İncirliova Deve Sucuğu
İncirliova; Türkiye’de deve sucuhu üretiminin geleneksel özellik
kazandjhj, tarihsel bilgi ve deneyimlerin şekillendirdihi üretimin
günümüzde de sürdürüldühü deve sucuhu ile ünlenmiştir. Deve
sucuhunun tek üretim yeri İncirliova olmuştur.
Ülkemizde deve etinin en yaygjn tüketim biçimi deve sucuhudur.
Fizyolojik yapjsj nedeniyle kesimi ve parçalanmasj ustaljk bilgisi ve
deneyimi gerektiren deve eti; tat ve besin deheri açjsjndan sjhjr
etine yakjn olmasjna rahmen yah, E vitamini ve düşük kolesterol
deheri ile ayrjşjr. Deve etinin kalsiyum içerihi sjhjr etinden daha
fazladjr. Deve eti ve ürünleri insanlar için önemli mineral kaynahj
olarak kabul edilir. İncirliova Deve Sucuhu üretiminde yalnjzca
devenin etlik bölümleri ve çene kaslarj (massater) kullanjljr. Sucuk
üretiminde gerekli olan yah ihtiyacj sjhjr iç yahj ile karşjlanjr.
İncirliova Deve Sucuhu; ustaljk bilgisi olan kasaplarca kesimi
yapjlarak parçalanan deve karkas etinin sucuk üretim tesislerinde
çeşitli işlem süreçlerinden geçirilip tuz, sarjmsak, baharat vb. katkj
maddeleri ile karjştjrjlarak olgunlaşma işleminden sonra dohal sjhjr/
dana bahjrsahjndan üretilmiş kjljflara doldurularak tercihler
dohrultusunda fermente (geleneksel) ve jsjl işlem (modern
yöntem) uygulanarak ve geleneksel olarak parmak sucuk formunda
üretilen işlenmiş et ürünüdür. Tercihe göre kangal ve yarjm muz
formunda üretimi de yapjlmaktadjr.
GELENEKSEL LEZZET, BENZERSİZ TAT
Kendine özgü mayhoş (ekşimsi) tadj ve dohal aromasj, ustaljk bilgi
ve deneyimi (deve kasapljhj ve kesimi, sucuk üretimi), parçalama
teknihi, form özellihi ve dohal malzeme kullanjmj ile ayrjşan

veteriner kontrolünde üretilen deve sucuklarjnjn üzerindeki
etikette üretici adj, logosu, üretim/tüketim tarihlerinin yanj sjra
“İncirlioava Belediyesi Mezbahasj’nda veteriner kontrolünde
üretilmiştir” ibaresinin yer almasj; yjllar boyunca güven ve sahljklj
ürün algjsj yaratarak İncirliova Deve Sucuhu’nun tercih edilmesini
sahlamjştjr.
YAŞATILAN KÜLTÜREL MİRAS

İncirliova Belediye Mezbahası

İncirliova Deve Sucuhu; yirminci yüzyjl başlarjndan itibaren önce
evlerde ve sonrasjnda kasaplarda kişisel ihtiyaçlar için sjnjrlj olarak
üretilirken, 1949 yjljnda İncirliova Belediyesi tarafjndan hizmete
açjlan “Belediye Mezbahasj” ve bu yapjnjn bir parçasj olarak 1952
yjljnda “Sucukhâne” nin faaliyete geçmesiyle birlikte ticari boyut
kazanmjştjr. Bu sürecin dohal bir sonucu olarak ilçe merkezi ve
yakjn çevredeki bilinirlihinin artmasjyla; devecilik kültürünün yaygjn
olduhu ve günümüzde de deve güreşleri düzenlenen Aydjn,
Çanakkale, Muhla, Antalya, İzmir, Denizli, Baljkesir ve Manisa illeri
olmak üzere Batj Anadolu’da, kjsaca deve güreşleri kültürel
cohrafyasjnda geleneksel bir damak tadj haline gelerek tanjnmjş,
talep edilir hale gelmiştir. Yörede var olan devecilik ve Yörük kültürü
ile ilçenin
cohrafi konumunun deve sucuhunun gelişmesini
temellendirdihi anlaşjlmaktadjr.
2013 yjljna kadar faaliyetini sürdüren mezbaha ve sucukhâne
İncirliova Deve Sucuhu’nun bugünlere ulaşmasjnda hem üretici hem
de tüketici boyutunda önemli katkjlar sunmuştur. Sucukhânede

Deve güreşi şenlikleri İncirliova Deve Sucuhu’nun bugün bile
geçerli olan en önemli satjş ortamlarjndan biridir ve deve sucuhu
üreticileri için kesime gidecek deve tedarik etme ve deve
sahipleriyle etkileşim ortamj anlamj taşjr. Deve güreşlerinin yanj
sjra; ilçede 1970-1980’li yjllarda yapjlan Rahvan at yarjşlarj ile
özellikle bazj köylerde yohunlaşan ve bugün de hâlen devam eden
boha güreşleri ve bayramlarda kurulan lunapark alanlarjnda da deve
sucuhu satjşlarj gerçekleştirilmiştir. Öteden beri İncirliova’da deve
sucuhu üreten firmalar Batj Anadolu’daki haftaljk pazarlara ve
deve güreşleri düzenlenen günlerde güreşin düzenlendihi
yerleşmelere satjş amacjyla deve sucuhu göndermektedir.
Deve sucuhunun geleneksel satjş ortamlarj olan yerel pazarlar ve
deve güreşlerinin yanj sjra, yeni perakende ve toptan satjş
ortamlarj da gelişmektedir. Türkiye’de deve güreşlerinin yapjldjhj
kültürel cohrafyadaki tarihsel ün ve bilinirlihi, bu bölgelerde deve
güreşleri alanlarj djşjnda da deve sucuhunun talep edilmesini
sahlamjş, ilgili kentlerdeki marketlere yönelik toptan satjşlar
yapjlmaya başlanmjştjr. E-ticaret olanaklarj ile sohuk zincir
korunarak tüm Türkiye’ye satjşj yapjlabilmektedir.
Dehişen toplumsal koşullar, tüketici talepleri, Ortadohu ülkeleri
kaynaklj göç hareketleri, yürütülen ulusal ve uluslararasj projelerin
varljhjyla deve ve deve sucuhu, deve sütü vb. deve ürünlerine

yönelik talep ve bilinirlihin artarak yaygjnlaşacahj, İncirliova da dâhil
olmak üzere farklj bölgelerde yeni deve üretim çiftliklerinin
gelişecehi, bu ilginin İncirliova Deve Sucuhu üretimi yapan firmalarjn
kapasitelerini geliştirip istihdam yaratjrken, yeni girişim ve
işbirliklerinin dohmasjna yol açacahj öngörülmektedir.
COHRAFİ İŞARET TESCİL YOLCULUHU
2017 yjljnda İncirliova Belediyesi tarafjndan ilçe adjna “İncirliova
Deve Sucuhu” cohrafi işaret (Mahreç) tescili yapjlmak üzere Türk
Patent ve Marka Kurumu’na sunulan başvuru dosyasj; çeşitli
tarihlerde ortak akjl ve katjljmcjljk odaklj yaklaşjmla güncellenerek
29.03.2021 tarihinde ilgili kurumdan tescil onayj almjştjr.
Ülkemizde deve ürünlerine yönelik aljnan ilk cohrafi işaret
nitelihindeki tescil onayj; özelikle deve sucuhunu, üreticileri/
tüketicileri koruma, güven verme ve yeni girişimleri teşvik
işlevleriyle ile olumlu motivasyon oluşturmakta, kuşaklar boyunca
gelişerek bugüne ulaşan benzersiz bir kültürel mirasjn gelecek
nesillere aktarjlma sorumluhunu, ürünün ulusal düzeydeki deherini
geliştirerek uluslararasj pazarlara açjlma potansiyelini
güçlendirmektedir.
İncirliova Deve Sucuhu tescil koşullarjna uygunluk açjsjndan yjlda bir
kez, gerektihinde de her zaman olmak üzere; İncirliova Belediyesi
koordinasyonunda, İncirliova Tarjm ve Orman İlçe Müdürlühü,
İncirliova İlçe Sahljk Müdürlühü, Adnan Menderes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gjda Mühendislihi Bölümü ve Adnan Menderes
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Anabilim Dalj
Başkanljhj’ndan oluşan denetim mercii tarafjndan
denetlenmekte, raporlar Türk Patent ve Marka Kurumu ile
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Sahljklj, kaliteli ve güvenli deve sucuhu için; üzerinde
Türk Patent ve Marka Kurumu onaylj cohrafi işaret tescil ibaresi ve amblemi
bulunan “İncirliova Deve Sucuhu”nu tercih ediniz. Afiyet olsun.

]

DEVE SUCUHUNU NASIL TEMİN EDEBİLİRSİNİZ ?
Deve sucuhu temin etmek için; ilçemizde Cohrafi İşaret Tescil Uyum Protokolü’ne katjlarak tescil koşullarjna
uygun deve sucuhu üreten firmalarla iletişim kurabilirsiniz: GENÇ GÜVEN SUCUKLARI (EM-KO) ͼ
www.facebook.com/devecimetinkorucu Tel. 0532 341 68 19  0544 585 92 42 (İlgili Kişi: Metin
KORUCU)

“Geleneksel lezzet, benzersiz tat”
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