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B

u panel, gerek tarihi boyunca ve gerekse günümüzde
değişik kültürlere ev sahipliği yapan, çeşitli din ve inançların
bir arada yaşadığı, hoşgörü kardeşlik ve dostluk kenti
Hatay’da “Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Gastronomi Günleri”
etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Panelde Türkiye
ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretlerle ilgili mevcut
durum ve gelişmeler irdelenmiş, DOĞAKA bölgesinin Coğrafi
İşaret potansiyeli ve geleneksel Hatay mutfağı tanıtılmıştır.
Metro Toptancı Market’in Kastamonu Taşköprü sarımsağı
konusundaki çalışmaları bir başarı örneği olarak sunulmuştur.
Hatay Valiliği İl Yenilik Platformu’nca düzenlenen “Uluslararası
Akdeniz Ülkeleri Gastronomi Günleri” etkinlikleri Akdeniz
beslenme rejimini tekrar gündeme taşımıştır. Akdeniz Diyeti,
Akdeniz ülkelerinin geleneksel bir yemek pratiği olup, yoğun
meyve, sebze, tahıl ve zeytinyağı ile az ölçüde et ve süt
tüketiminden oluşmakta, insanların daha sağlıklı ve uzun

ömürlü olmasını sağlamaktadır. Dr. Keys Akdeniz yemeğini
ayrıca paylaşılan bir haz, bir mutluluk olarak tanımlamaktadır.
Birlikte yemek yemek Akdeniz yaşam biçimi ve kültürünün
temel bir ögesidir. Akdeniz halklarının ortak bir özvarlığını
oluşturan “Akdeniz Diyeti” 16 Kasım 2010’da UNESCO
tarafından “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası”
listesine alınmıştır.
Ancak çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Akdeniz
ülkeleri ne yazık ki bu özelliklerini kaybetmekte ve Akdeniz
mutfağı yaşanan hızlı küreselleşme süreciyle ciddi bozulmalara
uğramaktadır. Toplu restorasyon ve fast-food biçimlerini
tetikleyen ve dev “Alış Veriş Merkezleri” ile taçlanan küresel
ticaret tüketicilere dayattığı tek düze tüketim modeli ve damak
tadı ile evrensel düzeyde tüm yöresel ürünler ve yerel mutfaklar
üzerinde önemli bir tehdit oluşturmakta Akdeniz gastronomisi
de bundan büyük ölçüde etkilenmektedir.

YÜciTA, işte böyle bir süreçte düzenlenen “Uluslararası Akdeniz
Ülkeleri Gastronomi Günleri”nin küreselleşmenin yol açtığı bu
olumsuz gelişmelere karşı büyük bir meydan okuma olduğunu
özellikle belirtmek ister.
Küresel ticaretin tetiklediği bu olumsuz gelişmeler Akdeniz
ülkeleri gastronomisi ve yöresel ürünlerinin korunması,
geliştirilmesi ve gelecek nesillere ulaştırılmasının ne kadar
önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Koruma ancak Coğrafi
İşaretler yolu ile mümkün olup günümüzde Coğrafi İşaretler
tüm Uluslararası kuruluşlarca artık küresel bir olgu olarak
kabul edilmektedir. Olağan üstü bir gastronomik ve yöresel
ürün potansiyeline sahip olan ülkemizde etkin bir “Coğrafi
İşaret Sistemi”nin kurulabilmesi için çaba harcayan “Yöresel
Ürünler ve Coğrafi, İşaretler Türkiye Araştırma Ağı”nın bu
etkinlikte yer alışının temel nedeni budur.”
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