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öresel ürünler
Küresel beslenme sistemindeki genel geliş-
me eğilimi, artan bir biçimde standardizas-
yona gidilmesi ve çeşitliliğin silinerek kitle 
tüketimi adına belirgin özel tatların empoze 

edilmesi yönündedir. Bu bakımdan tüketici davranış ve 
zevklerinin birbirine benzediği homojen bir beslenme sis-
temi yarattığı ileri sürülen küreselleşme, uzun süre yöresel 
ürünler için önemli bir handikap oluşturmuştur. Nitekim 
standart kitle üretimine dayalı agro-endüstriyel küreselleş-
menin 30 yıllık göz kamaştırıcı döneminde yöresel ürünler 
oldukça ihmal edilmiş; ancak 1996 yılında yaşanan deli 
dana krizi ile başlayıp, dioxin’li tavuklar ve transgenik 
ürünlerle devam eden gıda krizleri, beslenme sistemi ve 
alışkanlıklarında gerçek bir kırılmaya neden olmuştur. Yö-
resel ürünler piyasası işte bu birbirini izleyen gıda krizleri 
ortamında ve var olan agro-endüstriyel modele duyulan 
güvenin sorgulandığı bir süreçte hızla gelişmiştir.

Bu gelişmelerin olağanüstü bir yöresel ürün potansiye-
line sahip olan ülkemizde de etkili olduğu ve yöresel 
pazarların son yıllarda boyutlarını giderek genişletir-
ken yöresel ürünler ve onların yasal düzlemde koru-
yucusu olan “coğrafi işaretler”in de gerek bilim ve 
gerekse kamu ve sivil toplum örgütlerinin ilgi alanına 
girmeğe başladığı gözlenmektedir..

Fransa “Köken ve Kalite Adlandırmaları Ulusal Enstitü-
süne” (INAO)’ne göre yöre “içinde bir tarımsal üretim 
ve fiziki ortam ile bir beşeri faktörler kümesinin bulun-

duğu ve bunların arasında karmaşık etkileşimlerin yer 
aldığı bir sistem, sınırları belirli bir coğrafi alandır”. Bu 
etkileşimlerden yöresel ürünler olarak adlandırılan kö-
keni, adı ve ünü bu yöreye ait tipik ve kaliteli ürünler 
ortaya çıkmaktadır. Tarihi bir derinliği olan ve varlık-
larını belirli bir süredir bulundukları yerde sürdüren 
ve yerel kültürün önemli bir parçasını oluşturan yöre-
sel ürünler, paylaşılan ortak becerilere dayanmakta ve 
üretildikleri yöre ile aralarında çok güçlü bir bağ bu-
lunmaktadır. Yöresel ürünler tarımsal ürünler ile (şam-
panya, Florida portakalı, Antigua kahvesi ve Malatya 
kayısısı gibi) üretim yöresindeki beşeri faktörün üretim 
gelenekleri ve tekniklerinden kaynaklanan özgün gıda 
ve el işi ürünlerini (Parma jambonu, Roquefort peyniri, 
Kayseri pastırması, Ezine peyniri, Çek kristali ve Here-
ke  halısı gibi) kapsamaktadır. 

Y

YÖRESEL ÜRÜNLER,
COĞRAFİ İŞARETLER 

VE TÜRKİYE 
UYGULAMALARI*

Akdeniz Ülkelerinde Yöresel Ürünler Coğrafi İşaretler ve Sürdürüle-
bilir Bölgesel Kalkınma Paneli’nden.
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Yöresel ürünleri belirleyen temel nitelikler tipik ve ka-
liteli ürünler olmaları ve belli bir bilinirliğe ve şöhrete 
sahip bulunmalarıdır. Bunlar tekil ve eşsiz ürünlerdir. 
Bu nedenle taklitlerine karşı korunabilmeleri ve haksız 
rekabete maruz kalmamaları için birçok ülkede yasal 
düzenlemelerle koruma altına alınmışlardır. Koruma 
araçları ise “coğrafi işaretler”dir. 

Coğrafi İşaretler
Coğrafi işaretler (Cİ) belirgin bir niteliği, ünü veya 
diğer özellikleri yönünden kökenin bulunduğu yöre, 
alan, bölge ya da ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü göste-
ren işaretlerdir (WTO,1994). Bir coğrafi işaret genel-
likle ürünün elde edildiği yerin isminden oluşmakta-
dır. Coğrafi köken yer olarak bir köy ya da kasaba, bir 
bölge ya da ülke olabilir. Tarımsal ürünler üretim yer-
lerinden kaynaklanan ve toprak ve iklim gibi yöresel 
faktörlerin belirlediği özel kalitelere sahiptir. Şampan-
ya, Florida portakalı, Antigua kahvesi ve Yeni Zelanda 
kuzusu tarımsal ürünler grubuna giren ve dünyada en 
çok bilinen coğrafi işaretlerdendir. 

Oldukça uzun bir tarihi geçmişi olan Cİ Eski Mısır’da pi-
ramitlerin yapımında kullanılan dayanıklı tuğla ve taşla-
rın kökenlerini belirtmek için, Eski Yunan da ise Thasos 
Adası şaraplarının kalite işareti olarak kullanılmışlardır. 
Parmigiano Reggiano ve Comte gibi Cİ’in kullanımı 13. 
yüzyıla kadar inmektedir. Fransız yasalarınca “menşe adı” 
korunan ve üretimi titizlikle denetlenen rokfor peyniri, 
Fransa’da 1070 yılından beri korunmaktadır. Nitekim 
rokfor üreticilerine ilk koruma 1407 yılında kral VI. 
Charles tarafından verilmiş, Toulouse Parlamentosu’nun 
31 Ağustos 1666 tarihli kararıyla da sahte rokfor üreticile-
rinin cezalandırılması öngörülmüştür. Fransa’da tarım ve 
gıda ürünleri kalitelerinin tanınma ve sertifikasyonu ko-
nusunda geliştirilen politikalar çok eskilere dayanmakta-
dır. Fransa Cİ konusunda Avrupa Birliği’ne öncülük eden 
bir ülkedir. Nitekim Avrupa Konseyi’nin “Tarım ve Gıda 
Ürünlerinin Menşe Adlandırmaları ve Coğrafi İşaretle-
rin Korunması” ile ilgili 2081/1992 sayılı tüzüğü ile bu-
nun yerini alan 510/2006 sayılı “Tarım Ürünleri ve Gıda 
Maddelerinde Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki 
Konsey Tüzüğü” Fransa’dan esinlenmiştir. Halen bu ülke-
de 610’u şarap,169’u tarım ve gıda ürünleri olmak üzere 
toplam 779 ürün Cİ koruması altında olup, Cİ sisteminin 
yönetimi konusunda gerçekleştirilen olağanüstü başarılı 
kurumsal yapılanması ile Fransa örnek bir ülkedir.

Çiftçi gelirlerini yükseltmek, kırsal nüfusu yerinde tut-
mak, tüketicileri doğru bilgilendirmek, tarımsal üreti-
min çeşitliliğini teşvik etmek ve özgün ürünlerin geliş-
mesini sağlamak amaçları ile Fransa uygulamaları esas 
alınarak hazırlanan, 14 Temmuz 1992 tarih ve 2081 
no’lu AB Tüzüğü, Cİ’in korunmasına yönelik “menşe 
adı koruması” ve “coğrafi işaret koruması” olarak ikili 
bir ayırım getirmiştir. 

Menşe adı koruması: Menşe işareti (Protected Designa-
tion of Origin / PDO) Buna göre ürünün üretim,işleme 
ve hazırlama süreçlerinin tamamının tanımlanmış 
coğrafi alanda gerçekleşmesi gerekir (Rokfor peyniri, 
Antep fıstığı, Ezine peyniri gibi). Sadece bulundukları 
yerde üretilebilen bu ürünler tekil ve eşsiz ürünlerdir.
Mahreç işareti: (Protection of Geographical Indicati-
ons / PGI) Ürünün üretim, işleme ve hazırlama aşama-
larından en az birinin tanımlanmış coğrafi alanda ger-
çekleşmesi gerekir (Mersin cezeryesi, Çorum leblebisi, 
Antep baklavası gibi). Bu ürünlerin üretim koşullarına 
uyulması koşuluyla ismini aldıkları yerin dışında da 
üretilmeleri mümkündür. 

Cİ, ürünleri taklit ve sahtelerine karşı koruyarak haksız 
rekabeti engellemektedir. Kökenlerinin ürüne verdiği 
eşsiz özellik, söz konusu coğrafi işaretin tüm yasa dışı 
ve izinsiz kullanımlara karşı korunması gereğini doğur-
maktadır. Nitekim çoğu haklı bir üne sahip bu işaretler 
korunmazlarsa değişik ticari istismarlarla karşılaşabil-
mekte yetkisiz kesimlerce sahte kullanımları tüketici 
ve dürüst üreticiler üzerinde yıkıcı etki yaratmaktadır. 
Günümüzde Guetamala’nın Antigua bölgesinde üre-
tilen ünlü Antigua kahvesinin üretim miktarı sadece 
üç bin ton iken tüm dünyada bu isim altında satılan 
kahve miktarı 25 bin tona ulaşmaktadır. Aynı şekilde 
Hindistan’da 10 bin ton “Darjeeling çayı” üretilmekte, 
ancak tüm dünyada aynı isim altında 30 bin ton çay 
satılmaktadır. 

Cİ yerine getirdikleri ekonomik fonksiyonlar bakımın-
dan da son derecede önemli araçlardır. Nitekim kalite 
ayırt edici işaretler olarak Cİ, ekonomik teoride tüketici 
ve üreticiler arasındaki bilgi asimetrisi varlığından kay-
naklanan piyasa başarısızlıklarını çözmek için bir potan-
siyel araç olarak görülmektedir. Piyasalardaki bilgi asi-
metrisinin giderilmesinde önemli işlevleri olan Cİ, mal 
piyasalarından daha kazançlı olan niş pazarlara girişi ko-
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laylaştıran ve niş ürünleri geliştiren gerçek bir pazarlama 
aracıdır Yerel kaynaklara dayalı kırsal ürünlerin gelişme-
sine olanak sağlayan Cİ, yarattıkları katma değer ve is-
tihdam ile de kırsal kalkınmanın “temel” araçlarıdır.  

Halen AB’nde 1.921’i şarap olmak üzere 2.859 coğrafi 
işaretli ürün bulunmakta ve tescil alan ürün sayısı hızla 
artmaktadır. Fransa’da 174.000 işletme Cİ’li ürün üre-
tirken bu ürünlerin cirosu 2008 yılında 25 milyar €’ya 
ulaşmıştır. PDO’lu şarap ve sert içkilerin üretim değeri 
16 milyar €’dur. Cİ korumalı bağların alanı 2008 yı-
lında 470.935 hektar olup bu alan şarapçılık alanları-
nın %59.8’sini oluşturmakta; 90 bin tarımsal işletme, 
PDO’lu şarap imalatına yönelik üzüm üretimi ile uğ-
raşmaktadır. Üretilen şarabın yaklaşık üçte biri ihraç 
edilmekte olup 2008 yılı ihracat geliri 6,8 milyar €’dur. 
(INAO, Rapport d’activité pour vin et spiritueux, s.1). 
Fransa’da Cİ’li 47 peynir 2008 yılında 192.795 ton ile 
ülke toplam peynir üretiminin %16’sını oluşturmuş, 
18 ile 21 bin arasında üreticinin çalıştığı bu sektörün 
cirosu 1.6 milyar €’yu aşmaktadır. PDO’lu peynirlerin 
ortalama fiyatı diğer peynirlere göre %46 daha yüksek 
olup bir kg’da fiyat farkı 2008’de 3,90 €’ya yükselmiş-
tir (bu rakam 2007 de 3,70 € idi). 2008 yılında PDO’lu 
peynir ihracatı yaklaşık 10 bin ton olup bunun üçte 
birini rokfor peyniri oluşturmaktadır (INAO, Rapport 
d’activité pour produits laitièr, s.1-4).

Peynir ve şaraplar dışında PDO işaretine sahip diğer 
tarım ve gıda ürünlerinin sayısı ise 35’tir. Bu ürünlerin 
üretiminde yaklaşık 13.500 üretici çalışmakta ve elde 
edilen gelir 160 milyon Avro’ya ulaşmaktadır (INAO 
web sayfası). 

Tescil sayısının en yüksek olduğu İtalya’da halen 532’si 
şarap olmak üzere 732 Cİ’li ürün bulunmakta, bunla-
rın toplam cirosu 12 milyar €’yu aşmaktadır. Sadece 
parmezan peynirinin yıllık cirosu 1,5 milyar €’ya, Cİ’li 
ürünlerin üretiminde çalışanların sayısı ise 200.000’e 
ulaşmaktadır. İspanya sahip olduğu 154’ü şarap 281 
Cİ’li ürünle AB sıralamasında Fransa ve İtalya’dan son-
ra üçüncü sırada yer almakta ve Cİ’li ürünler İspanya 
ekonomisine yılda 3,5 milyar € kazandırmaktadır.  

Türkiye uygulamaları
Cİ’in Türkiye için önemi: Zengin biyolojik çeşitlili-

ği, geniş tarımsal toprakları ve farklı mikro klimaları 
ile çok sayıda ve kaliteli bir tarımsal ürün kataloğuna 
sahip olan Türkiye, aynı zamanda derin tarihi köken-
lerinden gelen, gelişmiş bir mutfak kültürü ve otantik 
üretim biçimleri ile zengin bir yöresel üretim becerisine 
de (know-how) sahiptir. Topraklarımız üzerinde yaşa-
yan çeşitli uygarlıklar kültür mirasının bir sentezi olan 
geleneksel el sanatlarımız ise göz kamaştırıcı bir mozaik 
oluşturmaktadır. Anadolu’muzun öz varlığını oluşturan 
bütün bu özellikler Türkiye’ye olağanüstü kalitede ve 
çok sayıda yöresel ürün kazandırmıştır. Ülke kalkınma-
sına ivme kazandırabilecek bu olağan üstü potansiyele 
dünyanın beklide hiçbir ülkesi sahip değildir.  

Yasal Düzenlemeler: Türkiye 1995 yılında yürürlüğe 
giren ve AB 2081 sayılı tüzüğüne dayanarak hazırlanan 
555 sayılı “Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname” ile tescil uygulamasını 
başlatmış ve görevli kuruluş olan Türk Patent Enstitü-
sü günümüze dek 89’u tarım ve gıda ürünü 47’si halı, 
kilim, canlı hayvan, doğal kaynaklar ve el sanatları 
ürünlerinden oluşan toplam 136 ürünün tescilini ger-
çekleştirmiştir. Tarımsal ürünler 33 tescile sahipken, 
bir peynir ülkesi olmasına rağmen peynirler, bir Akde-
niz ülkesi olmasına rağmen ise zeytin ve zeytin yağları 
sadece 4’er tescile sahiptir. Halen 126 ürün de tescil 
aşamasında bulunmaktadır.

Coğrafi işaretler AB uygulamasında olduğu gibi 
“menşe adı koruması” ve “mahreç işareti” olarak iki-
ye ayrılmıştır. Tüm ürünleri koruma kapsamına alan 
KHK, yeni gelişmelere paralel olarak AB Konseyi’nin 
510/2006 sayılı tüzüğüne göre yeniden düzenlenmiş 
ve hazırlanan yasa tasarısı Parlemento’ya sunulmuştur. 
Tescillerdeki hızlı gelişmeye rağmen ürünler üzerinde 
etiketleme ve amblem uygulamasına henüz geçileme-
miş olması tüketicilerde bir farkındalık yaratmamak-
tadır Tescil almış ürünlerin tescil belgesinde belirtilen 
kurallara göre üretildiğini denetleyecek AB standartla-
rına göre akredite olmuş kuruluşların bulunmayışı da 
önemli bir sorun oluşturmaktadır. Örneğin Fransa’da 
faaliyette bulunan 37 denetim kuruluşundan 26’sı şa-
raplar dahil 528 PDO’lu ürünü, 11’i ise 251 PGI’lı 
ürünü denetlemektedir. Menşe adı koruması almış 43 
peynirin denetimi de 9 ayrı kuruluş tarafından gerçek-
leştirilmektedir.
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KHK’nin Ezine peyniri örneğinde yaşandığı gibi yasa 
dışı faaliyetlere ve haksız rekabet fiiline karşı kısmen 
de olsa caydırıcı olduğu söylenebilir. Nitekim; üreti-
ci firmalarla dağıtım firmaları, Cİ koruması altındaki 
ürünlere karşı artık daha dikkatli davranmaktadır. Ül-
kemizde Cİ koruması sadece Türkiye sınırları içinde 
geçerli olup korumanın, sözgelimi AB’de geçerli olabil-
mesi için Brüksel’e başvurmak gereklidir. Tescil edil-
miş onca ürünümüze rağmen şu ana kadar AB’ne tescil 
talebinde bulunmuş tek ürünümüz Antep baklavasıdır. 

Bilimsel Çalışmalar:
Günümüzde önemleri giderek artan ve yeni bir ilgi 
alanı oluşturan yöresel ürünler ve bunları yasal düz-
lemde temsil eden Cİ ile ilgili bilimsel çalışma ve araş-
tırmalar ülkemizde son derecede sınırlıdır. Türk Pa-
tent Enstitüsü’nün çabaları dışında konuyla ilgili en 
kapsamlı araştırmalar Akdeniz Üniversitesi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu üniversitenin Akdeniz Ülkeleri 
Araştırmalar Merkezi  KHK’nin kabul edilmesi ile bir-
likte başlattığı çalışmalarını değişik AB projeleri çerçe-
vesinde 2006 yılına kadar sürdürmüştür. Bu kapsamda 
yürütülen araştırmalar yöre ürünlerimizden Aydın in-
ciri, Ege Sultani üzümü, Divle Obruk peyniri, Mersin 
cezeryesi, Buldan bezi ve Eskişehir lüle taşı üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Merkez yurt dışında coğrafi adı 
korunan önemli ürünlerden Fransa’da rokfor peyniri, 
İtalya’da parmesan peyniri, Türkiye’de ise Ezine peyni-
ri üzerinde de çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Merkezin, Uluslararası Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Merkezi (Paris) ve Montpellier Akdeniz Tarm Enstitü-
sü ile birlikte 24-26 Nisan 2008 tarihlerinde Antalya’da 
düzenlediği “Akdeniz ülkelerinde yöresel ürünler, coğ-
rafi işaretler ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma” ana 
temalı ilk büyük uluslararası seminerde Cİ derinleme-
sine ele alınmış ve imzalanan “Antalya Deklerasyonu” 
ile Akdeniz ülkeleri yöresel ürünleri için bir Akdeniz 
logosunun oluşturulması önerilmiştir. Ayrıca, bu semi-
nerde sunulan tüm çalışmalar Fransa’da  kitap olarak 
basılmış olup Türkçesi ise hazırlanmaktadır. Merkez 
Türkiye’de ilk kez Antalya Ticaret Borsası tarafından 
28 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 
“Ulusal-Yöresel Ürünler Fuarı” YÖREX kapsamında 
yer alan Cİ Uluslararası seminerinin gerçekleştirilme-
sini de sağlamıştır.

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araş-
tırmalar Merkezi Cİ ile ilgili olarak  Uluslararası Ak-
deniz Tarımsal Araştırma Merkezi (Paris), Montpellier 
Akdeniz Tarım Enstitüsü ve Türk Patent Enstitüsü ile 
birlikte 16-18 Aralık 2010 tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlenecek Türkiye ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde 
Coğrafi İşaretler, Sosyo-Ekonomik Hareketlilik ve 
Biyo-Kültürel Özvarlık konulu ikinci uluslararası se-
minerin hazırlığı içindedir. Birincinin devamı niteliğin-
de olan ve iki tam, bir yarım gün sürecek bu büyük 
seminere 35’i kuzey Akdeniz ülkelerinden, 10’u güney 
ve doğu Akdeniz ülkelerinden, 5’i uluslararası kuruluş-
lardan ve 10’u da Türkiye’den olmak üzere toplam 60 
konuk tebliğlerini sunmak üzere katılacaktır. Yabancı 
konukların önemli bir kesimi konu üzerindeki çalışma-
larıyla tanınmış bilim insanları olup diğerleri ise uygu-
layıcı kurumlardan gelecek uzmanlardır. 

Seminer doğal, tarihi ve kültürel varlığımızın vazge-
çilmez bir parçası olan “yöresel ürünleri” korumaya 
yönelik “coğrafi işaret” uygulamasını konu almakta ve 
yöresel ürünler-coğrafi işaretler ilişkisi bağlamında bi-
yolojik çeşitlilik ve biyo-kültürel özvarlığımızın korun-
ması üzerine odaklanmaktadır. Aynı zamanda seminer, 
sosyo-ekonomik hareketlilik (kısa ve uzun dönem nü-
fus hareketleri, mesleki mobilite, turizm, göç akımları) 
ve coğrafi işaretlerin yayılması, yöresel ürünlerin pa-
zarlanması ve tüketimi arasındaki ilişkiler üzerinde de 
yoğunlaşacaktır. İlk seminerde olduğu gibi bu seminer-
de de küçük bir Akdeniz ülkeleri yöresel ürünler fuarı 
düzenlenecektir.

Sonuç
Yöresel ürünler coğrafi işaretler ve Türkiye uygulama-
ları ile ilgili incelemenin sonucu olarak ülkemizde söz 
konusu alandaki kamu uygulamalarının dışında, bilim-
sel çalışma ve araştırmaların da çoğalmasının kaçınıl-
maz olduğu söylenebilir. Bu, ülkemizin sahip olduğu 
büyük yöresel ürün potansiyelini coğrafi işaretler yo-
luyla harekete geçirerek Türk ekonomik kalkınmasına 
yeni bir boyut kazandırabilecektir. 

* Çalışma 2008 yılında Antalya’da İİBF tarafından düzenlenen 
“Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye” konulu uluslararası 
seminerde Dr. Rana Demirer ile birlikte sunulan “Küreselleşme Sü-
recinde, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretlerin Geleceği” başlıklı 
tebliğden yararlanılarak hazırlanmıştır.






