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eslenme alanında küresel ve yerel arasında-
ki çekişme Avrupa ve Dünya gıda sektör-
lerinde birisi çok uluslu büyük firmalarca 
yürütülen ve gıda ürünlerinin kitleselleşti-
rilmesi ve tüketim davranışlarının yeniden 

biçimlendirilmesine,  diğeri ise yöre konseptinden ha-
reket ederek ürün çeşitlendirmesine dayalı iki eğilimin 
ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu tüketim eğilim-
leri içinde tüketicilerin beklentilerini tat, zevk, sağlık, 
sosyal bağ, kültür ve çevre koruması açılarından tam 
olarak karşılayan coğrafi işaretli yöresel ürünler gıda 
piyasalarındaki paylarını giderek arttırmaktadır.

Fransa 2004 yılı toplam gıda harcamalarının piyasa 
tiplerine göre dağılımında, kitle piyasası %75’lik payı 
ile ilk sırayı almasına rağmen, yıllık büyüme oranı (%0-
1) en düşük olanıdır. En yüksek büyüme oranına sahip 
olan (%15-20) yaratıcı piyasalar (fonksiyonel gıdalar), 
aynı yıl gıda harcamalarından sadece %5’lik bir pay 
alabilmiştir. Coğrafi işaretli yöresel ürünler piyasası 
ise 125 milyar Avro’luk toplam gıda harcamalarının 
%20’sini almakta ve gerçekleştirdiği yüksek büyüme 
oranı (%5-10) ile dikkati çekmektedir.1 Bu gelişme 
eğilimi ile yöresel ürünlerin günümüz Fransa’sında 
yaklaşık 35 milyar Avro’ya ulaşan önemli bir piyasaya 
sahip olduğu söylenebilir. 

Halen Avrupa Birliği’nin tüm ülkelerinde, hatta koru-
mayı özel markalarla sağlamayı savunan Anglosakson 
ülkelerinde bile coğrafi işaret altında 900’den fazla ürün 
yer almaktadır. Yöresel ürünleri taklit ve sahtelerine 
karşı koruyarak haksız rekabeti engelleyen  ve  resmi bir  
kalite işareti olan coğrafi işaretlerin bu başarısı Avrupa 
Komisyonu’nun “Tarım ve Gıda Ürünlerinin Menşe Ad-
landırmaları ve Coğrafi İşaretlerin Korunması” başlığını 
taşıyan 2081/1992 sayılı tüzüğünde  belirtilen  amaç-
larının büyük ölçüde gerçekleştiğini kanıtlamaktadır. 
Bilindiği gibi AB’nin coğrafi işaretlerle ilgili değişik üye 
uygulamalarını birleştirici bu ilk yasal düzenlemesi başta 
tarımsal ve kırsal politika olmak üzere rekabet ve tüketi-
ci politikalarının gerçekleştirilmesini amaçlamaktaydı.

Tarımsal üretimde çeşitlenmeyi özendirmek, arz ve 
talep arasında daha iyi bir denge sağlamak ve az geliş-
miş bölge ürünlerinin değerlenmesini sağlayarak kırsal 
gelirin artmasına ve kırsal nüfusun yerinde tutulması-
na çalışmak tüzüğün tarımsal ve pazar politikalarını, 
menşe adlandırmasından yararlanan ürün üreticileri 
arasında eşit rekabet sağlamakta rekabet politikasını 
oluşturmaktaydı.  

Tüketici politikası ile de tüketiciye en iyi tercihi yapa-
bilmesi için ürünün kökeni ile ilgili açık ve tam bilgi 
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vermek (açıklık) ve bu ürünlerin tüketici gözündeki ye-
rini güçlendirmek (inandırıcılık) amaçlanmaktaydı.

AB, yaşanan  birtakım gelişmeler ile Dünya Ticaret 
Örgütü’nün de uyarılarını dikkate alarak, 20 Mart 
2006 tarihinde, 2081 sayılı tüzüğün yerini alan yeni 
bir tüzük çıkarmıştır. “Tarım Ürünleri ve Gıda Mad-
delerinde Coğrafi İşaretlerin Korunması” başlığını ta-
şıyan, 510/2006 sayılı bu düzenleme ile üçüncü dünya 
ülke üreticileri de AB’ne coğrafi işaret kaydı yaptırma 
olanağına kavuşmuştur. Bu bağlamda ülkemizden de 
Antep fıstığı 10/7/2009, Aydın  inciri ise 24/8/2010 ta-
rihlerinde AB’ne kayıt talebinde bulunmuştur. 

Avrupa Birliği’nde şarap hariç tarım ve gıda ürünlerin-
de halen 517 ürün menşe (PDO), 416 ürün ise mahreç 
(PGI) işareti koruması altındadır. Coğrafi işaret koru-
ması altındaki bu 933 ürünün %80’i beş Akdeniz ülke-
sine Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’a 
aittir. Akdeniz ülkeleri sahip oldukları biyolojik çeşit-
lilik, zengin sosyal, kültürel, bölgesel, çevresel ve gast-
ronomik özvarlıkları ile yöresel ürünlerde çok özel bir 
konuma sahiptirler.      

Türkiye 1995 tarihinde çıkarılan ve AB’nin 2081sayılı 
tüzüğüne dayanarak hazırlanan  555 sayılı “Coğrafi İşa-
retlerin Korunmasına Dair Kanun Hükmünde Kararna-
me (KHK)” ile Akdeniz ülkeleri arasında coğrafi işaret-
lerle koruma politikası bakımından en dinamik ülke ola-
rak görünmektedir. Nitekim Türkiye bazı ihraç ürünleri 
için pazarlara açılma, yerel kimlikleri koruma ve gerçek 
bir kırsal kalkınma aracı olarak coğrafi işaretleri aktif 
bir biçimde savunmaktadır. Doha Gündemi çerçevesin-
de süregelen Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerinde de 
etkin rol oynayan Türkiye, şarap ve sert alkollü içecek-
lere uygulanan yüksek koruma kriterlerinin coğrafi işa-
retli yöresel ürünlere de genişletilmesini savunan “Coğ-
rafi İşaret Dostları Grubu” içinde yer almaktadır.

KHK’nin çıkarılışından günümüze uygulayıcı kuruluş 
olan Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tam 137 
ürünün tescili yapılmış olup bunun 89’u tarım ve gıda 
ürünleridir. Tescil için bekleyen ürün sayısı ise 126’ya 
ulaşmakta, bu sayının 94’ünü tarım ve gıda ürünleri 
oluşturmaktadır. Konuyla ilgili duyarlılığını sürdüren 
Türkiye 510/2006 sayılı konsey tüzüğüne tam uyum 

sağlayabilmek amacıyla TPE tarafından  hazırlanan 
“Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adla-
rının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”nın  
parlamentoya sunulmasını sağlamıştır. Türkiye’de et-
kin bir coğrafi işaretleme sisteminin yerleştirilebilmesi-
ne yönelik çabalar halen denetim kuruluşlarının oluş-
turulması üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır.

Kamu güçlerinin anılan çabalarının dışında konuyla 
ilgili bilimsel platformda da Akdeniz Üniversitesi’nin 
çalışmaları dikkati çekmektedir. Bu üniversitenin Ak-
deniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin 
coğrafi işaretlerle ilgili faaliyetlerinden 2008 ve 2010 
uluslararası seminerleri büyük önem taşımaktadır.

Antalya Deklarasyonu
Akdeniz Üniversitesi’nce, birkaç yıldan beri sürdürülen 
araştırma çalışmaları ile uluslararası işbirliği programı-
nın devamı olan “Akdeniz Ülkelerinde Yöresel Ürün-
ler, Coğrafi İşaretler ve Sürdürülebilir Yerel Kalkınma” 
başlıklı seminer 24-26 Nisan 2008 tarihleri arasında 
Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Seminer, bazı ulusal ve 
uluslararası kuruluş mensupları ile 10 Avrupa ve Akde-
niz ülkelerinden gelen yüzü aşkın katılımcıyı bir araya 
getirmiştir.

Seminer çalışmaları özellikle Akdeniz yöreleri ürünle-
rinin korunması üzerinde yoğunlaşmıştır. Halen dün-
yada Akdeniz tipi tarımsal ikliminin yer aldığı her ülke-
de Akdeniz ürünleri adapte edilmeğe çalışılmaktadır. 
Avustralya’yı dünyanın bir numaralı şarap ihracatçısı 
yapmayı hedefleyen gelişmeler ile yine Avustralya, Şili 
ve Kaliforniya’da zeytincilikle ilgili planlar, Akdenizli 
geleneksel üretici ülkeler için  “Yeni Dünya” ülkele-
rinden gelen ciddi bir rekabet tehdidi oluşturmaktadır. 
Bölge ülkelerinde menşe adlandırmasından yararlanan 
ürünler için bir “Akdeniz işareti”nin oluşturulmasında-
ki stratejik yararın vurgulandığı Antalya Deklarasyonu 
aşağıda sunulmuştur. 

Seminer katılımcıları:
• Akdeniz ülkeleri tarımının, demografik gelişme, iklim 
değişikliği ve temel tarımsal girdilerde yükselen fiyatlar 
gibi, karmaşık küresel sorunlarla karşı karşıya olduğu-
na ve tüketicilerin iyi bir izlenebilirlikle güvence altına 
alınmış kaliteli ürünler tercih ettiklerine,
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• Sahip oldukları tarımsal becerileri, besinsel mirası 
ve biyoçeşitlilik zenginliklerine rağmen Akdeniz ülke-
lerinin günümüzde, çevre, ürün tedariki, gıda güven-
liği ve Akdeniz beslenme modelinin korunması açı-
sından çok önemli olumsuz baskılarla karşı karşıya 
kaldıklarına,
• Coğrafi işaret sertifikasyonunun, Akdeniz Havzası’nda 
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 oluşturulma-
sında kullanılmaları gerekliliğine,
• Bu uyumlu yöresel sinerjinin Avrupa-Akdeniz tarım 
ve gıda işbirliği çerçevesinde güçlendirilmesinin gereğini 
öngörerek, tarım, gıda ve kırsal alanda sürdürülebilir 
kalkınmaya destek sağlayacak politikaların koordinas-
yonuna inanmaktadırlar.

Bu bağlamda, “Terroirs de la Méditerranée/Akdeniz yö-
releri” adı altında ortak bir sinyalizasyonun (işaretle-
menin) uygulamaya konulmasını önermektedirler.

Bu strateji Akdeniz Havzası’nda:
• Akdeniz yörelerinin kültürlerinde kök salmış ve izle-
nebilirliği olan, kaliteli mal ve hizmetlerin üretim ve 
tüketimlerinin uluslararası pazarlarda geliştirilmesini,
• Yaratılan değerin korunmasını, arttırılmasını ve hak-
ça paylaşımını,
• Kültürel zenginliklerin değerlendirilmesini ve gelecek 
nesillere aktarımını,
• Doğal ve yerel beşeri kaynakların ve biyoçeşitliliğin 
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 gerçekleştiril-
mesi,

• Akdeniz Havzası yemek kültürünün tanıtılması ama-
cıyla tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,
• “Terroirs de la Méditerranée-Akdeniz Yöreleri” girişi-
minin meslek ve devlet kuruluşları nezdinde tanıtılma-
sıyla ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi,
• Ve bu deklarasyonun içerdiği öngörülerin uygulama-
ya konulması, izlenebilmesi ve  gerekli öğelerin ortaya 
çıkartılması için gerekli çabalar harcanmalıdır. (26 ni-
san 2008)

Konuyla ilgili uluslararası çevrelerde büyük yankı 
uyandıran ve son Akdeniz Ülkeleri Tarım Bakanları 
Toplantısı kararlarına esin kaynagı oluşturan Antalya 
Deklarasyonu, yerel halkları kapsayan ve değerlendi-
ren yeni bir tip sürdürülebilir kalkınma biçimi ile fark-
lılıklara saygılı bir küreselleşmeyi getiren modern bir 
Akdeniz’in de temellerini atmaktadır.

İkinci Antalya Uluslararası Semineri
Antalya Deklarasyonu ile sonuçlanan Birinci Antalya 
Uluslararası Semineri’nden iki yıl sonra on iki ülkeden 
150  bilim insanı ve araştırmacı ile kamu ve özel sektör 
temsilcileri 16-18 Aralık 2010 tarihleri arasında Ak-
deniz Üniversitesi, Akdeniz ülkeleri Ekonomik Araştır-
malar Merkezi’nce Antalya’da düzenlenen seminerde 
bir araya gelmiştir. Başta Türk Patent Enstitüsü olmak 
üzere, Uluslararası Akdeniz Yüksek Zirai Etüdler Mer-
kezi (CIHEAM Paris), Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı 
(WIPO Cenevre) ile Fransa ve İtalya Büyükelçiliklerinin 
de destekleriyle gerçekleştirilen seminere Türkiye’den 
de çok sayıda gıda firması katılmış, ayrıca Türkiye ve 
Akdeniz ülkeleri coğrafi işaretli ürünlerinden oluşan 
bir yöresel ürünler fuarı da seminer süresince tanıtım-
da bulunmuştur. 

“Türkiye ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaret-
ler, Sosyo-Ekonomik Hareketlilik ve Biyo-Kültürel Öz-
varlık” başlığını taşıyan seminerde 37 bilimsel sunum 
yapılmış, çok sayıda soruyla karşılaşan bu sunumlar 
özgün ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulamalara 
yönelik geniş bir tartışmaya yol açmıştır. 

Seminer katılımcılarına göre:
• Coğrafi işaretli yöresel ürünler tüketicilerin sağlığı, 
biyoçeşitliliğin ve kültürel özvarlığın korunması ve böl-
gelerin sürdürülebilir kalkınması bakımından Akdeniz 
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ülkeleri için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Semi-
nere katılanlarca öncelikle sadece Avrupa Birliği’nde 
değil, aynı zamanda Akdeniz ülkeleri ve halen 89 gıda 
ürününün işaret aldığı Türkiye’de coğrafi işaretlerin 
yöresel ürünleri tanıtan ve koruyan dinamizmi üze-
rinde durulmuştur. Bu dinamizm bir yönden ekono-
mik, sosyal, çevresel ve etik bir dünya krizi ortamında 
yöresel ürünlerin göstermiş olduğu süreklilik potan-
siyeli, diğer yönden ise birçok ülkede ve uluslararası 
planda konuya ilgi duyan kuruluşların ortaya çıkışı ile 
açıklanabilmektedir. Seminerde  coğrafi işaretin diğer 
bölgelerdeki yerleşik firmalarca gaspı ya da tecavüzü, 
bu ürünlerin innovasyonunu engelleyen çok katı bir 
çerçeve içinde tabulaştırılması ve  tarımsal üretim mo-
delinin toprağın verimi ve randımanlar için zararlı bir 
uzmanlaşmaya sapması gibi değişik risklerin tehdidi al-
tında olduğu vurgulanmıştır.
• İkinci olarak seminer bilimsel araştırma ve alan ça-
lışmalarının az sayıda ürün, özellikle zeytinyağı ve 
peynir üzerinde odaklandığını göstermiştir. Oysa tüm 
Akdeniz ülkelerinde yöresel ürünlerin ortaya çıkartıl-
ması veya canlandırılması için beslenme modelleri ve 
biyoçeşitlilikte çok önemli bir özvarlık bulunmaktadır. 
Bu nedenle hükümet yetkililerinin uygun finansman 
ve politikalarla bilimsel çalışma ve girişimci çabalarını 
desteklemeleri zorunluluğu vurgulanmıştır.
• Seminerden çıkan üçüncü sonuç yöresel ürünlerin 
bilimsel tanımındaki ilerlemedir. Buna göre yöresel 
ürünler hem doğal kaynaklardan (toprak, iklim, bitki 
ve hayvanlar) hem de insanların deneyim, bilgi ve be-
cerileri ile kamu güçleri veya üreticilerce düzenlenen 
ortak faaliyetlerden ortaya çıkmaktadır. Otantiklik ve 
özgünlük gibi ikili bir karakter sunan yöresel ürünler 
biyoçeşitliliği koruyarak çevre üzerinde, sadece ta-
rımda değil aynı zamanda kırsal dünyada gıda üretim 
zanaatı ve turizmde katma değer ve istihdam yarata-
rak ekonomi üzerinde ve kültürel özvarlığı yeniden 
canlandırarak toplum üzerinde olumlu etkiler yarat-
maktadır.
• Seminerden çıkan dördüncü sonuç politika belirle-
yicileri ile tarım, gıda, ticari, restorasyon ve turizm iş-
letmelerine yönelik önerilerden oluşmaktadır. Bu yön-
den, var olan katılımcı yönetişiminin güçlendirilmesi 
ya da yöresel ürünlerin yerel toplumlarda başarı ve sü-
rekliliğinin sağlanabilmesi için yeni yönetişim modelle-
rinin uygulamaya konulması önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda tüketicilerin, olumsuz etkileri çok iyi bilinen 
endüstriyel gıda ürünleri yerine yöresel ürünler tüket-
meleri konusunda eğitilmeleri ve teşvik edilmeleri öne-
rilmektedir. “UNESCO’nun somut olmayan kültürel 
miras” plaketinin kısa bir süre önce “Akdeniz diyeti”ne 
verilmesi ile bu bölgenin bütün ülkeleri, sadece kendi 
yurttaşları açısından değil aynı zamanda her sene ken-
dilerini ziyaret eden milyonlarca turist bakımından da 
olağanüstü bir fırsat yakalamış olmaktadır. 

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araş-
tırmalar Merkezi’nce gerçekleştirilen bu önemli ulusla-
rarası seminer, sürdürülebilir gıda üretimi ve tüketimi 
ile kırsal bölgelerin uyumlu kalkınması için yöresel 
ürünlere öncelik verilmesi gerekliliğini tekrar vurgula-
maktadır. Bütün katılımcıları Antalya seminerinde bir 
araya getiren neden olan yöresel ürünler tüm Akdeniz  
bölgesinin geleceği ve geniş ölçüde de dünyanın bütün 
beslenme modelleri için önemlidir. Bu nedenle Antalya 
2010 semineri, “Akdeniz Ülkelerinde Yöresel Ürünler, 
Coğrafi İşaretler ve Yerel Kalkınma” konusundaki An-
talya Deklarasyonu’ndan iki yıl sonra yöresel ürünlerin 
gelişmesine önemli bir katkıdır.

1 Jean-Louis Rastoin, Créer un label méditerranéen , in  Les pro-
duits de terroir, les indications géographiques et le développement 
local durable des pays méditerranéens, Ed. Tekelioğlu Yavuz, Ilbert 
Helene, Tozanlı Selma, Options méditerranéennes, Serie A, 2009. 
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