
 

Türkiye’de yöresel ürünler ve coğrafi işaretlerin önemi hakkın-

da farkındalık yaratarak ideal bir coğrafi işaretler sisteminin 
kurulabilmesini kendine amaç edinen YÜciTA, bülteninin 3. sayı-
sını sunmanın haklı gururunu yaşamakta.  

Bilindiği üzere coğrafi işaretler (Cİ), özelliklerini bulunduğu ye-
rin elverişli doğal koşullarından alan bir tarımsal ürünü ya da 
tamamen üretim yöresindeki beşeri faktörün üretim gelenek ve 
teknikleri ile bilgi ve becerisinden kaynaklanan özgün bir ürünü 
ifade etmekte. Bir fikri mülkiyet hakkı ve resmi kalite unsuru 
olan coğrafi işaretlerin -yeni yasanın uygulamaya girmesinin ar-
dından- Türkiye'deki mevcut sistem incelendiğinde, 2018 Nisan 
ayı itibari ile 332 adet tescilin ve 426 adet başvurunun varlı-
ğından söz edilebilmekte. Cİ sisteminin en iyi işlediği ülkelerin 
başında gelen İtalya’nın tescilli ürün sayısı 295, Fransa’nın ise 
245’tir ki bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye’nin, sistemin 
anavatanı kabul edilen ülkeleri bile geride bıraktığı söylenebilir. 
Ancak Türkiye’de halen Cİ tecavüzlerinin yoğun yaşanıyor olma-
sı, tescil sayısından ziyade “sistem”in 
(tescil+denetim+yönetişim) önemine işaret etmekte. Yasanın 
yürürlüğe girmesinin ardından geçen sadece 1 yıllık süre zarfın-
da tescil edilen ürün sayısında yaşanan hızlı artış da (2017’de 
105 yeni tescil) hayli dikkat çekicidir ki bu bizleri endişelendir-
mekte. Görünen o ki tescillemede dünya rekoru kıran ülkemiz 
denetim ve yönetişimde sınıfta kalmaya aday. Zira bu konuda 
henüz somut bir adımın atılmamış olması bu kaygımızı destekle-
mekte. 
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İdeal sistemin kurulabilmesi adına ülkede basmadık toprak bırakmayan, bilgi ve birikimini ge-

niş kitlelere ulaştırmayı kendine görev edinen YÜciTA’nın çıkarmış olduğu bültenin bu sayısın-
da, ilk olarak Dr. Didem Özgür’ün AB projeleri kapsamında gerçekleştirdiği program tanıtımı 
ele alınmakta. Sonrasında ise İzmir’de gerçekleşen ve YÜciTA’nın Prof. Dr. Selim Çağatay ve 

Dr Didem Özgür tarafından temsil edildiği “Kırsal Kalkınma’da Sosyal Sermayenin Rolü” baş-
lıklı çalıştay izlenimlerine yer verilmekte. Cİ’in gerçek bir kırsal kalkınma anahtarı olduğu 

vurgusunun yapıldığı ve İktisat ve Toplum Dergisi’nin Nisan 2018 sayısında yayınlanan makale-
nin sonuç bildirgesini, Dünya Gazetesi'nin çıkardığı “Cİ’li 100 Ürün” kitapçığı özeti izlemekte. 
Bu kitapçıkta yer alan ve başkanımızın kaleme aldığı “Cİ Yönetişimi ve Denetimi Konusunda 

Etkin Bir Yapı Kurulmalı” başlıklı makalenin okuyucu açısından son derece öğretici olacağı dü-
şünülmekte. Bununla birlikte geçtiğimiz ay Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde ger-

çekleşen ve YÜciTA olarak yer aldığımız “Fransa Mutfağı” etkinliğinden kareler bültenin bir 
başka kısmını oluşturmakta. Başkanımız Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun konuk olarak katıldığı 
ve Çiftçi TV’de yayınlanan “Cİ ve YÜciTA” konulu programdan yansımalar da bültenin içeriğin-

de sıralanabilir. Sayın Tekelioğlu’nun davetli konuşmacı olarak yer aldığı “21. Lyonlar” konfe-
ransı ve Cem Kösemeci’nin katıldığı Doğu Marmara Tarım Fuarı izlenimleri de bültende okuyu-

cuya sunulmakta. YÜciTA’nın Et ve Süt Kurumu tarafından Şubat ayında yayınlanan özgün ça-
lışmanın önsözünde yer alması da bizleri son derece mutlu eden gelişmeler arasında. Bültende 
okuyucunun ilgisini çekeceğini düşündüğümüz kısımlardan birisi de OriGIn tarafından 20 

Mart’ta yayınlanan basın bildirisi. Bu başlığı geçen sayımızla birlikte başladığımız ve Berrin 
Bal Onur ile Neşe Aksoy Biber’in kalemiyle “Beyaz Peynir” ve Pınar Nacak kalemiyle “Urla Sa-

kız Enginarı” tanıtımı izlemekte. Bizler Coğrafi İşaretlerin başta tarım olmak üzere kırsal 
kalkınmanın olmazsa olmazı olduğunun farkındayız. Amacımız bu inancımızın ülke geneline ya-
yılması. Bu vesileyle çıkardığımız bültenimizin 3. sayısının okuyuculara yararlı olmasını diliyo-

ruz.  

Mehmet Zanbak 
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YÜCİTA ÜYESİ DR. DİDEM ÖZGÜR’ÜN AB TARAFINDAN TÜRKİYE’DE DES-

TEKLENEN İLK JEAN MONET PROJESİ 

 “The Protection of Geographical Indications and Traditional Speciality Guaranteed in the Euro-
pean Union Law” Başlıklı Proje Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Jean Monnet Faaliyetleri Jean 
Monnet Modülleri Kapsamında Desteklenmeye Uygun Bulunmuştur: 

 

YÜciTA hukuk komitesi koordinötörü, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi Araştır-
ma Ofisi'nden Öğretim Görevlisi Dr.Didem Özgür’ün koordinatörü olduğu “The Protection of Geog-
raphical Indications and Traditional Speciality Guaranteed in the European Union Law” başlıklı pro-
je Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Jean Monnet Faaliyetleri Jean Monnet Modülleri kapsamında 
91 puan alarak 2016 yılında desteklenmeye uygun bulunmuştur. Proje, Avrupa Birliği tarafından 2016 
yılında tüm dünyadan başvurusu yapılan 737 başvuru arasından desteklenen 147 proje arasında yer 
almıştır.  
 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütülmekte olan proje İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ilk Jean 
Monnet Modül’üdür. Proje 01 Eylül 2016 tarihinde başlamıştır ve 31 Ağustos 2019 tarihinde bite-
cektir. Proje faaliyetleri kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Gıda 
Mühendisliği öğrencilerine yönelik coğrafi işaretler ve geleneksel özellikli ürün adı ile ilgili kredili 
seçmeli ders açılmıştır. Dersi ayrıca misafir öğrenci statüsünde diğer bölümlerin öğrencileri de ala-
bilmektedirler. Dersi alan öğrenciler Avrupa Birliği ile ilgili temel kavramları öğrendikten sonra, 
coğrafî işaretler ve geleneksel özellikli ürünlerin dünyada, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de nasıl ko-
runduklarıyla ilgili bilgi sahibi olmaktadırlar. Dersi başarı ile tamamlayan öğrencilere dönem sonunda 
katılım sertifikası verilmektedir. Dersi bugüne kadar gıda mühendisliği öğrencileri ile birlikte çevre 
mühendisliği, işletme mühendisliği, kimya mühendisliği, ekonomi, moleküler biyoloji ve genetik bölü-
mü öğrencileri de almıştır.  

Dersin içeriği ile ilgili bilgiye  
http://ssb.sis.itu.edu.tr:9000/pls/PROD/itu_icerik.p_download?file=GID438 adresinden ulaşılabili-
nir.  
 
Söz konusu proje, Avrupa Birliği’nin coğrafi işaretler ve geleneksel özellikli ürünlerle ilgili Türki-
ye’de desteklediği ilk Jean Monnet Projesi’dir.  
 
 

 

 

SAYI: 3 / 2018 Sayfa 3 

http://ssb.sis.itu.edu.tr:9000/pls/PROD/itu_icerik.p_download?file=GID438


 

        

 
 
04 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve 
Eylem Planında belirtildiği gibi, eğitimin her kademesinde coğrafi işaret konusunun öğretim prog-
ramları kapsamında gündeme alınması hedeflenmiş olup, ilgili proje bu hedefi gerçekleştirmede 
önemli bir unsuru oluşturmaktadır.  
 
 
10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte ülkemizde coğrafi işaret-
ler ve geleneksel özellikli ürün adlarının korunmasının önemi daha çok artmış ve sektörde konuyla 
ilgili yetişmiş işgücüne daha çok ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Projenin hedefi ülkemizin kalkınma-
sı ve tanıtılması açısından önem arz eden coğrafi işaretler ve geleneksel özellikli ürün adları konu-
sunda yetişmiş insan gücünün oluşmasına yardımcı olmaktır. Ülkemiz açısından son derece önemli 
olan proje ile konuyla ilgili tüm paydaşlar arasında (akademi, kamu, özel sektör) farkındalık yaratıl-
ması hedeflenmektedir. 
 
 
Proje Koordinatörü: 
 
 Dr.Didem Özgür (İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi Araştırma Ofisi)  
 
Proje Ekibinde Yer Alan Akademisyenler:   
 
Prof.Dr.Beraat Özçelik (İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya ve Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendis-
liği Bölümü) 
 
Prof.Dr.Tüzin Baycan (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması 
Bölümü)  
 
Doç.Dr.Levent Kırval (İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü)  
 
Doktor Öğretim Üyesi Gökmen Gündoğdu (Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakül-
tesi, İşletme Bölümü)  
 
Dr.Gail Elizabeth Evans (Queen Mary University of London, Centre for Commercial Law Studies) 
 
Projenin İnternet Sitesi: http://www.eugis.itu.edu.tr/  
 
Projenin Facebook Sayfası:  https://www.facebook.com/EUGIs-778121785695013/?fref=ts  
 
Projenin Twitter Sayfası: https://twitter.com/EUGIs2  
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YÜCİTA ÜYELERİ DR. DİDEM ÖZGÜR VE PROF. DR. SELİM ÇAĞATAY DO-
KUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN KOORDİNE EDİLEN “KIRSAL 
KALKINMADA SOSYAL SERMAYENİN ROLÜ: DÜNYADAN VE TÜRKİYE’DEN 
ÖRNEKLER” ADLI ÇALIŞTAYA KATILDILAR. 
 
 
22-23 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda Türkiye’den çeşitli üniversitelerde farklı 
branşlardan ve ABD’den katılım sağlayan uzmanların sözlü sunumları, tartışmalar ve yuvarlak masa 
toplantıları yer aldı. Sosyal sermayenin kırsal kalkınma yolunda öneminin öne çıkarıldığı sunum ve 
vaka çalışmalarından sonra yer alan yuvarlak masa toplantılarında ileriye dönük yapılması gerekenler 
tartışıldı. Yuvarlak masa toplantılarında üç grup oluşturuldu ve masaların odaklandıkları konu sıra-
sıyla sosyal sermaye-yerel gelişme, sosyal sermaye-bölgesel gelişme ve sosyal sermaye-politika oldu. 
bunlardan bir tanesi  
 
 
Yuvarlak masa toplantılarında öne çıkarılan soru başlıkları ve araştırma konuları şu şekilde sıralandı: 
 
 
- Sosyal aktörleri kent-kır etkileşmindeki rolü nedir? 
 
• Yerel ürünlere dayalı gelir yaratan sosyal sermaye inisiyatifleri nelerdir? 
 
• Sosyal medyanın kırsal turizm yatırımları ve aktivitelerindeki rolü nedir? 
 
- Sosyal ve teknolojik inovasyon kırsal kalkınmayı nasıl etkiler? 
 
• Kırsal kalkınma için iyi yönetişim modelleri nelerdir? 
 
 
Prof. Dr. Tüzin Baycan tarafından yönetilen, Prof. Dr. Selim Çağatay ve Dr. Didem Özgür’ün de ka-
tıldığı sosyal sermaye-bölgesel gelişme konusuna odaklanan yuvarlak masada yerel ürünlerin ve coğ-
rafi işaret tescilli ürünlerin kırsal kalkınmaya, bölgesel gelişime etkisi temel çözümlerden birisi ola-
rak önerildi ve bu konuda yapılması gerekenler irdelendi. 
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YÜCİTA BAŞKAN YARDIMCISI PROF.DR. SELİM ÇAĞATAY VE YÜRÜTME KURULU ÜYE-

Sİ DR. ÖĞR.ÜYESİ MEHMET ZANBAK’IN BİRLİKTE KALEME ALDIKLARI MAKALE, İK-
TİSAT VE TOPLUM DERGİSİ’NİN NİSAN 2018’DE OKUYUCUYLA BULUŞTURDUĞU 90. 
SAYISINDA YAYINLANDI. 

 

Bu konu ile tanışmamızı sağlayan, 
coğrafi işaretlerin önemini bize, 

tüm akademisyenlere, ülkemize an-
latmak ve bu konuda ülkemizde kalı-
cı bir eser bırakmak için halen çalış-
maya devam eden Akdeniz Üniversi-
tesi İktisat Bölümü emekli öğretim 
üyesi Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’na 

sonsuz teşekkürlerimizle...  
  

 

Kırsal refahın Türkiye'deki görünümünün yansıtılması amacıyla tarım sektörü incelendi-
ğinde; büyük toprak sahibi çiftçiler, küçük toprak sahibi orta ölçekli ve pazar üretimi yapan 
çiftçiler ile ototüketimleri için geçimlik üretim yapan köylülerin yer aldığı bir yapıdan söz edile-
bilir. Bu üç tarımsal üretim kanadının bir arada bulunması gelir eşitsizliklerini de beraberinde 
getirmekte, özellikle topraksız köylülerin yoksulluklarını derinleştirme ve kentlere göç etmele-
rine neden olmaktadır. Her geçen gün kırsal yoksulluğu derinleşen Türkiye’nin gelişmiş ülkeler 
seviyelerine ulaşması için yapması gereken en önemli yapısal değişiklikler arasında sosyal ve eko-
nomik yapıyı geliştirmek suretiyle kırsal alanların kalkındırılması gelmektedir. Zira gelişmekte 
olan ülkelerin günümüzde mücadele etmede zorlandığı sorunlardan birisi, kırsal alanların güçlen-
dirilememiş olması nedeniyle, kır kent gelişmişlik farklarının azaltılamamış olmasıdır.  
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İnsan odaklı sürdürülebilir bir sistem ancak eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetlerin yeterli-
liği ve eşit dağılımı ile mümkün olabilmektedir. Tam da bu noktada coğrafi işaretler de bu farklı-
lıkların en aza indirilmesinde önemli bir araç niteliği taşırken; ele alınan kırsal kalkınma politika-
larıyla, tarım ve tarım dışı sektörlerde gelişen pazar koşullarına ve eğilimlerine uygun yöresel 
ürünlerin tespiti, üretimi, tanıtımı ve pazarlanması amaçlanmaktadır. Kırsal alanlarda var olan 

işleme ve pazarlama sorunları bilgi, teknoloji transferleri ile yenilikçi girişimlerle en aza indiri-
lebilmekte, tarım sanayi işbirliği üretim koşularına bağlı kalmak şartıyla güçlendirilebilmektedir. 
Bu sayede yerel faktörler ve coğrafi işaretli ürünlerin söz konusu örgütler tarafından alınması-
nın da önü açılmaktadır.  

 

Özellikle Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede önem kazanan yerel unsurla-
rın harekete geçilerek kırsal kalkınmanın önünün açılması öncelikli hedefler arasında yer almak-
tadır. Üretici, tüketici, sivil toplum kuruluşları gibi yerel unsurların birlikte hareket ederek kül-
türel mirasa sahip çıkılması özellikle tarımsal alanda önem kazanmakta, bu birlikteliği ise belirli 
bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da kalitesi, ünü veya diğer karakteristik özel-

likleri bakımından coğrafi kaynağına atfedilen, bir bölgeyi temsil eden sınaî mülkiyet hakkı ola-
rak tanımlanan coğrafi işaretler sağlamaktadır. Söz konusu işaret, tüm özelliklerini bulunduğu 
yerin elverişli doğal koşullarından alan bir tarımsal ürünü ya da tamamen üretim yöresindeki be-
şeri faktörün üretim gelenek ve teknikleri ile bilgi ve becerisinden kaynaklanan özgün bir ürünü 
ifade etmektedir. Aslında bir fikri mülkiyet hakkı ve resmi bir kalite işareti olan coğrafi işaret-

ler; üreticiyi ve tüketiciyi koruyan, bilgi asimetrisinin giderilmesinde önemli rol oynayan ve niş 
pazarlara ulaşmayı sağlayarak ticareti geliştiren özellikleri ile günümüzde vazgeçilmez bir ko-
numda yer almaktadır. Ayrıca katma değer ve istihdam yaratan, kırsal nüfusu yerinde tutan, 
üretim çeşitliliğini teşvik eden ve aynı zamanda özgün ürünlerin gelişmesini sağlayan bu işaret-
ler, artık gerçek bir kırsal kalkınma aracına dönüşmüştür. Ülkemiz ölçeğinde bu araçtan bekle-

nen getirilere tam olarak ulaşabilmesi için; tescillerin yanında, denetim ve yönetişim mekanizma-
larının eksiksiz oluşturulması ve yürütülmesi kaçınılmaz görünmektedir. Ayrıca içinde bulunduğu-
muz yıl itibariyle yasal olarak da zorunlu hale gelen amblem kullanımının yaygınlaştırılması ve ge-
niş kitlelere tanıtılması da uzun vadede kırsal kalkınmaya olumlu yansıyacaktır. 
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YÜCİTA DÜNYA GAZETESİNİN ÇIKARDIĞI  “COĞRAFİ İŞARETLİ 100 

ÜRÜN” KİTAPÇIĞINDA 

 

Dünya Gazetesi Mart 2018’de yayınladığı ve coğrafi işaretli ürünlerden 100 tanesini tanıttığı 
kitapçıkta, YÜciTA’ya da yer verdi. Bu kapsamda YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu 
tarafından kaleme alınan “Cİ Yönetişimi ve Denetimi Konusunda Etkin Bir Yapı Kurulmalı” başlıklı 
çalışması, ilgililer için son derece önemli ve yararlı bulundu.  

 

Dünya Gazetesi’nin Seçici Kurulu tarafından belirlenen, küresel bilinilirlikleri ve marka potansi-

yelleri ile öne çıkan coğrafi işaretli ürünlerimizden 100’ünün hikayesini, tarihsel kökenlerini, 
ayırt edici özelliklerini ve bölge üzerindeki etkilerinin aktarıldığı 134 sayfadan oluşan kitapçık, 
Alev Arslan ve Murat Aydın editörlüğünde okuyucuya sunuldu. Türkiye’nin bu alandaki gücü ve 
potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışma, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesinin 
ürünü olarak değerlendirilmekte.  

 

Kitapçıkta Cİ’nin uluslararası boyuttaki önemini, potansiyelini, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ülkemiz 
açısından adeta bir dönüm noktası olduğunu ve özellikle Cİ uygulamasının popülizme kurban git-
memesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, tescil sahibinin hak ve sorumlulukları-
na da değinmiştir.  

 

 

YÜCİTA olarak bu güzel ve aynı zamanda da yararlı projeyi hayata geçirdiği için Dünya Gazete-
si’ne teşekkürü borç biliriz… 
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YÜciTA DÜNYA GAZETESİNDE 

 

Dünya gazetesinin   mart ayı başında ayrı basım olarak gerçekleştirilen « Türkiye’nin Coğrafi 
İşaretleri :100 Ürün » temalı yayınında   Prof. Dr.  YAVUZ TEKELİOĞLU’nun  « Cİ yönetişi-
mi ve denetimi konusunda etkin bir yapı kurulmalı » başlığını taşıyan makalesi yer aldı. 
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MAKALE 

 

Cİ YÖNETİŞİMİ VE DENETİMİ KONUSUNDA ETKİN BİR YAPI  

KURULMALI 

 

Prof. Dr.  YAVUZ TEKELİOĞLU  

 

Kökenleri eski Mısır ve Yunan’a kadar inen Coğrafi İşaret(ler)(Cİ), 1995 yılında  kurulan Dünya 
Ticaret Örgütü  (DTÖ) ve o çerçevede imzalanan “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakla-

rı” (TRIPS) Anlaşması ile Türkiye dahil  imzacı  ülkelerin tümünde yasal koruma altına alındı.. 
DTÖ’ne bağlı “Uluslararası Ticaret Merkezi”nin verilerine göre dünyada halen yasal olarak koru-
nan 10 bin’in  üzerinde Cİ bulunmaktadır. Bunun yaklaşık üçte biri Avrupa Birliği’nde (AB), %10’u 
da gelişmekte olan ülkelerde yer alıyor.   

 

Cİ üretici ve tüketicileri haksız rekabete karşı korumakta, üreticiler için yüksek satış fiyatları 

(premium price) sunuyor. Piyasalardaki bilgi asimetrisini gidererek, tüketicilerin doğru tercih 
yapmalarını sağlıyor..  Ayrıca yaratılan  istihdam ve gelirle kırsal nüfusu yerinde tutan Cİ, aynı 
zamanda  kayda değer bir   kırsal kalkınma aracı rolü oynuyor..  

 

AB’de Cİ’li ürünlerin toplam cirosu 55 milyar euro’ya ulaştı 

 

AB ülkelerinin hali hazırda   bin750’si şarapta, bin 424’ü de tarım ve gıda ürünlerinde olmak 
üzere  toplam 3 bin 174 tescilli Cİ’i bulunuyor. . Tarım ve gıda ürünlerinin  başında  İtalya (295)  
tesciile İtalya bulunuyor.  İtalya’yı 245 ürünle Fransa , 195 ürünle  İspanya ve 168 ürünle  
Portekiz izliyor.. Beşinci sırada yer alan ve büyüklüğü bizim yedi de birimiz kadar 
olan Yunanista’nın ise AB’den alınan  tam 106 tescili bulunuyor.. AB Komisyonu’nun  yayınladığı  
bir rapora göre 2014 yılında  AB’de, Cİ’li ürünlerin  toplam cirosu 55 milyar Avro’ya ulaştı  ve 
tescilli  Cİ’li ürünlerin  fiyatı tescilli olmayanlara göre  2,25 katı daha yüksek.  
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MAKALE 

 

Türkiye Cİ potansiyeli oldukça yüksek bir ülke 

 

 Türkiye, dünyanın hiç bir ülkesinin sahip olmadığı   değişik  eko sistemleri ve olağanüstü zengin 
gastronomisi ile Cİ potansiyeli oldukça yüksek bir ülke. Bunun başarılı bir Cİ yönetişimi  ile 

değerlendirilmesi    ekonomiye kayda değer    ivme kazandıracak.   

Türkiye’de Cİ’in korunması 1995 yılında “Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 555 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname”(KHK) ile başladı. Bu KHK,  AB 1992/2081 sayılı tüzüğünden uyar-

landı  ve  büyük eksikliklerine rağmen 10 ocak 2017 tarihine kadar uygulandı. 1996’dan 2017 yılı 
başına kadar Türk Patent Enstitüsü tarafından 198  ürünün Cİ  tescili yapıldı..Fakat yılda 
ortalama 9-10 tescilin  verildiği  bu dönemde  uygulamalar sadece tescillerle sınırlı kaldı.  Sis-
temin özünü oluşturan Cİ yönetişimi ve denetimi konularında  maalesef bir  mesafe alınamadı. 

 

Sınai Mülkiyet Kanunu Türkiye’de yeni bir dönem başlattı 

 

Kaybedilen bu 21 yılın ardından 10 ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Sınai Mülkiyet 
Kanunu”  Cİ için yeni bir dönemi başlattı.. Nitekim beş  kitaptan oluşan kanunun  ikinci kitabı  Cİ 
korumasına yönelik olup “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı” başlığını taşıyor. Tescil süre ve 
maliyetlerinin azaltılması,  amblem kullanımına geçiş, eski tescillerde revizyon olanağı, dene-
timlerin bir yıla indirilmesi ve en önemlisi yeni ismiyle “Türk Patent ve Marka Kurumu” 

bünyesinde bir “Coğrafi İşaretler Dairesi”nin kurulması getirilen temel yenilikler  olarak 
sıralanabilir. 

Türkiye’de tescil başvurularında kayda değer bir artış yaşanıyor. Tescil taleplerindeki bu artışı 
Türk Patent Kurumu tarafından tescillenen  ürün sayılarındaki artış izledi.Türk Patent izah 
edilemeyen  bir nedenle  2017 yılında 100 tescil verilmesini öngördü.. Böylece   aralık ayı sonuna 
kadar tam 105 Cİ’in tescilini gerçekleştirdi.  Yıl sonunda tescillenen  Cİ sayımız 303’e ulaşarak 
AB’nin bir numarası İtalya ve iki numarası Fransa’yı geride bıraktı. 
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MAKALE 

Cİ uygulaması popülizme kurban edilmemeli 

Gelişmeleri çok yakından izleyen araştırma ağımız YÜciTA, 20 Aralık 2017 tarihinde yayınladığı 
basın bildirisi ile bu konudaki endişelerini  kamuoyu ile paylaştı. Nitekim böyle bir durum bugüne  
kadar  yaşanmadı. . Örneğin Cİ’in beşiği 28 ülkeli AB’de 2017 yılında tescillenen Cİ sayısı  
sadece 38’di. Başka bir ifadeyle   ülke başına düşen tescil sayısı 2 bile değildir. Bir yerlere hoş 
görünmek  adına yapılan   bu aceleci  uygulama Cİ’in popülizme kurban edildiği endişelerini  

güçlendiriyor. 

Türkiye’de  bugün itibariyle tescillenen   320, tescil bekleyen de 407 ürün bulunuyor.   AB’den 
alınmış sadece 3 tescilimiz vardır.  Bunlar Antep baklavası, Aydın İnciri ve Malatya kayısısı olup, 
11 ürünümüz de AB Komisyon’unda tescil bekliyor.        

Öte yandan Cİ’le ilgili   gelişmelerden biri de  amblem kullanımının 10 ocak 2018 tarihi itibariyle   
zorunlu hale getirilmesidir. Bu uygulamanın zamanında  hayata  geçirilmesi ile  Türkiye’nin  Cİ 
serüveninde 10 Ocak 2018 tarihi bir milat olarak tarihteki yerini aldı.     
Pazarlanan  ürünler üzerinde yer alacak amblemler bu ürünlerin Cİ tescil belgelerindeki ku-
rallara göre üretildiğinin devletçe garanti edildiğini gösteren resmi kalite işaretleri olup tüketi-
cilerin   aldatılma ve yanıltılmalarını engellerken, Cİ tecavüzlerine de son vererek üreticilerimizi 
haksız rekabete karşı koruyacak. Ancak tüketicilere ilk defa tanışacakları bu yeni    düzen-
lemelerle  ilgili olarak gerekli bilgilendirme yapılmalı.  Özellikle yoğun TV spotları ile kamu oyu   
Cİ ve amblemler     konusunda bilgilendirilmelidir. 

 

Tescil sahibinin hakları olduğu gibi sorumlulukları da var   

“Sınai Mülkiyet Yasası” Cİ alanında  Türkiye  açısından   yeni bir  dönemi  başlattı. Cİ’in popüliz-
me alet edilmeyeceğini umduğumuz bu yeni dönemde  tescillerin yasada öngörüldüğü gibi daha 
çok üretici gruplarınca alınması konusunda çaba harcanmalıdır.Yasada tescil alan kurumların so-
rumlulukları konusunda hiçbir hüküm bulunmuyor. Oysa tescil sahibinin tescilden doğan hakları 
olduğu gibi sorumlulukları da var. Cİ yönetişimi ile ilgili bu sorumluluklar yerine getirilmezse sis-
temin yürümesi  mümkün değil. Bu  nedenle yasaya “tescil sahibinin sorumlulukları”nı  belirten 
ilgili madde ivedilikle eklenmeli.  

Cİ Türkiye için büyük imkanlar sunuyor. Bu potansiyel iyi değerlendirilmeli. Araştırma ağımız 
YÜciTA’nın yıllardır  mücadelesini verdiği “Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü” mutlaka kurul-
malıdır. 
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YÜciTA  ‘’FRANSIZ LEZZET GÜNÜ’’nde   
 
UNESCO  2010 yılında rituelleri ve prezentasyonu ile « Fransız usulü yemeği » İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel Mirası listesine  aldı. Böylece ilk defa bir ülkenin Gastronomisi bu statüye ka-
vuştu. Fransız yemeği davetlilerin « güzel yemek » ve « güzel içmek » sanatını yaşadıkları bir 
şölendir. Bu gastronomik yemek iyi belirlenmiş bir şemaya uymak zorundadır.  Bir aperetifle 
başlar,  bir kaç çeşitten oluşan antreyi  sebze garnitürlü  et ya da balıktan oluşan ana yemek 
takip eder, daha sonra üzerinde çok  çeşitli    peynirlerin yer aldığı peynir platosu masaya gelir, 
onu da     tatlı izler    ve yemek  bir dijestifle son bulur Yaşam biçimindeki gelişmelere rağmen 
Fransa bu özvarlığını korumak için büyük çaba harcamaktadır.. Nitekim dört yıldır  her 21 Mart-
ta  Fransız Gastronomisi bütün dünyada     « Fransız lezzet günü » ile   kutlanmaktadır. Dünya-
da tek olan bu uygulama 5 kıtada, 150’den fazla ülkede gerçekleştirilmektedir. Bu yıl ,  3 300 
restoran ve 150 Fransa Büyükelçiliği kutlamalara katılmış ve bu vesile ile  yenilerde vefat etmiş 
olan büyük şef Paul Bocuse’de  anılmıştır.  
 
YÜciTA bu çerçevede  Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından  22 Mart 2018 tari-
hinde gerçekleştirilen « Fransız Lezzet Günü » etkinliklerine   katıldı.  Fransızca okutman 
Charlotte CODRON ve öğrencileri tarafından düzenlenen bu sempatik ve başarılı organizasyon-
da 
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YÜciTA, ÇİFTÇİ TV’nin CANLI YAYIN KONUĞU   

28 Mart 2018 Çarşamba günü sabahı,  Sayın Taner Öztürk tarafından gerçekleştirilen program-
da ülkemizde  Coğrafi İşaretlerle ilgili son gelişmeler , sorunlar, amblem kullanımı ve  Fransa’nın  

uluslararası üne sahip, Coğrafi İşareti “Agen Kuru Eriği” üzerinde konuştuk.      
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YÜciTA 21. LYONLAR AKDENİZ KONFERANSINDA  

16 Mart 2018 tarihinde  Antalya’da düzenlenen ‘’21. Lyonlar Akdeniz Konferansı’’nın 
1.oturumunda   Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU  Keynote Speaker  olarak « Akdeniz ülkelerinde 
Coğrafi İşaretler » konulu bir  sunum yaptı.   Fransızca yapılan sunumda Kuzey Afrika   ülkeleri 

dahil Akdeniz ülkelerinde yöresel ürünler ve Coğrafi İşaretler   irdelenerek Akdeniz ülkelerinin 
konu ile ilgili zenginliği ortaya konuldu.     

 
21st MEDITERRANEAN LIONS CONFERENCE 

ANTALYA 2018 

 

13:00-14:00 LUNCH 
14:00-16:00 1st SESSION: ECONOMY ENVIRONMENT and LOCAL PRODUCTS   
                        (Akra Hotel Main Meeting Room)                      
                        
                        Co-Chairperson   :  ID Sandro CASTELLANA 
      Vice-Chairperson :  PID  Oya SEBÜK 
      Secretary              :  VDG  Zeynep KOCASİNAN         
   
                       1. Keynote Speaker:  Prof. Dr. Yavuz TEKELIOĞLU  ( YÜciTA) 

    2  Food surpluses as an opportunity,  DG Marko GOSPODJINAČKI, D129 Slove-
nia 
    3. Mediterranean culinary culture, Ln. Nursel Artun ULUCAM, Uskudar L.C. D.118
-Y         

                       4. Des abeilles et des hommes, Ln. Abdelhak TRACHE, Oran Méditerranée L.C. 
D.415          Algeria  

    5.  Local food specialities and tourist’s desicion to revisit a destination, Ln. 
Tuna   KARATEPE, Magusa Kale L.C. (Undistricted Clubs of North Cyprus) 

6. Culture hydroponique - Application dans une école de handicap mental, Ln. 
Servet CİVELEK, Istanbul Kadıköy L.C. D.118-Y Turkey 

7.  The vine: valuable resource in the Mediterranean area, PDG Franco MARCHE-
SANI, MD.108 Italy 
8. Last Exit To Hope-Olive, Dr. Zerrin ÖZTÜREL, Akik L.C. D.118-E Turkey 

9. The economy based on local products is essential for the development of the 
territory,   PCC   Stefano Camurri PILONI, MD.108 Italy                                        
10. Siyez Wheat, Ln. Banu Demet SÖNMEZ Cağaloğlu İki L.C. D.118-E Turkey 
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YÜciTA 21. LYONLAR AKDENİZ KONFERANSINDA  
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DOĞU MARMARA TARIM FUARI’NDAYDIK 

 

11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde TÜYAP Anadolu Fuar-
ları A.Ş. tarafından Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı dü-
zenlenmiştir. Düzenlenen bu fuara, YÜciTA üyemiz Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi 
Cem KÖSEMECİ katılım sağlayarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde “Coğrafi 
İşaretlerin Kırsal Kalkınmadaki Önemi” başlıklı bir sunum yapmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜciTA tanıtımıyla başlayan sunum; coğrafi işaretler, 

amblem kullanımı ve denetimin önemi vurgulanmış; bakanlık 
yetkilileri, üretici grupları ve ilgili fuar ziyaretçilerinin 
dinleyici olarak katıldığı bu programda coğrafi işaret-
lerin tarım ve gıda ürünlerine sağlayacağı katma değer ve 
dolayısıyla kırsal kalkınmaya katkısı çeşitli tarım ve gıda ürünleriyle örneklendirilerek anlatıl-

mıştır. 
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YÜCİTA, COĞRAFİ İŞARET- LERLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR YA-

YININ  

ÖNSÖZÜNDE 

ET ve SÜT Kurumu, Şubat 2018 tarihinde Et & Süt ve türevlerinin konusunu oluşturduğu  “Coğrafi 
İşaretli Et ve Süt Ürünleri” başlığını taşıyan özgün bir çalışma yayınladı. 207 sayfa olarak yayınla-
nan kitabın ilk kısmı Coğrafi İşaret kavramını tanıtmakta, konunun önemini anlatmakta, daha sonra 
ulusal ve uluslararası mevzuattan bahsetmektedir. İkinci kısım; toplam 40 il ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetin’de Coğrafi İşaretli 14 süt ve süt ürününü, 44 et ve et ürününü tanıtmaktadır. Her ta-
nıtım Coğrafi İşaret tescil belgesini, ilgili tarifleri ve görselleri içermektedir.  
YÜciTA bu ciddi  çalışmanın  önsözünde yer aldı. Önemli bir kurumun çok ses getiren böyle ciddi bir 
çalışmasında YÜciTA’nın hakkının teslim edilmesi tüm üyelerimizi son derecede mutlandırdı  ve  he-
pimize cesaret verdi. Buradan da çıktığı gibi  YÜciTA artık ulusal bir olgu. 

YÜciTA olarak böyle bir çalışmayı Türkiye’ye kazandırdıkları için ET ve SÜT Kurumuna,  Araştırma 
Ağımızla ilgili güzel sözleri için de Yayın Yönetmeni ve Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Baş-
kanı sayın  Ferda YILDIRIM’a yürekten teşekkür ederiz.  
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ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞI ORGANİZASYONU (ORIGIN)’İN  
20 MART 2018 TARİHLİ BASIN BİLDİRİSİ 

 
AB’nin Cİ’leri Kapsayan İkili Anlaşmalarında Basitleştirme:  

OriGIn AB Politika Gündemini Belirliyor 
 

“OriGIn’in Başkanı Sayın Claude Vermot-Desroches OriGIn'in kuruluşundan on beş yıl 
sonra, daha hedefe yönelik bölgesel faaliyetler aracılığıyla küresel eylemleri destekle-

me ihtiyacını hissettiklerini ileri sürdü. OriGIn AB, Avrupa Cİ gruplarının güçlendirilme-
sine yardımcı olacak Avrupa düzeyinde diyalog ve politika kampanyalarını koordine ede-

ceğini belirtti. 
 

OriGIn Genel Müdürü Sayın Massimo Vittori Avrupa Birliği’nin Coğrafi İşaretlerin hem 
iç pazarda hem de üçüncü ülkelerde korunmasına yönelik önemli sonuçlar elde ettiğini 
belirtti. Bundan sonraki amaçlarının AB'nin Cİ'leri kapsayan ikili anlaşmalarını basitleş-
tirerek ve rafine hale getirerek optimize etmek olduğunu açıkladı. Örneğin Cİ grupları-
nın görüşmelerde daha iyi temsil edilmesi bu yönde ilk adım olarak gösterilebilir. Tarım 
ve Kırsal Kalkınma Komitesi üyesi Sayın Michel Dantin ise bir sonraki reformların, özel-
likle Ortak Tarım Politikasının, Cİ’lerin üst seviyede korunmasını ve üretimin yönetilmesi 
için gerekli araçların oluşturulmasını sağlaması gerektiğini söyledi. 
 
Tarım ve Kırsal Kalkınma Komitesi Başkan Yardımcısı Sayın Paolo De Castro  
 
Avrupa Komisyonu’nun Avrupa'nın tarım-gıda mirasının korunması için Coğrafi İşaretle-
rin tanınmasını vazgeçilmez bulmakta ve ticari müzakerelerin en önemli unsuru olduğunu 
ileri sürmektedir. Ayrıca, Coğrafi İşaretlerin Avrupa dışında da korunmasının çok önem-
li olduğunu vurgulamakta ve bunun gelecek anlaşmaların gündemi haline geleceğini söyle-
mektedir.” 
 
Özetleyerek çeviren: Selim Çağatay 
 
Türkiye’de ideal bir Cİ sisteminin oluşturulması için 6 yıldır emek harcayan YüciTA’nın 
hedefleri ve önerileri açısından AB’den uzakta olmadığı görülmektedir. Cİ’ler sadece 
yurtiçinde kullanılacak bir kalkınma aracı değil kırsal kesimi, tarım-gıda sektörünü ilgi-
lendiren ve Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalarda önem verilmesi, uz-
man bir grup tarafından üzerinde özel çalışma yapılması gereken bir konudur. 
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TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TÜKETİLEN PEYNİRİ; BEYAZ PEYNİR  

 

Beyaz peynir tüm Türkiye’de, ağırlıkla Trakya, Marma-
ra, Ege hattında üretilir ancak Edirne ve Ezine peynir-
lerinin hak ettikleri özel bir namı vardır. Bölgenin sütü, 
doğal mayası ve mayayı veren usta ellerin sağladığı bu 
şöhreti Türk Patent ve Marka Kurumu, 2004 yılında 
Edirne Beyaz Peyniri’ne verdiği “Mahreç” ve 2006 yılın-
da Ezine Peyniri’ne verdiği “Menşe” Coğrafi İşaret 
Tescil Belgeleri ile koruma altına almıştır.  

 

1- Beyaz peyniri nasıl tanımlarız?  

 

Beyaz Peynir Türkiye’nin en çok tüketilen peynirlerinin ba-
şında yer alır. Ülkenin hemen her noktasında aile üretimi 
olarak evlerde, mandıralarda ve süt ürünleri işleyen enteg-
re tesislerde üretimi yapılmaktadır. Bu üretimlerin her 
biri farklı tat ve karakterlerde “Beyaz Peynir”i temsil ederler.  
Paçal tabir edilen koyun, keçi, az miktarda inek sütü ile yapılan geleneksel beyaz peynirler en az 
7 ay salamurada olgunlaştıklarında aranan lezzet ve yapıya ulaşırlar. İdeal bir beyaz peynir gör-
sel ve yapısal olarak 10-15 cm’lik küpler haline, beyaz renge dönük açık krem renkte, az göze-
nekli yumuşak ve yarı sert yapısıyla kırılmadan kesilebilen özellikte, tatlımsı, tuzlu, ekşimsi aro-
maların bir araya geldiği bir tat zenginliğine sahiptir. 
 
2- Türkiye'nin beyaz peynirleri denilince aklımıza neler geliyor? Kaç çeşit beyaz peynir var 
ve neye göre çeşitlere ayrılıyor? 

Beyaz Peynir ticari boyutta Trakya, Marmara, Ege ve Orta Anadolu’da yaygın olarak üretilmek-
tedir. Bununla birlikte tüm Türkiye kırsalında  aile içi üretimi en yoğun yapılan peynir olduğundan 
sayı vermek yanıltıcı olabilir. Her yöre kendi görgü, bilgi, örf ve adetlerine göre çeşitli salamu-
ralı beyaz peynir üretmektedir. Ülkemizde 200’den fazla çeşidi olan yöresel peynirlerimizin 

üretim yöntemleri benzerlik göstermekle beraber coğrafi farklılıklar, kullanılan malzemelerin 
özgünlüğü ve yöreselliği, insanımızın yarattığı kültür, peynirlere farklılık katmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında Edirne ve Biga Yarımadası’nda, özellikle Ezine’de yapılan Beyaz peynirlerin 

Türkiye’nin en değerlisi kabul edildiğini söyleyebiliriz.  Etkin ayırt edici özellikler içeren bu pey-
nirleri Türk Patent ve Marka Kurumu 2004  yılında Edirne Beyaz Peyniri’ne “Mahreç” 2006 yılın-
da Ezine Peyniri’ne “Menşe” tanımlaması ile Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile koruma altına al-
mıştır.  
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TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TÜKETİLEN PEYNİRİ; BEYAZ PEYNİR  

 

Beyaz peynir tüm Türkiye’de, ağırlıkla Trakya, Marmara, Ege hattında üretilir ancak Edir-
ne ve Ezine peynirlerinin hak ettikleri özel bir namı vardır. Bölgenin sütü, doğal mayası ve 
mayayı veren usta ellerin sağladığı bu şöhreti Türk Patent ve Marka Kurumu, 2004 yılında 
Edirne Beyaz Peyniri’ne verdiği “Mahreç” ve 2006 yılında Ezine Peyniri’ne verdiği “Menşe” 
Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri ile koruma altına almıştır.  

 

1- Beyaz peyniri nasıl tanımlarız?  

Beyaz Peynir Türkiye’nin en çok tüketilen peynirlerinin başında yer alır. Ülkenin hemen her nok-
tasında aile üretimi olarak evlerde, mandıralarda ve süt ürünleri işleyen entegre tesislerde üre-
timi yapılmaktadır. Bu üretimlerin her biri farklı tat ve karakterlerde “Beyaz Peynir”i temsil 
ederler.  
Paçal tabir edilen koyun, keçi, az miktarda inek sütü ile yapılan geleneksel beyaz peynirler en az 
7 ay salamurada olgunlaştıklarında aranan lezzet ve yapıya ulaşırlar. İdeal bir beyaz peynir gör-
sel ve yapısal olarak 10-15 cm’lik küpler haline, beyaz renge dönük açık krem renkte, az göze-
nekli yumuşak ve yarı sert yapısıyla kırılmadan kesilebilen özellikte, tatlımsı, tuzlu, ekşimsi aro-
maların bir araya geldiği bir tat zenginliğine sahiptir. 
 
 
2- Türkiye'nin beyaz peynirleri denilince aklımıza neler geliyor? Kaç çeşit beyaz peynir var 
ve neye göre çeşitlere ayrılıyor? 

Beyaz Peynir ticari boyutta Trakya, Marmara, Ege ve Orta Anadolu’da yaygın olarak üretilmek-
tedir. Bununla birlikte tüm Türkiye kırsalında  aile içi üretimi en yoğun yapılan peynir olduğundan 
sayı vermek yanıltıcı olabilir. Her yöre kendi görgü, bilgi, örf ve adetlerine göre çeşitli salamu-

ralı beyaz peynir üretmektedir. Ülkemizde 200’den fazla çeşidi olan yöresel peynirlerimizin 
üretim yöntemleri benzerlik göstermekle beraber coğrafi farklılıklar, kullanılan malzemelerin 
özgünlüğü ve yöreselliği, insanımızın yarattığı kültür, peynirlere farklılık katmaktadır. 

 

Bu bilgiler ışığında Edirne ve Biga Yarımadası’nda, özellikle Ezine’de yapılan Beyaz peynirlerin 
Türkiye’nin en değerlisi kabul edildiğini söyleyebiliriz.  Etkin ayırt edici özellikler içeren bu pey-

nirleri Türk Patent ve Marka Kurumu 2004  yılında Edirne Beyaz Peyniri’ne “Mahreç” 2006 yılın-
da Ezine Peyniri’ne “Menşe” tanımlaması ile Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile koruma altına al-
mıştır.  
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Ezine peyniri tam yağlı koyun, keçi, inek sütlerinden mart-temmuz ayları arasında üretilen ve 
salamuralı tenekelerde olgunlaştırılan peynir grubunda yer alır.  Ürünün kalitesi, geleneksel üre-
tim metodu ile coğrafi kaynağı arasındaki sıkı bağı simgelemek için tescillendiğinden sütlerin 

Ezine, Bayramiç, Ayvacık ve Çan civarındaki köylerden, Tahirova, sakız, dağlıç ırkları ve bu ırkla-
rın melezi koyunlar, Holstein türü kültür inekleri ve karakeçi ırklarından sağlanması gerekmek-
tedir. Yabani kekik, mercanköşk, güveyotu, adaçayı, tüylü nane, oğulotu, kara yonca gibi kokulu 
bitkiler ve doğal su kaynakları ile beslenen sürülerden elde edilen yöre sütü, peynire kendine 
özgü bir tat ve aroma kazandırmaktadır. Süt içeriği %40-55 koyun %40 keçi ve en fazla %15 

inek sütlerinden oluşmakta, doğal maya ve geleneksel peynir ustalığı ile birleşen bu özellikler 
eşsiz Ezine Peyniri’ni ortaya çıkarmaktadır.  
Suları bol Edirne ilimizin peyniri de tıpkı Ezine’ninki gibi oldukça değerlidir. Eskiden tamamı ko-
yun sütünden üç aylık bahar döneminde yapılan peynir, koyun sürülerinin azalmasıyla inek ve keçi 
sütlerinin kullanımıyla da üretilmektedir. Peynir, Edirne İli’nin Tunca, Meriç, Arda ve Ergene 
akarsularının yarattığı deltalarda bölgeye mahsus iklimin yarattığı bitki örtüsünde yöreye ait 
otlar ve kekik ile beslenen koyun, keçi, inek sütlerinden sadece doğal maya ve tuz ilavesiyle üre-
tilmektedir.  

3- İnek, koyun ve keçi beyaz peynirleri arasında ne gibi farklar var? 

Beyaz peynir her tür sütten tam yağlı, az yağlı, yağsız çeşitleriyle karşımıza çıkar.  
Tek süt tipleriyle üretildiği gibi, paçal tabir edilen  inek, keçi ve koyun sütü karışımlarından da 
üretilir. Geleneksel yöntem  tam yağlı koyun sütüyle üretilmesidir. Koyun sütündeki yüksek kuru 
madde miktarı ve yağ oranı peynirin orijinal ve geleneksel lezzetinin esasıdır. İnek sütüyle yapı-
lan beyaz peynirlerin kuru madde oranı ve besin değeri koyun sütüne göre daha düşük olduğun-
dan fiyatı da ucuzdur. 10 kg koyun sütünden yaklaşık 2,5 kg peynir elde edilirken, aynı miktarda 
inek sütünden yalnızca 1,5 kg peynir elde edilmektedir.  
 

4- Beyaz peynir alırken nelere dikkat edilmeli? Kaliteli ve sağlıklı bir beyaz peyniri nasıl 
anlarız? 

Peynir yaşayan bir olgudur. Kullanılan sütün kaynağından, hijyen şartlarına, fermantasyon sıra-
sındaki işlemlerden, olgunlaştırma ve bekletilme sürecine kadar değişen pek çok neden kalitesini 
etkiler. Bu etkilerin sonuçları sadece damak tadına güvenilerek tespit edilemez. Bu nedenle pey-
niri alırken beş duyuyu kullanmak önemlidir. Peynirin fiziksel görünümü, dokusu, sıcaklığı, tadı ve 
kokusu toplam bir lezzet algısı oluşturarak kendisini anlatır. 
Peynir, temiz ve soğuk ortamlardan temin edilmelidir. Sirkülasyonu yüksek, ürününü tanıyan, 
kaynağını bilen satış noktalarından, sıklıkla, tüketilecek kadar satın almak idealdir. 
Peynirin iç yüzey rengi natürel görünümlü, net ve parlak olmalı, iyi bir beyaz peynir kesildiğinde 
ayna gibi parlamalıdır.  Beyaz peynirin az sayıda gözeneğe sahip olması önemlidir. Fazla sayıda 
gözenek üretim aşamasında peynirin su tutması ve  bakteri oranının yüksekliğini gösterir. 
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Beyaz peyniri saklama ve olgunlaştırma sürecinde salamura yöntemi kullanılır. Bu yöntem peyni-
rin içeriğine olduğu kadar, tat ve aromasına, sertlik ya da yumuşaklığına da etki eder. Her pey-
nir, karakterine özgü tat, koku ve aromalarını, ana kaynağı sütle başlayan, üretim sürecinde de-
vam eden, özellikle de olgunlaşma dönemindeki kimyasal reaksiyonlar ile protein ve yağ parçalan-
malarının sonucunda elde eder. Olgunlaşmanın doğru gerçekleşmemesi peynirin tat, koku ve aro-
malarını da olumsuz etkiler. Beyaz peynir, en az üç aylık bir olgunlaşma sürecinin ardından tüke-
time hazır hale gelir. Bizce minimum 7 ay hatta bir yıla varan olgunlaştırmalarda, istenen sertlik 
ve pürüzsüzlükte güçlenen yapısı ile tatlımsı, tuzlu, ekşi lezzetleri bir araya toplayan kompleks 
bir tada ulaşır. Bu noktada yukarıda belirttiğimiz özellikler sahip peynirler kaliteli peynir arayı-
şımıza cevap verecektir.  
Peynir alırken dikkat edilecek son aşama fiyat kalite dengesidir. Kaliteli ve sağlıklı bir peynirde 
en önemli kriter peynirin sadece sütten, ek katkılar kullanılmadan üretildiğinden emin olmaktır. 
Peynir için kullanılan süte bağlı olarak, 1 kilo peynir en az 4 en fazla 11 litreden hazırlanır. Bu 
bilgiye sütlerin ortalama kilo fiyatları eklendiğinde taze bir peynirin çıplak maliyeti bulunur. 
Üretim süreci, olgunlaşma, fire ve diğer maliyetler de düşünülürse doğal bir peynirin ortalama 
fiyatı konusunda genel bir fikir sahibi olmak mümkündür.  
 
5- Beyaz peyniri muhafaza ederken ve tüketirken nelere dikkat edilmeli? 

Peynir çok soğuk olmayan serin ve rutubetli ortamları tercih eder. Çok soğuk, peynirin tadını 
acılaştırır; fazla ılık ortamsa hızlı olgunlaşmaya ve bozulmaya sebep olur. Bu nedenle peynirler 
serin, karanlık, rutubetli fakat iyi havalandırılmış ortamlarda, +4 ila +8 °C’de saklanır. 
 
Karanlık önemlidir. Peynirin içindeki yağ ışığa karşı duyarlıdır ve ışık değişimleri tadında farklı-
lıklara neden olur. Ortam rutubeti ise peynirin gelişimi sırasında yavaş kuruması ve olgunlaşma-
sını doğru tamamlaması için hayati önem taşır. 
 
Peynirlerin iç nemleri ne kadar az ise buzdolabında o kadar uzun süre korunabilir. Tüketim ol-
gunluğu kazanmış peynirlerin dolaplarda dayanma süresi genel olarak, nem oranları yüksek yumu-
şak ve taze peynirler için birkaç gün, yarı sert peynirler için birkaç hafta, iç nemleri düşük tu-
lumlar, sert ve kabuklu peynirler için ise bir aydır. 
Yumuşak ve taze peynirler genelde olgunlaşmalarını tamamlamış olarak satılır ve buzdolabının 
üst rafında kapalı şekilde korunarak hızla tüketilmeleri uygun olur. Birkaç hafta bekletilebilen, 
yarı olgun peynirler orta raflarda ideal derecelerinde korunabilir. Olgun peynirleri ise nem oranı 
yüksek ve dengeli soğuğa sahip alt sebzeliklerde korumak tüketim sürecindeki kuruma ihtimalini 
azaltır. 
Berrin BAL ONUR & Neşe AKSOY BİBER   
Metin, Yazarların Breakfast Dergisi’nin Nisan-Mayıs 2018 sayısında çıkan yazısından derlenmiş-
tir . 
Fotoğraf : Ahmet Ağaoğlu  
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URLA SAKIZ ENGİNARI COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ 

Dr. Pınar Nacak 

 

İzmir ilinde “Yarımada” olarak adlandırılan Urla, Çeşme, Karaburun’un en popüler ürünü Urla Sa-
kız Enginarı coğrafi işaret tescili İzmir Ticaret Borsası çalışmaları sonucu gerçekleşti. 

Hem sağlık, hem de gastronomi anlamında oldukça ilgi çeken ve talebi sürekli artan bu ürünün 

pazarlama olanaklarını arttırılmasına, üreticilerin ve  ekonomik değerinin korunmasına ve sonuç-
ta bu ürünün yörede yarattığı ekonomik  ve sosyal gelişiminin daha etkin kılınmasına hizmet et-
mek amacı ile   çıkılan bu yolda, üründe nitel ve nicel olarak gelişme ağlanarak ve marka değeri 
yaratılarak üreticilere, sanayicilere,  restoran ve turizm işletmelerine kadar yarımadanın tüm 
ekonomik birimleri için önemli bir katma değer yaratılması mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan, Ülkemizde ve bölgemizde, coğrafi işaret niteliği taşıyan tarım ve gıda ürünleri-
nin, sadece yurtiçinde değil küresel boyutta da korunması ve tescil altına alınması büyük önem 
taşımaktadır.   Konu, hem ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel mirasının korunması hem de ülke 

ekonomisi için sağlanacak katma değerin yaratılması boyutlarından değerlendirilmelidir. Coğrafi  
İşaretleme, yöresel ürünlerin korunması, tanımlanması, tanıtılması anlamında oldukça önemli bir 
amaç/araç olarak  adlandırılabilir. Coğrafi İşaret, kültürel mirası ve geleneksel üretimin önemini 
vurgularken, o bölge üreticisi ile birlikte tohumu, toprağı, suyu, iklimi korumayı hedefleyen bir 
sistemdir. 

İzmir Ticaret Borsası 1891 yılından beri ülkemize ve tarım sektörüne başarıyla hizmet etmek-
tedir. Sektörün sorunlarını kendi sorunu olarak gören ve çözüm önerileri üreten Borsamız, yerli 
ürünleri ve yerli üretimi sonuna kadar destekliyor, tarıma katkı sağlayabilecek her türlü projeye 

imkânlar dâhilinde destek olmaya çalışıyoruz. 

Borsamız, bu bakış açısı ile sosyal sorumluluk kapsamında, 2003 yılında başladığı girişimle “Ege 
Pamuğu”, “Ege Sultani Üzümü” ve “Ege İnciri” ibareleri ile üç adet coğrafi işaret tescili almıştır. 
Bu işaretlere ilişkin logolarımız Borsamız denetimi ve takibi altında üyelerimizce kullanılmakta 
olup daha etkin kullanımı ve ürünlerin tanıtımı için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu üç ürüne 
ilaveten sağlıklı beslenmede önemi büyük olan ve Ege sofralarından eksik olmayan erkenci özelli-
ği ve kendine has lezzetiyle ön plana çıkan “Urla Sakız Enginarı” için coğrafi işareti, 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinden itibaren korunmak üzere 24.11.2017 
tarihinde Borsamızca tescil edilmiştir. “Urla Sakız Enginarı” ismiyle coğrafi işaret tescili, T.C. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Faruk ÖZLÜ’den, 09.02.2018 tarihinde Ege Üniversitesi 
Rektörlüğünce düzenlenen bir organizasyon kapsamında alınmış, aynı gün organizasyonda enginar 
bitkisi ve enginar yemeklerini tanıtan bir sergi de açılmıştır. 
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Geleneksel Ege sofralarının vazgeçilmez bir  lezzeti olan, erkenci özelliği ve kendine has lezze-
tiyle ön plana çıkan Sakız Enginarı coğrafi işaretinin tanıtımı ve pazarlaması için ilgili tüm pay-
daşlarla iletişime geçilmiştir. Hedef, çeşitli etkinlik ve çalışmalarla Urla Sakız Enginarı’nı başta 
Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektir. 

İvedilikle logo çalışması yapılmış ve logo oluşturulmuştur. Urla Sakız Enginarı coğrafi işaretinin 
de tanıtıldığı, Prof. Dr. Dursun EŞİYOK ve Dr. Eren AKÇİÇEK önderliğinde bir yazar ekibi ve 
Borsamız desteğinde  hazırlanan, “Kalbi Olan Lezzet ve Sağlık Sebzesi; Enginar” isimli bir kitap 
çalışması yapılmıştır.  

Ayrıca, Urla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile üreticilerin Coğrafi İşaret konusun-
da bilinçlendirilmesi amacıyla işbirliği çalışmaları başlamış ve il üretici toplantısı 23.03.2018 ta-
rihinde Urla’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya TRT’de iştirak etmiş, hem üreticilerle hem Urla, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile röportajlar yapılmış, enginar yemekleri tanıtılmış, 
beslenmedeki önemi konusunda bilgi aktarılmıştır.  

İzmir Ticaret Borsası Genel sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak “Enginar ve coğrafi İşaret” 

konulu bir sunum gerçekleştirmiş ve TRT’ye Urla Sakız Enginarı coğrafi işaret tescili çalışmaları 
ve etkileri konusunda görüş bildirmiştir. 

Daha sonraki hedef ise yarımadada yoğun enginar üreten köylerde üreticilerle ve restoran iş-

letmeleri ile toplantılar yapmaktır.  

İzmir Ticaret Borsası’nın Mart 2018 tarih ve 101 sayılı dergisinde Urla Sakız Enginarı’na geniş 
yer verilmiştir.  
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Urla Sakız Enginarı Coğrafi İşaret Tescili ve Tescilde Yer Alan Bilgiler 

Coğrafi işaret tescili başvuru sürecinde Urla Sakız Enginarı konusunda iştigal olan çevre kamu 
kurum ve kuruluşları ile üreticiler ve Enginar yemekleri yapan lokantalar ile de görüşmeler yapı-
larak bilgi edinilmiştir. Hazırlık sürecinin bilimsel ayağında ise Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dursun EŞİYOK ile çalışılmıştır.  

Urla Sakız Enginarı coğrafi işareti konusundaki bilgiler özetle şu şekildedir; 

• Tescil No : 245 

• Tescil Tarihi : 24.11.2017 

• Başvuru No : C2017/075 

• Başvuru Tarihi : 03.08.2017 

• Coğrafi İşaretin Adı : Urla Sakız Enginarı 

• Ürün / Ürün Grubu : İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar 

• Coğrafi İşaretin Türü : Menşe adı 

• Tescil Ettiren : İzmir Ticaret Borsası 

• Tescil Ettirenin Adresi : Gazi Bulvarı No:2 Konak İZMİR 

• Coğrafi Sınır : İzmir ilinde “Yarımada” olarak adlandırılan Urla, Çeşme, Karaburun, 

• Balçova ilçeleri ve Mordoğan yöresi. 

• Kullanım Biçimi : Urla Sakız Enginarı coğrafi işaretinin adı marka ile birlikte ürünün üze-

rinde kullanılabilecektir. Ürünün varsa ambalajı veya taşındığı kasalar üzerinde yer alması 
gereken diğer bilgilere ilaveten aşağıdaki logo yer alacaktır. 

 

Urla Sakız Enginarı Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri 

Sağlıklı beslenmede önemli bir sebze olan enginar (Cynara scolymus L.) ülkemizde İzmir, Aydın, 
Antalya, Adana, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Hatay illerinde yetiştirilmekte olup, 2015 yılı verile-
rine göre 8.823 dekar üretim alanı ve 11.094 ton üretim miktarı ile İzmir en çok yetiştirildiği 
ildir. Taze olduğu dönemde çiçek sapının öz kısmının çiçek tablası ile birlikte tüketildiği, ayrıca 
Aydın, Muğla ve İzmir illerinde taze yaprak saplarının da zeytinyağlı yemeklerinin yapıldığı bili-
nen enginarın potasyumca zengin bir sebze olduğu, içeriğindeki cynarin maddesi safra kesesi 
salgısını arttırdığı ve böylece karaciğerin daha rahat çalışmasını sağladığı bilimsel çalışmalarda 
kanıtlanmıştır. 
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İzmir Yarımadası haricindeki Ege ve Akdeniz kıyılarında da yetiştirilen sakız enginarının bu böl-
gelerde yetiştirildiğinde verim ve kalitede kayıp yaşandığı, çok yıllık özelliğini yitirdiği, erkenci-
lik özelliğinin zayıfladığı yani ürünün İzmir Yarımadasında yetiştirildiğinde kazandığı özelliklere 

ulaşamadığı tespit edilmiştir. 

Yarımada olarak adlandırılan Urla, Çeşme, Karaburun, Balçova ilçeleri ve Mordoğan Yöresi Sakız 
enginar çeşidi için çok elverişli iklim koşullarına sahiptir. Bölgede görülen ılık ve nemli iklim ko-

şulları Urla Sakız Enginarı üretimi için son derece elverişlidir. Urla Sakız Enginarı’nın optimum 
gelişme sıcaklığı 15-18°C'ler arasıdır. Yarımada, bu çeşit enginarın yetiştirildiği dönem olan Ey-
lül-Nisan ayları arası ılık ve nemli deniz iklimi koşullarına sahiptir. Deniz ikliminden uzaklaşıp iç 
kesimlere doğru gidildiğinde hem ılık iklim koşullarından hem de nemli iklim koşullarından uzakla-
şıldığı için ürünün verim ve kalite özellikleri kaybolmaktadır. Ilık ve nemli deniz ikliminden uzak-

laşıldığında sıcaklık ve nem düşmekte, don olayı oluşmakta yapraklar ve başlar zarar görmekte-
dir. 

Urla Sakız Enginarı’nın ayırt edici özelliği diğer enginar çeşitlerine göre çok erkenci olmasıdır. 

Kasım-Nisan aylarında hasat edilen Urla Sakız Enginarı’nın tüketici tercihi açısından sofralık 
olarak tüketilmesi, görünüm özellikleri açısından yapraklarının düz, başının su bardağı şeklinde 
yani silindir olması, çiçek tablasının diğer yerli çeşitlere göre çok geniş olmaması, ilk çıkan yap-
rakların kenarları düz ve parçalı olmayan yapıda, çiçek tablası fazla sıkı olmayan bir çeşit olması 
ise diğer ayırt edici bir özellikleridir. 

Urla Sakız Enginarı’nın sebze olarak değerlendirilen baş kısımları esas çiçeğini oluşturur. Tüke-
tilen kısım esasen bir çiçek tomurcuğudur. Ürünün çiçek tablasındaki yaprakları (brakte yaprak-
ları) ve çiçek tablası taze dönemde sebze olarak tüketilebilmektedir. Ülkemizdeki diğer yerli 
enginarların yapraklarının parçalı, baş kısımlarının Urla Sakız Enginarına nispeten büyük ve ba-
sık, çiçek tablalarının ise kalın ve etli olmaları nedeniyle taze tüketim yerine konserve sanayine 
uygun olmaları, hasat dönemlerinin Mayıs-Haziran olması özellikleriyle Urla Sakız Enginarından 
ayrılmaktadırlar. 
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Urla Sakız Enginarı Coğrafi İşaretinde Denetleme: 

 

Urla Sakız Enginarı’nın yukarıda belirtilen özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğine dair 
denetimler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine uygun olarak, İzmir Ticaret Borsası 
koordinatörlüğünde; İzmir Ticaret Borsası ve İzmir İl/İlçe Ticaret Odaları, T.C. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri ile Araştırma Enstitüleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi, İzmir İl/İlçe Ziraat Odaları, İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyleri, Üretici Birlikleri, 
Kooperatifle kurum ve kuruluşlarında konuda uzman birer kişi olmak üzere toplam 3 kişilik dene-
tim komisyonu tarafından yapılır. 

 

Denetim komisyonu; Urla Sakız Enginarı’nın yukarıda belirtilen ayırt edici özelliklere sahip ola-

rak ve üretim yönteminde belirtilen tekniğe uygun şekilde yetiştirilmesi, depolanması, taşınması 
ve pazarlanmasının kontrolünü ve coğrafi işaretin takibi konusunda gerekli denetim işlemlerini 
yürütür. Denetimler öncelikle ürünün üretim dönemindeki dış görünümü üzerinden yapılacak olup, 
denetimlerde başka unsurlar da dikkate alınmak üzere özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edi-
lecektir: 

• Urla Sakız Enginarı’nın baş kısmı orta irilikte sıkı ve hafif uzundur, başlar 175-250 gr ara-

sında ağırlığa sahiptir, Bayrampaşa Enginarında ise baş ağırlığı 400 gr’a kadar ulaşır, 

 

• Yenen çiçek tablası kısmının çapı diğer çeşitlere nazaran küçüktür ve incedir, geniş değil-

dir, 

 

• Urla Sakız Enginarı’nın yenen brakte yaprakları gevşek, ince ve yumuşaktır. Parçalı değildir 

ve kenarları düzdür ve kılıç şeklindedir, 

 

• Bitkinin kök boğazına yakın kısımları beyazdır, diğer enginar çeşitlerinde morluklar bulu-

nur, Urla Sakız Enginarı’nın rengi tamamen yeşildir. 

 

• Gövde kalınlığı diğer enginar çeşitlerinden daha incedir, ovoriler (memeler) üzerindeki 

uyur gözler diğerlerinden daha küçüktür. 

 

• Hasat başlangıcı Kasım ayıdır. 
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2. ANADOLU YÖRESEL VE KÖY ÜRÜNLERİ PAZARI 
 
3-7 Şubat 2018 tarihlerinde ilki gerçekleştirilen Anadolu Doğal, Organik, Yöresel ve Köy Ürün-
leri Pazarının ikincisi "Anadolu Yöresel ve Köy Ürünleri Pazarı" adı altında Yücita Üyesi, Organi-
zatör Çimen Çamoğlu tarafından YÖREMAR; YÖREDER destekleri ile  31 Mart – 4 Nisan 2018 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 
 
 
Aydın Efeler Belediyesi Fatih Kapalı Pazar Yerinde yaklaşık 1.000 m2 lik alanda 75 çadır kurula-
rak Türkiye'mizin birbirinden eşşiz yöresel ürünleri Aydın halkı ile yeniden buluşturuldu. Zengin 
coğrafi işaret potansiyeline sahip ülkemizin farklı yöresel lezzetleri; 
Artvin Sarıçayır Balları, Uşak Osmanlı Hanedan sabunları, Beypazarı Gümüş Telkari, Hatay İçli 
köfte, Antakya kömbesi, Antakya Sürk çökeleği,Antalya Elişi deri çanta, Isparta Gül ürünle-
ri, Elmalı Bakır işlemeciliği,Aydın İnciri, Aydın Kestane Şekeri, İzmit Pişmaniye-
si, Gaziantep Baklavası, Erzurum yöresi peynirleri,  Eskişehir Lületaşı, Kastamonu Taşköprü sa-
rımsağı, Kayseri mantısı, Gümüşhane pestil köme, kral tatlısı,Malatya kayısısı, Tokat yöresel 

ürünleri, Çankırı Tuzu, Yenipazar Kadın Kooperatifi ürünleri, Efeler Belediyesi Kültür Sanat Evi 
ürünleri, Rize Çayı, Antep Baharatları ve dahası yöresel pazarda yerini aldı. 

 
 

YOĞUN TALEP ÜZERİNE İKİNCİ YÖRESEL PAZARIMIZI  
GERÇEKLEŞTİRDİK 

 
Birinci yöresel pazara olan ilgi ve tekrar yapılmasına dair yoğun talep Bizleri ikincisini yapma ko-
nusunda cesaretlendirdi. Yöresel pazarımızda yine kadın girişimciliğini teşvik etmek, onların pa-
zarlama konusunda motivasyonlarını arttırmak ve ürettiklerini ekonomik değere dönüştürmeleri-
ne katkı sağlamaya çalıştık. Bu organizasyonlarımızın devamını seminer ve fuar çalışmaları ile de 
taçlandırmak istiyorum diyen Çamoğlu, YÜciTA gibi ulusal ve uluslararası platformda coğrafi 
işaretler adına önemli çalışmalar yapan bir ağın mensubuyum. Arkamda bu güç ve büyük bir 
desktek olduktan sonra daha iyisini yapmak yönünde her zaman motivasyonum olacaktır diye ko-
nuştu. 
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https://www.facebook.com/hashtag/artvin?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/u%C5%9Fak?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/beypazar%C4%B1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/hatay?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/antalya?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/elmal%C4%B1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/gaziantep?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/erzurum?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/eski%C5%9Fehir?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/kastamonu?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/kayseri?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/g%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/malatya?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/tokat?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A7ank%C4%B1r%C4%B1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/rize?source=feed_text


        

 

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜR-

LÜĞÜ’NÜN YENİ PROJESİ 

 

 

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü “Kooperatifler Aracılığı ile Coğrafi İşaretli Ürünlerin Tescili, Ko-
runması ve Pazarlanması” projesini pilot olarak Doğu Karadeniz Bölgesinde uygulamaya başlamıştır. 
 
 
 

• Proje kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesinde coğrafi işaretli ürünlerde kooperatiflerin etkinliği-
nin arttırılmasına yönelik olarak bir strateji hazırlanarak uygulamaya konulması, 
 
 
 

• Bu alanda faaliyet göstermek üzere kurulacak kooperatiflerin kuruluşunda eğitim ve teknik des-
tek sağlanması, 
 
 
 

• Mevcut kooperatiflerin coğrafi işaretlere ilişkin faaliyetlerinin özendirilmesi, 
 
 

• Kooperatiflerin bu konuda proje üretme kapasitesini güçlendirici eğitim ve danışmanlık desteği 
sağlanması gibi faaliyetler yürütülecektir. 
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TÜRKİYE’DE TESCİLLENEN ÜRÜN SAYISI HIZLA ARTARKEN… 

YÜciTA konuyla ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların dikkatini Türkiye’de giderek artan tescil 
verilme hızına çekmektedir. AB içerisindeki 28 ülkede 3 ay içerisinde 10 tescil verilirken, son 
dönemde bu rakam sadece Türkiye’de ayda 10 civarında gerçekleşmektedir. 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Door Database, Europa.eu 

 

 
 

Coğrafi İşaretin 

Adı 

Coğrafi İşaretin Türk-

çe Adı 

Ülkesi Ürün Türü Coğrafi İşaretin 

Türü/Geleneksel 

Özellikli Ürün 

Adı 

Tescil Tari-

hi 

Amêndoa Coberta 

de 

Moncorvo 

“Amêndoa Coberta de  

Moncorvo” Şekerleme-

si 

Portekiz Şekerleme Mahreç İşareti 16.03.2018 

Beelitzer Spargel “Beelitzer Spargel” 

Kuşkonmazı 

Almanya Kuşkonmaz Mahreç İşareti 15.03.2018 

Thym de Provence “Thym de Provence” 

Kekiği 

Fransa Baharat Mahreç İşareti 23.02.2018 

Traditional Welsh 

Caerphilly/

Traditional Welsh 

Caerffili 

“Geleneksel Galler 

Caerffili” Peyniri 

Birleşik 

Krallık 

Peynir Mahreç İşareti 30.01.2018 

Jajca izpod Kam-

niških planin 

“Jajca izpod Kamniških 

planin” Yumurtası 

Slovenya Yumurta Mahreç İşareti 24.01.2018 

Slavonski Med “Slavonski Med” Balı Hırvatistan Bal Menşe Adı 23.01.2018 

Carne de Sala-

manca 

Salamanca Eti İspanya Et Mahreç İşareti 17.01.2018 

Suikerstroop “Suikerstroop” Şeker 

Şurubu 

Hollanda Şeker Şurubu Geleneksel Özel-

likli Ürün Adı 

12.01.2018 

Melekouni Melekouni Tatlısı Yunanistan Tatlı Mahreç İşareti 19.12.2017 

Lenticchia di Alta-

mura 

“Lenticchia di Altamu-

ra” Mercimeği 

İtalya Mercimek Mahreç İşareti 19.12.2017 
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AB’DE TESCİL EDİLEN SON 10 COĞRAFİ İŞARET 



 

 

 
 

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu 

 

 

 
 

Coğrafi İşaretin Adı Coğrafi İşaretin Türü Tescil Tarihi 
  

Maraş File Nakışı 
  

Mahreç İşareti 10.04.2018 

Söke Körüklü Çizmesi 
  

Mahreç İşareti 10.04.2018 

Kahramanmaraş Yemenisi 
  

Mahreç İşareti 10.04.2018 

Bayburt Tatlı Çorba 
  

Mahreç İşareti 29.03.2018 

Grana Padano 
  

Menşe Adı 28.03.2018 

Manisa Mesir Macunu 
  

Mahreç İşareti 21.03.2018 

Çarşamba Pidesi 
  

Mahreç İşareti 21.03.2018 

Nizip Sabunu 
  

Mahreç İşareti 20.03.2018 

Şanlıurfa Tırnaklı Ekmeği 
  

Mahreç İşareti 20.03.2018 

Antep Şiveydizi 
  

Mahreç İşareti 15.03.2018 
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TÜRKİYE’DE TESCİL EDİLEN SON 10 COĞRAFİ İŞARET 


