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Uluslararası Antalya Coğrafi İşaret(ler) 
(Cİ) Semineri 10-14 ekim  2012 ta-
rihleri arasında Antalya’da Akdeniz 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde geçekleş-
tirildi. Bilimsel çerçevesi Akdeniz Üniver-

sitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Mer-
kezi ve Fransa Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü 
ile birlikte oluşturulan, Türk Patent Enstitüsü (TPE), 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Antalya 
Ticaret Borsası tarafından desteklenen Seminere 13 
ülke ve 5 uluslararası kuruluş ile Türkiye’den çok sa-
yıda temsilci katıldı.

“Türkiye ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretler 
ve Yerel Gıda Değer Zincirlerinin Yönetişimi” başlığını 
taşıyan ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Akdeniz Ülke-
leri Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin, 15. kuruluş 
yıldönümüne tesadüf eden bu önemli seminerle ilgili 

değerlendirmeye geçmeden önce konuyla ilgili ülkemiz 
gelişmelerine kısaca göz atmakta yarar var.

Çıkarılamayan yasa: Bir yılan hikâyesi
Türkiye’de Cİ’in korunmasına 1995 yılında çıkarılan 
555 sayılı “Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname” (KHK) ile geçilmiş; 
ancak, 2081/92 sayılı Avrupa Birliği (AB) Tüzüğü 
örnek alınarak hazırlanan bu kararnamenin gerek 
AB’deki gelişmeler ve gerekse uygulamada karşılaşı-
lan sorunlar nedeniyle yeniden düzenlenmesi gerek-
miştir. Bu yeni düzenlemede özgün geleneksel ürünle-
rimizin de koruma altına alınması öngörülmüştür. Bu 
arada konu ile ilgili Topluluk Tüzükleri’nin yerlerini 
509/2006 ile 510/2006 sayılı tüzükler almış, ülkemiz-
deki ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerine 
uyularak hazırlanan kanun tasarısı bu tüzüklerden 
geniş ölçüde esinlenmiştir. “Coğrafi İşaretlerin ve Ge-
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leneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkın-
da Kanun Tasarısı” başlığını taşıyan taslak, yasama 
organına sunulmuş, ancak aylar süren beklemesine 
rağmen ne yazık ki, parlamentodan bir türlü geçme 
olanağı bulamayarak genel seçimler nedeniyle kadük 
olmuştur.

Yeniden yapılanma çerçevesi içinde başlatılan çalış-
malar KHK’de Cİ’le ilgili yapılacak değişikliklerin bir 
genel yasa çerçevesi içinde gerçekleştirilmesini öngör-
mektedir. Bu amaçla hazırlanan “Türk Patent Enstitüsü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun Tasarısı” halen Başbakanlık’ta 
bulunmakta ve yakın zamanda yürürlüğe girmesi bek-
lenmektedir.

KHK’nin yürürlüğe girdiği 1995 
yılından günümüze dek 99’u ta-
rım ve gıda ürünü 58’i halı, ki-
lim ve diğer el sanatları ürün-
leri ile canlı hayvan ve doğal 
kaynaklardan oluşan top-
lam 157 ürünün Cİ tescili 
gerçekleştirilmiştir. Halen 
başvuruları değerlendirme 
sürecinde olan 234 ürün 
bulunmaktadır. Tescille gö-
revli kuruluş TPE envanterle-
rine göre Türkiye’de Cİ alabi-
lecek ürün sayısı 2500’e ulaşmak-
tadır. Tescillerdeki hızlı gelişmeye ve 
Türkiye’nin sahip olduğu bu olağanüstü 
potansiyele rağmen konu ile ilgili temel yasanın 
17 yıldır çıkarılamamış olması uygulamanın sadece 
tescil alma ve tescil verme düzeyinde kalmasına neden 
olmuştur. Nitekim sistemin temel unsurlarını oluştu-
ran “köken adının korunması ve yönetimi” konusunda 
ne ulusal ne de ürünler düzeyinde etkin bir kurumsal 
yapılanma gerçekleştirilememiş, ayrıca Cİ’li ürünlerin 
tescil belgelerinde öngörülen kurallara göre üretilip 
üretilmediğini denetleyecek AB standartlarına göre ak-
redite olmuş bağımsız ve tarafsız denetim kuruluşları 
da yaşama geçirilememiştir. Yasa çıkarılamadığı için 
tüketicilere gerçek bir köken garantisi vermek, üretici-
lere ürünlerini daha iyi tanıtma olanağını sağlamak, kı-

sacası tescilli ürünlerin inandırıcılığını vurgulamak ve 
tüketicilerde bir farkındalık yaratmak amacıyla satılan 
ürünler üzerinde Cİ logolarının konulması uygulaması 
da gerçekleşmemiştir. Bütün bunlar, ülkemizde yoğun 
haksız rekabetin yaşanmasına neden olmakta ve gıda 
piyasaları çoğu Cİ tescili almış ürünlerimizin sahte ve 
taklitleriyle dolup taşmaktadır.

Gelişen sivil inisiyatif ve Antalya örneği
Türkiye’de yöresel ürünler ve Cİ‘le ilgili uygulama 
ve araştırma etkinliklerinin odağında Antalya’nın yer 
aldığı söylenebilir. Antalya’ya bu ayrıcalıklı konumu 
sağlayan aktörler Akdeniz Üniversitesi ile Antalya 
Ticaret Borsası’dır. Nitekim Akdeniz Üniversitesi Cİ 
konusunda ülkemizde en kapsamlı araştırmaları ger-

çekleştirirken Antalya Ticaret Borsa’sı da 
her yıl düzenlediği ve Türkiye’de bir 

ilki oluşturan “Yöresel Ürünler Fu-
arı” ile Cİ’li ürünlerin tanıtım 

ve gelişmesine önemli katkılar 
sağlamaktadır.

Akdeniz Üniversitesi
AÜ, Akdeniz Ülkeleri 
Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi, KHK’nin kabul 
edilmesi ile birlikte başlat-

tığı çalışmalarını yaklaşık 
10 yıldır değişik AB ve Fran-

sa Montpellier Akdeniz Tarım 
Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü 

projeler çerçevesinde yoğun bir bi-
çimde sürdürmektedir. Bu kapsamda yü-

rütülen araştırmalar yöresel ürünlerimizden Ezi-
ne peyniri, Divle obruk peyniri Aydın inciri, Ege Sul-
tani üzümü, Mersin cezeryesi, Buldan bezi ve Eskişe-
hir lüle taşı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yurt dışında 
da coğrafi adı korunan önemli ürünlerden Fransa’da 
Rokfor peyniri, İtalya’da ise parmesan peyniri üze-
rinde çalışmalar yürüten Merkez yöresel ürünler ve 
coğrafi İşaretlerle ilgili Türkiye ve Akdeniz ülkeleri 
ölçeğinde iki yıllık aralarla üç büyük uluslararası se-
minerin de gerçekleştirilmesini başarmıştır. Seminer-
lerden ilki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma 
Fonu Temsilciliği destekleriyle 24-26 Nisan 2008 ta-
rihlerinde Antalya’da düzenlenen “Akdeniz ülkelerin-
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de yöresel ürünler, coğrafi işaretler ve sürdürülebilir 
yerel kalkınma” ana temalı 1. Uluslararası Antalya 
Coğrafi İşaretler Semineri olup bu konuda atılmış çok 
önemli bir adım oluşturmaktadır.10 ülke ve 6 ulusla-
rarası kuruluştan 40’ın üzerinde katılımın olduğu ve 
30 bildirinin sunulduğu bu seminerde Cİ derinleme-
sine ele alınmıştır. Seminer konu ile ilgili çevrelerde 
büyük yankı uyandıran “Antalya Deklarasyonu”nun 
imzalanması ile sonuçlanmış, ayrıca sunulan tüm bil-
diriler Fransa’da yayımlanmıştır.1

AÜ, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi’nin yine Fransa Montpellier Akdeniz Tarım 
Enstitüsü ile birlikte düzenlediği ve Türk Patent Ens-
titüsü tarafından desteklenen 2. Uluslararası Antalya 
Coğrafi İşaretler Semineri de 16-18 Aralık 2010 tarih-
leri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. “Türkiye 
ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretler, Sosyo-
Ekonomik Hareketlilik ve Biyo-Kültürel Özvarlık” ko-
nulu bu seminere 12 ülke ve 4 uluslararası kuruluştan 
50’nin üzerinde yabancı katılım olmuş, seminerde 42 
bildiri sunulmuş ve bildiriler kitabı elektronik ortamda 
yayımlanmıştır. Cİ ile ilgili Antalya Deklarasyonu’ndan 
iki yıl sonra gerçekleştirilen Akdeniz Üniversitesi’nin 
bu semineri ile sürdürülebilir bir gıda üretim ve tüke-

timinin sağlanması ve kırsal bölgelerin geliştirilmesi 
konusunda yöresel ürünler ve Cİ’in önemi tekrar vur-
gulanmıştır.

Antalya Ticaret Borsası
Türkiye’de ilk kez ulusal düzeyde bir yöresel ürünler 
fuarının kurulmasını gerçekleştiren Antalya Ticaret 
Borsası’nın bu konudaki çabaları da övülmeğe değer-
dir. İlki 28 Mayıs-1 Haziran 2010 tarihleri arasında 
düzenlenen fuarın üçüncüsü 20-24 Haziran 2012 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu fuarlar öz 
varlığımızı oluşturan yöresel ve geleneksel ürün-
lerimizin sadece tanıtım ve ticaretinin gelişmesine 
katkıda bulunmamakta, coğrafi işaretli ürünlerimizi 
tüketicilerle buluşturmakta, daha da önemlisi Cİ po-
tansiyeli olan birçok ürünümüzü tescil almaya teşvik 
etmektedir. Fuarda Türk Patent Enstitüsü’nün de yer 
alması başvuru sahiplerinin aydınlatılmasına yardım-
cı olmaktadır.

Fuarlar sırasında coğrafi işaretlerle ilgili bilimsel etkin-
likler de yer almaktadır. Son fuarda AÜ Akdeniz Ülke-
leri Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Antalya Ticaret 
Borsası ve OriGIn’in birlikte düzenledikleri bir semi-
ner gerçekleştirilmiştir. Merkezi Cenevre’de olan Ori-
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GIn (Organization for an International Geographical 
Indications Network-Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı 
Örgütü) adlı sivil toplum örgütü Cİ’in uluslararası dü-
zeyde korunabilmesi için etkin bir lobicilik faaliyetinde 
bulunmakta ve Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerine 
de gözlemci olarak katılmaktadır. Halen 40 ülkede 
350 kurumun üyesi olduğu OriGIn’e Türkiye’den sa-
dece Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası üye iken fuar 
nedeniyle gerçekleştirilen çabalar sonucu “Finike Mey-
ve Üreticileri Tarımsal Birliği”nin başvurusu da kabul 
edilmiş ve Birlik Türkiye’den OriGIn’e kabul edilen 
ikinci üye olarak katılım belgesini seminer sırasında 
kuruluşun yürütücü direktörü Massimo Vittori’nin 
elinden almıştır.

Ve Metro Toptancı Market
Cİ ile ilgili sevindirici bir diğer gelişme de “Metro 
Toptancı Market” kaynaklıdır. Firma coğrafi işaretler-
le ilgili duyarlılığını raflarına yansıtmakta gecikmemiş-
tir. Nitekim “Yöresine Özgü Lezzeti ile Coğrafi İşaretli 

Ürünler Metro’da” isimli kampanyası ile sektörde bir 
ilki gerçekleştiren Metro, müşterilerine coğrafi işaret-
leri tanıtma konusunda önemli çabalar harcamaktadır. 
50’ye yakın Cİ’li ürünü raflarına taşımayı hedefleyen 
firmanın tüketicilerde farkındalık yaratacak bu kam-
panyasında ilk adımı Finike portakalı ve Taşköprü 
sarımsağı oluşturmuştur. Taşköprü sarımsağı gibi dün-
yanın en kaliteli ürünlerinden birine sahip Türkiye’nin 
Çin’den sarımsak ithal ettiğini de bu arada hatırlamak-
ta yarar var.

Kamu kesimindeki atalete karşın ülkemizde Cİ le ilgili 
sivil inisiyatifte yaşanan bu olumlu gelişmeler gelecek 
için şüphesiz çok umut vericidir. Nitekim Antalya Ti-
caret Borsası’nın geçen yılki 3. Yöresel Ürünler Fuarı 
açılış konuşmalarında TOBB genel başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun “Gelecek yıl bu fuarda Cİ almamış 
ya da Cİ başvurusunda bulunmamış ürün görmek is-
temiyorum.” şeklindeki söylemleri de bunu destekle-
mektedir.
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3. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaret-
ler Semineri
“Türkiye’de ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşa-
retler ve Yerel Gıda Değer Zincirlerinin Yönetişimi” 
konulu 3. Uluslararası Antalya Semineri, yukarıda 
sözü edilen Birinci (2008) ve İkinci (2010) Antalya 
Uluslararası Coğrafi İşaretler Seminerleri’nin devamını 
oluşturuyordu. Seminere 6 uluslararası kuruluş ve 11 
ülkeden 50’si yabancı yaklaşık 200 kişi katıldı ve 31 
sunum yapıldı. 

Küçük ölçekli üreticilerin, küçük esnaf ve işletmecile-
rin ulusal ve uluslararası pazarlara erişmekte karşılaş-
tıkları kısıtlar ve darboğazları belirlemek üzere yerel 
gıda değer zincirlerinin yönetişimi üzerinde odakla-
nan bu  üçüncü  seminerin iki temel amacı  bulunu-
yordu.. Amaçlardan ilki henüz ülkemizde hak ettiği 
öneme kavuşamayan ancak uluslararası anlaşmalarda 
önemli bir yere sahip olan ve bir tartışma odağı hali-
ne gelen Cİ konusuyla ilgili olarak akademisyenlere, 
sektör temsilcilerine ve kamu kurumlarına uluslarara-
sı kuruluşların bu konudaki yaklaşımlarını ve ileriye 
dönük öngörülerini aktarmak, Cİ konusundaki en ba-

şarılı ve hızlı gelişen ülke uygulamalarını, yönetişimi 
ve kurumsal yapıyı tanıtmaktı. Seminerin ikinci amacı 
ise yerel gıda değer zincirlerinin mevcut yapısında, 
coğrafi işaretli ürünlerin işletmecilerine ve üreticile-
rine nasıl ve ne derecede yarar sağladığını değerlen-
dirmekti.

Seminer dolayısıyla yaklaşık 40 stanttan oluşan bir 
“Akdeniz Ülkeleri Yöresel Ürünler Fuarı” kurulurken 
Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin 
“15. Kuruluş Yıldönümü” nedeniyle Merkezin kurulu-
şundan günümüze gerçekleştirdiği tüm bilimsel etkin-
liklerinin sunulduğu, itina ile hazırlanmış bir de  sergi 
düzenlenmişti.

Seminer dört iş gününü kapsıyordu. Programın üç 
günü konferanslar, Akdeniz ülkelerine özgü üç temel 
ürün grubu değer zincirlerini (süt ürünleri, zeytin ve 
zeytinyağı ve meyveler) kapsayan üç çalıştay ve bir ge-
nel değerlendirmeye ayrılmıştı. Seminerin bir günü de 
Antalya-Finike-Elmalı hattında gerçekleştirilecek yöre-
sel ve coğrafi işaret sertifikalı ürünlere ilişkin saha ça-
lışmalarına yönelikti. Seminere ülkemiz bilim dünyası, 
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kamu kesimi ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra özel 
kesimden yoğun üretici katılımı söz konusuydu. Başta 
Antalya Valiliği olmak üzere Antalya Ticaret ve Sana-
yi Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi ve Antalya iş çevreleri de seminerde buluş-
turulmuştu.

Seminerin açılış konuşmaları organizasyon komitesi 
başkanı Prof.Dr Yavuz Tekelioğlu ve Akdeniz Ülke-
leri Ekonomik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Selim Çağatay’ı takiben Türk Patent Enstitüsü 
Başkanı Prof.Dr. Habip Asan, Fransa Montpellier 
Akdeniz Tarım Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Vincent 
Dollé, Fransa Büyükelçisi Laurent Bili, TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu adına Çetin Osman Budak 
ve Antalya vali yardımcısı Hakkı Loğoğlu tarafından 
gerçekleştirildi.

Davetli konuşmacılar
Seminere davetli konuşmacılar olarak, UNESCO “Sür-
dürülebilir Gıda Çalışmaları” başkanı Prof.Dr. Jean-
Louis Rastoin ile İtalya’dan “Association Citta del Bio” 
başkanı Ignazio Garau çağrılmıştı.

Profesör Rastoin “Yakınlık açısından gıda değer zin-
cirleri: kozlar ve perspektifler” başlığını taşıyan özgün 
sunumunda beslenme güvenliği olmayan dünyanın 
ekonomik, ekolojik ve teknik 3 büyük krizine değindi, 
bunlara daha az algılanan halk sağlığı ve sosyal kriz-
lerini de ilave ederek kriz durumunda birisi küresel-
leşmiş, diğeri coğrafi yakınlığa dayalı gıda zincirlerinin 
geleceği ile ilgili geliştirdiği iki zıt senaryoyu sundu. Bu 
senaryoların ayrıştıkları ve örtüştükleri noktaları be-
lirttikten sonra iki modelin birlikte var olduğu üçüncü 
senaryoya geçti. Burada da yakınlık ve yöreler mode-
li sayesinde paradigmanın değiştiğini, yeni durumda 
ekonomik, yerel ve sosyal performansların arttığını 
belirtti. “Akdeniz gıda zincirleri için hangi stratejiler” 
konulu önerilerinde de ortak biyosfer, tarih ve öz var-
lığa (Akdeniz diyeti) sahip Akdeniz dünyasında yeni 
yöresel işletmelerin kurulması, eskilerinin modernleş-
tirilmesi, coğrafi işaretlerin güçlendirilmesi ve yenile-
rinin oluşturulması ile “Akdeniz Yöreleri” isimli ortak 
bir markanın yaratılması gereğini vurguladı.

İkinci davetli konuşmacı Ignazio Garau’nun seminer 
katılımcılarının büyük ilgisini çeken sunumu “Città 
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del Bio - Biyo-kentler ağı: yörelerin kalitesi, ürünlerin 
kalitesi, yaşamın kalitesi” başlığını taşıyordu. Città del 
Bio 2004 yılında Grugliasco’da (Turin) kurulmuş bir 
dernek. Amacı Avrupa ve Akdeniz tarımında biyolojik 
kültürü destekleyen bir kentler ağı oluşturmak. Der-
neğin halen tüm İtalya’da irili ufaklı 185, Almanya’da 
25, Fransa’da 2 ortak kenti bulunuyor. Kır-kent, üre-
tici-tüketici arasında yeni bir ittifak kurulması gereğini 
savunan dernek biyolojik tarımı sürdürülebilir ekono-
mi için tek araç olarak görüyor. Gelecek devrimin bir 
beslenme devrimi olacağına inanan Città del Bio bu 
açıdan ürünleri standartlaştıran ve homojen bir beslen-
me sistemi yaratan küreselleşmeye karşı yeşil ekono-
miyi savunuyor ve onu krizden çıkışın tek yolu olarak 
gösteriyor.

Birinci oturum
Uluslararası Organizasyonların Coğrafi İşaretlere 
Yaklaşımı: Günümüzde ve Yakın Gelecekte
3. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Semineri’nin 
birinci oturumu için konuyla doğrudan ilgili beş ulus-
lararası kuruluş davet edilmişti. Bu kuruluşlar sırasıyla 
WTO Dünya Ticaret Örgütü (Thu-Lang Tranwasesc-
ha), WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (Marie 

Paola Rizo), EU Avrupa Birliği (Egizio Valceschini), 
FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Ayşe-
gül Akın) ve OriGIn, Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı 
Organizasyonu’ydu.(Massimo Vittori). Her bildiriden 
bu kuruluşların tavırları konusunda kesin bilgiler ala-
bildik ancak AB konusunda durum değişikti. Nitekim 
Sayın Valceschini AB’ne temas etmeden Cİ le ilgili çok 
kişisel, ancak özgün bir analiz yaptı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) adına konuşan ve 
“DTÖ’nün coğrafi işaretlere yaklaşımı” konulu ilk 
bildiriyi sunan Bayan Tranwasescha Cİ’in uluslararası 
düzeyde korunmasına ilişkin nihai adımın DTÖ’nün 
kurulması ile atıldığını, 15 Nisan 1994 tarihinde 
Marakeş’te imzalanan TRIPS Antlaşması ile (Ticaret-
le Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması) Cİ’in 
yeniden ve geniş bir perspektifle ele alındığını belirt-
ti. Doha Gelişme Gündemi (2001) ile Cİ korumasının 
şaraplar ve alkollü içecekler dışında diğer ürünleri de 
kapsayacak şekilde genişletilmesinin tartışılmasına 
karar verildiğini açıkladı. Müzakerelerin başladığını 
ancak DTÖ nezdinde Cİ’le ilgili görüş birliğinin bu-
lunmadığını vurgulayan konuşmacı bu nedenle ülkeler 
arasında sert müzakerelerin yaşandığının altını çizdi. 
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Cİ’in uluslararası düzeyde korunmasını sağlayacak bir 
anlaşmaya karşı çıkan devletlerin başını ABD’nin çek-
tiğini belirten Bayan Tranwasescha’ya göre Cİ ile ilgili 
müzakereler her şeye rağmen tutkuyla! sürecek.
Coğrafi işaretlerle ilgili olarak WIPO bünyesinde de 
önemli gelişmeler yaşanıyor. Sınaî mülkiyet hakları 
ile ilgili 1883 tarihli Paris Konvensiyonu’ndan 1994 
TRIPs Antlaşması’na kadar Cİ ile ilgili 5 sözleşme söz 
konusu. Bunlardan ilk dördünü WIPO yönetiyor. Bu 
kuruluş adına seminere katılan ve “WIPO’nun coğrafi 
işaretler konusunda gerçekleştirdikleri” konulu bir su-
num yapan Bayan Rizo, Lizbon sisteminin daha çekici 
hale getirilmesi için 2009’da kararlaştırılan çalışmala-
rın sürdüğünü belirtti. 1958 yılında imzalanan Lizbon 
anlaşması halen 11’i Avrupalı 27 üyeden oluşsa da ilk 
kez köken adlandırmalarının uluslararası düzeyde bir 
tanımını veren ve uluslararası bir kayıt mekanizmasını 
yaşama geçiren anlaşma olması bakımından önem taşı-
yor. WIPO’da halen 905 kayıt bulunuyor, 800 tescil de 
inceleme aşamasında. WIPO ayrıca Cİ’in teknik, yasal 
ve sosyo-ekonomik yönlerini tartışmak için iki yıl aray-
la bir sempozyum düzenliyor. 

Cİ le ilgili FAO cephesindeki gelişmelerin de çok 
olumlu olduğu bu kuruluş adına konuşan sayın Akın’ın 
“FAO’nun rolü ve kökene dayalı ürünler ve coğrafi işa-
retler konusunda varolan program ve projeler” başlık-
lı sunumundan anlaşılıyor. Nitekim Cİ’in dünyadaki 
hızlı gelişmesinden hareket eden FAO, 2007 yılından 
beri üyesi olan ülkelere Cİ’li ürünlerin geliştirilmesine 
yardım etmek amacıyla “Köken ve Kalite” adlı bir proje 
uyguluyor. Cİ’in katma değer yaratarak ve sosyal ağları 
mobilize ederek bölgesel kalkınmayı tetiklediğine ina-
nan FAO,  söz konusu tarihten bu yana, konuyla ilgili 
6 bölgesel seminerin düzenlemesini, değişik ülkelerde 
çok sayıda örnek olay çalışmasının gerçekleştirilmesini 
ve 20 ülkeye teknik proje desteği sağlamayı başarmış 
bulunuyor.

“Birlikten kuvvet doğar: Coğrafi İşaretler Küresel ittifa-
kı” başlığını taşıyan sunumunda, bir sivil toplum örgü-
tü olarak OriGIn’i tanıtan Massimo Vittori, 2003 tari-
hinde Cenevre’de faaliyete geçen kuruluşlarının halen 
40 ülkeden 350 kurumu ve 2 milyondan fazla üreticiyi 
bir araya getirdiğini belirtti. Misyonlarının, Cİ koru-
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masını ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde güçlen-
dirmek, sürdürülebilir kalkınma araçları olarak Cİ’in 
gelişmesine katkıda bulunmak ve üreticiler arasındaki 
en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştırmak oldu-
ğunu vurgulayan Vittori, ORiGIn’in DTÖ müzakarele-
rinde GI yanlısı 110 ülkeyi desteklediğini, WIPO’da da 
Lizbon anlaşmasının iyileştirilmesine destek verdiğini 
söyledi.

DTÖ’de kavga sürse de uluslararası kuruluş temsilci-
lerinin bildirileri Cİ ile ilgili gelişmelerin çok olumlu 
olduğunu gösteriyor. Egisio Valceschini’nin “Coğrafi 
İşaretlerin kurumsal mimarisi. Kamu müdahalesinin 
rolü” temalı sunumu Brüksel’de Cİ ilgili ne olup bitti-
ğinden bahsetmeksizin bizi yayılan iyimserliği sorgula-
maya davet ediyor. Ona göre Cİ karşısındaki egemen 
endüstriyel sistemin Cİ’i zayıflatmaya yönelik davranış 
ve reaksiyonlarını hatırlamakta yarar var. Nitekim ka-

lite, sertifikasyon ve izlenebilirlik giderek endüstriyel 
ürünlerin çoğuna yayılıyor, endüstri sürekli ürünlerin 
organoleptik kalitesini iyileştiriyor, sağlık amacını ön 
plana çıkarıyor ve endüstriyel ürünlere gelenek ve za-
naat imajlarını sokuyor. Valceschini bu değişik eğilim-
lerden Cİ’li ürünler üzerinde küresel bir tehdit çıkarı-
yor ve bir karşı saldırıyı öneriyor. Bunun için beslenme 
ve sağlık ilişkisi etrafında yeni bir tüketim modelinin 
(Akdeniz diyeti, fonksiyonel gıdalar) oluşturulmasını, 
“tüketici yurttaş” simgesinin dikkate alınmasını (adil 
ticaret, GDO’lar), çevre, doğa, doğal kaynaklar, biyo 
çeşitlilik ve hayvan sağlığının korunmasını öneriyor. 
Valceschini’ye göre bütün bunların gerçekleşmesi ise 
ancak değiştirilmiş yaklaşımları ile kamu müdahaleleri 
sayesinde mümkün.

Seminerin ilk oturumundaki sunumlardan çıkan so-
nuçlar günümüzde Cİ’in küresel bir olgu olduğunu ve 
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yüksek bir gelişme potansiyeline sahip bulunduğunu 
gösteriyor. Bunun farkına varan uluslararası kuruluş-
lar da başta FAO olmak üzere Cİ’den yana tavır al-
makta gecikmemiş, bu arada OriGin’in belirttiği gibi 
coğrafi işaretlerle ilgili üreticiler arası işbirliği de artı-
yor. Ancak kamu politikalarını yeniden yönlendirebil-
mek için toplumsal beklentilerin de göz önüne alınma-
sında yarar var.

İkinci Oturum
Ulusal Kurumların Coğrafi İşaretlere Yaklaşımı, Coğ-
rafi İşaretlerin Yönetişimi
3. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Semineri’nin 
ikinci oturumu coğrafi işaretlerin ulusal düzeyde 
yönetişimini, bununla ilgili kurumsal yapılanma-
yı ve ulusal kurumların konuyla ilgili yaklaşımlarını 
ortaya koymayı amaçlıyordu. Oturuma davet edi-
len ülkeler titizlikle seçilmişti. Kara Avrupa’sından 
en iyi uygulamalar olarak Fransa ve İtalya, Güney 
Amerika’dan hızlı gelişimlerin yaşandığı Brezilya, Ku-
zey Amerika’dan farklı bir konsepti yansıtan ABD ve 
bir coğrafi işaretler boom’unu yaşayan ev sahibi Tür-
kiye bu oturumun konuşmacılarını oluşturuyordu. 
Programda yer almasına rağmen Hindistan temsilcisi, 
Darjeeling Çayı Derneği’nden Kaushik Basu’nun son 
anda çıkan bir mazereti nedeniyle seminere katılama-
ması ise büyük kayıptı.
   
Konuşmasına “Fast food ülkesinden selamlar” diye 
başlayan Michigan Devlet Üniversitesi’nden Prof.Dr. 
Jim Bingen “ABD’de Coğrafi İşaretler ve Alternatif gele-
cekler” konulu bir bildiri sundu. Amerikan iş dünyası-
nın bireysel mülkiyete dayalı liberal ekonomik teoriye 
yönelik olduğunu, bu nedenle fikri mülkiyet hakkını 
koruma yolu olarak ülkesinde markaların yaygın ola-
rak kullanıldığını ve Avrupa’da bilinen ve yönetilen 
şekliyle Cİ’in ABD’de yer almadığını belirtti. Amerikan 
rejiminde Cİ’i ancak ticari markalar olarak korumanın 
mümkün olduğunu belirten Profesör Bingen markalar-
la ilgili oldukça kapsamlı bir tablo çizdi. Amerika Pa-
tent ve Ticari Markalar Ofisi Ticaret Departmanı’nda 
coğrafi işaretlerin ticari markaların bir alt kümesi ola-
rak yer aldığını, ancak haklarında bir yasal düzenleme-
nin bulunmadığını ve ek bir kamu harcamasının da söz 
konusu olmadığını belirtti. Sadece üyelerinin kullanımı 
için çıkarılan “Kolektif Markalar” ve bunların işleyiş 

biçimi, marka sahibi, kolektif ve üye ilişkilerini ta-
nımlayarak “Sertifikasyon Markaları”na geçti. Burada 
“Adil Ticaret” “Organik Tarım” gibi sertifikalı marka 
örnekleri verdi.

Markalardan sonra Cİ alternatifi olarak nitelediği 
“Amerikan menşe ürünleri” ile ilgili gelişmelerden söz 
etti. Bu çerçevede menşe ürünleri üretim alanlarını 
haritalamak için bir yöntemin geliştirilmesi, Cİ özel-
liklerine göre bir ulusal veri tabanının hazırlanması ve 
sertifikasyon markaları için yeni bir sınıflandırmanın 
getirilmesi gereği üzerinde durdu.

Bingen, alternatif geleceklerle ilgili son gelişmenin 
“yeni ekonomi” olduğunu vurguladı. Yeni ekonominin 
temel amaçları; Amerikan ekonomik politikasını aşağı-
dan yukarı yeniden inşa etmek için  bir araya gelmek, 
özel yörelerin beşeri faaliyetleri ve ürünleri üzerinde 
odaklaşmak ve Amerikan gıda geleneklerinin yenilen-
mesi ittifakını (RAFT  Alliance) kapsıyor.

Oturumun ikinci sunumu Brezilya Sanayi Mülkiyet 
Ulusal Enstitüsü’nden (INPI) Rodrigo Moerbeck ta-
rafından yapıldı. “Kurumlar Coğrafi İşaretlere nasıl 
yaklaşıyorlar, Cİ Yönetişimi Brezilya Deneyimi” te-
malı sunum Cİ konusundaki kısa geçmişine rağmen 
Brezilya’nın yüksek performansını çok iyi yansıtıyor-
du. Amerika ve Avrupa Birliği’nden sonra dünyanın 
üçüncü büyük tarımsal gücü olan ülke, halen dünyanın 
şeker, kahve ve dondurulmuş portakal suyunda bir; 
soya, tütün, sığır ve tavuk etinde ise iki numaralı üre-
tici ve satıcısı. Ayrıca önemli miktarda mısır, pamuk, 
kakao, muz, pirinç ve domuz eti üretip satıyor. İhracatı 
205 milyar dolara ulaşan ülkenin tarımsal ihracatı 50 
milyar doları aşıyor. 

Moerbeck, zengin ürün çeşitliliği, değişik eko sistemleri 
ve tipik gastronomisi ile Cİ potansiyelinin çok yüksek 
olduğu ülkesinde 1999-2011 yılları arasında 35 Cİ tes-
cilinin yapıldığını, bunun 6’sının yabancı ürünlerden 
oluştuğunu belirtti. Brezilya’nın Cİ korumasına büyük 
önem verdiğinin altını çizen konuşmacı, Cİ’in ürüne 
değer kazandırdığını, gıda güvenliği sağladığını ve kü-
resel pazarlarda Brezilya’nın rekabet gücünü arttırdığı-
nı söyledi. Yerel kalkınma aracı olarak da küçük üreti-
cilerin ulusal ve uluslararası pazarlara ulaşmasını sağla-
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yan Cİ’in tipik ve geleneksel ürünlerle, geleneksel bilgi 
ve becerileri ve biyo-çeşitliliği koruduğuna değindi.

Cİ korumasının Brezilya’da yeni bir olgu olduğunu, 
kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini, Cİ konsepti 
konusunda özel ve kamu sektörleri arasında uzlaşma 
sağlandığını, üreticilerin örgütlenme ve temsilinin ger-
çekleştirildiğini ve yasal düzenlemelerin Brezilya ger-
çeğini yansıttığını vurgulayan Moerbeck, ülkesinde 
coğrafi işaretlerin yönetişimi ve bu amaçla gerçekleşti-
rilen, kurumsal yapılanma ile ulusal kuruluşların konu-
ya ilişkin yaklaşımlarını da ayrıntılarıyla sundu.

Buna göre Brezilya Cİ uygulamasının temel aktörü “Sa-
nayi Mülkiyet Ulusal Enstitüsü” (INPI). Bu kuruluş, Cİ 
başvurularını incelemek, tescil koşullarını belirlemek 
ve koruma hakkını vermekle sorumlu. Cİ koruması 
Paris Konvensiyonu, Madrid ve TRIPs sözleşmelerine 
göre gerçekleştiriliyor. 1996 yılında çıkarılan Sanayi 
Mülkiyet Yasası Cİ’i de içine alıyor ve “Kaynak İşareti” 
(Indication of source-IP) ile “Menşe Adı” (Appellation 
of origin-DO) olarak iki tür koruma getiriyor. Yasa, 
ayrıca hizmetleri de kapsıyor.

Cİ uygulamasında INPI’ye yardımcı olan kuruluşların 
başında “Tarım Bakanlığı” (MAPA) geliyor. Bakanlık, 
Brezilya Cİ potansiyelini belirleme çalışmaları yapıyor, 
ayrıca üretici birliklerine arz zincirinin yapılandırılma-
sı ve INPI’de Cİ kaydının hazırlanması ve doldurulma-
sında yardımcı oluyor.

Bakanlığa bağlı bir kamu birimi olan “Brezilya Ta-
rımsal Araştırma Kuruluşu” (EMBRAPA) ise Brezilya 
toplumu yararına sürdürülebilir tarım için ARGE ça-
lışmaları yapıyor. Latin Amerika’nın en büyük tarım-
sal araştırma merkezi olan bu kuruluş tarım örgütleri 
ile ortak çalışarak üretici birlikleri, üretim potansi-
yeli ve bölgelerini belirliyor ve Cİ kaydını kolaylaş-
tırıyor.

Kamu yararlı özel bir kuruluş olan ve küçük ve mikro 
işletmelerin kuruluş ve gelişmesini destekleyen  “Giri-
şimcilik ve Küçük İşletmecilik Brezilya Ajansı” (SEB-
RAE) ise Cİ ile ilgili farkındalık yaratmak ve Cİ edini-
mi ve kullanımı konusunda Brezilyalı üreticileri teşvik 
etmeye çalışıyor.

Ülkesinde Cİ yönetişiminde etkin bir kurumsal yapı-
lanmanın gerçekleştirildiğini vurgulayan konuşmacı 
uzun ancak çarpıcı sunumunu Brezilya’da Cİ’in kulla-
nım ve denetim kurallarını açıklayarak sonlandırdı.

İkinci oturumun üçüncü sırasında Fransa yer alıyordu. 
Fransa’nın konuyla ilgili uluslararası düzeydeki tartışıl-
maz üstünlüğü bilinen bir gerçek. Fransa mucizesinin 
altında ise INAO “Köken Adlandırma ve Kalite Ulusal 
Enstitüsü” yatıyor. Seminer sunumu da bu enstitüden 
gelen Sayın Véronique Fouks tarafından yapıldı. 

Konuşmacı “Fransa’da köken ve kalite yönetimi: geliş-
meler ve yeni girişimler” başlığını taşıyan sunumunun 
girişinde kalitenin Fransa tarım ve gıda sektörlerinin 
gelişme stratejilerinde önemli bir unsur olduğunu, 
gıda güvenliği, beslenme dengesi ve yemek zevki ba-
kımından da tüketicilerin tümünü yakından ilgilendir-
diğini belirtti.  

Kalite konusunda Fransa paylaşımcı bir politika izli-
yor. Amaç gıda arzında kalite ve çeşitliliği sağlamak ve 
kamu güçleri, ekonomik işlemciler ve tüketiciler ara-
sında sorumluluk paylaşımını gerçekleştirmek.

Yüksek kalite (Kırmızı etiket-Label rouge), çevre kali-
tesi (Biyolojik tarım-Agriculture biologique), ve köken 
ve geleneğe bağlı kalite (Coğrafi işaretler) Fransız poli-
tikasının üç eksenini oluşturuyor.

Bayan Fouks coğrafi işaretlerle ilgili başarı koşulları-
nı sıraladıktan sonra, sistemin ciddiyet ve saydamlık 
gerektirdiğini, bu bağlamda üretici kaynaklı toplu ve 
gönüllü bir talebin bulunması, ilgili üreticilerce hazır-
lanmış kamusal çerçeveli titiz bir üretim şartnamesinin 
varlığı, bu şartnameye uyulduğunun kontrolü ve siste-
min koruma ve kontrole uyarlanmış bir sistem olması 
gerektiğini vurguladı.

Fransa’da 2006 yılında gerçekleştirilen yeni düzen-
lemenin ürünlerin kalite ve kökeni konusunda kamu 
politikalarını güçlendirmeyi ve üreticiler kadar tüketi-
ci çıkarlarını da desteklemeyi amaçladığını belirtti. Bu 
düzenlemeyi “Yeni bir yönetişim”, “Üretim şartname-
sinin tanımlanması” ve “Denetimlerin yeniden yapı-
landırılması” başlıkları altında topladı.
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“Yeni yönetişim”; Cİ ile ilgili toplu girişimi sistemin 
merkezine yerleştiriyor. Her Cİ için bir “Koruma ve 
Yönetim Kurumu”nun tanınması ile temsil edilebilir-
lik, şeffaflık ve demokratik işleyişi öngörüyor, ayrıca 
başvurunun hazırlanması, kabul dosyasının teknik eko-
nomik ve tarihi unsurlarının takdimi ve tanınan Cİ’in 
takip ve geliştirilmesi gibi temel misyonları belirliyor.
“Üretim şartnamesinin tanımlanması”; üretim koşul-
larının tamamını gruplandırarak ürünün yöreye veya 
coğrafi kökene bağının analizinin gerçekleştirilmesini 
ve INAO bünyesindeki tanıma prosedürlerinin iyileşti-
rilmesini amaçlıyor.

Tüketiciler için denetimler; Cİ sisteminde güvenirliğin 
temel unsuru. Yeni yönetişimde “Denetimlerin yeniden 
yapılandırılması” çerçevesinde bu faaliyetlerin yetkin ve 
bağımsız üçüncü kuruluşlarca gerçekleştirilmesi, ortak 
bir temele dayanan ve her ürüne uyarlanmış denetim 
biçimlerinin geliştirilmesi ile denetimlerde son gözden 
geçirmenin INAO’ca gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Veronique Fouks sözü edilen süreçlerde kamu güçle-
rinin rolünü INAO ve Bakanlıkların rolü olarak ikiye 
ayırdı.

INAO’nun misyonlarını kalite işaretlerini tanıma, 
tasdik ve kabul, takip, denetim, koruma ve kavram 
ve bilgilerin tanıtımı olarak kısaca özetledikten sonra 
INAO’yu özgün bir yapı olarak niteledi. Bu kapsamda 
işaretlerin tasdikinden profesyonellerin sorumlu oldu-
ğunu, kalite işaretleri konusunda çalışan taşraya yayıl-
mış mahallî teşkilatlarının bulunduğunu belirtti. INAO 
birimlerinin Cİ tanıma süreçleri çerçevesinde teknik 
ve idari destek verdiğini, üretim şartnamesinin gözden 
geçirilmesini, Cİ’in ad ve yörelerinin korunmasını sağ-
ladığını ve kontrol prosedürlerinin uygulamasına katıl-
dığını söyledi,

Fransa coğrafi işaretleme sistemine entegre olmuş iki 
bakanlık söz konusu. INAO, Tarım Bakanlığı’nın hi-
maye ettiği bir kuruluş, finansmanını da bakanlık sağlı-
yor. Cİ kabul belgelerinin onayı da Tarım Bakanlığı’nca 
yapılıyor.

İkinci bakanlık ise, Cİ kabul belgelerinin eş imzacısı 
olan Ekonomi Bakanlığı. Bu bakanlık da rekabet ku-

rallarına uyulmasını sağlamak ve üretim ve tüketimde 
ürün denetimi yapmakla görevli.

1 Tekelioğlu, Y., Ilbert, H., Tozanlı, S., 2009, Les produits de terroir, 
les indications géographiques et le développement local durable des 
pays méditerranéens, Options méditerranéennes, Serie A, No:89, CI-
HEAM-IAMM, France.


