
 

 

 

Coğrafi işaretleme yerel ve kültürel değer korumasının ötesinde   

bölgesel, ulusal ve uluslararası aktörleri buluşturan evrensel ve ticari bir platform.  

Bu sebeple amacımız bu ürünlerimizin kültürel ve yerel değerlerini korumanın da ötesinde  

ekonomik ederi ve hak ettiği değeri ile buluşturmak.  

Dünya pazarında coğrafi işaret tescilli ürünlerin  

eş değer ürünlere göre en az iki kat daha pahaya satıldığını görüyoruz.  

 

Coğrafi sınırlarımıza ait doğal, ekonomik ve kültürel değerlerimizi  

‘Gönül Coğrafyamızı’  

21. Yüzyılın kaynaklarıyla birleştirerek  

gelecek kuşaklarımıza verimli birer miras olarak bırakmanın yolu  

Coğrafi İşaretleme.   

 

Bizde bu yolculuğa  

damaklarımızı şenlendiren velinimetimiz 

meşhur patatesli ekmeğimizin lezzet yolculuğuyla başladık. 

Tescile konu ekmeğimiz;   

geleneksel tadı için gerçek bir ustalık ve yapımının her aşamasında özel usuller gerektiriyor.   

Benim gibi tüm yöre halkının  anılarında bir gün öncesinden başlayan hazırlıklar vardır.  

Kulaklarımızda hamurun yoğrulma sesi vardır. 

Hamuru tekneyle fırına götürürken başlayan iştahlı bekleyişlerimiz vardır. 

 

Ekmeğimizin içeriğindeki katkı malzemesi sadece ve sadece patates.  

Patates, hamurun fermantasyon sürecini kısaltırken ekmeğin bayatlama süresini uzatır.  

Ufalanmayı önler, elastik yapıyı korur.  

Haşlanmış patates ile ekmeğin kimyasal yapısı tamamen değişir,  

ekmek geleneksel rayihasına bürünür.  

Ek katkı maddelerine gerek kalmaksızın vitamin, mineral ve antioksidan açısından zenginleşir.  

 

Ekmeğimiz ekşi maya ile mayalanıyor. 

5000 yıldır kullanılan bu doğal form ile ekmek kendine özgü tadını alır,  

gözenekli ama tok yapısını, probiyotik yapısını oluşturur, 

pişme esnasında ekmek çeperinde sağlam ve lezzetli bir kabuk oluşmasını sağlar.   

 

Mayalanan ekmek hamuru başka hiçbir bölgenin sahip olmadığı cıvık formuyla somunlanır. 

Kendine has kızarmış renginde pişirilen lezzetli somunlar  

her günün her öğününde zengin - fakir her sofrada yerini alır.  

 
Patatesli ekmeğimizin coğrafi işaretleme tescil onayını alabilmek için 2016 yılında başlattığımız 

çalışmalar   

TürkPatent Kurumu tarafınca süreç boyunca değerlendirildi ve 30.07.2018 tarihinde 371 tescil 

numarası ile onaylandı.  

Böylece analarımızın, ninelerimizin yüzyıllardır büyük emek harcayarak pişirdiği, 

Afyonkarahisar Patatesli Ekmeğimiz 

aynı onların yaptığı tarzda ve tatta devam ettirmek için  

geleneksel metotlarıyla koruma altına alınmış oldu.  

Nihai amacımız patatesli ekmeğimizi üreticiler ile el ele vererek uzak diyarlara da tattırmak.  

 

 

 

 

 



Coğrafi işaret yerelliğin dünya ile buluşmasıdır demiştik.  

Afyonkarahisar şehri ise  

Hititlerde Hapanuva,  

Roma ve Bizanslılarda Akroinon,   

Selçuklu, Beylikler ve Osmanlıda Karahisar-i Devle, Karahisar-i Sahip isimlerine sahip bir şehir.   

Bu mediniyetlere ev sahipliği yapan ve M.Ö. ikinci yüzyıldan bu yana Anadolu’nun en eski yerleşim 

merkezi.  

Ve şehrimiz ile tarih boyunca özdeşleşmiş,  

adını söyleyince şehrimizin adını akla getiren  

başka yöresel ürünlerimizde var.  

 

Bunlardan biri malumlarınız  üzere  

adeta yüzyıllardır yerel halkın tüm yaşam 

ekonomi, kültür, sanat, beslenme, tarım, ticaret gibi fonksiyonlarının temelini oluşturan,  

anavatanı ilimiz olan,  

şehrimize adını veren bereket sembolümüz haşhaş, 

 

Bir diğeri yerel usuller ile üretilen,  

asırlık ve onlardan el almış  ustalarımızın hangi malzemeyle buluşturursa buluştursun  

birbirinden lezzetli,    

ilimiz ile özdeşleşerek ün bulmuş,  

‘yolların kesiştiği şehir’ mottosuyla yolu buralardan geçenlere ikramlığımız lokum, 

 

Ve kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze dek damakları doyulmaz lezzetiyle tatlandıran  

ve Afyonumuzun simgesi haline gelen,  

rayihası, tadı ve dokusu ile başka hiçbir şerbetli tatlıya benzemeyen  

Afyon Kaymağımız ile şımarttığımız ekmek kadayıfı 

 

İşte bu üç yöresel ürünümüz içinde  

TürkPatent Kurumuna coğrafi işaret müracaatımız yapılmış ve değerlendirmelerine sunulmuştur. 

Şehrimiz ile özdeşleşen yöresel ürünlerimizin  

sınai mülkiyet kategorisine girmesi  

ve yerel üreticilerin kalkınması 

ilimiz sınırlarını aşarak tüm dünyada ticari değer haline gelmesi için 

işbirlikçi paydaşlığımızı devam ettirmekteyiz, ettireceğiz.  

 

Yerel ekonominin yerel yapıtaşlarımız, yerel üreticilerimizle kalkınacağına inancımız ile  

tüm katılımcılara saygı ve şükranlarımı, teşekkürlerimi sunarım.  

 


