
 COĞRAFİ İŞARETLER 

Biraz  eskilerden…  İlmek 

ilmek  dokunan  heyecanı‐

mızdan… 

Bundan  8  yıl  önce Metro 

Toptancı  Market’te  çalı‐

şırken  sevgili  Nilhan  Aras’tan  duydum  ilk  defa  Coğrafi 

İşaretler (Cİ) ile ilgili bazı cümleleri, hasbelkader bir soh‐

bette. Tam da anlayamamıştık aslında… Hatta ilk kez Sa‐

yın Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu hocamızdan bahsetti bana. 

Cevapsız sorular geçti sohbetimizde Nilhan’la ve akabin‐

de  çok  sıcak  bir  temmuz  günü  sevgili  Yavuz  Hocamızla 

Kuşadası’nda bir araya gelmek üzere bitirdik sohbetimizi 

telefonda. Yavuz Hoca ile Kuşadası’nda bir restoranda 2‐

3  saat  sohbet  ettik,  sabrını  zorlayacak  bir  sürü  sorular 

sorduk. Konu ne kadar güzel, ne kadar ulvi ve değerliydi; 

bir o kadar da heyecan yarattı  içimizde. Aslında yıllardır 

gıda  satın  alımı  yaparak  piyasalarda  birebir  çalışanlar 

olarak bu değerlerin tek tek yok olduğunu, her gelen se‐

nenin bir önceki seneyi arattığını, bu ürünlerin hak ettiği 

değeri  bulmasında  sorunlar  olduğunu  birebir    görebili‐

yorduk günlük  iş hayatımızda.. 
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Sohbetimiz sırasında kıymetli Yavuz Hocamız bir perakende kurumunun bu konudaki 

ilgisinin ne kadar değerli olduğunu vurgulamıştı. Bizler de zamanla bu işi elimizden 

geldiğince, vaktimiz yettiğince sarıp sarmalamaya ve zamanla YÜciTA ekibi ile birlik‐

te güç birliği oluşturarak Cİ’yi olması gereken yere taşımaya gayret ettik hep. 

Aslında  Cİ  konusu;  bundan  7  yıl  önce  kurulan  Yöresel  Ürünler  ve  Coğrafi  İşaretler 

Türkiye Araştırma Ağı’nın  (YÜCİTA) güçlü  şemsiyesi altında yıllarca  ilmek  ilmek do‐

kundu, tohumları Türkiye’nin dört bir tarafına serpildi. Yıllarca yeşerecek diye sabırla 

beklendi… 

YÜCİTA’nın kökenleri, 1995 Barcelona Zirvesi sonrası Akdeniz Üniversitesi bünyesin‐

de  faaliyete  geçen  “Akdeniz  Ülkeleri  Ekonomik  Araştırmalar  Merkezi”ne  dayanı‐

yor.“3.Uluslararası Antalya Coğrafi  İşaretler Semineri” bitiminde 15 Ekim 2012 tari‐

hinde, Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile Prof. Dr. Selim Çağatay tarafından kuruldu ve kısa 

bir süre önce de 7. yaşını kutladı.  

7 yılda neler oldu neler… 

Tarihçesini  çalışma  arkadaşlarım  çok  net  hatırlayacaklar.  Ne  seminerler,  ne 

çalıştaylar, ne toplantılar, zirveler geçti… Renkli açılışlardan sonra Cİ konusunu ya sa‐

dece YÜciTA üyelerinden oluşan topluluklara ya da boş salonlara anlattık defalarca. 

Ama Türkiye’nin dört bir tarafına il  il,  ilmek ilmek dokundu emekler hiç motivasyo‐

nunu  kaybetmeden  ve  Türkiye’nin  Cİ  bebeği  bin  bir  emekle  büyütüldü  YÜciTA’nın 

değerli ellerinde. 

Aşama aşama gözümüzün önünden geçti bugünlere nasıl geldiğimiz. Ülkemizde 1995 

yılında başlayan Cİ tarihi, 2015‐2016 yıllarında büyük bir sıçrama yaşamıştı fakat bil‐

hassa  Cumhurbaşkanımız  Sayın  Recep  Tayyip  Erdoğan’ın  patent  ödülleri  töreninde 

konunun önemini vurgulayan ve hepimize bu konuda sorumluluk veren konuşmasıy‐

la ivme kazandı. 
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Yüreği  daima  vatan  sevgisi  ile  çarpan  kıymetli  hocamız,  Cİ’nin  babası  Prof.  Dr.  Yavuz 

Tekelioğlu hep bizi diri tuttu heyecanımız kaybolmasın diye ve yıllar geçti… Ben şimdi bir 

kamu  kuruluşunda,  TİGEM’deyim.  Artık  masanın  diğer  tarafından  da  bu  konuya  emek 

vermek için uğraşacağım. Daha çok iş var önümde yapılacak… 

Son zamanlarda Cİ konusuna temel teşkil edecek çalışmalardan birisi de Tarım ve Orman 

Bakanlığının çatısı altında yürütülen “Ata Tohumu Projesi” idi. Sayın Emine Erdoğan Hanı‐

mefendi’nin himayelerinde sürdürülen bu proje,  ilk olarak  İzmir’de “Yerel Tohum Buluş‐

maları”  ile başlamış, 2017’de Samsun ve 2018’de de Şanlıurfa buluşmaları  ile devam et‐

mişti.  

Bu proje ile Atalarımızın yıllardır yetiştirdiği bu yadigâr ürünlerin tohumları, gelecek ku‐

şaklara aktarılsın diye çiftçilerimiz ve halkımız tarafından devletin güvenli ellerine teslim 

edildi ve toprakla buluşmaları sağlandı. 

Tarım ve Orman Bakanlığına teslim edilen ve sayısı 1000’i aşan bu tohumların yarısı Gen 

Bankasında koruma altına alındı, diğer yarısı ise Bakanlık bünyesinde yer alan kuruluşlar‐

ca kimyasal ve genetik analizlere tabi  tutularak sınıflandırıldı. Bir yandan Bakanlık  tara‐

fından gerekli özellikleri taşıyan tohumların çoğaltılması ve tescilinin yapılması süreçleri 

eş zamanlı olarak sürdürüldü, bir yandan da fide haline getirilen tohumların bir kısmı Ta‐

rım Kredi Kooperatiflerinin sözleşmeli üreticileri tarafından tarlalarda son ürün haline ge‐

tirildi ve bazı marketlerde tüketicilerle buluşturuldu. Satışına başlanan ürünler arasında 

Kandıra’nın sivri biberinden, Samsun’un köy salatalığına, Çorum’un 10 dilim kavunundan 

Ayaş’ın  beyaz  bodur  domatesine  kadar  11  çeşit  ürün  bulunuyor..Bu  kapsamda,  Ata  to‐

humlarından elde edilen ürünlerin ülkedeki tüm yaygın marketlerde yer alması ve tüketi‐

ciyle buluşması, kayıt altına alınarak tescillenen tohumların satışının da benzer bir şekil‐

de yaygınlaştırılması amaçlanıyor . İnsan yaşamının sürdürülebilir temellere oturtulması, 

bu  amaçla  kalkınmada  sürdürülebilir modellerin  öne  çıkması  ve  tarımda  sürdürülebilir 

yaklaşımlara destek verilip bunların yaygınlaştırılması açısından  Ata  Tohumu  Projesi’nin  

Sayfa  3 



dokunduğu en önemli noktalardan birisinin kırsal kalkınma ve dolaylı olarak da kırsal 

turizm olması bekleniyor. 

İşte tam da bu noktada; savunma sanayimi, gıda mı gelecekte insanlık için daha önem‐

li olacak? Tabii ki gıda...  

Düşünsenize;  birçoğumuzun  çocukluğundan  hatırladığı  tatlar,  sağlıklı  ürünler  olarak 

sofralarımıza gelebilecek, bu zengin miras hak ettiği değeri bulacak. İşte “Ata Tohumu 

Projesi” ile Cİ konseptinin entegrasyonu bu noktada büyük anlam taşıyor aslında. Kapı 

kapı  dolaşılarak halkımızın  sandıklarından  toplanan bu  tohumların her biri  birer po‐

tansiyel coğrafi işaret ürünü. 

Cumhurbaşkanlığı  himayesinde,  ATO’nun  ev  sahipliğinde  19‐21  Eylül  2019  tarihleri 

arasında düzenlenen ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin açılış konuşmasını yap‐

tığı  “2.Uluslararası  Coğrafi  İşaretli Ürünler  Zirvesi”ne  sevgili  Hocam Yavuz  Tekelioğlu 

ile katılmak ayrı bir onurdu.  

Teması “Anadolu’dan Dünya’ya” olarak belirlenen bu zirvede çok önemli bilgiler pay‐

laştık  saygıdeğer hocamla.  “Coğrafi  İşaretlerde Türkiye Nasıl  İlerlemeli” konu başlıklı 

oturumda, TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş, İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Ko‐

çak ile YÜCİTA üyeleri Berrin Bal Onur ve Neşe Biber ile birlikte yer aldık.  

Cİ’nin sektöre kazandırılması, ülkemizdeki Cİ yönetimi, denetimi ve bilincin artırılması, 

Cİ yoluyla sürdürülebilir gıda sistemlerinin öneminden bahsettim. “Mirasımız Ata To‐

humu” ile devlete emanet edilen tohumların vatandaşlarımızla buluşma sürecine de‐

ğindim. Bu tohumların her birinin Cİ konusunda nasıl büyük bir potansiyel olduğunu 

ve önümüzdeki süreçte yapılacak çok önemli işler olduğunu dile getirdim… 

Daha çok çalışmamız lazım sevgili YÜciTA. Bu ülkedeki potansiyele yetişecek kadar çok 

çalışmak… 

Sevgi ve saygılarımla. 

Ayşe Ayşin IŞIKGECE 

TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı 

Not:  Bu    bültende    ayrıca  Yavuz  Hocamın  Fransa’da  yaptığı  araştırmaları  heyecanla 

okuyacaksınız. 
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YÜCİTA 2019 YAZ ARAŞTIRMALARI 

	FRANSA	

ŞARAP	ARAŞTIRMASI	

Pic	Saint	Loup‐Chateau	Lascaux	

	

PEYNİR	ARAŞTIRMASI	

Camembert	de	Normandie	

	

SERT	İÇKİ	ARAŞTIRMASI	

Calvados	de	Normandie	
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PIC SAINT LOUP 
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PIC  SAINT  LOUP 

Pic Saint Loup  Fransa’da Bordeaux, Bourgogne ya da Alsace gibi ünlü bir şarap üretim  

yöresidir. (terroir). Tarihsel olarak tescilli « Köken Adı Kontrollü »  (AOC) Languedoc   şa‐

raplar ailesinin bir üyesi olan Pic Saint Loup, güney Fransa’da  Akdeniz ve Cevennes dağ‐

ları arasında yer almaktadır.   Adını sivri bir dağ olan  Pic Saint Loup’dan alan, büyük ke‐

simi çam ve  çalı ormanlarıyla (garriques) kaplı  yöre,  Montpellier’ye 20 km mesafede 

olup Hérault departmanının 15, Gard departmanının 2 köyü   üzerinde yayılmakta   ve 

Languedoc  bağlarının  en muhteşem  alanını  oluşturmaktadır.  İnsanoğlu  burada  olağa‐

nüstü bir yöreyi bulmuş,   nesiler boyunca ona sıkı sıkı bağlanarak ondan en iyi şekilde 

yararlanmayı bilmiştir.    

Bağlar sert ve yumuşak kireç tabakaları, magnezyum ve kalsiyumdan oluşan taşlarla son 

derecede  çeşitli  bir  toprak paleti  sunmaktadır. Önemli Direnaj  ve  su  tutma  kapasitesi  

ile bu topraklar yoğun yağışları bir kaç saatte elimine edebilecek su geçirme özelliğine 

sahip  olup,  ekolojik tabakalar asmaların ihtiyacı olduğu suyu sağlayabilmek için de ye‐

terince derinliğe sahiptir..  

Languedoc bölgesinin  geri  kalan  kesimlerine  göre  iklimin daha  serin  ve  yağışlı  olduğu 

yörede  özelikle  ağustos  ve  eylül  aylarındaki  gece‐gündüz  sıcaklıklarındaki  önemli  fark  

üzümlerde aroma ve asiditenin   belirginleşmesini   sağlamaktadır.   Yöreye has bu  iklim 

özelikleri  Pic  Saint  Loup  şaraplarının  organoleptik  içeriğini  şekillendirerek    tipikliğini 

oluşturmaktadır.    Bu  koşullar    başta  syrah,  grenache  ve  mourvedre  olmak  üzere 

carignan,  cinsault,  counoise, morrastel,    ve    grenache  gris  gibi  aksesuvar  sepajlar  için 

çok uygundur.  

Languedoc’un eski bir coğrafi işareti olan bu ünlü yöre  7 Eylül 2016 tarihinde “Fransa 

Köken Adlandırmaları ve Kalite Ulusal Enstütüsü” (INAO) tarafından koruma altına alı‐

narak   kırmızı ve roze şaraplara tahsis edilmiş tam bir apelasyon olmuştur .. 
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                           Pick Saint Loup Üretim alanı  
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RAKAMLARLA PİC SAİNT LOUP 

 

Coğrafi işaretin adı: Pic Saint Loup 

İşaretin türü: AOC, AOP 

Üretim  alanı : 1500 hektar, 1000 hektarı üretimde  

bunun 

800 hektarı Grenache, Syrah ve Mourvedre bağları 

Üretimin coğrafi  alanı: 14 köy tamamen, 3 köy kısmen 

 

Üreticiler:  

-53  özel Kav (üretimin %62’si) ,   

   -3 kooperatif kav (üretimin %38’i)  

Üretim : 40 000 Hekto/litre, 34 000’i kırmızı, 6000’i roze  

Üretimin %85’i kırmızı, %15’i roze 

 

İzin verilen ortalama randuman hektara  45/hl, 

Elde edilen ortalama randuman : 38hl/ha 

Üretilen renkler: Kırmızı ve roze  

Ticaret 

İhracat: %48,7 

İşletmeden satış : %20,1 

Professiyonellere satış   %31’2 
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CHATEAU LASCAUX      

                31 Temmuz 2019 

YÜciTA,  Şato Lascaux  araştırması  Montpelier Ziraat Fakültesi  Emeritus profesörü ve 

UNESCO “Dünya Beslenme Kürsüsü” kurucusu ve danışmanı meslektaşım Jean‐Louis 

Rastoin tarafından organize edildi.  Kendisine  yürekten teşekkür ediyoruz.                      

31 Temuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz bu  araştırma , için  Şato Lascaux’nun  kapı‐

larını bize açan, verdiği bilgilerle  çok şey öğrenmemizi sağlayan  işletma sahibi sayın  

Jean‐Benoit Cavalier’ye de  hem ayırdıkları zaman için,  hem de  gösterdikleri zarif ev 

sahipliği için kendim ve YüCİTA adına çok teşekkür ediyorum.                                                

Şato Lascaux ,Pick Saint Loup  alanlarının  merkezinde bulunuyor.  Bu yöre tüm  

Languedoc apelasyonlarının en kuzeyinde olduğu için eşsiz bir mikro klima ya sahip.  Şato 

Lascaux’nun kökenleri 1750 yılına kadar iniyor. 13 nesilden bu yana Cavalier ailesinin 

elinde bulunan şato  , 1984 yılından beri  Jean‐Benoit Cavalier  tarafından işletilliyor.            

İşletme 300 hektarlık çalı  ormanlarıyla çevrili, üzüm bağları da  85 hektarlık bir alanı kap‐

sıyor.  Asmalar 25 yaşında , bağ bozumu  da mekanize.  2018 yılı üretimi  350 000 şişe ( 3 

500 Hektolitre),. Bunun  250 000’i kırmızı,  50 000’i roze, 50 000’i de  beyaz şarap.                                

Bağlar  kendisine koruma sağlayan  inanılmaz  bio çeşitli zengin bir doğal ortama  tama‐

men uyum sağlamış  görünüyor.  Bütün bu özellikler Şato Lascaux’ya  kalite ve özgünlüğü‐

nü vererek  onu   Languedoc    ve  Pic Saint Loup’nun  yadsınamaz referansı   yapıyor. 

 Şato  Lascaux’da      gözde  Akdeniz  sepajları    Syrah,  Grenache,  Mourvèdre  ve biraz  da 

Cinsaut,  büyük bir titizlikle yetiştiriliyor.  Güzel koku, aroma, tazelik ve esintiyi açığa çı‐

karan  bu sepajlar  Lascaux şaraplarını  ünlendiriyor.  

Jean‐Benoit  Cavalier    ziraat mühendisi  ,  1984  yılında  işletmenin başına  geçtikten  sonra  

bağlarda    büyük bir yeniden yapılanma  gerçekleştirmiş,   kav’ ını da  modernleştire-

rek 1990 yılında  kendi özel kav’ını yaşama geçirmiş ve Chatou Lascaux’yu kur-
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 muş. Cavalier’e göre şarapçılık mesleği’nin rehberi tecrübe... Bağ  işleri bizim için büyük  

tutku, hatta  bilgi ve becerimizin kaynağı diyor,   ona göre toprağı sürme, kısa budama , 

itinalı asma süslemesi,  gerekli bakım bir şarap üreticisinin tutkuları … Bütün bu işlerden 

sonra şarap yapmak ise ilgi, titizlik ve önsezi işi .  Üzüm çekirdeğinin tadına bakmak , bağ 

bozumu  tarihini  belirlemek      paylaşılması  gereken  güç  beceriler..Küvetlerimize  sadece 

yapraksız  üzüm koyabilmek için ayıklama son derecede önemli. Sıcaklığa   hakim olmak, 

günlük  takip  , özenli şıra elde edilmesi ve uzun maserasyon .. Sıcaklık ve nemin titizlikle 

takip edildiği  mahzenlerde küvet ya da fıçılarda bir yıldan az olmayan  dinlendirme.. Bü‐

tün bunlar çok özen isteyen işler diyor Bay Cavalier.  

Jean‐Benoit Cavalier ‘nin en büyük yardımcısı kızı  Isabelle Cavalier .. Kendisi tıp doktoru, 

eğitimini tamamladıktan sonra   özel kavın yaşama geçirilmesinde babasına yardımcı ol‐

muş. « İyi şarap doktoru uzak tutar »diyen İsabelle Şato’nun  idari ve mali yönetiminden 

sorumlu. Şato Lascaux’nun çok önemli bir özelliği de biodinamik şarapçılık yapması. Nite‐

kim    2009  yılında  Bio  sertifikası  alan  işletme    son  4  yıldır  biodinamik  şarapçılıktaki   

başarılı  uygulaması  ile de 2018 yılında   DEMETER  tarafından  sertifikalandırılmış  ve bu‐

nunla onur duyuyor.   

Bay Cavalier’e göre biodinamik tarım çevre ve insanları korumanın ötesinde  kaliteli iş ve 

bitiriş  ile şaraplarının kendilerini daha  iyi  ifade etmesini sağlıyor. Ona göre şaraplarının   

kendilerini  çevreleyen  zengin doğal ortamla  olan sıkı ilişkisi biodinamik şarapçılıkla da‐

ha  belirgin hale geliyor.   

Biodinamik  kültür Fransa’da  ilk defa 1925 yılında Alsace bölgesinde doğmuş ve çok hızlı 

gelişmiş.  1973  yılında    “Biyodinamik  Tarım  Sendikası”  kurulmuş,  1975  yılında  da 

“Biodinamik kültür hareketi” ortaya  çıkmış.. Bu  iki  kurum ve   Almanya’da 1927 yılında 

kurulan DEMETER kooperatifi,    halen    Fransa’nın Colmar kentinde  “Colmar Biodinamik 

Kültür Evi” çatısı altında faaliyet gösteriyorlar.  
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Bu uygulama  bitkinin  ve çevresiyle (toprak, hava)   olan lişkilerinin  en iyi üzümün  ve 

şarabın elde edilemesi  için güçlendirilmesine dayanıyor.. Bu bakımdan biodinamik şara‐

plar yörenin en iyi temsilinde bir garanti unsuru olarak görülüyor.. 

 Şato   Lascaux ziyaretimiz önce kısa bir bağ ziyareti  ile başlıyor, burada göze çarpan  ilk 

husus asmaların son derecede bakımlı ve bağların çok düzenli olması  . Hemen  ilerdeki 

dağlar bu doyumsuz kırsal peyzajı taçlandırıyor. Gezintimiz sırasında Bay Cavalier küresel 

ısınma nedeniyle büyük sorunlar yaşadıklarından söz ediyor.  Nitekim Languedoc bölgesi 

bağlarının %30’yanmış.   Küresel  ısınma nedeniyle   üreticiler asmalarını sıcağa dayanıklı   

türlerle  değiştiriyorlarmış.  Isınma nedeniyle  şarapların alkol dereceleri yükseldiği gibi  

bağ bozumları nın zamanı da  öne çekilmiş.  

Daha sonra sempatik bir toplantı salonunda sayın Cavalierİin yaptığı 45 dakikalık bir su‐

numu izliyoruz. Bu sunumunda  bize önce  tüm yönleriyle Pic Saint Loup’yu tanıtıyor da‐

ha sonra Cavalier ailesine ait   465 yıllık   bir     öz varlığın yaşam hikayesini övgüyle    su‐

nuyor , bu onurlu sürece kendi katkılarından bahsederek  konuşmasını bitiriyor..   

Şaraphaneyi  girmeden    önce  Şato  Lascaux’nun     müzesini    dolaşıyoruz.    Burada    1554 

yılından beri bağcılardan bağcılara intikal eden bir aileye ait eşsiz  yetenek, bilgi , beceri 

ve geleneklerin  iz düşümlerini  yaşıyor ve  çok etkileniyoruz. 

Şato   Lascaux çok modern   bir şaraphaneye sahip.. Biz orada  iken   üzüm hasadı başla‐

madığı için ne bağ bozumunu ne de şaraphaneyi  çalışırken  görme şansımız olmuyor. 

Ziyaretin son aşamasına damgasını  vuran Lascaux’nun  leziz biodinamik şaraplarının de‐

güstasyonu oluyor.  Çok sıcak bir ortam içinde geçen  sohbetlerimiz sırasında Türkiye’yi 

çok iyi tanıyan profesör Rastoin ile   yer yer  son yıllarda kalitelerini  oldukça yükselten  

ve uluslararası yarışmalarda  dereceler alan  Türk şaraplarından bahsediyoruz.  

İçlerinde Elazığ Öküz gözü ve Elazığ Boğazkere üzümü , Kalecik karası gibi önemli sepa‐

jların bulunduğu çok sayıda tescilli üzümümüz olmasına rağmen  , şaraplarda henüz bir 

tescilimiz yok..Ancak  Uzunköprü Yeniköy  ve   Çal Şarabı  Tescillerini bekliyor. 
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PEYNİR	ARAŞTIRMASI		

																								Camembert	de	Normandie																																		
	 	(Normandiya  Camembert’i)                                       
              7‐8 Ağustos 2019 

 

 

YÜciTA  “Normandiya Camembert’i” araştırması  OriGIn Yönetim Kurulu   ve “Comté 

Peyniri Meslekler Arası Yönetim Komitesi” başkanı  dostumuz  Claude Vermot‐

Desroches tarafından hazırlandı.  Kendisine ve bu kapsamda ziyaret ettiğimiz Mandra 

REO’nun genel müdürü David Aubrée’ye ve Mandra “Du Champ Secret”in sahibi Patrick 

Mercier”ye mandralarını YÜciTA’ya açtıkları için yürekten teşekkür ediyoruz.              

Normandiya Camembert’i 21.06.1996 tarihinde Avrupa Birliği koruması altına alınmış. 

Fransa gastronomisinin sembolü ,  bu ünlü peynir (AOP) çiğ sütten  üretilen  yumuşak 

dokulu, (kremamsı), hafif tuzlu, %45 yağ oranı olan bir peynir. Kabuğu çizgili küflü be‐

yaz, dokusu fildişi‐sarı renkli olan Camembert 10,5‐11 cm çapında ve en az 250 gr ağırlı‐

ğında. Tadı hafif tuzlu, önce sütlü, olgunlaştırma sonrası ise değişik aromaları olan çok 

lezzetli bir peynir.  Bir Camembert üretmek için 2,2 litre süt gerekiyor. Üretilen 

Camembert’lerin  çok ince tahta kutularda satılması zorunlu…                                                       

Normandiya  Camembert’i  adını Lisieux’nün  30 km güneyinde bulunan « Camembert » 

köyünden alıyor.  1791  yılında Marie Fontaine adlı bir  kadın  çiftçi tarafindan bulun‐

muş.   Camembert’le ilgili ilk yazılı belgeler XVII. Yüzyıla  kadar iniyor.  XIX Yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren öncü mandraların  kurulmaya başlaması ve  Camembert’in gelişen 

demir yolu ağı ile şehirlere ulaştırılması peynire büyük sükse kazandırmış..                    

Camembert üretiminin coğrafi alanı Normandiya bölgesi. Calvados, Manche, Orne ve 

Eure departmanlarında yer alan 1557  köyü ve 30 000 km karelik bir alanı  kapsıyor. 
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Süt üretimi, işleyimi, peynirin olgunlaştırılması ve paketlenmesinin bu coğrafi alan 

sınırları içinde gerçekleşmesi gerekiyor. 

Bölge Okyanus iklimi altında, gece‐gündüz sıcaklık farkı az, yağışlar yoğun, tarım topra‐

klarının %50’si faunası zengin çayır ve meralardan oluşuyor.  

Bu  coğrafi alanda üretilen sütün, hayvanların beslenme şekli ve Normandiya süt ırkı 

ineklerinin kullanılmasından kaynaklanan özgün bir niteliği bulunuyor. 

Normandiya Camembert Peyniri yapımında kullanılan sütün üretildiği işletmelerde, 

inek varlığının en az %50’sini Normandiya ırkı süt ineklerinin oluşturması gerekiyor. Bu 

ırk diğer Fransız süt ırklarına göre süt kalitesi peynire en yatkın ırk.  

Yöre ve ürün arasındaki sıkı ilişkiden kaynaklanan coğrafi alanın özgün beslenme siste‐

mine ulaşabilmek için ineklerin senede en az 6 ay meralarda otlatılması koşul..Her işlet‐

menin inek başına 0,33 Hektar alana sahip olması , bunun 0,25 hektarının da çayır me‐

ra’dan oluşması gerekiyor. İneklerin beslenmesinde kullanılan yemlerin işletmede üre‐

tilmesi şart..Sürü’nün yem ihtiyacının % 80’i işletmede üretilen ve çok çeşitli otlardan 

oluşan taze ve kuru yemden karşılanıyor. (foin)  Geri kalanı için ise inek başına yılda 

1800 kg yoğun yem kullanımına izin veriliyor... 

Ziyaret ettiğimiz üretim ölçekleri farklı ancak metotları aynı iki mandırada da gerçe‐

kleştirilen üretim aynı.      

Süt tankında bir gece dinlendirilen süt, sabahleyin yüzeyinde toplanan kaymak alı‐

ndıktan sonra 330 litrelik küvetlerde en fazla 37 dereceye kadar ısıtılıp  şirden maya ile  

mayalanıyor.  Elde edilen teleme kalıplara konmadan önce kesici aralıkları  2,5 cm olan 

dilimleme aleti ile dikeyine iki defa dilimleniyor. Kalıplama dilimlemeden hemen sonra 

gerçekleştiriliyor.  
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Normandiya Camembert’inin temel özelliklerinden birisi de , telemenin kalıplara maki‐na 

ile değil elle ve kepçe ile konulması. Yani Kalıplandırma elle ve kepçe ile yapılıyor. Bu‐na « 

Mouler à la louche » deniyor. Ve kavram satılan Camembert kutuları üzerinde Coğrafi 

İşaret amblemi ile birlikte mutlaka yeralıyor.. 

Kalıplara konan Camembert’ler sularının süzülmesi için en az 18 saat dinlendiriliyor. Da‐ha 

sonra bir kere çevrilen peynirler tuzlanıp üzerleri hafif baskı yapan metalik bir plaka ile 

örtülüyor. Üretim şartnamesine göre tuzlamadan sonra Camembert’ler olgunlaşma öncesi 

24 saati geçmeyen bir süre için kurumaya bırakılıyor. 

Olgunlaştırma 13 gün sürüyor. Bu süreden önce paketlenmeleri yapılamıyor, mayalan‐ma 

tarihlerinden itibaren 17 gün geçmeden mandırayı terk edemiyor. Müşterileriyle bu‐

luşmaları için de yine mayalanma tarihlerinden itibaren 22 günün geçmesi gerekiyor.  

Normandiya Camembert’i halen  dünyanın en büyük süt ürünleri grubu olan LACTALİ‐S’le  

önemli sorunlar yaşıyor  ve  yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Coğrafi işaret  kri‐terlerine 

göre üretilen Camembert’in sahip olduğu özgün nitelikler, çiğ sütten  kayna‐klandığı halde, 

asıl amacı  üretim maliyetlerini   düşürmek  olan LACTALİS  sağlık güven‐liğini   bahane 

ederek  Nisan 2007’de  coğrafi işaret  kriterlerini bırakarak, pastörize sü‐tle Camembert  

üretimine  geçmiş..  1960 yılından bu yana çiğ sütle Camembert  üreten  birçok mandırayı 

satın alan grup, günümüzde   Camembert üretiminin %90‐95’ini temsil ediyor. Normandiya 

bölgesinde  halen    çiğ sütle Camembert üretimlerini sürdüren  mandıraların sayısı ise 

sadece 13 ve bunlar  4 300 tonluk üretimle , 90 000 tonluk en‐düstriyel üretimin sadece %

4,5‐5ini oluşturuyorlar.                                               

Nisan  2018’de  Fransa  “Ulusal    Köken  ve  Kalite  Enstitüsü”  INAO’da  sağlanan  uzlaşma  ile  

soru‐nun çözülmesi konusunda bir adım atılmış olsa da  Camembert üreticileri LACTALIS’in 

pastörize  sütle  Camembert  üretmelerine  rıza  gösterseler  de  coğrafi  işaret 

logosunu kullanmasına şiddetle karşı çıkıyorlar,zira tescil belgesine göre ancak çiğ sütle üre

tim yapan mandıralar bu logoyu kullanabiliyor. 
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MANDRA ZİYARETLERİ  

  REO   

1 rue  des Planquettes, 50430 LESSAY 

 REO’nun kökenleri 1922 yılına kadar iniyor.  Bu tarihe bir mandıra’da peynir ustası 

olan  Théodore Réaux  kardeşi Albert ile birlikte Quinéville’de kendi mandırasını 

kurarak ilk Camembert’leri üretiyor.

1925’te REO markası doğuyor.  Bu üç ikonik harf 1926’da  Lessay’a yerleşen büyük bir 

markanın habercisi oluyor ve  1932’de ilk altın madalyasına ulaşıyor. Théodore Réaux 

‘nun 1952 yılında ölümü üzerine  işletmenin yönetimi  kızı Paulette Raux -Grousset ve 

damadı Louis Grousset  geçiyor.  İşletmenin  gelişmesini  sürdürebilmesi için  Grouset 

çifti Saint Hilaire de Briouze mandırası sahipleri  Gilot aileşini yönetime getiriyor.       

1983 yılında Bertrand Gillot’nun yönetime gelmesi  ile mandıra yeni bir döneme 

giriyor.  Marc Brunet’inde desteğiyle   krema ve peynir konusunda ilk innovasyonlar 

gelenek ve modernizmin   sürüklediği  Réaux peynirciliğini  80 yıldır  ayakta tutuyor.   

Marc Brunet’in  2016 yılında emekliye ayrılması ile  Bertrand Gillot işletmeyi Cotentin 

mandrası baş peynir ustası  David Aubrée’ye bırakmaya karar veriyor  ve  o tarihten  

beri  REO’nun  yönetimi  işletmeyi bize gezdiren sayın David Aubrée tarafından 

gerçekleştiriliyor.
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RAKAMLARLA REO 

YILLIK CİRO : 20 Milyon Avro 

İŞ ORTAĞI SAYISI  :  85  

TOPLANAN SÜT 23 Milyon ton 

ÇİĞ SÜTLE YAPILAN TOPLAM ÜRETİMİN  (AOP)  %15’İ 

SEKTÖRDEKİ BİLGİ BİRİKİMİ :  95 Yıl 

KAZANDIĞI ALTIN MADALYALAR : 1931’den beri 15 adet 

ÇOĞUNLUĞU NORMANDİYA IRKINDAN OLUŞAN  İNEK VARLIĞI 

IFS NORMLARIYLA SERTİFİKALANDIRILMIŞ  ÜRETİM ALANI 
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        PIHTININ   KESİLMESİ
 KEPÇE İLE KALIPLARA KANULMASI     

MOULE A LA LOUCHE 
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  DU CHAMP SECRET              

Patrick et Francine Mercier Ferme du Champsecret            

La Novère ‐ 61700 CHAMPSECRET     

DU CHAMP SECRET  biolojik Camembert  üreten bir Mandıra. Doğduğu işletmede 50 

yaşına kadar eşi ile birlikte süt üretimi yapan Patrick  Mercier , 50 yaşında Camembert 

üretimine başlamış. Mercier çifti kaliteli Camembert üretiyorlar.  Kalkınmanın merkezi‐

ne yöre ve çevreyi koyan sürdürülebilir ve biyolojik  bir tarım yapıyorlar.  Uygulamaya 

sadece ottan oluşan bie sistem konulmuş. İnekler bu eski sisteme göre besleniyorlar. To‐

planan otlar ısıtılmadan, fermantasyonsuz kurutuluyor. 

DU CHAMP SECRET   biolojik Camembert üretiminde 4 ana  ilkeyi  benimsemiş..Çiğ süt, 

Çayır mera, Normandiya ırkı  ve kepçe ile kalıplama,..Camembert’de çiftlik üretimi ya‐

pan  Patrick Mercier aynı zamanda  « Normandiya Camembert’i Koruma ve Yönetim Ku‐

rumu (ODG) »nun da başkanı  ve pastörize sütle Camembert üretimine  toptan karşı. 

SAYI: 8/ 2019  Sayfa  28 



        

 RAKAMLARLA    DU CHAMPSECRET      

 YILLIK CİRO : 800 000  Avro 

İŞGÜCÜ : 2 Ortak, 4 ÜCRETLİ (3’ü mandırada)                         

SÜT ÜRETİMİ : 460 000 litre 

 PEYNİR ÜRETİMİ : 700  Adet/gün 

     HAYVAN VARLIĞI : 90 Normandiya ırkı süt ineği  +90 Düve  

İŞLETME ÖLÇEĞİ : 120 Ha (100 Ha çayır mera, 20 Ha tahıl)              
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DU CHAMP SECRET ’de ineklerin beslenmesinde taze ve kuru ot (foin) çok önemli                    
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CALVADOS	DE	NORMANDIE
NORMANDİYA		KALVADOS’U	

Fransa’nın Normandiya bölgesi sadece uluslararası üne sahip Camembert peyniri üretmi‐

yor. Bu bölgenin yine uluslararası üne sahip bir başka Coğrafi işare  daha var. CALVADOS 

Adını üretim yeri Calvados’tan alan bu sert içki, elma birasının (cidre) damıtılmasıyla elde 

ediliyor. Halk arasında samimi dilde “Calva” olarak adlandırılıyor... 

Köken adı 1942 yılında koruma altına alınan Calvados, 1997 yılından bu yana da Avrupa 

Birliği koruması altında bulunuyor. Üretim bölgesinde yüzlerce çeşit elma yetişiyor. 

Calvados üretiminde kullanılan elma çeşidi 100‐200 arasında değişiyor. 

Tipik bir Calvados %30 tatlı elma, %40 ekşi elma ve %30 acı elma karışımından oluşuyor. 

Çoğunlukla elle toplanan elmalar. (pommes à cidre) preslenip, elde edilen şıra fermantas‐

yon yoluyla elma birasına dönüştürülüyor... 

Elma birası büyük imbiklerde ve değişik aşamalardan oluşan damıtım sürecinden sonra 

alkol derecesi %45‐50 civarında olan Calvados’a dönüşüyor. 

Calvados’un iki yıl meşe fıçıda bekletilmesi gerekiyor, bu da ona kehribar bir renk kazan‐

dırıyor..Yaşlatılma şişelerde gerçekleştiriliyor..İçki eskidikçe parlak ve pürüzsüz bir görü‐

nüm alıyor. Genellikle olgunlaşma birkaç yıl sürüyor. 

Calvados yaşlanma sürecine göre değişik isimler taşıyor. 3 yaşında olan Calvados’lara 

“Eski” ya da “Rezerv”” adı verilirken, 4 yaşındaki bir Calvados “Eski Rezerv” adını taşıyor.. 

VSOP ( Very Superior Old Pale) ve « hors dʼâge” (Yaş Ötesi) olarak adlandırılan 

Calvadoslar ise 5 yıl ve 5 yıldan büyük olanlar... 

Fransa’nın bu ünlü Coğrafi İşaret’i ile ilgili olarak  üretimin henüz başlamadığı  “Manoir 

de Ducret “ isimli bir Calvados   çiftliğini  gezdik. 
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         MANOIR DE DURCET  ÇİFTLİĞİ 
 

Manoir de Durcet  bir çiftlik..1930 yılından beri süren bir aile işletmesi..   Pascal ve 

Joselynr Breton çifti tarafındam işletiliyor. Bir nesilden diğerine aktarılan zengin gele‐

neksel bilgi ve beceri ürünlerinin kimliğini oluşturuyor. Magny‐le Désert köyünde yer 

alan işletme entegre bir tesis,  süt üretimi ve elma suyu işlemeciliğini birlikte yürütüyor. 

Aile üç nesilden beri  Normandiya bölgesinin yansımaları olan elma ve armuttan elde 

ettikleri üretimlerini tamamen doğa ile uyum içinde  gerçekleştiriyor. 

Tipik bir agro‐endüstriyel tesis olan işletme bizi son derecede etkileyen methanizasyon 

tesislerine de sahip..  Hayvan dışkılarının ve bitkisel artıkların değerlendirilmesini 

amaçlayon proje 1 800 000 Avro’ya mal olmuş.  Elde edilen biogaz elektrik ve ısıya dö‐

nüştürülerek tüm işletmenin gereksinimleri karşılanıyor. Ayrıca 500 ailenin ihtiyacını 

karşılayabilecek kadar elektrik “ Fransız Elektrik Kurumu’na (EDF) satılıyor     

Manoir de Durcet’in Metanizasyon tesislerinden bir görünüm 
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 RAKAMLARLA MANOIR DE DURCET ÇİFTLİĞİ  

    İŞLETME ÖLÇEĞİ : 50 Hektar  

BİTKİSEL ÜRETİM:  Elma bahçeleri 23 Ha 

           Elma 350 000 Ton (hepsi eski tür)         
      Elma suyu 7 500 litre                  
      Elma birası (Cidre): 40 000 şişe
      Elma likörü : 500 litre                                 
      Elma sirkesi: 700 şişe
Calvados: 16 300 litre 

              Armut suyu: 3 000 litre

             Armut birası (poiré):  52 500 litre 

             HAYVANSAL ÜRETİM

Süt ineği sayısı: 200 Holstein

        Sürünün yenilenmesi için 100 düve

Günlük süt üfretimi: 9 800 litre 
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Metanizasyon tesisleri 
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Çiftlik Satış Mağazası 
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YÜciTA   
 GAZİANTEP ULUSLARARASI GASTRONOMİ  

FESTİVALİNDE   

12‐15 Eylül 2019 

 Gaziantep   2015’te   Unesco Yaratıcı Şehirler Ağına,  (Unesco Creative Cities Net‐

work)  gastronomi kategorisinden girerek      tescilli  “Gastronomi Şehri” ünvanını  kazan‐

mıştır. Bu prestijli ödül Gaziantep’i  gastronomide küresel bir oyuncu olma yönünde te‐

tiklemiş bulunuyor. Nitekim kent iki yıldır Büyükşehir Belediyesi ve  Gaziantep’i Geliştir‐

me vakfı ile birlikte uluslsrarası gastronomi festivali düzenliyor. 

Festivalle amaçlanan  Gaziantep mutfağını  uluslararası alanda tanıtarak   Peru ör‐

neğinde olduğu gibi  bir kalkınma modeli yaratmak.   

Eşsiz  gastronomisi  ile  tanınan   Gaziantep’in    7 milyar  $’lık      ihracat  geliri  içinde 

gastronominin payı halen 500 milyon $ civarında, ancak çok büyük bir gelişme potansi‐

yeli mevcut. Bu bakımdan  YÜciTA olarak bu  zengin potansiyelin  değerlendirilebilmesi 

için  Festivali önemsiyoruz. 

İlki 2018 yılında düzenlenen festivali 250 Bin kişinin ziyaret ettiği düşünülürse Ga‐

ziantep’in Peru’nun yolunda olduğu açıkça söylenebilir.  Nitekim  her yıl  başkent Lima’‐

da düzenlenen yemek festivaline   yarım milyon  turist   katılmakta,  Lima, Latin Ameri‐

ka’nın en yeni ve gözde gastronomi merkezi olarak  gösterilmektedir.  

Çok geniş kapsamlı  festival programında  konuklar için gezi ve müze  ziyaretleri,  

panel, seminer,  atölye çalışmaları ve şovlar,  Üniversite gastronomi bölümleri arasında 

yarışmalar,  gıda , tohum ve hasat konusunda uzmanlar buluşması, Islahiye biberi ve An‐

tep fıstığı hasatları   yer aldı. Festival parkta   gerçekleştirilen programda çoğu Michelin 

yıldızlı 23 yabancı ve  20’ye yakın Türk şef hünerlerini  izleyicilerle paylaştı. 

2. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ ni 36 kurum destekledi..  

 ..  
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YÜciTA Gaziantep misyonu 14 Eylül 2019 günü gerçekleştirilen coğrafi işaretlerle 

ilgili “Gaziantep çiftçileri” konulu panele katılmaktı.  Türk Patent’in verilerine  göre Gazi‐

antep’in halen alınmış 25 tescili bulunuyor. 19  coğrafi işareti de tescillerini bekliyor. 

GAZİANTEP ALINMIŞ TESCİLLERİ 

2000    Antep Fıstığı       16.05.2000    Menşe     Tarımsal   

2008    Antep Baklavası      03.08.2003    Mahreç    Fırın Pas. Tatlı  

2012    Gaziantep Bakır El İşletmeciliği  04.06.2012    Mahreç    El Sanatı           

    Gaziantep sedef el işletmeciliği  04.06.2012    Mahreç    El Sanatı 

    Nizip Zeytinyağı      04.06.2012    Mahreç    El Sanatı 

2016    Antep İşi         05.12.2016    Mahreç    Dokuma 

    Antep Kutnu kumaşı    24.08.2016    Mahreç    Dokuma 

2017    Antep Beyranı      12.01.2017    Mahreç    Yemek‐Çorba 

    Antep Bulguru      24.12.2017    Mahreç    Tarımsal 

                      Antep Fıstık Ezmesi             19.11.2017    Mahreç    Şekerleme 

    Antep Firiği        23.11.2017    Menşe    Tarımsal 

                   Antep Katmeri              06.12.2017    Mahreç    Fırın Pas. Tatlı  

                   Antep Köy Kahkesi             24.12.2017    Mahreç    Fırın Pas. Tatlı 

    Antep Tırnaklı Pidesi    30.10.2017    Mahreç    Fırın Pas. Tatlı 

    Antep yuvarlaması             12.01.2017    Mahreç    Yemek‐ Çorba 

    Gaziantep Lahmacunu    19.11.2017    Mahreç    Yemek‐Çorba 

2018    Antep Kuruluk Patlıcanı    13.08.2018    Menşe     Tarımsal                             

    Antep Muskası      12.06.2018    Mahreç    Fırın Pas. Tatlı 

    Antep Peyniri      03.06.2018    Menşe     Peynirler 

    Antep Şiveydizi      14.03.2018    Mahreç    Yemek‐Çorba 

    Gaziantep Yeşil Zeytin Böreği  15.11.2018    Mahreç    Fırın Pas. Tatlı 

SAYI: 8/ 2019  Sayfa 45 



 

                       Nizip Sabunu                     19.03.2018             Mahreç                  Diğer 

2019    Antep kurabiyesi    17.06.2019              Mahreç            Fırın Pas. Tatlı 

    Antep Meyan Şerbeti  30.06.2019             Mahreç           Alkolsüz İçecek 

    Antep Oğuzeli Narı  02.09.2019             Menşe                  Tarımsal 

TESCİL BAŞVURULARI 

Antep Biber Salçası      04.03.2018    Menşe    Tarımsal 

Antep Dolmalık Biber      11.02.2018    Menşe              Tarımsal 

Antep Havlan Kabağı ve Kurusu  29.11.2017    Menşe    Tarımsal 

Antep Islahiye Biberi      01.03.2018    Menşe    Tarımsal 

Antepo Karası Üzümü      04.12.2017    Menşe    Tarımsal 

Antep Menengiç Kahvesi     16.08.2017    Menşe    Tarımsal 

Antep Pekmezi        19.07.2017    Menşe    Tarımsal 

Antep Sumağı        21.01.2019    Menşe    Sos 

Antep Zahter Balı        04.02.20198   Menşe    Bal 

Araban Sarımsağı        10.03.2019    Menşe    Tarımsal 

Boz İç Antep Fıstığı      13.05.2018    Menşe    Tarımsal 

Gaziantep Sahan Kaymağı    05.03.2019     Mahreç                     Süt ürü. 

Gaziantep  Urmu Dut Suyu    30.09.2018    Menşe    İçecek 

Nizip Nanesi        01.05.2017    Menşe    Tarımsal 

Oğuzeli Kurutmalığı       13.11.2017    Menşe    Tarımsal 

Oğuzeli Nar Ekşisi        13.11.2017    Menşe  Sos 

Sarımsak Aşı        13.11.2017    Mahreç              Yemek 

Sarımsak Kebabı        14.05.2017    Mahreç              Yemek 

Nizip Patlıcanı        6.11.2017    Menşe                     Tarımsal     

SAYI: 8/ 2019 
Sayfa  46 



Gaziantep halen tescilli yirmibeş coğrafi işareti ile Şanlıurfa’dan sonra (yirmidokuz) 

Türkiye’nin en çok tescil almış ikinci kenti.  Şanlıurfa tescilleri daha çok yemeklerde 

odaklandığı halde Gaziantep daha geniş bir yelpazeye sahip.

Gastronomi festivalleri Gaziantep için coğrafi işaretleri ön plana çıkarıyor. Çünkü 

coğrafi işaretler gastronominin temelini oluşturuyor. Sürdürülebilir bir gastronomi de 

ancak sürdürülebilir coğrafi işaretlerle mümkün.  Bu da  etkin bir coğrafi işaret yö-

netişimi ve denetimini  gerekli kılıyor. Ancak ne yazık ki coğrafi işaretler sisteminin bu  

ana  konularında  ülkemizde  henüz  hiçbir  mesafe  alınabilmiş  değil. Coğrafi şaretlerle 

ilgili “Gaziantep çiftçileri” konulu panele Karabiber, Antep fıstığı  ve zeytin 

yetiştiricileri ile peynir ve kuruluk üreticileri katıldı. Kendi ürünlerinin ayırt edici 

özelliklerini ayrıntılarıyla belirten  panelistler karşılaştıkları sorunları izleyiciler-le 

paylaştı. Panele Metro Toptancı Market  adına katılan  Meyve ve Sebze Kategori 

Müdürü  ve  YÜciTA üyesi  sevgili Birol Uluşan da coğrafi işaretlerin önemi ve kuru-

munun coğrafi işaretler konusundaki  uygulamalarını  nakletti.

Moderatör dahil sekiz konuşmacı için panele ayrılan süre sadece 40 dakika olduğu için 

YÜciTA olarak bize de birkaç dakika ile paneli toplamak kaldı, bu arada gerekli 

mesajları da vermeye çalıştık tabii...

UNESCO ödülü ile başlayan sürecin Gaziantep gastronomisini önümüzdeki yıllarda 

uluslararası platformlara taşıyacağına YÜciTA olarak gönülden inanıyoruz. Bununla 

birlikte sürdürülebilir bir başarının ancak iyi işleyen bir  coğrafi işaretler sistemi ile 

mümkün olabileceğini bir daha belirtelim. Zira gastronomi bir madalya ise bunun bir  

yüzü  yeme&içme,  diğer  yüzü  de  coğrafi  işaretlerdir. Bu arada genç şeflerimiz Türk 

mutfağını dünyaya açarken mutfağımızın sadece döner ve kebap olduğu algısını 

yıkmalı,  ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen çok daha zengin bir mutfak kültürü olduğu 

bilinciyle Türk gastronomisini  bir dünya markasına dönüştürmelidir. 
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ANTEP ISLAHİYE BİBERİ 

 HASADI 

Islahiye biberi  Antep’in önemli coğrafi işaretlerinden. 2 Mart 2018’de tescil talebi yapıl‐

mış, Türk Patent’te diğer 18 ürünle birlikte tescilini bekliyor.  Taze olarak tüketildiği gibi 

büyük kesimi toz haline getirilen Islahiye biberinin değer zincirinde tam 8 Bin kişi çalışı‐

yor.  Önemli bir ihraç ürünü olan  Islahiye biberi  30 Bin dekarlık bir alanda  üretiliyor. 
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ANTEP FISTIĞI HASADI 
  

 Antep    fıstığı  Gaziantep’in  tescilli  ilk  coğrafi  işareti  .  Tescil  tarihi    16.05.2000,    ayrıca   

Avrupa Birliği tescili  için başvurusu    AB Komisyonu  tarafından 21 Temuz 2017 yılında 

kabul  edilmiş.    Brüksel’de  tescillerini  bekleyen  15  ürünümüzün  içinde  yer  alıyor.           

Yeşil altın olarak adlandırılan Antep fıstığı   yaratmış olduğu katma değer ve istihdamla 

Gaziantep ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.  Antep fıstığı tarımında  çalışanların sa‐

yısı 300 Bin  ‘e yükselirken,  ihracatından da önemli ölçüde döviz elde ediliyor.   Sulama  

olanaklarının  artması    ile    üretim  alanları  giderek  artıyor.  Halen  3,2  Milyon  dekarlık 

alanda  Antep fıstığı tarımı yapılıyor.. 

Dünya  üretimi 800‐900 Bin  ton arasında   değişiyor,  üretimde ilk iki sıra ABD ve İran’ın  

Türkiye 3. sırada yer alıyor.  Bir yok yılı olan 2017’de üretim 78 Bin ton olarak gerçekle‐

şirken , 2018’de 240 Bin tona yükseliyor.. 

Antep fıstığı Gaziantep  için bir yaşam biçimi  , yaşayan ve yaşatan bir ürün . Gaziantep 

baklavasına  hayat  veriyor.  Türkiye’nin  AB  tescilli  ilk  ürünü  olan  Gaziantep  baklavası  

onunla var, onunla   Türkiye’yi uluslararası gastronomi   platformlarına taşıyorlar.. Gazi‐

antep için bir yaşam biçimi olan bu iki coğrafi işaret , Gaziantep’e  can veriyorlar..  
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   YÜciTA GAZİANTEP BAKLAVASI ARAŞTIRMASI  

14 Eylül 2019  

Ulusal tatlımız  ve Gaziantep’in simgesi Antep Baklavası  3 Ağustos 2003 tarihinde tescil‐

lenmiş bir coğrafi  işaretimiz.   Ulusal  tescille yetinmeyen Antep   uluslararası  tescil    için 

de 10 Temmuz 2009 tarihinde Avrupa Birliği’nin kapısını çalmış ve  devlet desteği olma‐

dan tam 4,5 yıl süren müthiş bir mücadeleden sonra 21 Aralık 2013’te   AB tescilini al‐

mış. Türkiye’nin AB’den alınmış ilk Coğrafi İşaret tescili. Antep öncü olunca onu 17 Şubat 

2016’da  Aydın inciri ve  7 Temmuz 2017’de de  Malatya tescilleri izlemiş. 1995’ten beri 

coğrafi işaretlerle uğraşan koca Türkiye’nin AB’den alınmış topu topu 3 tescili var. Onlar 

da kurumların kendi çabalarıyla.. Ne kadar alkışlansalar azdır. Bizim 1/7  büyüklüğümüz‐

deki Yunanista’nın AB’den alınmış  tam 107 tescili bulunuyor.  Bu  nedenle artık şov ve 

popülizmi bir tarafa bırakıp  sözde değil özde coğrafi işaretlerle uğraşmamız  gerekiyor.  

Antep gözlemlerimiz  bu önerimizin  ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor.   Nitekim 28 

ülkeli AB’de korunan Antep baklavası , Antep’te korunamıyor.  Almalı çarşısında  her fi‐

yattan  baklavaya  rastlıyorsunuz.    Bu  baklavalar  Antep    adı  kullanılmadan  sadece 

“baklava” adı ile satılıyor bu bakımdan belki  hukuki bir sorun yok ancak   özellikle An‐

tep dışından gelen tüketiciler ürünleri Antep’te yapılıp satıldıkları için   Antep baklavası 

olarak  algılıyorlar.    Fiyatlar  18  liradan  başlıyor.  Tescil  belgesindeki  kurallara    uyularak 

üretilen baklavaların kilosu   ise 100 Tl’den aşağı değil  . Gerçek üreticiler bu durumdan 

çok muzdarip. Burada temel sorun tüketicilerin gerçek ürün konusunda bilgilendirilme‐

meleri. Bunun  için coğrafi  işaret amblemlerinin kullanılması gerekiyor   ve zorunlu, an‐

cak gerçek üreticiler bu amblemleri kullanmıyor.  Baklavalarını kendi ad ve markalarıyla 

pazarlıyorlar.  Gezdiğimiz hiçbir  baklavacıda ne baklava kutularında ne de iş yerinde bu 

Amblemlere  rastlamadık.  Bu  durum  tüketicileri  yanıltarak  haksız  rekabete  neden olu‐

yor.  

Tescilli ürünlerde amblem kullanma yönetmeliği ocak 2018’de çıkarıldığı halde  uygula‐

ma  çok  yavaş  yürüyor.    Bunun  da  temel  nedeni      tescil  sahiplerinin    coğrafi  işaret 

yönetişimini tanımamaları..Bu konuda yasada  ne yazık ki herhangi bir hüküm yer almı‐

yor. O nedenle  araştırma ağımız YÜciTA yıllardan beri bunun mücadelesini veriyor an‐

cak hiçbir şey değişmiyor ve  coğrafi  işaretlerle ilgili uygulamalar tescilden öteye geçe‐

miyor..  
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 BAKLAVACI ÇELEBİOĞULLARI 

Herşey baba Kureyş Çiftçi’nin en büyük oğlu Mehmet’i Antep’in en iyi baklava ustaları‐

na çırak olarak vermesi ile başlıyor. Bütün dileği oğlunun Antep’in en iyi baklava ustala‐

rından birisi  olması..Genç Mehmet babasının yüzünü kara çıkartmıyor ve 1984’te başla‐

yan süreç 1993 yılında 6 kardeşin  birlikte kendi şirketlerini kurmaları ile sonuçlanıyor . 

Şirket 1998 yılında “Çelebioğulları” markasını tescil ettiriyor.. 

 Vizyonları  “ulusal tatlımız baklavayı kaliteden ödün vermeden hijyenik ve modern or‐

tam ve koşullarda eski yöntem ve geleneklere sadık kalarak en iyi şekilde üretmek.”  

“Mesleği ustadan ikramı babadan öğrendik” diyerek yola çıkan Mehmet, Veysel, Musta‐

fa, Vakkas, Yusuf ve Ömer kardeşlerin kurduğu  Çelebioğulları halen Antep’in en büyük 

baklavacıları  arasında  yer  alıyor.    Antep’in  5  ayrı  yerinde  satış  noktaları  var.  Şirkette 

müthiş bir dayanışma, bağlılık  ,  saygı ve sevgi ortamı mevcut. Yönetim kurulu başkanı  

bir  zamanların çırağı en büyük kardeş Mehmet. Yönetim kuruluna aile dışından kimse 

kabul edilmiyor. 

Çelebioğulları üretim tesisleri 1800 metre karelik bir kapalı alanı kapsıyor.  Çalışan sayısı 

200 kişi civarında . Kalite ve lezzetten ödün vermeden çalışan şirketin , yıllık üretim mik‐

tarı 700 ton, bu miktarın %15’i   onlarca ülkeye ihraç ediliyor. Bu ülkelerin içinde Kana‐

da., ABD, Irak ve Suudi Arabistan da bulunuyor.    

Baklavanın kökeni  ile  ilgili araştırma yapanların başında Los Angeles Times gazetesinin 

yemek uzmanı Charles Perry geliyor. Perry gazetesine baklavayla ilgili yazı hazırlamış ay‐

nı  zamanda  2001  yılında  İtalya’da  yapılan  Dünya  Yemek  Sempozyumu’nda 

baklavanınTürklere ait olduğunu anlatmış. Perry baklavayla ilgili kelimelerin etimolojisi‐

ni kullanmış ve ince anlamına gelen yufka kelimesinin Orta Asya’daki “yubka” dan geldi‐

ğini  “kat” kelimesinin de Türkçe olduğunu belirtmiş.    
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 Çelebioğulları’nda  baklava İmalat sürecini görebilmemiz için METRO Toptancı Market 

Gıda Kategori Müdürü ve  sadık YÜciTA üyesi sevgili   Birol  Uluşan’la otelden erken ay‐

rılıyoruz. Sabah tam 8’de  çiftçi kardeşlerin şubeler yönetiminden sorumlu olan sevgili 

Yusuf’la Çelebioğulları’nın Elmacı pazarı  şubesinde buluşuyoruz.  Yusufla eskiye daya‐

nan bir dostluğumuz var , çok iyi eğitim almış, çok zarif bir arkadaş. Aslında ailenin tüm 

fertleri öyle.. Reddetmek mümkün değil, baklava ve çaydan oluşan mütevazi !!  kahval‐

tımızı  acele yapıyor ve şirketin Tekstil Kent’teki imalathanesine gidiyoruz.. 

 İmalathane  gerçekten çok batılı anlamda  bir tesis.  Çok iyi tasarlanmış , undan  bakla‐

vaya kadar tüm üretim süreci mekanları birbirleriyle çok iyi eklemlenmiş  son derecede 

temiz ve modern bir imalathane.  Çalışanların hepsi  beyaz önlükler içinde ve güler yüz‐

lü.. İmalathane bir arı kovanı gibi, ihtisaslaşma üst düzeyde . Herkes ne yaptığını biliyor 

ve onu en iyi   şekilde yapmaya çalışıyor. Baklava yapımını hamurun hazırlanmasından 

şerbetleme sürecine kadar bütün aşamalarıyla  yakından  izliyor  ve  .  gördüklerimizden 

olağanüstü etkileniyoruz.   Bu arada  Yusuf’tan ve ustalardan da çok şey öğreniyoruz bu 

da  bizi ayrıca zenginleştiriyor.  

Belirtilenlere göre Gaziantep baklavasının iki ayırt edici özelliği  var. Ustalık ve kullanı‐

lan malzemeler.. 

  Antep baklavasında kökeni yüzyıllara dayanan olağanüstü bir ustalık söz konusu.. Ha‐

murun hazırlanması, tepsileme, dilimleme, pişirme ve şerbetleme süreçlerinin her biri 

üstün bir ustalık , bilgi ve beceri gerektiriyor. 

 Gaziantep Türkiye’de fıstık üretiminin beşiği,    fıstıklar üretim kökenleri nedeniyle An‐

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

baklavanın  en önemli ayırt edici özelliklerinden  .. Tadı ve yoğun aroması ile baklavaya 

olağanüstü bir lezzet katan Antepfıstığı baklavanın iç kısmına da koyu yeşil rengini veri‐

yor. Antepfıstığı ağustos ayının ilk haftasında daha yeni yeni olgunlaşan ve halk arasın‐

da «firik veya boz‐iç» diye adlandırılan 1 kilosundan 110‐170 gr fıstık içi elde edilen ko‐

yu yeşil renkli son derecede aromatik bir fıstık ve baklavanın ruhunu oluşturuyor.   
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 Malzemelerden ikincisi SADE YAĞI; Bu  keçi ve koyun sütünden elde edilen ve tuz ve di‐

ğer içeriğinden arınarak %99.9 yağ barındıracak şekilde hazırlanmış tereyağı. 

Üçüncü malzeme    105‐108 C°de  kaynatılan bir litre keçi, koyun veya inek   sütünün  içi‐

ne     bölgeden elde edilen 100 gr  irmik konularak hazırlanan   KREMA. Kuru baklavada 

krema kullanılmıyor.    

Son malzeme ise sert buğdaydan elde edilmiş un.  

Ustalığın     kaliteli malzeme  ile buluşması     ortaya müthiş bir lezzet  çıkarıyor. Bu kadar 

rafine bir ürüne sahip olduğu için Antep’in ne kadar şanslı olduğunu  ve  sadece Bakla‐

vası ile bile   dünya gastronomi merkezlerinden biri olmayı  hak ettiğini  düşünüyoruz.  

Unutamayacağımız  şeyler  gördüğümüz    ve  çok  bilgilendiğimiz  bu  ziyaret    bu  defa  ılık 

servis edilen ve ağzımızda eriyen baklavayla sona eriyor, imalathanelerini bize açtıkları 

için Çelebioğulları’na yürekten teşekkür ediyor   ve  oradan ayrılıyoruz.. 
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ANTEP’TE BİR BAKLAVA SATICISI
YORUM YOK-NO COMMENT !!!
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YÜciTA  bu  büyük  Zirveye    bilimsel  açıdan  destek  veren    TEK  SİVİL 
ÖRGÜT’tü..  Ünü  Türkiye  sınırlarını    aşan,  zirveye  katılan 
uluslarararası kuruluşların    takdirini de   kazanan YÜ ci TA  ile   gurur 
duyuyoruz. 

Sayfa 63 



YÜciTA  

ANKARA 2. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER ZİRVESİNDE  

19-21 Eylül 2019

Ankara Ticaret Odası  YÜciTA’nın önemli katkılarıyla  Nisan 2017 tarihinde  düzenlediği  

1. Uluslararası Coğrafi İşaretler zirvesinden iki yıl sonra 19‐21 Eylül  2019 tarihleri arası‐

nda  da 2. Zirveyi    gerçekleştirdi.  YÜciTA bu zirvede de  önemli görevler üstlendi ve 

zirveyi  destekleyen kurumlar arasında tek sivil aktör olarak yer aldı.

YÜciTA’nın  Ankara 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler zirvesi’ne   katkısı zirve öncesi ve zir‐

ve süresinde olmak üzere iki aşamada gerçekleşti. 

Zirve öncesi  YÜciTA  desteği , hem  zirve programının hazırlanmasına katkı   vererek, 

hem de   yurt dışından bazı uzmanların getirilmesini sağlayarak   gerçekleşti.  

Araştırma ağımızın zirve sırasındaki katkıları ise  bazı oturumların  moderatörlüğünü  

üstlenerek ,  sunumlar yaparak ve tartışmalara katılarak gerçekleşti.  YÜciTA ayrıca 

zirve nedeniyle açılan ve üç gün süren fuara da bir standla katıldı.
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M o d e r a t ö r l ü k   y a p a n  YÜciTA  üyeleri 

Prof.  Dr.  Yavuz  Tekelioğlu  ,  Zirve  açılışı  1.Oturum « Uluslararası Kuruluşların 

Coğrafi İşaretlere yaklaşımı »

Prof. Dr.   Selim   Çağatay,   IV.   Oturum «   Kırsal   Kalkınmada   Coğrafi   İşaretlerin  

Rolü   ve  Önemi  »              

Prof. Dr.   Beraat Özçelik,   IIV:   Oturum « Coğrafi  İşaretlerde   Ulusal  ve Uluslararası 

Başarı Örnekleri » 

Sunum  yapan  YÜciTA  üyeleri               

Prof. Dr.   Yavuz   Tekelioğlu      «   Türkiye   Coğrafi   İşaretlerin      Neresinde?  

Sorunlar   ve  çözüm önerileri »    

Berrin Bal Onur, Neşe Biber « Anadolu  Müthiş bir Peynir  Haritası » 

Prof.Dr. Selim Çağatay, « Coğrafi İşaretler Yönetişimi ve Denetiminden Ne 
Anlamalıyız?” 

Doçent Dr. Sertaç Dokuzlu  “Coğrafi İşaretlerde İzlenebilirlik ve Denetim Örnekler” 

Özlem Sarı,  « Kapıdağ Mor Soğanı ve Bereketli Eller Kadın Kooperatifi » 

Birol Uluşan , « Metro Toptancı Market ve Coğrafi İşaretler » 

Zirve’ye  olan  bu  değerli    desteklerinin  dışında  YÜciTA  üyeleri  tartışmalara  da  

aktif  bir  şekilde  katılmıştır.    Birincisinde  olduğu  gibi  2019  zirvesine  de  

damgasını  vuran   YÜciTA    bu   yüksek   performansı   ile      izleyicileri         çok  

etkilemiştir.   Bir   yabancı  katılımcının  söylemiyle  Zirve’de  coğrafi  işaretler  

alanında  yabancılarla  aynı  dili  konuşan YÜciTA olmuştur.  
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 “Ankara  2.  Uluslarası  Coğrafi  İşaretler  Zirvesi”nde  ana  tema    “Anadolu’dan  Dünya‐

ya”  idi. Zirve Anadolu’muzun yöresel ve geleneksel değerlerini Ankara üzerinden dünya‐

ya  taşımayı ve pazarlamayı     düşünen büyük projeler öngörmekteydi  . Bu hedefe ulaş‐

mak için  Ankara Ticaret Odasının öncülüğünde Ankara’dan yurt dışına 20’yi aşkın direkt 

uçuşun başlatılarak coğrafi  işaretlerimizin yurt dışı pazarlarda    tanıtılması amaçlanıyor. 

Ankara Ticaret odasının coğrafi işaretlerle ilgili bir diğer projesi de  başkente gelen turist‐

lerin yılın 12 ayı   rahatlıkla alış veriş yapacakları bir “Yöresel Ürünler Satış Merkezinin”  

kurulması . 

Ankara 2. Uluslarası Coğrafi İşaretler Zirvesi  “coğrafi işaretlerle ilgili     farkındalık yarat‐

mak, uluslararası kuruluşların konuya yaklaşımlarını gözlemek, coğrafi  işaretler’in fonk‐

siyonlarını irdelemek, coğrafi İşaret yönetişim ve denetimini tartışmak, başarı örnekleri‐

ni  sunarak,  Türkiye  uygulalamaları,    sorunları    ve  çözüm  önerilerini  ortaya  koymayı 

amaçlıyordu.  

ATO Kongre ve Sergi Salonu'nda ( Congresium ) gerçekleşen Zirve,   İki açılış konferansı, 

12 oturum ve 63 sunumdan oluşuyor,  bünyesinde birçok etkinliği bir araya getiriyordu. 

Bu arada  YÜciTA’nın da bir standla katıldığı  ve Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Ba‐

kanlıkları,  üretici  birlikleri,    kalkınma  ajansları,    Belediyeler  ile  Oda  ve  Borsaların  105 

standla yer aldığı , Başkent'te bulunan büyükelçiliklerin  de önemli katkı sağladı bir fuar  

düzenlenmişti. 

  Daha önce hiç  rastlanmayan etkin  tanıtım programı  ile      kamuoyunun yoğun  ilgisi  ile 

karşılanan zirve   coğrafi  İşaretlerde kanımızca günümüze dek gerçekleştirilen en büyük  

katılımlı  etkinlik  oldu.   Özellikle protokol nedeniyle ve Sayın Emine Erdoğan’ın katılım‐

ları  ile ilk gün    büyük izdiham yaşandı. Ankara Ticaret Odası verilerine göre Zirve'ye çok sa‐

yıda uluslararası kuruluşun temsilcisi de konuşmacı olarak  katıldı. Eğitim programlarına katılan 

2 bin 765 kişi, sertifika almaya hak kazandı.   
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YÜciTA  BASIN BİLDİRİSİ 

Ankara Ticaret Odası 2017 yılındaki “1. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi’nden 

sonra, 19‐21 Eylül 2019 tarihleri arasında da ikinci Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi’‐

ni gerçekleştirdi. 

Yöresel Ürünler ve Coğrafi  İşaretler Türkiye Araştırma Ağı  (YÜciTA), zirve progra‐

mının hazırlanmasına önemli katkılar sağladı ve zirvede tek sivil paydaş olarak yer aldı. 

Coğrafi İşaretler son yıllarda Türkiye gündeminden hiç düşmüyor. Bunda şüphesiz 

Sayın Cumhurbaşkanının 2015 ve 2016 yılları patent ödülleri töreninde Coğrafi İşaretler‐

le ilgili yaptığı konuşma ve çağrıların önemli rolü bulunuyor. Nitekim 2017 ve 2018 yılla‐

rında verilen tescil sayıları baş döndürücü bir şekilde artmış bulunuyor. Öyle ki 2017 yılı 

tescil sayısı Türk Patent ve Marka Kurumu’nca o yıl verileceği vaat edilen!!! 100 tescili 

de aşarak 111 olarak (dünyada bir ilk) gerçekleşiyor. Aynı yıl 28 ülkeli Avrupa Birliği’nde 

gerçekleştirilen tescil sayısı ise sadece 39.  

Bu durum kamuoyunda haklı olarak Coğrafi İşaretlerin popülizme kurban edildiği 

konusunda endişe yaratıyor. Bu endişenin temel nedeni Coğrafi İşaretler’le ilgili 25 yıllık 

uygulamaya rağmen halen sistemin yönetişim ve denetimle ilgili ana unsurlarının öne‐

minin  kavranmadığı,  bu  konuda mesafe  alınamadığı  ve  sadece  tescillerle  oyalanıldığı, 

kısacası sistemin oturtulamadığıdır. 

Ana  teması  “Anadolu’dan Dünyaya” olan Ankara 2. Uluslararası Coğrafi  İşaretler 

Zirvesi, Anadolu’muzun yöresel ve geleneksel değerlerini Ankara üzerinden dünyaya ta‐

şımayı  ve pazarlamayı amaçlamakta ve bu hedefe ulaşmak  için büyük projeler öngör‐

mektedir.  Zirve  kapsamında  Ankara’lı  tüketicileri  yöresel  ürünlerimizle  buluşturan  bir 

fuar da yer almıştır. 
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 İki açılış konferansı, 12 oturum ve 63 sunumdan oluşan, bünyesinde birçok etkin‐

liği bir araya getiren zirve, daha önce hiç rastlanmayan etkin tanıtım programı ile de ka‐

muoyunun yoğun ilgisi ile karşılaşmış bulunuyor. Coğrafi İşaretlerde kanımızca günümü‐

ze dek gerçekleştirilen bu en büyük etkinlik nedeniyle Ankara Ticaret Odasını yürekten 

kutlarız.  Zirve  Coğrafi  İşaretlerle  ilgili  farkındalık  yaratma  konusunda  oldukça  başarılı 

olmuştur.  

YÜciTA zirve süresince aşağıdaki izlenimleri edinmiştir. 

Zirve, çok büyük ölçüde tescil süreçleri, vaka çalışmaları, Ankara’nın coğrafi işaretlerine 

ayrılırken tescillerin amacına ulaşması için en önemli iki faktör olan yönetişim ve de‐

netim  sadece  ve  yoğun olarak YÜciTA üyelerince  ve  yurt dışından davet  edilen uz‐

manlar tarafından dile getirilmiştir. 

25 yıllık uygulamaya rağmen coğrafi işaretler ne yazık ki ilgili kurum ve kişilerce dahi ye‐

terince anlaşılamamıştır. Konu ile ilgili yoğun kavram kargaşası, bilgi eksikliği ve bilgi 

kirliliği yaşanmaktadır. 

Coğrafi  işaretleri  sadece  tescilden  ibaretmiş  gibi  algılama  alışkanlığı  halen  sürmekte, 

ana unsurlar “yönetişim” ve “denetim”e gerekli önem verilmemektedir. 

Sistemi bloke eden eksikliklerin giderilmesi konusunda herhangi bir duyarlılık ne yazık 

ki bulunmamaktadır. 

Zirve’de  katılımcıları  en  çok  mutlandıran  haber  Avrupa  birliği  temsilcisi  John  A. 

Clarke’den geldi. Sayın Clarke Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 35 ürünün karşılıklı ta‐

nınması konusundaki müzakerelerin yakında başlayacağı müjdesini verdi. YÜciTA olarak 

özellikle  bu  konuda  yıllardır  yaptığımız  bilgilendirmelerin,  verdiğimiz mücadelenin  bu 

evreye ulaşmasından duyduğumuz sevinci belirtirken tarafları kutluyor ancak önemli bir 

endişemize de vurgu yapmak istiyoruz. 
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Ükemizde gerçekleştirilemeyen coğrafi işaret yönetişimi nedeniyle Avrupa Birliği tes‐

cillerinin sayısının arttırılmasının da herhangi bir anlam ve getirisi olacağını düşünmü‐

yoruz. Bunun iki tipik örneği Avrupa Birliği tescilli Malatya kayısısı ve Gaziantep bakla‐

vasıdır. Nitekim Avrupa Birliği tescilinden sonra Malatya kayısısının fiyatı %35 düşmüş‐

tür. Bu dünya coğrafi İşaretler tarihinde ilk kez yaşanmış bir olaydır. Avrupa Birliği’nin 28 

ülkesinde korunan Antep baklavası da yoğun haksız rekabet nedeniyle Gaziantep’te ko‐

runamamaktadır. 

Ankara  Ticaret  Odası  “2.  Uluslararası  Coğrafi  İşaretler  Zirvesi”  farkındalık  yaratma 

adına çok başarılı olmuştur. Ancak bu konudaki en etkin araç kamu spotları olup coğrafi 

işaretler de amblem yönetmeliği Ocak 2018’de yürürlüğe girdiği halde kamu spotları ha‐

len yaşama geçirilememiştir. 

YÜciTA olarak başta TOBB ve METRO Toptancı Market olmak üzere, ülkemizin gelece‐

ği olan coğrafi işaretler konusunda çalışan tüm kurumlara yürekten teşekkür ediyor, sis‐

temin başarıya ulaşılabilmesi için aşağıdaki üç önlemin ivedilikle yaşama geçilmesini di‐

liyoruz. 

1. Coğrafi İşaret Yönetişimi ile ilgili olarak tescil sahibinin sorumluluklarını belirten yasal

düzenlemenin yapılması,

2. Dış denetimlerin Avrupa Birliği’nde olduğu gibi, AB normlarına göre akredite olmuş

tarafsız, bağımsız, donanımlı özel kurumlarca yapılması,

3. “Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü”nün kurulması,

Coğrafi İşaretler Zirvesi’nce hedeflenen büyük projelerin gerçekleştirilebilmesi an‐

cak bu önlemlerin alınması, bir başka deyişle Türkiye’de iyi  işleyen bir coğrafi  işaretler 

sisteminin oluşturulması ile mümkündür. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur... 

      YÜciTA 

 23 Eylül 2019 
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ZİRVE’DEN KARELER 
MODERATÖRLERİMİZ 
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COĞRAFİ İŞARETLERDE EN YÜKSEK KATILIMLI ETKİNLİK 
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     ZİRVE  AÇILIŞ OTURUMU: MODERATÖR PROF. DR. YAVUZ TEKELİOĞLU 

        ULUSLARARASI KURULUŞLARIN  COĞRAFİ İŞARETLERE  YAKLAŞIMI            

KÜRSÜDE ORİGIN’İN BAŞKANI CLAUDE VERMOT‐DESROCHES 
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IV. OTURUM: MODERATÖR, PROF. DR. SELIM ÇAĞATAY,

KIRSAL KALKINMADA COĞRAFIİ  İŞARETLERIN ROLÜ VE ÖNEMI 
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VII. OTURUM: MODERATÖR, PROF. DR.  BERAAT ÖZÇELIK
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SUNUMLAR  
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PLAKETLERİMİZ 
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ZİRVEDEN DEĞİŞİK KARELER 

 Zirveye katılan YÜciTA üyelerinden bazıları  

 YÜciTA  Zirveye katılımlarını sağladığı yabancı dostlarıyla 
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FUAR’DAN KARELER 
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Bir Gaziantep Ritüeli;   Bayrağımız, AB  ve Türkiye  Coğrafi İşaret amblemleriyle Antep 

baklavası.. Yaratıcılık ve ustalık Çelebioğulları’ndan.. 
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 Cem Seymen’le Zirve Röportajı 
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 ZİRVE’DE YÜciTA STANDI 
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 Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel BARAN ‘ın YÜciTA standı ziyaretleri 
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 YÜCİTA TOPLANTISI    
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 YÜciTA  MURATPAŞA BELEDİYESİ KALEİÇİ FESTİVALİNDE  

Antalya Muratpaşa Belediyesi dört yıldır  tarihi mekan Kaleiçinde düzenlenen önemli bir 

festivale ez sahipliği yapıyor.   Belediye Kaleiçi festivali ile  içinde gündelik yaşamın de‐

vam ettiği   antik kentleri buluşturmayı amaçlıyor. .  

Dördüncü  yılında  3  kıta  24  ülkeden  aralarında    çok  önemli  kentlerin    bulunduğu  48 

şehirin katıldığı   festival  bu yıl  10 ‐ 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.  

Festivalde yaşayan antik kent Kaleiçi'nin sokaklarından anıtsal mekanlarına ve sanat ga‐

lerilerine  kadar  tam 39 noktada 236 etkinlik  yer aldı.   Festival ayrıca, Old Town kentle‐

rinin bir araya geldiği foruma da ev sahipliği yaptı.  Foruma katılan kentler "Kimliksiz şe‐

hirlere hayır" diyen bir deklarasyon  yayınladı.. 

Bu başarılı festival öncesi  Muratpaşa Belediye başkanı sevgili Ümit Uysal’a bir nezaket 

ziyaretinde bulunduk .. Kendisine YÜciTA’nın çalışmaları hakkında  bilgi verirken  Kalei‐

çi’ne ilişkin görüç ve düşüncelerimizi  de ilettik.   

 

.. 
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 YÜciTA Kaleiçi festivali  kapsamında  12 Ekim Cumartesi günü  “Simitçi Mıstık Sanat Ga‐

lerisi’nde düzenlenen “Kaleiçinde ikamet ediyor olsam” başlıklı söyleşide yer alan üç ko‐

nuşmacıdan  biriydi.    Konuşmamız Antalya  coğrafi  işaretleri  ve  gastronomisi    üzerinde 

yoğunlaştı.  Antalya’nın halen tescillenmiş 8 coğrafi işareti bulunuyor,   ayrıca tescil baş‐

vurusu yapılmış   6 ürünü  daha var. YÜciTA bu sayıların artmasından çok  tescilli ürünle‐

rin  üretim şartnamesindeki kurallara göre üretilmelerinin sağlanması üzerinde duruyor,  

ancak  bu konu tescil sahiplerinin iyi bir coğrafi işaret yönetişimi  ve denetimini  gerçek‐

leştirmeleri ile mümkün.  Bu da ne yazık ki hiç  yürümüyor. O nedenle  Antalya’da ne ka‐

dar piyazcı varsa o kadar Antalya piyazı var..    

ANTALYA’NIN ALINMIŞ TESCİLLERİ 

YILI    COĞRAFİ İŞARETİN ADI                  TESCİL TARİHİ        İŞARETİN TÜRÜ 

1997    Döşemealtı El Halısı          14.11.1997    Mahreç 

2008    Finike Portakalı              6.12.2008    Menşe 

2017    Antalya Piyazı                27.9.2017    Mahreç 

2018    Alanya Yenidünyası           07.08.2018    Menşe 

    Alanya Avokadosu            15.10.2018    Menşe 

    Korkuteli Karyağdı Armudu              30.07.2018    Menşe 

    Antalya Tavşan Yüreği Zeytini        06.09.2018    Menşe 

2019    Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorba      26.09.2019    Mahreç 

  TESCİL BAŞVURULARI 

YILI    COĞRAFİ İŞARETİN ADI                    BAŞVURU TARİHİ     İŞARETİN TÜRÜ 

2014    Manavgat Susamı                  15.08.2014             Menşe 

2018    Akseki Makine Kurabiyesi          17.08.2018    Mahreç 

    Gazipaşa Çekirdeksiz Narı     17.08.2018    Menşe 

    Antalya Bargomat Kabuğu   Reçeli       07.12.2018   Mahreç 

    Antalya Turunç Kabuğu                 07.12.2018   Mahreç 

2019    Antalya Usulü Kabak Tatlısı      27.09.2019   Mahreç      
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SÖYLEŞİ 
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   YÜciTA  AYRANCI OBRUK PEYNİRİ  

            AÇILIŞ FESTİVAL’İNDE 

         19 EKİM 2019 

 

Türkiye’nin   ünlü  coğrafi işaretlerinden birisi de  « Karaman Divle Obruğu Tulum Peyni‐

ri ».  18.12.2018 tarihinde tescillenerek koruma altına alınmış. Bu  leziz peynirin  temel 

ayırt edici özelliği  tulum içinde  obruklarda olgunlaştırılmasından kaynaklanıyor.    Nite‐

kim  coğrafi işaret tescil belgesinde de belirtildiği gibi   Karaman ili Ayrancı ilçesinde üre‐

tilen tulum peynirlerinin Divle köyü obruklarında eskitilmesi  yüz yıllardır süre gelen bir 

geleneğe dayanıyor. .  Obruk mağaraları düşük ısıları (4+1), yüksek nem dereceleri (%80‐

85)  ve  mağaraya  egemen  küf  florası    ile  peynirin    olgunlaşması  için  gerekli  koşulları 

sağlıyor..  

Bir asansörle ulaşılan bu mağaralar 33 metre derinlikte ve   150 metre uzunlukta olup 

Divle  köyünün    1,5‐  2  kilometre    güneydoğusunda    ve  bir  tepenin  altında  yer  alıyor. 

Mağaraların kapasitesi 50 ton, ayrıca Berendi köyünde de 6‐7 obruk bulunuyor onların 

kapasitesi de 50 ton civarında.  Berendi Obruk tulumu için tescil çalışmaları da sürüyor. 

Berendi ile birlikte Ayrancı ilçesi obruk tulum peyniri kapasitesi 100 tona ulaşıyor.  

İlçe  Tarım Müdürlüğü  verilerine  göre  Ayrancı  ilçesi  sınırları  içinde  yaklaşık  2000    aile 

işletmesi bulunuyor. Bunların sahip olduğu hayvan varlığı ise 150 Bin civarında , bunun 

130 Bin’i koyun, 30 Bin’i ise keçi. Koyunların %80’i Akkaraman ırkından oluşuyor.  

Yaylalarda son derecede özgün yöntemlerle üretilerek elde edilen telemeler keçi ya da 

koyun  tulumlarına  basılıyor,  ağızları  dikilerek  peynir  altı  sularının  süzülmesi  için  8‐10 

gün dinlendiriliyor, daha sonra da kimliklendirilerek obruklara götürülüyor.   Burada en 

az 120 gün kalan tulumlar ekim, kasım aylarında satışa sunuluyor.  
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YÜciTA Ayrancı gezisi 19 Ekim 2019    tarihinde Ayrancı Kaymakamlığı ve  İlçe Tarım Mü‐

dürlüğü tarafından düzenlenen obruk peyniri açılış festivali nedeniyle gerçekleşti . Bu et‐

kinlik çerçevesinde düzenlenen panele coğrafi işaretler ve  Karaman Divle Obruğu Tulum 

Peyniri   üzerinde konuşmak üzere davet edilmemiz bu peynirle olan tarihi bağımız nede‐

niyle  bizi oldukça mutlandırdı.  Nitekim  2003‐2006 yılları arasında hazırladığımız bir AB 

projesi  çerçevesinde henüz  çok  tanınmayan bu özgün peynir üzerinde  çalışmış  ilk defa 

obruklara yabancı proje ortağımızla   birlikte 2003 yılı Temmuz ayında  inmiştik. Ayrancı 

ziyareti   bu bakımdan oldukça heyecan vericiydi.  Öyleki  hem  16 yıl önce indiğimiz ob‐

rukları yeniden görme, hem de bu süreçte yaşanan değişiklikleri  yakından görme  şansı‐

mız olacaktı. 

Açılış töreni başlangıç saati 11’di.  O saatte kalabalık nedeniyle obruklara inmek çok güç 

olacağından kahvaltıdan vazgeçerek Divle’nin yolunu tuttuk. Ricamız üzerine  ilçe Tarım 

Müdürlüğü  yetkilileri  bizi  tam  bir  saat  önce  obruklara  ulaştırdılar.  Kendilerine  YÜciTA 

adına teşekkür ediyoruz.. 

Obruklardan sorumlu olan Divle köyü muhtarı  bizi mağaralara doğru yönlendiriyor, çev‐

re 2003 yılına göre oldukça düzenli, modern binalar yapılmış, Girişe ulaştığımızda ilk şo‐

ku yapılan modern bir  asansörü görerek yaşıyoruz  ve  çok mutlu oluyoruz. O  zamanlar 

obruğa iniş çok güç ve riskliydi.  Dar patikalardan sonra aşağı inmek için   asansör görevi 

yapan makaralı  demir bir sepete! binmek gerekiyordu.     

Asansörden inince o büyüleyici atmosferle kendimizden geçiyoruz. Her yer irili ufaklı tu‐

lum. Sanki masalarda yerlerini almak için sabırsızlıkla bekliyor. Renkler birinden diğerine 

değişiyor. Olgunlaşmalarını  tamamlayanlar    koyu  turuncu.   Mağarada yürümek yer yer 

oldukça güç bu bakımdan ara ara yardım alıyoruz. Eskisine göre ışıklandırma daha iyi an‐

cak yine de yetersiz. Bir önemli gelişme de raflar, daha önce zemine, ya da kayalar üze‐

rinde olgunlaşmaya bırakılan tulumlar şimdi raflar üzerinde ..Fakat  rafların özenle yapıl‐

madığı hemen  göze çarpıyor, ilkel bir görünüm sergiliyorlar.  
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Her  şeye  rağmen  ortam  son  derecede  etkileyici.    İnsan,  görsel  şölenin  büyüsü  ve 

içindeki peynirlerin lezzetini merak ettiği  tulumların  kokusu arasında kayboluyor.  

Bu yıl mağarada 45 ton peynirin bulunduğu söyleniyor. Sorularımızdan tüccarların da  

mağaraya peynir koyduklarını öğreniyoruz. Köyün ortak mekanı olan mağaranın tüc‐

carlara tahsis edilmesini etik bulmuyor ve garipsiyoruz. 

Mağara çıkışı tezgahlarını tulumlarla dolduran üreticilerin satışa hazırlandıklarını gö‐

rüyoruz.  Çoğu  kadın,  bize  sık  sık  peynirlerini  tattırıyorlar.  Fiyatlar mağara  önünde 

120 TL’den başlıyor, siz İstanbul fiyatlarını düşünün artık… 2003’te 10 TL’idi, demekki 

tam 12 kat artmış. Divle Obruğu tulum peyniri şu an Türkiyenin en pahalı peynirle‐

rinden. Belki de en pahalısı.. Üreticiler de bu  durumdan  çok mutlu görünüyorlar.  

Protokol  konuşmalarından  sonra mağaranın açılış  kordelası  kesiliyor,  bizde kordela 

kesen şanslılar arasında yer alıyoruz.   Süreç mağaraların açılması,  ilk peynirlerin çı‐

karılması,  tadım ve temsili satışlarla devam ediyor.  

Ayrancı Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda  gerçekleştirilen   panel, “ Ob‐

ruk peynirinin Türk peynirciliğindeki  yeri, gelişme eğilimleri sorun ve çözümler” baş‐

lığını taşıyor.   Panel peynirle ilgili yerel hareketlenmenin bir  devamı... Nitekim  üre‐

tim ve örgütlenmede başını ilçe Tarım Müdürlüğünün çektiği  önemli gelişmeler bu‐

lunuyor.    İşletmeler  güç bölgelerde yer aldığı  için günlük  süt  işleme kapasitesi 250 

litre olan seyyar mandıralar yaşama geçirilmiş.. Bunlardan halen 19 adet var.  Ayrıca 

“Obruk Süt Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi” kurulmuş.  

TGRT haber müdürü Celal Toprağ’ın moderatörlüğünü yaptığı panele kooperatif baş‐

kanları , bir iş adamı ve YÜciTA olarak biz katılıyoruz.  Panele ilgi büyük , tanıtım için 

İstanbul’ dan  gazeteciler de davet edilmiş.   

Sıramız geldiğinde obruğun 16 yıl önceki  ve bugünkü durumu ile ilgili kısa bir karşı‐  
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laştırma  yaptıktan  sonra  esas  konumuza  geliyoruz.      «  Karaman Divle Obruğu  Tulum 

Peyniri » az önce de belirtildiği gibi ülkemizin önemli coğrafi işaretlerinden birisi, ancak 

ne panelde ne de açılış töreninde coğrafi işaretle ilgili her hangi bir görüntü yok. Hem 

üreticilerin hem de etkinliği organize edenlerin coğrafi  işaretlerden haberi yok. Peyni‐

rin tescilini Karaman Ticaret ve Sanayi Odası almış, o da panelde yok.   

YÜciTA olarak yıllarca üzerinde  ısrarla durduğumuz «coğrafi  işaret yönetişimi»   konu‐

sundaki  boşluğu  burada da  gözlüyor  ve dilimizin döndüğü kadar  coğrafi işaretleri ve 

tescilin ürünlerine getireceği  faydaları  anlatmaya    çaba harcıyoruz.   Bunun  için kendi 

ürünlerine   benzer bir   ürün olan Fransa Roquefort peynirinden örnekler veriyor, Ro‐

quefort Konfederasyonu’nun coğrafi işareti nasıl yönettiğini,  orada süt, peynir üretici‐

leri ile mağaralarda peynirlerin olgunlaşmasını sağlayan ustaların hepsinin birlikte Ro‐

quefort ailesini oluşturduklarını ve aralarında   müthiş bir dayanışmanın bulunduğunu  

özellikle belirtiyoruz. 

Panel çok canlı geçiyor, bunda moderatör   sayın Toprak önemli rol oynuyor..Divle için  

bir ilk olan bu iyi niyetli girişimin devam edeceğine, özellikle başta ilçe Tarım Müdürü 

sayın Kamil  Küçük tarafından heyecanla  belirtildiği gibi coğrafi işaret etrafında hızlı ve 

etkili yeni bir örgütlenme modelinin yaşama geçirileceği, ve birlikte dayanışma içinde 

çalışılacağına inanıyoruz.  

Sözlerimizi  davet  için  teşekkürlerimizi  yenileyip    etkinlikten  duyduğumuz  mutluluğu 

belirterek ve emeği geçenleri kutluyarak  bitiriyor  bu arada YÜciTA’nın kendilerine her 

konuda yardıma hazır olduğunu  tekrarlamayı da  unutmuyoruz..   
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PANEL 
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TEMMUZ 2003, AB DİVRE OBRUĞU PROJE ARAŞTIRMASI 

Divle köyü (o zamanki adı Üçharman) muhtarı evinde  

Köy sofrası 
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2003 
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Proje ortağımız Fransa Ulusal Tarım Araştırmaları Enstitüsü, INRA  Araştırma  

Müdürü  Dr Bernard Raux 
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2019 

Divle köyü 

Obruk girişi asansör 
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   YÜciTA YÖREX’te 
YÖREX   2009   ekonomik krizi  ile ekonomiyi  canlandırmak  için yaşama geçirilen bir 

proje olup TOBB tarafından desteklenmektedir. Onuncusu bu yıl 23‐27 Ekim tarihleri 

arasında düzenlenen fuara bu yıl 81 ilden 164 oda borsa ve 18 kalkınma ajansı katıl‐

mış 5 günde fuarı 276 Bin ziyaretçi  gelmiştir.  

Yöresel ürünlerimizi tüketicilere tanıtmak  amacıyla yola çıkan fuar daha sonra  coğ‐

rafi  işaretlerde farkındalık yaratma misyonunu da üstlenmiş ancak gelişmeler daha 

çok birinci fonksiyonda kaydedilmiştir. Bu nedenle fuarın başlangıçtaki ticareti geliş‐

tirme amacına ulaştığı söylenebilir.   

Ülke genelinde yöresel ürünler araştırmaları yapan YÜciTA  fuara katılanların  çoğu‐

nu tanımakta o nedenle fuarla yakından ilgilenmekte bu  çerçevede   Antalya’ya ge‐

len YÜciTA üyelerine ev sahipliği yapmaktadır.  
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Hatay’ın Araştırma Ağımıza yaptığı bu jesti asla unutmayacağız.  

İyi ki varsın Hatay  
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 …………………………VE YÜciTA 7 YAŞINDA 
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YÖREX ÇERÇEVESİNDE ANTALYA’YA GELEN SEVGİLİ ÜYELERİMİZ… 

 GELECEK  TOPLANTIMIZDA BULUŞMAK ÜZERE….   
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BİR COĞRAFİ İŞARETİMİZ  

KARAMAN DİVLE OBRUĞU TULUM PEYNİRİ 

 

Tarihi  Divle  Obruğu’nda  olgunlaştırılan,  2017  yılında  Coğrafi  İşaret  Tescili  ile  koruma 

altına  alınan  Divle  Obruk  Tulumu  Türkiye’nin    en  özel  peynirlerinden  biri  olarak  kabul 

ediliyor.  

Yazar İtalo Calvino  

“Her peynirin ardında farklı bir mera vardır, farklı bir göğün altında” sözünde  

peynirlerin  iklim, coğrafya,  insan ve onun yarattığı kültür  ile birleştiğinde nasıl  farklılaş‐

tığını ve çeşitliliğini anlatır. 

Çocukluğumuzun  damak  tadında  saklı  olan  lezzet  farklılığının  da  kaynağı,  doğduğumuz 

toprakların özünden gelir. 

Yollarımız  kesiştiği  andan  itibaren    yerel  lezzetlere  olan  ortak  merakımız  Anado‐

lu’nun  peynir  zenginliğini yansıtacak bir  hayale sahip olmamızı sağladı.  

Endüstriyel  ürünlerin  daha  güvenilir  bulunup,  talep  edildiği  2000  li  yılların  başında, 

açtığımız Antre Gourmet  ile  yerel  geleneksel peynirleri  tanımaya,  araştırmaya başladık. 

Tüm bunları yaparken peynirin sadece ticaretini değil, kendisini tanımaya çalıştık, Türki‐

ye’nin 7 bölgesinde farklı üretim modelleri ile buluştuk, buluşmaya devam ediyoruz. Her 

yeni  keşifle  sadece pazarlayacak yeni  bir ürünü değil,  kollektif  bilincimizde yer  alan bir 

kültürün parçasıyla tanışıyoruz. 

Türk peynirlerini dünyadaki gibi bir değere dönüştürme ideali ile başlayan bu  yolculuklar, 

peynirin ardında saklı kalanları ve hikayelerini anlattı bize. 
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Örneğin Çorum Kargı tulumunu basanları yamulan ellerinden tanıyacağımızı, 

Mihalıç peynirini Fransa’da olduğu gibi özel olgunlaştıran üstatlarımız olduğunu, mayanın 

bir miras olabileceğini,  göçle  gelen peynirlerin  coğrafya  sınırı  tanımadığını,  kaybolmaya 

yüz  tutan  kirli  hanım peynirini  yeniden  varedecek  ustalarımız  olduğunu, Mardin’de  süt 

sağan genç kadınlara “berivan” denildiğini, ağzımıza attığımız bir  lokma peynirin bizi bir 

anda farklı coğrafyalara götürebileceğini ve pek çoklarını bu yolculuklarda keşfettik.  

İlk  kitabımız  “Peynir  Aşkına“  bu  hikayeler  eşliğinde  2015  yılında  yayınlandı  yoğun  ilgi 

gören kitap  4. Baskısıbı gerçekleştirdi. İkinci kitabımız “50 Peynirli Şehir Balıkesir” ise bir 

şehir  üzerinden  sahip  olduğumuz  peynir  zenginliğini  göz  önüne  sermemizi  sağladı.    Ki‐

tabın  uluslararası  Gourmand  Cookbook  Awards  2019’da  dünyanın  en  iyi  peynir  kitabı 

seçilmesi, 200 ülke ile aynı platformda Türkiye peynirlerinin tanıtımına vesile olması  ise 

ideallerimiz yolunda ilerlememizin gururunu yaşattı 

Ve gördük ki her bir toprağında hazine yatan güzel ülkemizin bitmeyen bir zenginliği var. 

Bu  zenginliği  bizler  Neşe  ve  Berrin  olarak  araştırmaya,  kayıt  altına  al‐

maya,  kitaplarımızda, eğitimlerimizde, sunumlarımız aracılığı ile paylaşmaya devam ediy‐

oruz.  

Peyniri  tanıyıp,  anladıkça    farklı  sütlerinden  farklı  peynirlere nasıl  ulaştığımızı  bu kadar 

çok çeşit peynire nasıl sahip olduğumuzu daha iyi anlıyoruz.  

Topraktan,  havadan, mayadan  gelen özelliklere  ustanın bilgisi  ve olgunlaşma  süreci  ek‐

lenince  mucizevi dönüşümler yaratıyor. Farklı coğrafya ve iklimlerin saklama yöntemleri 

ile   olgunlaşan peynirler  farklı peynir  tiplerini karşımıza çıkarıyor.  Doğu Anadolu’da koyun 

derisinde,  İç  Anadolu’da  küp,  çömlek  ve  derilerde,  Akdeniz’de  bez  torbalarda, 

Karadeniz’de ağaçtan yapılmış kovalarda hayat bulan, değişik tatlar ve aromalar geliştire‐

rek uzun bir yolculuğa çıkan peynirler,  
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doğanın eşsiz içeceği sütün insan elinde nasıl lezzetlendiğini gösteriyor.  

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden Çatalhöyük’de   süt ve süt  işlemenin doğduğu 

topraklar için önemli bir referans noktası. 

İlk  kültürlerin  ve  büyük  yerleşimlerin  başladığı  yerlerden  biri  olarak  Konya’daki  Çatal‐

höyük  (MÖ7400’ler)  halklarının  koyun ve  keçiyi  evcilleştirdikleri  biliniyor.  Yerleşimlerini 

verimli  otlaklara  göre  konumlayan bu halkın peynir  tüketimi  2018  yılında uluslarası  bir 

araştırma ekibinin çanak çömleklerde peynir kalıntılarına rastlamasıyla kayıt altına alındı. 

İç  Anadolu’nun  en  eski  peynircilerinden  olan  Çatalhöyük’lülerin  yakın  komşusu  Divle 

Vadisi’de peynir yolculuklarımızın önemli duraklarından biri.  Birbirinden güzel nadide tu‐

lum peynirlerinin üretildiği bölge karstik yapılı kayalıkları nedeniyle “Küçük Kapadokya” 

olarak  anılırken  uzun  yer  altı  nehirlerinin  oluşturduğu  doğal  obruklar  açısından  zen‐

ginliğini  koruyor.  Bu  obruklarda  yiyecek  saklamak  ve  peynir  olgunlaştırmak  yüzyıllardır 

süre  gelen bir  gelenek.  Peynirlerin olgunlaştırıldığı  obruklardan  tarihi Divle Obruğu Ay‐

rancı  ilçesi  Üçharman  Köyü’nde  bulunuyor.  Bu  obrukta  olgunlaştırılan,  2017  yılında 

Coğrafi  İşaret  Tescili  ile  koruma  altına  alınan  Divle  Tulum  peyniri    Türkiye’nin    en  özel 

peynirlerinden biri olarak kabul ediliyor.   

 

Divle  Obruk  peyniri  için  bölgeye  ilk  ziyaretimizi  2014  yılında  yılında  gerçek‐

leştirdik.  Topraklarına  sevdalı  ev  sahiplerimiz  Ayrancı’lı  Necibe  Güngör,  Erol  Güngör  ve 

Veteriner hekim Mehmet Ali Ustacı eşliğinde tattığımız yerel lezzetlerden en çok Kırım’ın 

sarı  kirazından yapılmış kiraz  reçeli  ve Divle Obruk  tulumunun uyumu aklımıza kazındı. 

Bir de uçsuz bucaksız bozkırlarında yayılan koyun sürülerinin dingin manzarası.  

Konya‐Karaman hattı Türkiye’nin en az yağış alan kurak bölgelerinden. Baharla gelen yağ‐

murlar bozkır koşullarına uyum sağlamış bitkilerin yeşerip  
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ççeklenmesini, hayvanların da meralara yayılma dönemini başlatıyor. Kurak iklimin diren‐

çli otları, kekik, yavşan otu gibi bitkiler, kumluk arazide yetişen trüf mantarının bir türü 

domalanlar  ile  beslenen  koyunların  kuru maddesi  yüksek  sütleri  peynirin  özgün  tadına 

katkı sağlarken ideal olgunlaşmasına etki ediyor.  

Geleneğinde sadece koyun sütünden yapılan peynirin coğrafi işaret tescil belgesinde be‐

lirtilen oranlara göre üretim artık ağırlıkla koyun, az miktarda keçi ve inek sütü ilave edil‐

erek  yapılıyor  (  %80  koyun  %10  keçi  ve  %10  inek)  Çiğ  sütten  mayalanarak  hazırlanan 

peynir telemesi kırılıyor, bir kaç  dakika 55 derece sıcak su ile ısıl işlem uygulanıyor. Isı ile 

toplanıp suyundan hızlı ayrılan teleme, 15 dakika dinlendirilip torbaya aktarılarak baskı‐

lanıyor. Bir gün baskıda bekleyen ardından  soğuk su ile üç kere suyu yıkanan peynir bir 

gün  boyunca  tekrar  baskıda  bekleitiliyor.  Ardından  teknelere  alınarak  pirinç  tanesi 

büyüklüğünde  kırılıp tuzlanan karıştırılıp dinlendirilen peynir tulumlanıyor. Tüm deri tu‐

lumlarda olduğu gibi peyniri  tulumunu hazırlamak da   basmak da  uzmanlık, el becerisi 

ve  dikkat  istiyor.  Toplu  iğne  başı  kadar  bir  boşluk  peynirin  olgunlaşma  sırasında  bozul‐

masına sebep oluyor.i 

İlk  10  gün  tulumun  ağzına  pamuklu  bir  bez  konularak  dinlendirilen  tulumlardan bezler 

alınıp  tulumun  ağzı  sıkıca  dikiliyor.  Yüzeyi  kalın  iğnelerle  aralıkla  delinip  ters  çevrilerek 

kalan son suyun da süzülmesi beklemenin srdından   

yaklaşık  2‐2,5 kiloluk tulum peynirleri , obruğa girmeye hazır hale geliyor. 

Divle Obruk Tulumu’nun çarpıcı lezzeti büyük ölçekte ortam ısısı düşük nem oranı yüksek 

mağaradaki hakim küf florasının peyniri olgunlaştırmasıyla oluşuyor. 

Tarihi Divle Obruğu Üçharman köyünün güneyinde 1450 rakımdaki tepenin üzerinde yer 

alıyor. Arazideki çöküntü nedeniyle oluşan oyuk tepenin altında 36 metre derinlikle baca 

şeklinde yer altına doğru uzanıyor.  
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Tabanında sağa ve sola genişleyen oyuğun yaklaşık 235 metre iç uzunluğa sahip .  

Peynirlerin tepenin üzerine kurulan asansörle indiği içinde ahşap raflar bulunan obruğa 

giren ürünlere üretici isimleri ve tarihlerin yazıldığı etiketler yerleştiriliyor. 

Nem  oranının  yüzde  85’i,  yaz  sıcaklığının  5  dereceyi  geçmediği,  hava  sirkülasyonunun 

doğal olarak sağlandığı obruğa bahar aylarında giren tulumlar üzerinde önce mavi, sonra 

beyaz, olgunlaşma ilerledikçe de kavuniçimsi kırmızı küf mantarları ürüyor. Deri tulum‐

larının dışı mağaranın kaya yapısından gelen kavuniçimsi kırmızı doğal küf  tabakası  ile 

tamamen    kaplanıp  kuruduğunda olgunlaşma  tamamlanıyor.  Yaklaşık  6  aylık  süreç  ta‐

mamlandığında  ekim‐kasım  ayında  obruklardan  çıkarılan  tulumların  yapısı  sertleşiyor, 

içten hafif küf damarları oluşmaya başlayan peynirler bekleme süresi uzadıkça daha ke‐

skin tat‐aroma gelişimi sağlıyor. 

Bölgenin karstik yapısından kaynaklanan obruklar eskiden sadece Karaman’ın peynirler‐

ine değil  Akdeniz’de  yapılan  peynirlere de  ev  sahipliği  yaparmış.   Geçmiş  dönemlerde 

gıda saklamak peynir olgunlaştırmak için kullanılan  obrukların sayısı  15’I bulurken ba‐

kımsızlık ve ilgisizlikten artık sadece 3 obrukta olgunlaştırma yapılabiliyor.  

Son yıllarda bu peynire gittikçe artan ilgi hem üreticilerin hem de obrukların korunması 

konusunda  yapılan  çalışmalara  hız  kazandırdı.  Bültenimizin  yayınladığı  Ekim  ayı  içinde  

gerçekleşecek Obruk Peyniri Mağara açılış festivali bunlardan biri. Dileyelim ki bu çalış‐

malar  hız  kazansın,  yurtdışındaki  örnekleri  gibi    bölgesine  değer  katan  et‐

kili,  kollektif  üretim yapılarına dönüşsün.  

 DİVLE OBRUK PEYNİRİN DUYUSAL ve YAPISAL ÖZELLİKLERi 

Obruktan  6.  ayda  çıkan  tulumların  olgunlaşma  sürecini  tamamladığı  kabul  edilse  de, 

Dİvle peyniri ideal şekilde korundukça farklı tat ve aromalar geliştirir, bekletildikçe değer 

kazanır.  
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Ekim‐kasım ayında  açılan yaklaşık 6 aylık peynirlerde kremsi sarı renkte  sert yapılı, yağlı 

koyun sütünün peynir sağladığı aromalar hissedilir, damakta orta uzunlukta bir peynirdir.  

8. aydan itibaren yapısal özellikler aynı olmakla beraber, yoğun kremsi renge mavi 

damarlı küf halkalarının eşlik ettiği peynirin aromasının artıp keskin ve güçlü bir tada 

ulaştığı, konsantre aromalara , olgunlaşmanın geirdiği bademsi, fındıksı ve obruğun doğal 

ortamından gelen mantarımsı koku ve tatlar eşlik ettiği damakta bıraktığı uzun kalıcılıkta 

hissedilir.  

Beş temel tadın katman katman hissedildiği bu şahane tulum peyniri hiç şüphe yok ki 

Türk peynirleri içinde çok özel bir yere sahiptir. 

Pek çok farklı içecek ile yapılan uyumlamalarda aldığı yüksek beğeni oranı, pek çok 

yemek reçetesinde derinlik kazandıran yapısı ile geniş kullanım içeriğine sahip çok özel 

bir peynirdir. 

 

Berrin Bal Onur – Neşe Aksoy Biber, Türkiye’nin yerel peynir kültür‐

lerini anlatan “Peynir Aşkına” ve “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kita‐

plarının yazarları  
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Avrupa Birliği’nde Tescil Edilen Son 10 Coğrafi İşaret 

 

 

 

Coğrafi İşaretin Adı Coğrafi İşaretin Türk-
çe Adı 

Ülkesi Ürün Türü Coğrafi İşaretin 
Türü/Geleneksel 
Özellikli Ürün Adı 

Tescil Tari-
hi 

Rögös túró “Rögös túró” Peyniri Macaristan Peynir Geleneksel Özellikli 
Ürün 

01.08.2019 

Antequera “Antequera” Zeytin 
Yağı 

İspanya Zeytin Yağı Menşe Adı 17.07.2019 

Ayrshire New Potatoes/
Ayrshire Earlies' 

“Ayrshire New 
Potatoes/Ayrshire 
Earlies” Patatesi 

Birleşik 
Krallık 

Patates Mahreç İşareti 10.07.2019 

Jambon du Kintoa “Jambon du Kintoa” 
Jambonu 

Fransa Jambon Menşe Adı 02.07.2019 

Zagorski mlinci “Zagorski mlinci” 
Ekmeği 

Hırvatistan Emek Mahreç İşareti 25.06.2019 

Džiugas “Džiugas” Peyniri Litvanya Peynir Mahreç İşareti 14.06.2019 

Paška sol “Paška sol” Tuzu Hırvatistan Tuz Menşe Adı 11.04.2019 

Strandzhanski manov 
med/ Manov med ot 
Strandzha” 

“Strandzhanski 
manov med/ Manov 
med ot Strandzha” 
Balı 

Bulgaristan Bal Menşe Adı 02.04.2019 

Schaf-Heumilch/Sheep’s 
Haymilk/Latte fieno di 
pecora/Lait de foin de 
brebis/Leche de heno 
de oveja 

Koyun Samanı Sütü Avusturya Süt Geleneksel Özellikli 
Ürün 

26.03.2019 

Ziegen-Heumilch / 
Goat’s Haymilk / Latte 
fieno di capra / Lait de 
foin de chèvre / Leche 
de heno de cabra 

Keçi Samanı Sütü Avusturya Süt Geleneksel Özellikli 
Ürün 

26.03.2019 
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          Türkiye’de Tescil Edilen Son On Coğrafi İşaret 

 
 
 
 
 

  

 

Coğrafi İşaretin Adı Coğrafi İşaretin Türü Tescil Tarihi 

Silifke Çileği Menşe Adı 30.09.2019 

Tamzara Dokuması Mahreç İşareti 29.09.2019 

Alanya Gülüklü (Hülüklü) 
Çorba 

Mahreç İşareti 25.09.2019 

Muğla Göce Tarhanası Mahreç İşareti 18.09.2019 

Refahiye Balı Menşe Adı 18.09.2019 

Giresun Kalınkara Fındığı /
Giresun Karası 

Menşe Adı 17.09.2019 

Giresun Sivri Fındığı Menşe Adı 17.09.2019 

Gürsu Deveci Armudu Menşe Adı 09.09.2019 

İzmit Simidi Mahreç İşareti 09.09.2019 

Edirne Mis Meyve Sabunu Mahreç İşareti 08.08.2019 
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OCAK SAYIMIZDA BULUŞMAK ÜZERE  

SEVGİLER 
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