiyle Keykaavus'un gürzüne benzer/ İnsana can verir çünkü taze gül yaprağı lahana//
Bamya gibi dizilmez, yüz bin ipliğe/ Sanki bir arslandır, arabayla gezer lahana// Hiçbir zevk ve neşenin onsuz olmayacağı bilindi/ Hiç helva sohbetleri
olur mu, olmasa eğer lahana// İlhamî yazsa değer, onun her türlü methini/
Lahanacığım, lahanacığım, lahanacığım, lahana.”
Erciş Tekevler’de çiftçi Kenan Yılmaz’ın evine gittik. Lahana üreticisi. Mihmandarlarımız Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan Nurettin Polat ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nden Fahreddin Sayın “Gerçek Erciş tohumundan üretir Kenan Bey” demişlerdi. Ama eksik söylemişler. Sofralarına oturduğumuzda anladık. Kendisi iyi bir üreticiydi evet, ancak eşi Canan Hanım da çok iyi yemek pişiriyordu. “Sabah erkenden
pişirdim bu lahana dolmasını, o hazır, ama çorti aşı da şimdi tamam olur” dedi.
Yöre mutfağının temelinde lahana vardı. Evliya Çelebi’nin “2 tanesi 1 deve yükü”
dediği lahana. Kenan Bey kendi üretimini gösterdi, tam da Evliya’nın dediği gibiydi, her biri 25-30 kg çekerdi. Bununla birlikte bugün bölge için önemli bir ürün olan
Erciş lahanası henüz coğrafi işaret almış değil. Yine bununla birlikte ondan yapılan Muş çorti turşusu ve Muş çorti aşı tescil belgesine sahip.
Canan Hanım bize turşuyu ve aşı nasıl yaptığını tarif etmeden önce eşi Kenan
Bey bize üretimi olan gözbebeği Erciş lahanasını etraflıca anlattı. Söylediğine göre Erciş lahanası ince ve damarsız yaprakları nefasetine sebep, ama ürünün taşımaya
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maya gelmesini engelliyor. Bu da ancak yörede ve yakın çevresinde tüketimine
olanak tanıyor; ki, bundan sebep, aileler yalnızca kendi tüketimleri için ürettiklerinden tohumu epeyce azalmış durumda, yok olmak üzere. Üstelik üretimi de hiç kolay değil. İlkin sonbaharda hasat edilmiş ürünün kökü tohumluk olarak toprakta
saklanıyor. Nisan sonu, mayıs başı gibi ekiliyor. Haziran’ın başında 15-20 cm’lik
fide olup da 2-3 yaprak verince artık tarlaya dikiliyor. Kemal Bey 1 dönüme ancak
100 adet fide dikilebildiğini, ama 4-5 ton ürün alındığını, bazen bu miktarın 8 tona
dek çıktığını söylüyor. Beyaz lahana çeşidi olan Erciş lahanası şehir dışına pek
çıkamasa da burada kendi kültürünü yaratmış, belli. Buna göre sert yapraklıları
turşuluk, gevşek(!) yapraklıları dolmalık olarak kullanılıyor.

Corti aşı
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Muş corti turşusu
Muş çorti turşusu Tekevler’in geleneksel mutfağında en çok patates haşlaması
ile tüketiliyor. Bununla birlikte çorti turşusu Muş İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Mü
dürlüğü tarafından Aralık 2017’de Muş Çorti Turşusu adıyla ve mahreç işareti ile
tescil ettirilen (Tescil No. 294) ve belgede “Ürünün tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri”
başlıklı bölümünde “Lahana (kelem) bir kaç çeşitte kışa saklanır. Bunlardan en
yaygın olanı “çorti”dir. Bir çeşit turşu olan çorti; ufak doğranan lahana yapraklarının ve reyhan, pul biber, limon ve tuz ile su eklenerek kavanozlara basılması ile
yapılır. Çortinin ekşi olması için nohut veya ekşitilmiş hamur kullanılır. Çorti diğer
turşulardan sirke eklenmemesi nedeni ile ayrılır. Çorti, yemeklerin yanında yenildiği gibi içine yarma buğday ve et katılarak çorti yemeği olarak da tüketilir.” Şeklinde
anlatılan turşuyu Canan Hanım annesinden öğrendiği gibi yapıyor.
-Lahanayı yapraklarına ayırın, yıkayın.
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-Lahana yapraklarını yıkayın.
-Parçalayıp tuzlayın.
-Sirke ve çiğ nohutla (20 kg lahanaya 1 avuç kadar) birlikte cam kavanoza dol-

durun, ağzını kapatın.
-15-20 gün serinde bekletin.
-Kuru soğanı küçük çintin.
-Domates salçası, sadeyağ, kabuğu alınmış buğday, küp doğranmış yağlı sığ
eti ve turşuyu suyuyla ekleyin.
-Ağzını kapatıp kısık ateşte 1 saat pişirin.
Erciş’in neredeyse her yerinde günlük bir yemek sayılan çorti aşı ekşi bir yemek,
dolayısıyla yanında yoğurt olmaz, içinde buğday olduğundan pilav da yenmez.
Kaynak kişiler:
Kenan Yılmaz, d.1972, Tekevler, Erciş, Van.
Canan Yılmaz, y.46, d.Tekevler, Erciş, Van.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleşen bu çalışma sırasında bize
yardımcı olan Harun Çiçek, Nurettin Polat, Fahreddin Sayın ve Kıvanç Pekyüksel'e; fotoğraf ekipmanı desteği için Güner Koralı ve Ebru Köktürk Koralı'ya teşekkür ederiz.
* Metro Gastro 92'de yayınlanan "Erciş lahanası bölge için biricik ürün" başlıklı yazıdan alıntılanmıştır .
Çağrı, s.394, 1992, s.14. Sadeleştiren: Hüseyin Yurdabak. “Mevsim-i dey'de çıkar meydana çün
er lahana/ Havf etmez berdden, çün merd-i server lahana// Gürz-i Keykaavûs'a benzer gerçi
şekl ü heybeti/ Can verir insana çün berk-î gül- î ter lahana// Bamya gibi dizilmez, yüz bini

.
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Lahana dolması
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27/03/2019 tarihli oriGIn Alert bülteninden özetlenerek ve çevrilerek aktarılmıştır.
Çeviren: Selim Çağatay
14 Mart 2019 tarihinde Avrupa Parlamentosu Konsey ve Komisyonu; AB’nin,
Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Organizasyonu’nun “Köken ve Coğrafi İşaretler
in İsimlendirilmesi” ile ilgili Lizbon Anlaşmasının Cenevre Yasası’na dahil olmasına izin verilmesi konusunda anlaşmaya varmıştır.
AB’nin Cenevre Yasası’na uyum şartları aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
i.

AB Cenevre Yasasında bir taraftır ve üyesi olan ve halen Lizbon Anlaşması
nı kabul etmiş ülkelere (İtalya, Fransa, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan) Cenevre Yasası’nı onaylama veya katılma yetkisini verir.

ii.

Lizbon Anlaşmasını kabul etmiş AB üye ülkeleri, bununla ilgili hak ve sorum-

iii.

luluklarının devam edebilmesi için ilgili anlaşmanın tarafları olarak kalır. Bu
nunla birlikte bu ülkeler Lizbon Anlaşması altında yeni “kökene bağlı isim”
tescili yapamaz.

iii.

Bütün AB üye ülkeleri Cenevre Yasası’nın yönetildiği sistemde Komisyon tarafından temsil edilir.

iv.

Cenevre Yasası uyarınca başvuruları doldurulacak Cİ’lerin bir listesini oluşturma yetkisi Komisyona verilir. Bu başvurular, Üye Ülkelerin kendi inisiyatifleriyle yaptıkları bildirimlerine veya bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından
veya yararlanıcı tarafından yapılan talep bildirimine dayanmalıdır.
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V

Cenevre Yasası uyarınca başvuru ücretleri ilgili AB üye ülkeleri tarafından
ödenir. Ülkelerin, Cİ'lerden sorumlu tüzel kişilerden veya yararlanıcılardan
bu tür ücretlerin bir kısmını veya tamamını ödemesini isteme seçeneği vardır.

vı

Ayrı bir bildiride, Komisyon, Cİ korumasının tarım-dışı ürün adlarına da genişletilmesini incelemeyi taahhüt eder. AB’nin yasal olarak bunu yapma zorunluluğu olmasa da, tarım-dışı Cİ'lerle ilgili bir AB Düzenlemesi için artık kapı açılmıştır. Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Organizasyonu’na üye diğer ülkeler Cenevre Yasası'na katıldığında ve tarım-dışı Cİ'ler bildirdiğinde, AB onları tamamen reddetmek için çok hassas bir konumda olacaktır.

vıı

Genel olarak AB’nin Cenevre Yasası’na katılımı, uluslararası bir Cİ kayıt sisteminin kurulmasının önünü açmaktadır. Cenevre Yasası, Lizbon Anlaşması
ve oriGIn kampanyaları ile ilgili tüm bilgileri bulmak için, lütfen web sitemizi
(Policy & Advocacy area of our website) ziyaret edin.
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Türkiye’de Tescil Edilen Son On Coğrafi İşaret
Coğrafi İşaretin Adı

Coğrafi İşaretin Türü

Tescil Tarihi

Bursa İpeği/Bursa İpek İpliği

Mahreç İşareti

28.03.2019

Amasya Misket Elması

Menşe Adı

13.03.2019

Çemişgezek Ulukale Dutu

Menşe Adı

07.03.2019

Akçadağ Halısı

Mahreç İşareti

07.03.2019

Isparta Gülyağı

Menşe Adı

06.03.2019

Tokat Narince Salamura Asma Menşe Adı
Yaprağı

27.02.2019

Akçakoca Sarı Fındığı

Menşe Adı

26.02.2019

Manisa Sultani Çekirdeksiz
Üzümü

Menşe Adı

17.02.2019

Aksaray Tulum Kebabı

Mahreç İşareti

14.02.2019

Elazığ Boğazkere Üzümü

Menşe Adı

10.02.2019

Kaynak: Türk Marka ve Patent Kurumu
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Avrupa Birliği’nde Tescil Edilen Son On Coğrafi İşaret
Coğrafi İşaretin adı

Coğrafi işaretin

Ülkesi

Ürün Türü

Türkçe Adı

Coğrafi İşaret Türü/
Geleneksel Özellikli
Ürün Adı

Tescil
Tarihi

Skor Thnot Kampong
Speu

“Skor Thnot Kampong Speu” Şekeri

Komboçya

Şeker

Mahreç İşareti

03.04.20
19

Strandzhanski manov
med/ Manov med ot
Strandzha

“Strandzhanski manov med”/

Bulgaristan

Bal

Menşe Adı

02.04.20
19

Schaf-Heumilch/Sheep’s

Kuru ot Koyunu Sütü

Avusturya

Süt

Geleneksel Özellikli
Ürün

26.03.20
19

Ziegen-Heumilch /
Goat’s Haymilk /

Kuru ot Keçisi Sütü

Avusturya

Süt

Geleneksel Özellikli
Ürün

26.03.20
19

Istra

“Istra” Zeytinyağı

Hırvatistan
Slovenya

Zeytinyağı

Menşe Adı

27.02.20
19

The Vale of Clwyd Denbigh Plum

Clwyd Denbigh Vadisi
Eriği

Birleşik
Krallık

Erik

Menşe Adı

19.02.20
19

Bulot de la Baie de
Granville

“Bulot de la Baie de
Granville” Balığı

Fransa

Balık

Mahreç İşareti

07.02.20
19

Scrumbie de Dunăre
afumată

“Scrumbie de Dunăre
afumată” Tütsülenmiş
Pontus Tirsi Balığı

Romanya

Balık

Mahreç İşareti

03.12.20
18

Bayrisch Blockmalz /

“Bayrisch Blockmalz” Tatlısı

Almanya

Şekerleme

Mahreç İşareti

28.11.20
18

Lička janjetina

“Lička janjetina” Eti

Hırvatistan

Et

Mahreç İşareti

31.10.20
18

Kaynak: Door Database, http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
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