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YÜciDER-G!’nin amacı kamuoyunda co"ra# 
i$aretlerle ilgili farkındalık yaratan, konu ile 
ilgili Türkiye ve Avrupa Birli"i uygulama ve 
geli$melerini yakından izleyen bir ara$tırma ve 
bilgi platformu olu$turmaktır. Co"ra# i$aretlerin 
disiplinlerarası bir konu olması sebebiyle 
Dergide yayınlanacak çalı$malar ekonomik, 
hukuk, kültür, gıda ve tarım, gastronomi, 
biyoloji ve turizm gibi çe$itli alanlardan olabilir. 
Yurdumuzda co"ra# i$aretler konusundaki 
yayınların kısıtlı olması YÜciDER-G!’nin ya$ama 
geçirilmesini tetikleyen temel unsur olmasına 
ra"men, derginin bo$luk kapatma gibi bir 
iddiası söz konusu de"ildir.

Bilimsel makalelere de açık olmasına kar$ın 
YÜciDER-G! hakemli ve bilimsel bir dergi de"ildir. 
Dergide Türkçe yanında !ngilizce ve Fransızca 
çalı$malara da yer verilmektedir. Derginin katı 
yazım kuralları olmamakla birlikte co"ra# 
i$aretlerle ilgili olan, yayın kurallarımıza uygun ve 
Editör Kurulumuzun onayından geçen her yazıya 
dergimiz açıktır. Editör Kurulu gelen çalı$maların 
yayınlanması konusunda tek yetkili birimdir. 
Dergiye gönderilen yazıların farklı bir versiyonu 
veya benzeri bir ba$ka yayın organında daha 
önce yayınlanmı$sa yazarlar bunu belirtmek 
zorundadır. Dergide yayınlanan çalı$maların 
sorumlulu"u yazarlarına aittir. 

YÜciDER-G!’ye sunulacak çalı$malar 
selimcagatay@yahoo.com adresine gönderilebilir.

Dergimize www.yucita.org adresinden ula$ılabilir.

CO%RAF!
!&ARETLER DERG!S!:
YÜciDER-G!
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Önsöz

ÜLKEM!Z!N
ZENG!NL!"!; TAR!H!, 
GELENEKLER! VE 
KÜLTÜREL M!RASINA 
A!T Ö"ELER! 
BARINDIRAN
CO"RAF! !#ARETLER  

Ay&e Ay&$n I&ıkgece 

Aydın’ın inciri, Ta$köprü’nün sarımsa"ı, Gemlik’in    
zeytini, Beypazarı’nın kurusu, Antep’in baklavası, 

Adana’nın kebabı…

Daha yüzlercesi, Türkiye ile özde$le$en, e$siz tatlar… 
Yakla$ık on yıl önceydi co"ra# i$aretler ile tanı$mam. 

!lk duydu"umda anlamam ve konuyu hızlıca içselle$-
tirmem mümkün oldu. Çünkü yıllardır perakende sektö-
ründe gıda satın alımı yapıyor ve gıdanın yolculu"una her 
zaman birebir destek oluyordum.

Co"ra# i$aret konusunu anlamak ve hızlıca içselle$tirmek 
$üphesiz ki size konuyu kimden dinledi"iniz, ki$inin size 

nasıl anlattı"ıyla da alakalı. Konunun sizi sürükleyip 
içine alması, sizin konuyu sarıp sarmalamanız ve 
sürükleni$iniz…

Bu isim tabii ki hepimizin aklından geçen Yöresel 
Ürünler ve Co"ra# !$aretler Türkiye Ara$tırma A"ı 
(YÜciTA)’nın Kurucusu ve Ba$kanı çok de"erli hocam 
Prof. Dr. Yavuz Tekelio"lu’ydu......................................... 
 
Yani çok $anslıydım on yıl önce ba$layan bu co"ra# 
i$aret yolculu"unda, YÜciTA vagonuna atlayıp dere tepe 
demeden kıymetli hocamızın öncülü"ünde yol aldık. 
Yeni do"an bir bebe"in ergenli"e giden yolculu"unda 
yüzlerce seminerler, çalı$taylar ve e"itimlerde yer aldık. 
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Ben de ait oldu"um $irketin bana verdi"i destekle bu 
u"urda co"ra# i$aretli ürünlerin yok olmaması, gelecek 
ku$aklara aktarılması, biyoçe$itlili"imizi kaybetmeden, 
damaklarımızdaki tadını yok etmeden bu zor ama bir o 
kadar da bize iç rahatlı"ı veren yolda naçizane elimizden 
geldi"ince ülkemizin de"erlerini hak etti"i yere getirmek 
için emek vermeye çalı$tım.

“Kul Planlar Kader Oynar” ya i$te yılların geçip de benim 
Tarım ve Orman Bakanlı"ında co"ra# i$aret konusunun 
mutfa"ında olmam, hizmet için böyle gurur veren görevlere 
gelmem, tüm arkada$larımla birlikte co"ra# i$aret 
konusuna açık kalplilikle olan inancımızın bir sonucu… 

Tabii konuya bakı$ açısı, en önemlisi de inancıyla ve sonsuz 
deste"iyle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli’nin katkılarını söylemeden geçmek olmaz. III. 
Tarım ve Orman &urası Sonuç Bildirgesi’ne giren ve co"ra# 

i$aretlere yönelik hazırlanan 38. Madde do"rultusunda 
Bakanlık olarak Bakanımız Dr. Pakdemirli’nin çok de"erli 
destekleriyle masanın bu tarafında da çalı$malarımıza 
hız kesmeden devam edece"iz. 

Co"ra# i$aret konusu bir bireyin, toplumların, ülkelerin 
kısacası dünyanın çok de"erli bir konusu. 
Hepimizin bu konuda ö"renece"i ve yapaca"ı çok $ey var. 
Ne güzel ve ne kıymetli. 
 
Gidecek daha çok yolumuz var önümüzde. 
Bu ülkenin potansiyeline yeti$ecek kadar çok çalı$mamız 
gerekiyor hem de çok…
Haydi!
Hep beraber sa"lıkla, en pozitif enerjimizle tüm dünyaya 
ülkemizin muhte$em potansiyelini göstermeye devam 
edelim.
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Bu dergi “Yöresel Ürünler ve Co"ra# !$aretler Türkiye 
Ara$tırma A"ı” YÜciTA’nın bir yayın organıdır.  

YÜciTA, “Antalya 3. Uluslararası Co"ra# !$aretler Semi-
neri” biti$ bildirgesi ile 15 Ekim 2012 tarihinde kurulmu$ 
ve Türk Patent ve Marka kurumu tarafından tescillenmi$ 
bir markadır.

YÜciTA, gönüllülük esasına dayanan ve kendi üyelerinin 
aidatlarıyla ayakta duran bir ara$tırma a"ıdır. Türkiye’nin 
birçok bölgesinden, farklı kurum ve kurulu$lardan, de"i-
$ik kesim ve pro#llerde üyelerden olu$ur. YÜciTA hiçbir 
yere ba"lı de"ildir, bütçesi de yoktur. Kasasında para 
de"il, Türkiye sevgisi vardır. Bu bakımdan Türkiye’de belki 
de dünyada bir benzeri bulunmamaktadır.

YÜciTA’nın vizyonu, Türkiye’nin co"ra# i$aretler alanında 
faaliyet gösteren en önemli sivil aktörü olmaktır. 

Misyonu ise ülkemizde co"ra# !$aretlerin önemi 
konusunda farkındalık yaratarak “Türkiye’de ideal bir 
Co"ra# !$aretler sisteminin kurulabilmesi, yöresel ürünlere 
de"er kazandırılarak sürdürülebilir kırsal kalkınmanın 
desteklenmesi, kültürel ve biyolojik çe$itlili"in korunması 
konularında çalı$maktır”. 

Co"ra# !$aretler üretici ve tüketiciyi haksız rekabete kar$ı 
koruyan, tüketicileri ürünün kökeni ve kalitesi konusunda 
bilgilendiren, istihdam ve gelir yaratarak sürdürülebilir 
kırsal kalkınmayı sa"layan, kırsal nüfusu yerinde tutan, 
do"al kaynakları, çevreyi ve tarımsal üretimin çe$itlili"ini 
koruyan, gastronomi ve turizmi geli$tiren resmi kalite 
i$aretleridir.

Türkiye sahip oldu"u ola"anüstü zengin co"ra# i$aret 
potansiyeli ile kendisine çok önemli ekonomik, sosyal 
ve kültürel kazanımlar sa"layabilecek ender ülkelerden 
birisidir. Bunun ba$arılması ise ancak iyi i$leyen bir 

co"ra# i$aretler sisteminin kurulması ile mümkündür.
Ülkemizde 1995 yılında 555 sayılı “Co"ra# !$aretlerin 
Korunmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile 
ba$layıp, 10 Ocak 2017 tarihinde ya$ama geçirilen “Sınai 
Mülkiyet Kanunu” ile yeni bir döneme giren uygulamalar, 
geride bıraktı"ımız çeyrek asra ra"men çok önemli 
eksiklikler içermektedir. 

Nitekim bir tarafta co"ra# i$aretlerle ilgili yo"un kavram 
karga$ası, bilgi eksikli"i ve bilgi kirlili"i ya$anırken, di"er 
tarafta da co"ra# i$aretleri sadece tescilden ibaretmi$ gibi 
algılama alı$kanlı"ı devam etmektedir. Öyle ki sistemin 
kaldıraçları “yöneti$im” ve “denetim”e gereken önem 
verilmemekte, uygulamayı bloke eden bu eksikliklerin 
giderilmesi konusunda da herhangi bir duyarlılık 
bulunmamaktadır. Bu alandaki önemli bir geli$me 
23 Kasım 2019 tarihinde bizzat Sayın Cumhurba$kanınca 
açıklanan “III. Tarım ve Orman &urası” sonuç bildirgesi ile 
ya$anmı$tır. Nitekim bildirgenin 38. Maddesi ile “Co"ra# 
i$aretlerin yöneti$im ve denetleme süreçlerinin gözden 
geçirilerek mevzuatın tamamlanması” öngörülmektedir. 
Bu kararın C! için tarihi bir fırsat oldu"una ve mutlaka 
gerçekle$tirilmesi gerekti"ine inanıyoruz. 

YÜciDER-Gi’nin amacı kamuoyunda co"ra# i$aretlerle 
ilgili farkındalık yaratan, konu ile ilgili Türkiye ve ba$ta 
Avrupa Birli"i olmak üzere uluslararası uygulama 
ve geli$meleri yakından izleyen bir ara$tırma ve bilgi 
platformu olu$turmaktır. Yurdumuzda co"ra# i$aretler 
konusundaki yayınların kısıtlı olması, YÜciDER-G!’nin 
ya$ama geçirilmesini tetikleyen temel unsur olmasına 
ra"men, derginin bo$luk kapatma gibi bir iddiası söz 
konusu de"ildir.  

Bilimsel makalelere de açık olmasına kar$ın YÜciDER-G! 
hakemli ve bilimsel bir dergi de"ildir. Co"ra# i$aretlerle 
ilgili olan, yayın kurallarımıza uygun ve yayın kurulumuzun 
onayından geçen her yazıya dergimiz açıktır. 

YÜciTA

Ba&larken

Prof. Dr. Yavuz Tekel$o%lu
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Halen co"ra# i$aretlerde yurdumuzun en önemli 
sivil aktörü olan YÜciTA, tüzel ki$ili"e sahip olmanın 
avantajlarından yararlanabilmek için kendi derne"ini 
de kurmu$ ve “Yöresel Ürünler ve Co"ra# !$aretler 
Ara$tırma Derne"i” YÜciDER, 2019 yılı ba$ında faaliyete 
geçmi$tir. Dergimizin çıkarılmasını da YÜciDER 
gerçekle$tirmektedir.  

YÜciTA, kurulu$undan bu yana büyük özveri ile çalı$arak 
çok önemli i$lerin ba$arılmasına, co"ra# i$aretlerde 
geni$ ölçüde farkındalık yaratılmasına ve konunun ciddiye 
alınmasına büyük katkılar sa"lamı$tır. Bu çerçevede 2013 
yılından itibaren 14 çalı$tay düzenlenmi$tir. Yılda iki kez 
düzenlenen ve ço"u uluslararası olan bu çalı$tayların 
2020 yılına ait olanlarından ilki T!GEM Genel Müdürü 
Sayın Ay$in I$ıkgece’nin ev sahipli"inde 26-28 Nisan 
2020 tarihlerinde Ceylanpınar-&anlıurfa'da, ikincisinin ise 
Balıkesir Belediyesi’nin ev sahipli"inde uluslararası bir 
peynir semineri ve festivali ile birlikte 22-25 Ekim 2020 
tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenmesi kararla$tırılmı$ ne 
yazık ki pandemi nedeniyle gerçekle$tirilememi$tir.

YÜciTA’nın tüm bu çabaları sonucu gerek ulusal ve 
gerekse uluslararası düzeyde A"ımıza kar$ı olan ilgi 
büyük ölçüde artmı$tır. Öz varlıklarımız için verdi"imiz 
bu kutsal u"ra$ta bize gerçekten güvenen ve inanan, 
birlikte çalı$tı"ımız, ba$ta oda ve borsalarımız olmak 
üzere tüm payda$larımıza yürekten te$ekkür ederiz. 
Dergimizde YÜciTA konusunda birisi Prof. Dr. Jean-
Louis Rastoin, di"eri üyemiz Dr. Pınar Nacak’a ait iki 
makaleyi zevkle okuyacaksınız. Orada da görece"iniz gibi, 
kökenleri 1995 Barcelona zirvesine kadar inen ve Akdeniz 
Üniversitesi’nde hayat bulan bu büyük proje 2012 yılında 
YÜciTA’nın kurulmasıyla taçlanmı$tır.          

Anadolu’muzun hemen her kö$esini içine alan uzun soluklu 
ve azimli yolculu"umuzda, zaman zaman üzüntüler, ama 
her zaman büyük co$kular ya$adık. Co$kularımızdan en 
büyü"ü $üphesiz içimizden bir arkada$ımızın, de"erli bir 
YÜciTA üyesinin bürokraside göz kama$tıran yükseli$i 
oldu. Sevgili Ay$e Ay$in I$ıkgece, önce T!GEM Genel 
Müdürlü"üne, burada iki yıl süren ba$arılı hizmetlerinden 
sonra da, 8 Ocak tarihli Cumhurba$kanlı"ı Kararnamesi 
ile Tarım ve Orman Bakanlı"ı Bakan Yardımcılı"ı görevine 
atandı. Sayın I$ıkgece’nin Bakanlı"ın Co"ra# !$aret 
çalı$malarının ba$ına getirilmesi bu mutlulu"umuzu 
ikiye katladı. Kendisine yeni görevinde ba$arılar dilerken 
YÜciTA olarak her zaman yanında olaca"ımızı belirtmek 
isteriz. Dergimizin onun önsözü ile ba$laması bu nedenle 
büyük anlam ta$ıyor.

YÜciTA çabalarının yeni bir ürünü ve Türkiye’nin ilk 
“Co"ra# !$aretler Dergisi” olarak ya$ama geçirilen ve yılda 
iki kez yayınlanması dü$ünülen YÜciDER-Gi’yi sizlerle 
bulu$turmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu 
giri$im ne kadar önemli olursa olsun takdir edilece"i gibi 
sürdürülebilir olması özellikle ülkemiz ko$ullarında son 
derecede önemlidir. Ancak bu darbo"azı sizlerin yakın ilgi 
ve destekleriyle a$aca"ımıza bütün kalbimizle inanıyoruz.

YÜciTA olarak yeni bir serüvene ba$larken, ba$ından 
beri bizi destekleyen, birlikte çalı$ıp birlikte üretti"imiz 
ki$i ve kurumlara te$ekkür etmek isteriz.  Bu ba"lamda, 
yakla$ık 20 yılı a$kın süredir bilim ve dostluk ili$kisi içinde 
oldu"umuz, dergimizi de iki makalesi ile onurlandıran 
UNESCO Dünya Gıda Kürsüsü Kurucusu ve Bilimsel 
Danı$manı, Montpellier Sup-Agro ö"retim üyesi Prof. 
Dr. Jean Louis Rastoin’a,  Montpellier Akdeniz Tarım 
Enstitüsü ile olan uzun süreli bilimsel i$birli"imizin 
koordinatörü ve Enstitü ö"retim üyesi de"erli arkada$ım 
Prof. Dr. Selma Tozanlı’ya, her davetimizi bizi kırmayarak 
kabul eden ve “Co"ra# !$aret Yöneti$imi”ni, yönetim 
kurulu ba$kanı oldu"u ünlü Comté peyniri ölçe"inde 
bizlere defalarca aktaran ve halen OriGIn Yönetim Kurulu 
Ba$kanı sevgili Claude Vermot-Desroches’a, Birle$mi$ 
Milletler Tarım ve Gıda Örgütü, FAO Beslenme Bölümü 
uzmanı sevgili Emilie Vandecandelaere’e, makaleleri 
ile katılan tüm YÜciTA üyeleri ile de"erli dostlarımıza ve 
dergimizin etkileyici tasarımı, $ık ve estetik mizanpajı için 
yo"un çaba harcayan sevgili Erdem Tekiner’e ve nihayet; 

Co"ra# !$aretler’e olan inancı nedeniyle uzun soluklu 
i$birli"imiz süresince YÜciTA’yı hep destekleyen, 
bu defa da dergimizin basımını üstlenerek sizlerle 
bulu$masını sa"layan, Metro’nun uluslararası ve Türkiye 
operasyonlarına uzun yıllar emek verdikten sonra Metro 
Türkiye Genel Müdürü olarak atanarak gö"sümüzü 
kabartan Sinem Türüng’ün $ahsında Metro Toptancı 
Market’e, çalı$malarımızda sıcak ilgi ve deste"ini hiç 
esirgemeyen Genel Müdür Yardımcısı Sayın Deniz Alkaç’a 
ve basımın gerçekle$mesi için göstermi$ oldu"u yo"un 
çabalar nedeniyle Gıda Kategori Müdürü ve YÜciTA üyesi 
sevgili Birol Ulu$an’a yürekten te$ekkür eder, YÜciDER-
Gi’nin Türkiye’ye hayırlı olmasını dileriz.
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Yöresel Ürünler ve Co"ra# !$aretler Türkiye Ara$tırma 
A"ı’nın bir süreli yayını olan YÜciDER-G! elinizde 

tuttu"unuz birinci sayısıyla yayın hayatına merhaba diyor. 
Tüm okuyucularımızı selamlıyor ve dergimizi zevkle 
okuyaca"ını umuyoruz.

YÜciDER-G! Türkiye’de spesi#k olarak co"ra# i$aretler 
üzerine odaklanan ilk ve tek dergidir. Bu özelli"iyle 
dergimizin, bir yandan konuyla ilgili farkındalık yaratma 
çabalarına katkı sa"layaca"ına, di"er yandan da co"ra# 
i$aretlerin birçok bilim alanının ortak ara$tırma konusu 
olması sebebiyle bu alanlarda ilgi uyandıraca"ına ve 
okuyucu bulaca"ına inanıyoruz.

Dergimizin altı ayda bir olmak üzere yılda iki sayı 
çıkarılmasını, kısa zaman içerisinde elektronik olarak da 
yayınlanmasını planlıyoruz. Dergimiz co"ra# i$aretlere 
odaklanmı$ tüm ulusal ve uluslararası çalı$malara, 
yabancı dilde yazılmı$ makalelere, çevirileriyle birlikte 
verilmek kaydıyla, açıktır. YÜciDER-G! hakemli bir dergi 
olmamakla birlikte, dergimize basılmak üzere gönderilen 
tüm çalı$malar yayın kurulumuzun onayına tabidir. Son 
olarak dergimiz, co"ra# i$aretlerle ilgili bir bilgi platformu 
olu$turma hede#yle paralel olarak bilimsel ara$tırmalara 
dayalı veya bilgilendirici her yazıya ve yazım türüne kapı 
açmaktadır. 

Ara$tırma A"ımızın YÜciDER-G! ile önemli bir hizmet 
sundu"una inanıyoruz. Bu hizmeti gerçekle$tirmenin 
ülkemiz ko$ullarında ne kadar zor oldu"unu takdirlerinize 
bırakıyoruz. Nitekim dergimizin ilk adımları yakla$ık iki 
yıl önce atılmı$ olmasına ra"men, #nansal kısıtlar ve 
pandemi ko$ullarının getirdi"i zorluklar derginin ancak 
elinize ula$masına yol açmı$tır. Süreçte ya$anan bu 
gecikme dergi içindeki yazılarda kullanılan bazı istatistik 
materyalin eskimesine yol açmı$tır. Bir bilgi platformu 
olu$turma amacımızdaki ciddiyetimizi göstermek 
adına, biraz daha gecikme göze alınarak, yazılardaki 
istatistiklerin olabildi"ince güncellenmesine çalı$ılmı$tır. 
E"er bu konuda eksiklerimiz kaldıysa affınıza sı"ınıyoruz.

Dergi çıkarmak kadar zor ve önemli olan di"er bir konu 
da derginin sürdürülebilirli"idir. Bu konuda ilgili tüm 
payda$larımıza güvenimiz tamdır. Bizleri gerekli her 
konuda destekleyeceklerinden eminiz.

YÜciDER-G! sekiz ana kısımdan olu$mu$tur. Giri$ 
kısmında Yöresel Ürünler ve Co"ra# !$aretler Türkiye 
Ara$tırma A"ı (YÜciTA)’nın kurucusu Prof. Dr. Yavuz 
Tekelio"lu’nun co"ra# i$aretler konusuna yaptı"ı çok geni$ 
bir bilgilendirmeyi okuyabilirsiniz. Hakkında yeterince 
farkındalık olmayan bir kavrama ayrılan bu derginin ilk 
makalesinin bu $ekilde bilgilendirici olması bilinçli bir 
seçimdir.

Birinci kısımda YÜciTA tanıtılmaktadır. Bu görev 
serüvenimizin ba$ından beri YÜciTA ile birlikte olan Prof. 
Dr. Jean Louis Rastoin ve Dr. Pınar Nacak tarafından 
yerine getirilmektedir. Prof. Rastoin’in yazısı Prof. Dr. 
Selma Tozanlı tarafından dilimize çevrilmi$tir.

!kinci kısım co"ra# i$aretler konusuna uluslararası 
yakla$ımları ele almaktadır. Bu kısım Emilie 
Vandecandelaere, Prof. Jean Louis Rastoin ve  
Dr. Didem Özgür tarafından kaleme alınmı$tır. Sayın 
Vandecandelaere ve Prof. Rastoin’in makalelerini sırasıyla 
Prof. Dr. Selim Ça"atay ve Prof. Dr.Selma Tozanlı  dilimize 
çevirmi$tir.

Üçüncü kısımda co"ra# i$aretlerin Türkiye’de izledi"i 
seyir anlatılmakta, sistemin sa"lıklı yürümesi için 
$art olan ideal denetim mekanizması tanıtılmaktadır.  
Bu makaleler Prof. Tekelio"lu ve Prof. Dr. Beraat Özçelik 
tarafından yazılmı$tır. Bu kısımda bir yazı da ba$ından 
beri YÜciTA üyesi olan ve halen özel sektörde co"ra# 
i$aretlerin ticaretiyle u"ra$an Sayın Çimen Çamo"lu 
tarafında yazılmı$tır. 

Dördüncü kısım bazı yörelerimizde co"ra# i$aretlerin 
tanıtımına ayrılmı$tır. Bu yörelerimiz YÜciTA’nın yıllar 

YÜciDER-G!

Editörden
Prof. Dr. Sel$m Ça%atay
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içinde aktivitelerini gerçekle$tirdi"i illerimiz arasından 
belirlenmi$tir. Bu kısımda Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, 
Sayın Hüsnü Serteser; Sayın Fatma &ahin ve Sayın 
Yılmaz Altında" tarafından kaleme alınmı$ makaleleri 
bulabilirsiniz.

Be$inci kısım AB ve Türkiye’den seçilmi$ co"ra# 
i$aretlerin tanıtımına ayrılmı$tır. Yazılar bir yandan 
ürünlerin yörelerine odaklanırken di"er yandan ürünlere 
co"ra# i$aret tescili kazandıran özellikleri ve üretim 
yöntemlerini anlatmaktadır. AB’den verilen örnekler 
Fransa’dan Agen kuru eri"i ve Comté peyniridir. 
Makaleler sırasıyla Prof. Tekelio"lu ve Sayın Claude 
Vermot-Desroches tarafından kaleme alınmı$, Comté 
peyniri makalesi Sayın Sevim Gökyıldız tarafından dilimize 
aktarılmı$tır. Türkiye’den dört mahreç, altı men$e tescilli 
ürün ve yedisi men$e, be$i mahreç ürünü olmak üzere 
oniki peynirimiz tanıtılmaktadır. Peynirlerimiz Sayın 
Ne$e Biber ve Sayın Berrin Bal Onur tarafından kaleme 
alınmı$tır. Di"er men$e ürünlerimiz olan Malatya Kayısısı, 
Bodrum Mandarini, Kapıda" Mor So"anı, Finike Portakalı, 
Ta$köprü Sarımsa"ı ve Kayseri Pastırması ise sırasıyla 
Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Prof. Dr. Ummuhan Gökovalı, 
Sayın Özlem Sarı, Sayın Celal Bülbül, Sayın Birol Ulu$an 
ve Sayın Birsen Koca tarafından anlatılmı$tır. Mahreç 
!$areti olarak dergimize dahil edilen ürünler Burdur Ceviz 
Ezmesi, Antalya Piyazı, Kıbrıscık Kürülü ve Vakfıkebir 
Ekme"idir. Bu makaleler sırasıyla Prof. Dr. Seval Kırdar, 
Doç. Dr. Mehmet Zanbak, Sayın Cem Kösemeci ve  
Sayın Mine Ataman tarafından kaleme alınmı$tır.

Dergimizin altıncı bölümü co"ra# i$aretlerin çe$itli 
rollerine ayrılmı$tır. Örne"in; Dr. Kemalettin Ta$dan, Sayın 
Kür$ad Albayrak ve Prof. Dr. Mevhibe Albayrak co"ra# 
i$aretlerin çiftlik hayvanlarının genetik kaynaklarının 
korunmasındaki rolüne odaklanırken, Prof. Dr. Selim 
Ça"atay kırsal kalkınma ve co"ra# i$aretler ili$kisini 
kaleme almaktadır. Sayın !rfan Önal ise co"ra# i$aretlerin 
destinasyon tanıtımındaki önemini vurgulamaktadır. 
Dergimizin son yazısı Sayın Kıvılcım Kocabıyık tarafından 
kaleme alınmı$; kendisi yöresel ürünleri, yöresel lezzetleri, 
yöresel üretim ko$ullarını, yöresel üretim yöntemlerini 
korumak, sahip çıkmak, sürdürmek amacıyla kurulan 38° 
30° Çiftli"i’ni okuyucuyla bulu$turmaktadır. 

Dergimizin sayfa sayısı itibariyle klasik dergi boyutlarını 
çok a$tı"ının farkında olarak bir de görselli"i çok 
zengin yedinci kısımı dahil ettik. Bu kısmı ilk sayının 
heyecanı ve büyüsünü dikkate alarak bilinçli olarak 
yaptık ve YÜciTA’nın co"ra# i$aretlerdeki görkemli yol 
haritasını sizlerle payla$mak istedi"imiz için ekledik. 
Burada önce YÜciTA aktivitelerinde bize destek olan 

ve dergimize de reklamlarını vererek bizi onurlandıran 
payda$larımızı görebilirsiniz. Ardından "Anılarda YÜciTA" 
olarak adlandırabilece"imiz bir bölüm gelmektedir. 
Burada YÜciTA'nın kökenlerini olu$turan Uluslararası 
Seminer'lerden kareler, bu seminerlerin basılmı$ 
kitaplarını görebilirsiniz. Takiben, 2013 yılından beri 
YÜciTA'nın altı ayda bir düzenledi"i uluslararası katılımlı 
çalı$tay/seminerler ve görselleri yer almaktadır. Daha 
sonra YÜciTA'nın kurulu$undan bu yana attı"ı en önemli 
adımların, onur anlarının görsellerini görebilirsiniz. 
Son bölümde ise YÜciTA’nın çok önem verdi"i Yerli Malı 
Haftası faaliyetlerinden bazı kareler yer almaktadır. 

Dergimizin bir de Ekler kısmı bulunmaktadır. Bu kısım 
bazı illerimiz ve co"ra# i$aretlerini tanıtan, YÜciTA 
tarafından üretilen kısa videoları, an itibarı ile Türkiye’nin 
tüm co"ra# i$aretlerini ve AB’den tescil alan ürünlerimizi 
içermektedir. Ayrıca AB’de co"ra# i$aretlere dair çe$itli 
göstergeleri de burada bulabilirsiniz. Ekler kısmındaki 
ürün bilgileri dergimizin en sonunda basılı olarak 
görülebilir. Videolar ve yine ürün listelerine dergimizin 
kapa"ında bulunan QR kodunu telefonlarınıza okutarak 
eri$ebilirsiniz.

Sizleri; YÜciTA serüveninin ba$ından beri bizlerle olan, 
her etkinli"imize katılarak katkı veren ve $u anda Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcısı olarak Türkiye’ye hizmet etmeye 
devam eden, arkada$ı olmaktan onur duydu"um ve YÜciTA 
üyesi oldu"u için gururlandı"ımız Ay$in I$ıkgece’nin 
Önsöz’ü ve dergimizle ba$ ba$a bırakıyorum. Dergimizin 
çıkarılması ve sizlere ula$tırılması için ba$ından beri 
büyük emek sarf eden YÜciTA’nın kurucusu ve YÜciDER-
G!’nin #kir babası Prof. Dr. Yavuz Tekelio"lu’na, yurt 
içinden ve dı$ından dergiye katkı veren tüm yazarlara, 
yazıları de"erlendiren Yayın Kurulu ve Danı$ma Kurulu 
üyelerine en içten te$ekkürlerimi sunmak isterim.  
De"erli arkada$ım Sayın Birol Ulu$an’a dergimizin 
sponsorlu"unun METRO Toptancı Market tarafından 
yapılması konusunda sarf etti"i büyük çaba için ve 
METRO Toptancı Market’e bu sponsorlu"u üstlendi"i için 
ayrıca te$ekkür ederim. Son te$ekkürüm ise dergimizin 
mizanpajını büyük bir emek ile gerçekle$tirerek, 
elinizde gördü"ünüz estetik ve okunması zevkli formata 
dönü$türen sevgili Erdem Tekiner'edir. Bu yazıda adı 
geçen tüm yazarların a#liasyonları kendi yazılarının 
altında bulunmaktadır, konularıyla ilgili sorularınız için 
onlara e-posta adreslerinden ula$abilirsiniz. 

Dergimizi zevkle ve ö"renerek okuyaca"ınızdan eminim, 
YÜciDER-G!’yi sizlerle bulu$turmak bizim için büyük bir 
onur ve mutluluktur.
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Metro Türkiye olarak, kurulu$umuzdan beri ardımızda 
anlamlı bir ‘iz’ bırakma hede#yle çalı$ıyoruz. 

Yerelli"e verdi"imiz de"er ve bu ülkeden kazandı"ımızı 
yine bu ülkeye yatırma içgüdüsüyle ticareti güçlendirmek, 
ülkemizin de"erlerini hak etti"i yere ula$tırmak 
konusunda önemli adımlar atıyoruz. Bu çerçevede, 
Türkiye’nin e$siz lezzetlerini kayıt altına alarak gelecek 
nesillere bırakaca"ımız kültür mirasımızı olu$turmak 
adına Co"ra# i$aretler projemizi 2012 yılında hayata 
geçirdik. Metro Türkiye olarak global bir marka olmanın 
getirdi"i sorumlulukla ana stratejimizi yerel ihtiyaçlar ile 
harmanlamaya çalı$ıyoruz. Türkiye’nin lezzet haritasını 
olu$turdu"umuz “Metro Co"ra# !$aretli Ürünler Projemiz” 
ile özgün do"a ko$ullarında yeti$tirilen co"ra# i$aretlerin 
korunmasını, ulusal ve global çapta tanıtılmasını, yerel 
üretici ve dolayısıyla da ülke ekonomisi için katma de"er 
olu$turmayı amaçlıyoruz. Co"ra# i$aret potansiyeli olan 
ürünlerin Türkiye’de, Türkiye’de co"ra# i$aret tescili 
almı$ ürünlerin de Avrupa Birli"i’nde tescil edilmesinden 
ihracatına kadar ki bütün süreçleri gerçekle$tiriyoruz. 
Türkiye’de co"ra# i$aret potansiyeli olan gıda ve gıda 
dı$ı ürünlerin hem Türkiye’de hem de Avrupa Birli"i’nde 
tescillenmesine yönelik payda$ konsorsiyumlarının 
kurulması, tescil süreci ile ilgili know-how deste"inin 
sa"lanması ve ticari motivasyonun geli$tirilmesi temel 
amaçlarımız arasındadır. 

Avrupa’da toplam 3 Bin 500 co"ra# i$aretli ürün 
bulunurken sadece Türkiye’de 3 Bin potansiyel ürün 
bulunması büyük bir zenginlik. Biz de bu potansiyeli 
yerli ekonomiye kazandırmak için var gücümüzle 
çalı$malarımızı sürdürüyoruz. Bugün 10 Metro ülkesine 

yerel ve co"ra# i$aretli ürün ihracatı gerçekle$tirmekteyiz. 
2020 yılı itibariyle Türkiye’de 400 milyon TL’lik tescilli ve 
aday ürün satı$ına ula$tık. Türkiye’deki ve Avrupa’daki 
birçok Metro ma"azasının ra'arında bugün Aydın 
kestanesinden Diyarbakır karpuzuna, Bursa bıça"ından 
Malatya kayısısına kadar 160’ın üzerinde co"ra# i$aret 
tescilli ve aday ürün yer alıyor. Bu ürünler gerek kalitesi 
gerek lezzetiyle ço"unlu"u profesyonellerden olu$an 
mü$terilerimizin mutfa"ını zenginle$tiriyor. Yerel 
üreticilere ve kadın kooperati'eri ba$ta olmak üzere tüm 
kooperati'erimize ürünlerinden nasıl daha çok verim 
alacakları, tohumlarını nasıl saklamaları gerekti"i ve gıda 
güvenli"i konularında e"itimler verilerek, uluslararası 
standartlarda üretim yapmaları sa"lanıyor. Bu ürünler, 
Metro’nun küresel pazarlarına gönderilerek bilinirlikleri 
artırılıyor, bu sayede ülke ekonomisine de ihracat geliri 
yoluyla önemli katkılar yapılıyor. 

Bugüne kadar birçok co"ra# i$aret potansiyeli olan ürünün 
co"ra# i$aret tescil ve ticarile$tirilme süreçlerine katkı 
sa"ladık. Co"ra# i$aretleri Türkiye’de ilk kez gündeme 
ta$ıyarak Türk Patent Ödülleri’nde Cumhurba$kanı 
Recep Tayyip Erdo"an tarafından, Uluslararası Co"ra# 
!$aretler Zirvesi’nde Emine Erdo"an tarafından, 
Türkiye Kooperati'er Fuarı’nda ise Cumhurba$kanı 
Yardımcısı Fuat Oktay tarafından “Yerel ve Co"ra# 
!$aretler ile Kooperati'ere yaptı"ımız katkılardan” dolayı 
ödüllendirildik.
 
Co"ra# i$aretleri ra'arından tüketicilere ula$tıran ve 
gündeme getiren ilk marka olarak Türkiye’nin yerel 
lezzetlerini kayıt altına almak, bu e$siz lezzetleri dünya 
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pazarına açmak ve Türkiye’nin dünyadaki 200 Milyar 
dolarlık co"ra# i$aretler pazarından pay almasını sa"lamak 
amacıyla Co"ra# !$aretler Projemizi devam ettiriyoruz. 
6769 Sınai Mülkiyet Kanunu Co"ra# !$aret ve Geleneksel 
Ürün Adı Amblem Yönetmeli"i do"rultusunda Türkiye’de 
logoları ilk kez uygulayan lider perakendeci olarak bu 
do"rultuda tedarikçi bilgilendirmelerine de devam 
ediyoruz. Türkiye’de co"ra# i$aret tesciline sahip gıda dı$ı 
ürünleri yine ilk biz ra'arımızdan tüketiciye ula$tırdık. 
Gıda ürünlerinde oldu"u gibi gıda dı$ı ürünlerde de bu 
kararlılı"ımızı sürdürüyoruz. Kendi çalı$anlarımıza ve ilgili 
payda$lara sürdürülebilirlik modülünde co"ra# i$aretler 
e"itimleri vererek co"ra# i$aretlerin sürdürülebilir i$ 
modellerini olu$turmasına katkı sa"lamaktayız. Co"ra# 
i$aretler bilgilendirme bro$ürleri hazırlayarak çalı$anlar, 
tüketiciler ve ma"azalarla payla$ıyoruz. 11. Kalkınma 
Planı do"rultusunda $ehirlerin giri$lerine co"ra# i$aretli 
ürünlerin logo ve minyatürlerinin yapılması, Yerli Malı 
Haftası’nın Yerel ve Co"ra# !$aretli Ürünler Haftası olarak 
kutlanmasına yönelik çalı$malarımız devam etmektedir. 
MEB ile i$ birli"i yaparak 2019 - 2020 e"itim ö"retim 
yılı itibarıyla mesleki ve teknik okullarda, yiyecek içecek 
hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında ders alan 65 
Bin ö"rencinin müfredatına co"ra# i$aretli ürünlerin 
dâhil edilmesini sa"ladık. Geçti"imiz yıl 60 formatör 
ö"retmene Türkiye’nin ilk gastronomi ke$if platformu 
Gastronometro’da iki günlük teorik ve uygulamalı Co"ra# 
!$aretli Ürünler E"itimi verildi. 2021 e"itim döneminde ise 
online olarak gerçekle$tirilen ve YÜciTA, TÜRK PATENT 
ve Metro Türkiye yöneticilerinin verdi"i e"itimlere, 2.300 
ö"retmen katılıyor.
 
Ta$köprü Sarımsa"ı’nın Avrupa Birli"i’nde tescillenmesine 
yönelik desteklerimiz devam etmektedir. Kapıda" mor 
so"anı, Kırklareli kıvırcık kuzu eti, Ayvalık zeytinya"ı 
gibi ürünlerin Türkiye’de ve AB’de tescillenmesiyle ve 
ticarile$tirmeyle ilgili çalı$maları destekliyoruz.
 
Co"ra# !$aretli ürünlerin ülkemizde ve yurt dı$ında daha 
güçlü bir $ekilde duyurulması amacıyla TÜRKPATENT, 
TOBB, Milli E"itim Bakanlı"ı, Ticaret Bakanlı"ı, Kültür 

ve Turizm Bakanlı"ı ve !stanbul Ticaret Odası’nın deste"i 
ve katılımıyla 1. ve 2. !stanbul Co"ra# !$aret Zirveleri’ni 
!stanbul’da ilk defa evsahipli"imizde Gastronometro’da 
gerçekle$tirdik. Zirve !stanbul’da ilgili alandaki ulusal ve 
uluslararası kurulu$ların bir araya geldi"i ilk zirve olması 
açısından Türkiye’de büyük ses getirdi. Metro Türkiye 
olarak liderlik etti"imiz “!stanbul Potansiyel Co"ra# 
!$aretli Ürünler” projemiz ile !stanbul’a ait co"ra# i$aret 
potansiyeli olan ürünlerin !stanbul payda$ kurulu$larıyla 
belirlenerek tescil süreçlerinin ilk kez hem Türkiye’de 
hem de Avrupa Birli"i’nde gerçekle$tirilmesi ve ürünlere 
ticari bir motivasyon sa"lanması hede'enmi$tir. 
Konsorsiyum payda$ları ve çalı$malara destek verenler 
arasında !stanbul Ticaret Odası, !stanbul !l Tarım ve Orman 
Müdürlü"ü, !stanbul Ticaret !l Müdürlü"ü, SÜRKOOP, 
TÜDAV, !stanbul Ticaret Borsası,  !stanbul Büyük$ehir 
Belediyesi ve METRO Türkiye bulunmaktadır. Gerekli 
çalı$malar yapılarak Bo"az lüferi co"ra# i$aret ba$vurusu 
Türk Patent ve Marka Kurumu’nda gerçekle$tirilmi$tir. 
Bo"az lüferi !stanbul’daki co"ra# i$aret tescil ba$vurusu 
yapılan ilk gıda ürünü olmu$tur. Di"er potansiyel co"ra# 
i$aretli ürünlerle ilgili çalı$malar devam etmekte olup 
yakın zamanda bu ba$vurularda tamamlanmı$ olacaktır. 
Co"ra# i$aret projeleriyle birlikte üreticiye, tüketiciye, 
gastronomi dünyasına, kamuya, turizme ve STK’lara 
dokunarak çok yönlü bir proje ekosistemi hayata geçirdik 
ve bu motivasyonumuzla Co"ra# !$aretli Ürünler projesine 
liderlik etmeye devam edece"iz. 

Bundan sonraki süreçte üzerine daha fazla 
odaklanaca"ımız konu Türkiye’de co"ra# i$aret 
tesciline sahip olan stratejik ürünlerin Avrupa Birli"i 
tescil süreçlerine götürülmesinin desteklenmesi ve bu 
ürünlerin katma de"erinin olu$turulmasıyla ihracatının 
sa"lanmasıdır. Bu alanda yıllardır çok de"erli çalı$maları 
bulunan yurtdı$ı ve yurtiçi uygulamalarını titizlikle takip 
eden bizlere sürekli deste"ini esirgemeyen ba$ta Yavuz 
hocam olmak üzere tüm YÜciTA üyelerine bu de"erli 
çalı$ma için te$ekkürlerimi sunuyorum. 



*Dergimizin basılı versiyonunu yapacağınız 500 TL’lik bir bağış ile elde 
edebilirsiniz.

Tamamen gönüllü destekleri ile faaliyetlerini yürüten YÜCİTA'nın dernek 
statüsündeki tüzel kişiliği YÜCİDER-Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler 
Araştırma Derneği'mize (Kütük No: 07-038-038) nakdi bağış yoluyla 
destek olmak isteyenler için banka hesap numarası bilgilerimiz:

BANKA/ŞUBE: Türkiye İş Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi 
ALICI ADI: YÖRESEL ÜRÜNLER COĞRAFİ İŞARETLER ARAŞTIRMA DERNEĞİALICI ADI: YÖRESEL ÜRÜNLER COĞRAFİ İŞARETLER ARAŞTIRMA DERNEĞİ

IBAN: TR 33 0006 4000 0016 2020 8548 78

AÇIKLAMA: Teslim adresinizi ve bağış dekontunuzu tryucider@gmail.com 
adresine e-posta iler gönderdikten sonra dergimiz size "PTT Kargo Kitap 
Taşıma Kampanyası" kapsamında indirimli ve alıcı ödemeli olarak

gönderilecektir.


