No: 277– Mahreç İşareti

ÇINARCIK İŞİ

Tescil Ettiren

ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bu

coğrafi

kapsamında

işaret,

25.08.2017

6769

sayılı

tarihinden

18.12.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Sınai
itibaren

Mülkiyet
korunmak

Kanunu
üzere

Tescil No
Tescil Tarihi
Başvuru No
Başvuru Tarihi
Coğrafi İşaretin Adı
Ürün / Ürün Grubu
Coğrafi İşaretin Türü
Tescil Ettiren
Tescil Ettirenin Adresi
Coğrafi Sınır
Kullanım Biçimi

: 277
: 18.12.2017
: C2017/113
: 25.08.2017
: Çınarcık İşi
: İşleme/ Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri
: Mahreç İşareti
: Çınarcık Belediyesi Başkanlığı
: Harmanlar Mah. Belediye Sok. 77300 Çınarcık/YALOVA
: Yalova ili Çınarcık ilçesi
: Çınarcık İşi ibaresi marka ile birlikte ya da tek başına
kullanılacaktır.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:
Yaklaşık 80 yıllık mazisi olan “Çınarcık İşi” nakışı; ipek, pamuklu ve keten kumaşlar üzerinde iplik
çekilmesi ve doğal ipliklerle kumaşın işlenmesi ile; oda takımlarında, sehpa örtülerinde, yatak odası takımlarında
uygulanan (karyola eteği, yastık kılıflar, bohçalar) bir el işidir.
Eskiden yatak odası takımları (karyola eteği, yastık kılıflar, bohçalar ) yapımında kullanılan Çınarcık İşi
günümüzde ise her türlü ev tekstili ürünleri işlemelerinde uygulanmaktadır.
Üretim Metodu:
Kumaşın iplikleri tamamen organik pamuklu, keten ve ham ipek olması tercih edilir. Atkı ve çözgü
ipliklerinin tamamen aynı kalınlıkta olması gerekir. Kumaş istenen renkte olabilir.
İğnenin özellikleri;
İğnelerin ucu küt, etamin iğnesi ince ve uzun olmalıdır. Kumaşın antikası için normal dikiş iğnesi kullanılır.
Uygulama aşaması:
Nakışın en genişliği yaklaşık 8 cm dir. 5 cm eninde, 3 cm eninde ve tekrar 1.5 cm enine çekilen iplikler arasında
4 adet yarım cm hristo teyeli için kumaş mesafesi bırakılır. Belirtilen ölçülerde ipler çekildikten sonra, kumaş
kasnağa geçirilir. Tekniğe göre işlemeye başlanır. Eğer ip biterse, balıkçı düğümü ile yeni ip bağlanarak
işlemeye devam edilir.
El işinin temizliği :
Kumaş elde sabunla yıkanır, kumaş tersten ütülenir. İşlemenin ömrünü uzatmak için hafif kolalı olması tercih
edilir.
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Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler:
Yaklaşık 80 yıllık mazisi olan “Çınarcık İşi” nakışı, Yalova’nın Çınarcık ilçesi haricinde ilin diğer
bölgelerinde de yapılmaktadır. Ancak eski ustalar Çınarcık’ta bulunduğu için “Çınarcık İşi” olarak
isimlendirilmiştir.
Denetleme:
Çınarcık İşi ibareli coğrafi işaretin belirtilen özelliklere uygun olarak üretiminin yapılması için
oluşturulan denetim merciinde Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü ve
Çınarcık Belediyesi Başkanlığı yer almaktadır.
Denetim mercii, Çınarcık İşi el sanatının belirtilen özelliklere uygun olarak üretilmesi, üretim
aşamalarının doğru ve eksiksiz olarak yapıldığının kontrolü ve ayrıca coğrafi işaretin takibinin yapılması
hususlarında görevli olacaktır. Denetimler 6 ayda bir yapılacak olup şikayet halinde veya gerektiğinde her zaman
yapılacaktır.
Denetim merci, kamu kuruluşlarından veya özel kuruluşlardan veya bunlarda görevli uzman gerçek veya
tüzel kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi sırasında faydalanabilir veya hizmet satın alabilir. Denetim merci
hakların korunmasında hukuki süreçleri yürütür.
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