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COĞRAFİ İŞARETLER

•TANIMI 

•ÇEŞİTLERİ

•FAYDALARI

•DÜNYA’DA VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE 

COĞRAFİ İŞARETLER (Roquefort, Parmesan)

•TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLER



ROQUEFORT-FRANSA



AGEN ERİĞİ - FRANSA



COMTE - FRANSA



PARMIGIANO REGGİANO (PARMESAN)

İTALYA



Parmesan (PARMİGİANO REGGİANO)



T Ü R K İ Y E  
334    TESCİL

113 MENŞE

221 MAHREÇ

0 GÜA

İlk Üç Tescil

1-Gıda Ürünleri 175

2- Tarımsal Ürünler 65

3- El Sanatları 42



COĞRAFİ İŞARETLER ve GASTRONOMİ

• Coğrafi İşaretler kültürel öz varlıkların, geleneksel üretim yöntemlerinin ve
doğal kaynakların korunması , geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını
sağlar..

• Bu bakımdan Coğrafi İşaretler ülke gastronomilerinin kaldıraçlarıdır..

• Türkiye, derin tarihi kökenlerinden gelen, gelişmiş bir mutfak kültürü ve
otantik üretim biçimleri ile zengin bir yöresel üretim becerisine (know-how)
sahiptir.

• Topraklarımız üzerinde yaşayan çeşitli uygarlıklar kültür mirasının bir sentezi
olan ve Anadolu’muzun öz varlığını oluşturan bütün bu özellikler ülkemize
olağanüstü kalitede ve çok sayıda yerel yemek kazandırmıştır.

• Kalite ve zengin çeşitliliği ile tanınan Türk gastronomisi yüzlerce yılık istisnai
bir mirasın meyvesi olup, şeflerimizin sayesinde sürekli gelişim halindedir

• Türk Devleti, gastronomik özvarlığına Coğrafi İşaretler koruması ile sahip çıkma-
ya çalışmaktadır..

•



TÜRK GASTRONOMİSİNDE 

COĞRAFİ İŞARETLER

ÜRÜN GRUPLARI TESCİL 

SAYISI

%

Taze ve işlenmiş meyve, sebze ve tahıllar 65 26,8

Peynirler 13 5,4
Zeytin yağları 6 2,5

Et  bazlı ürünler 6 2,5
Şekerleme, fırın ve pastacılık  ürünleri 60 25,1

Hayvansal kaynaklı diğer ürünler 3 1,3
Yerel yemekler 87 36,4

TOPLAM 240 100,0
Kaynak:  TÜRK PATENT 



Yüzyıllık bir Coğrafi İşaret

Gaziantep Baklavası  

.



Baklavanın  kökeni

• Baklava Orta Asya Türk kökenli bir tatlıdır. Baklava sözcüğü Türkçe kökenlidir.
Eski Türkçede baklağu, baklağı olarak geçer. Baklava kelimesinin Türkçe
olduğuna diğer bir delil hamurun açılmasında kullanılan oklavanın, eski dilde
oklağa, oklağu, oklâ, oklağı gibi kullanımlarının olması ve 1500 yılından evvelki
yazılı eserlerde yer almasıdır. Bu nedenle de baklavanın kökeni Türk’tür..

• Osmanlı İmparatorluğunda baklava bir saray tatlısı olup aynı zamanda devlet
törelerine girmiştir. 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olan baklava alayı
geleneği, bunun en belirgin örneğidir. Ramazan ayının ortasında, sultanın
askere yakın ilgisini göstermek üzere yeniçerilere saray’dan baklava
gönderilirdi.

• Baklavanın kökeni ile ilgili araştırma yapanların başında Los Angeles Times
gazetesinin yemek uzmanı Charles Perry gelmektedir. Perry gazetesine
baklavayla ilgili yazı hazırlamış aynı zamanda 2001 yılında İtalya’da yapılan
Dünya Yemek Sempozyumu’nda baklavanın Türklere ait olduğunu anlatmıştır.
Perry baklavayla ilgili kelimelerin etimolojisini kullanmış ve ince anlamına
gelen yufka kelimesinin Orta Asya’daki "Yubka" dan geldiğini ve "Kat"
kelimesinin de Türkçe olduğunu belirtmiştir.



Gaziantep Baklavası’na

Ulusal tescil

• Tescil No:     95
• Başvuru tarihi   28.03.2005
• Tescil tarihi      27.04.2007
• Türü                  Mahreç işareti
• Başvuru sahibi sahibi Gaziantep sanayi odası
• Ürünün adı Baklava
• Coğrafi İşaret Antep baklavası
• Coğrafi sınırları Gaziantep ili



Gaziantep Baklavası’nın

Ayırt edici özellikleri

1-USTALIK (Know how)

KÖKENİ YÜZYILLARA DAYANAN İSTİSNAİ BİR USTALIK

-Hamurun hazırlanması

-Tepsileme

-Dilimleme

-Pişirme

-Şerbetleme



. USTALIK (Know how)



. USTALIK (Know how )

.



USTALIK (Know how)



USTALIK (Know how)

.



Gaziantep Baklavası’nın

Ayırt edici özellikleri

2-Kullanılan Hammaddeler 

Antepfıstıgı (Pistacia vera L.) 

Gaziantep Türkiye’de fıstık üretiminin beşiği olup fıstıklar üretim

kökenleri nedeniyle Antep fıstığı olarak adlandırılmaktadır.

Türkiye’de tescilli bir tarımsal ürün olan Antep fıstığı baklavanın en

önemli hammaddesidir. Tadı ve yoğun aroması ile baklavaya olağanüstü

bir lezzet katan Antep fıstığı baklavanın iç kısmına da koyu yeşil rengini

vermektedir.

Antep fıstığı ağustos ayının ilk haftasında daha yeni yeni olgunlaşan ve

halk arasında «firik veya boz-iç» diye adlandırılan 1 kilosundan 110-170 gr

fıstık içi elde edilen koyu yeşil renkli son derecede aromatik bir fıstıktır .



Gaziantep Baklavası’nın

Ayırt edici özellikleri

Sade yağ

Keçi ve koyun sütünden elde edilmiş ve tuz ve diğer 

içeriğinden arınarak %99.9 yağ barındıracak şekilde 

hazırlanmış tereyağı.

Kaymak

Keçi, koyun veya inek sütünün 105-108 C°ye

kaynatılıp, içine yine bölgeden elde edilen irmik 

katılarak elde edilir.( 1000 gram süte 100 gr irmik)

Un

Sert buğdaydan elde edilmiş un



Antepfıstıgı (Pistacia vera L.)

ADAY

.



AVRUPA  BİRLİĞİ’NDE  TESCİLİ  YAPILAN

İLK TÜRK COĞRAFİ İŞARETİ

21 . 12 . 2013



Gaziantep Baklavası’na

Avrupa Birliği tescili

• Tescil No:     TR/PGI/0005/0781
• Başvuru tarihi   10 Temmuz 2009
• İlan tarihi 08 Ağustos 2013
• Tescil tarihi      21 Aralık 2013
• Türü                  Mahreç işareti

Protected Geographical Indication
• Başvuru sahibi Gaziantep sanayi odası
• Ürün tipi Fırıncılık, pastacılık…..
• Coğrafi İşareti Antep baklavası
• Coğrafi sınırları Gaziantep ili



SONUÇ

• Türk gastronomisinin imajı, Gaziantep baklavası 

halen Türkiye’de ve 28 ülkeli Avrupa Birliği’nde 

koruma altındadır.

• Baklava, Antepte bir yaşam biçimi olup değer 

zincirinde yaratmış olduğu önemli  katma değer ve 

istihdamla kent ekonomisinin ekonomik  

motorlarından birisidir.

• Gaziantep baklavasının Türk gastronomisindeki 

onurlu yerini koruyabilmesi ancak sürdürülebilir bir 

kalite politikası ile mümkün olacaktır. Bu da iyi bir 

Coğrafi İşaret yönetişimi  ve özellikle ürünün tescil 

belgesindeki kurallara uygun üretilmesini sağlayan 

etkin denetimlerle mümkündür..   



İYİ BİR ANTEP BAKLAVASI 

AĞIZDA ERİYEN

BİR  BAKLAVADIR

• A F İ Y E T   O L S U N



DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


