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Akdeniz Gıda Ürünlerine İlişkin Coğrafi İşaretler ve Yerel Kalkınma Üzerine
Antalya Deklarasyonu
Akdeniz Üniversitesi/Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi ile MAYZEM/Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, “Akdeniz
Ülkelerinde Yöresel Ürünler, Coğrafi İşaretler ve Sürdürülebilir Yerel Kalkınma” konulu uluslararası bir seminer düzenlemişlerdir.
Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 15. kuruluş yıldönümü ve birkaç yıldan beri sürdürülen araştırma
çalışmaları ile uluslararası işbirliği programının devamı olan bu seminer, 24-26 Nisan 2008 tarihleri arasında Antalya’da
gerçekleştirilmiştir. Seminer, bazı ulusal ve uluslararası kuruluş mensupları ile 10 Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden gelen yüzü aşkın
katılımcıyı bir araya getirmiştir.
Tarım ve gıdanın, küreselleşen dünyamızdaki temel rolü, MAYZEM üyesi ülkeler Tarım Bakanları’nın, 4 Şubat 2008 tarihinde,
İspanya’nın Saragoza kentinde gerçekleştirilen 7. toplantısı sırasında bir kez daha vurgulanmıştır. Akdeniz tarım ve deniz ürünleri
kalitelerine bağlı sorunlarla ilgili işbirliğinin sürdürülebilir kalkınmanın aracı olarak güçlendirilmesi Bakanlar tarafından özellikle tavsiye
edilmiştir.
Seminer katılımcıları:
¾

Akdeniz ülkeleri tarımının, demografik gelişme, iklim değişikliği ve temel tarımsal girdilerde yükselen fiyatlar gibi, karmaşık
küresel sorunlarla karşı karşıya olduğuna ve tüketicilerin iyi bir izlenebilirlikle güvence altına alınmış kaliteli ürünler tercih
ettiklerine;

¾

Sahip oldukları tarımsal becerileri, besinsel mirası ve bioçeşitlilik zenginliklerine rağmen Akdeniz ülkelerinin günümüzde,
çevre, ürün tedariki, gıda güvenliği ve Akdeniz beslenme modelinin korunması açısından çok önemli olumsuz baskılarla
karşı karşıya kaldıklarına;

¾

Coğrafi işaret sertifikasyonunun, Akdeniz Havza’sında sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılmasında önemli bir adım
olduğuna ve öz ve doğal kaynakların ve yerel becerilerin güzel bir bileşimi olan “yöresel/yerel kültür” temeline dayanarak
alternatif stratejilerin oluşturulmasında kullanılmaları gerekliliğine;

¾

Bu uyumlu yöresel sinerjinin Avrupa-Akdeniz tarım ve gıda işbirliği çerçevesinde güçlendirilmesinin gereğini öngörerek,
tarım, gıda ve kırsal alanda sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlayacak politikaların koordinasyonuna inanmaktadırlar.

Bu bağlamda, “Terroirs de la Méditerranée/Akdeniz yöreleri” adı altında ortak bir sinyalizasyonun (işaretlemenin) uygulamaya
konulmasını önermektedirler.
Bu strateji Akdeniz Havzası’nda:
Akdeniz yörelerinin kültürlerinde kök salmış ve izlenebilirliği olan, kaliteli mal ve hizmetlerin üretim ve tüketimlerinin
uluslararası pazarlarda geliştirilmesini
Yaratılan değerin korunmasını, arttırılmasını ve hakça paylaşımını
Kültürel zenginliklerin değerlendirilmesini ve gelecek nesillere aktarımını
Doğal ve yerel beşeri kaynakların ve bio-çeşitliliğin korunmasını
Katılımcı yönetişim mekanizmalarının tanıtımını amaçlamaktadır.
Bu nedenle,
Coğrafi kaynağa göre tanımlanan ürün ve hizmetlerin farklılaştırılması ve pazarlanması için gerekli araçların kullanılması;
Akdeniz Havzası coğrafi işaretlerini içeren dinamik bir veri bankasının oluşturulması;
Üreticiler ve ticari dağıtım kanallarının örgütlenmesi için gerekli kapasitelerin güçlendirilmesi;
Ağ şeklinde organize edilmiş, araştırma ve yenilikçi eğitim programlarının tanımlanması ve gerçekleştirilmesi;
Akdeniz Havzası yemek kültürünün tanıtılması amacıyla tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi;
«Terroirs de la Méditerranée - Akdeniz Yöreleri» girişiminin meslek ve devlet kuruluşları nezdinde tanıtılmasıyla ilgili
faaliyetlerin düzenlenmesi,
Ve bu deklarasyonun içerdiği öngörülerin uygulamaya konulması ve izlenebilmesi için gerekli öğelerin ortaya çıkartılması için
gerekli çabalar harcanmalıdır.
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