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3. Uluslararası Antalya Coğrafi  İşaretler (Cİ) Semineri’nin 
değerlendirilmesine yönelik çalışmamızın geçen sayıda yer 
alan ilk bölümünde konu ile ilgili olarak ülkemizdeki geliş-
meler özetlenmiş, davetli konuşmacılarla uluslararası kuru-
luş temsilcilerinin sunumları ele alınmıştı. Seminerin ikinci 
oturumunu oluşturan “Ulusal Kurumların Coğrafi  İşaretlere 
Yaklaşımı, Coğrafi  İşaretlerin Yönetişimi” bölümünde de 
ABD, Brezilya ve Fransa adına gerçekleştirilen 3 sunum de-
ğerlendirilmişti.

İkinci oturumun dördüncü sunumu İtalya, Parma Üniversi-
tesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Filippo Arfi ni tarafından 
gerçekleştirildi. “Coğrafi  İşaretli Ürün Üreticilerinin Dernek-
leri ve Temsilcilerinin Yönetişim ve Koordinasyon Üzerindeki 
Etkileri: Menşe İşaretli Parmigiano Reggiano Peyniri Örneği” 
başlığını taşıyan sunumunda Profesör Arfi ni Coğrafi  İşaret 
ediniminde ortak eylem ve nedenleri üzerinde durdu. Ortak 
eylemde üretim zinciri boyunca itibar erozyonundan kaçın-

mak için kuralların ortaklaşa belirlenmesi gereğini, ortak ve 
Coğrafi  alana ait yönetişimin ancak bütün aktörler kurallara 
ve kalite standartlarına saygı gösterdikçe önem kazanaca-
ğını, bu eylemin bir amacının da üreticiler arasında haksız 
rekabetin önüne geçmek olduğunu vurgulayarak temsilcilik 
kurallarına uygun olarak kuralları belirleme hakkının sadece 
Cİ üreticileri birliklerine ait olduğunu belirtti. İtalyan yasala-
rının köken adının korunması ve geliştirilmesinde konsorsi-
yumlara merkezi bir rol verdiğini, konsorsiyumların kuralları 
koymaktan sorumlu olduğunu, fakat kurallara riayet edildi-
ğini kontrol etme görevlerinin bulunmadığını, ancak logola-
rının marka haline geldiğini belirterek konsorsiyumların üre-
tici örgütleri ya da meslekler arası örgütlenmeler olmadığının 
altını çizdi.

İtalya’da Cİ tescili için başvuran kuruluşların başını kon-
sorsiyumlar çekiyor (%76), onları dernek (%14) ve koo-
peratifl er (%6) izliyor. Ünlü İtalyan peyniri Parmigiano 
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Reggiano’nun koruma ve yönetiminden sorumlu olan 
konsorsiyum “Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reg-
giano” adını taşıyor.

Profesör Arfi ni Parmigiano-Reggiano Konsorsiyumu ile ilgili 
sunumuna Coğrafi  İşaret yönetişiminde meslekler arası or-
ganizasyonun önemini belirterek başladı. Bir Coğrafi  alan-
da, ortaklaşa bir rekabet üstünlüğü geliştirmek için ortak 
kurallar geliştiren örgütlü operatörler arasındaki ekonomik 
işbirliği süreçlerinden oluşan “Meslekler Arası Organizas-
yon” tedarik zincirinin yönetişiminden sorumlu olan, aynı 
zamanda üretim şartnamelerine uyum yoluyla ürün kalite-
sini de yönlendiren melez bir örgütsel yapılanma. Arfi ni’ye 
göre güçlü bir Coğrafi  alan yönetişimi meslekler arası örgüt-
lenmeden geçiyor.

İtalya’nın tarihi geçmişi en eski peynir-
leri arasında yer alan ve bir uygarlık 
ve kültür sembolü olarak kabul 
edilen Parmigiano Reggiano 
İtalya’nın Parma, Reggio Emi-
lia, Modena, Mantova ve Bo-
logna kentlerini içeren bir Coğ-
rafi  alanda üretiliyor. İtalya ve 
Avrupa Birliği’nde köken adı 
korunan Parmigiano Reggiano 
(PDO)   dünyanın en çok taklit 
edilen peynirlerinden biri, sahte-
lerine “Parmesan” adı veriliyor.

Konsorsiyumun ilginç yönetişimi ve yöne-
tim yapısı konusunda verdiği ayrıntılı bilgilerden 
sonra Profesör Arfi ni, Cİ Konsorsiyumu’ndan “Meslekler Ara-
sı Organizasyon”a doğru etkili yönetimin önündeki engeller-
den bahsetti. İtalyan yasalarına göre bu konsorsiyumun bir 
Cİ konsorsiyumu olduğunu, meslekler arası bir organ olma-
dığını ve özellikle tüzüğünde yapılan son değişiklikle, tedarik 
zincirinde aktif bir işletici konumuna getirilmesi ile böyle bir 
rol oynayamayacağını vurgulayarak sunumunu tamamladı.

2. oturumun son sunumu Türkiye adına Elif Betül Akın ta-
rafından gerçekleştirildi. Toplantıya Türk Patent Enstitüsü 
(TPE) adına katılan Akın “Türkiye’de Coğrafi  İşaret Koruma-
sı” başlığını taşıyan sunumuna başta 555 sayılı KHK olmak 
üzere konu ile ilgili yasal düzenlemelere değinerek başladı. 

Türkiye’de Coğrafi  İşaret’lerin nasıl korunduğunu, koruma-
nın kapsamını, işaret türlerini ve kimlerin başvuru yapabile-
ceğini belirttikten sonra korumanın ürün, üretici, tüketici ve 
bölgeye sağlamış olduğu faydanın altını çizdi, AB’de Coğrafi  
İşaret tescil sayısı ve cirolarının ülkelere göre dağılımından 
örnekler verdi.

Coğrafi  İşaret başvurusunda üründe bulunması gereken 
ayırt edici özellikleri tanımlayarak “Ayırt edici özelliğin” bir 
bölgenin sadece “tercih” nedeniyle geçim kaynağı olarak bir 
ürüne yönelmesinin olmadığını vurguladı. Türkiye’de Coğrafi  
İşaret’in kazanılma sürecini başvurudan, tescilin gerçekleş-
tirilmesine kadar aşamalarıyla sunan konuşmacı daha sonra 
Coğrafi  İşaret denetimi ve yönetişimine değinerek, Coğrafi  

İşaret’lerin değerinin arttırılmasında üretici, kamu 
ve sivil kesimin görevlerinden ve innovatif 

girişimlerden bahsetti. Akın sunumu-
nu, halen parlamentoda bekleyen 

yasa tasarısının Coğrafi  İşaret’ler 
açısından getirdiği yeniliklere ve 

Avrupa Komisyonu’nda tescil 
için bekleyen dört ürünümüze 
değinerek bitirdi.

İkinci oturumdaki sunum-
ların tümü, ülkelerin birincil 

düzeyde kökene bağlı kaliteye 
sahip tarım ve gıda ürünlerinin 

işaretlerle korunması konusunda 
yasal düzenlemenin gelişmişlik ölçüsü-

ne göre dağılımını ortaya koydu. Fransa ve 
İtalya bu açıdan diğer ülkelere göre çok öne çıkıyor; 

buna karşın, Türkiye ve Brezilya’nın kalite ve köken işaretle-
rinin yasal düzenlemesinde daha yolun başında sayılsalar da 
hızlı ilerledikleri bir gerçek. Diğer yandan bu ikinci grup ülke-
leri arasına katabileceğimiz ABD, diğer ülkelerden, oldukça 
yenilikçi öneriler getirerek farklılaşıyor.

Seminerin ilk iki oturumundan sonra ürün bazında Coğrafi  
İşaret yönetişiminin ele alındığı çalıştay oturumlarına geçil-
di. Ürünler olarak Akdeniz’in simgeleri olan zeytin ve zeytin-
yağı, peynir ve meyveler seçilmişti.

Çalıştayların açılış konuşması Fransız “Uluslararası Tarımsal 
Araştırma ve Kalkınma Merkezi” (CIRAD) Montpellier şu-
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besinden Bernard Bridier tarafından yapıldı. “Coğrafi  İşaret 
Almış Ürünlerin Değer Zincirlerinin İyi Yönetişiminde Ku-
rumların Rolü” konulu giriş konuşmasında Bernard Bridier, 
fi lyerlerin (üretim zinciri) iyi yönetişiminde Coğrafi  İşaret’le-
rin rolü ve önemini belirtti. Kalitenin yeterli şekilde yöneti-
lebilmesi için aktörler arası iyi bir işbirliği ve eşgüdümün ge-
rektiğini vurgulayarak bunun, üretim şartnamesine titiz bir 
uyum ve pazarlamada, sütün fi yatını kalite düzeyine uygun 
bir biçimde uyarlayan iyi pazarlama uygulamaları, Coğrafi  
İşaret’in tanıtımı ve ürün hacminin ve bu hacmin gelişmesini 
kontrol altına alma gibi yaptırımları içerdiğini belirtti. Bu-
nunla beraber, standartlaşmaya ayak uyduramayan ve eski 
yöntemlerle çalışmaya devam eden geleneksel üreticilerin 
de unutulmaması gerektiğini söyledi.

Biridier’ye göre Coğrafi  İşaret’lerin yönetişimi, kamu güçleri 
tarafından uygulanan merkezi yönetişimle, özel şirketlerin 
uyguladığı dağılmış yönetişim arasında bir yerde ve yerel 
aktörlerin tümünün, gönüllü bir girişimle ve toplu olarak 
gerçekleştirdikleri kalite tanımını temel almakta. Bu siste-
min iyi işlemesi için yerel aktörlerin girişimi ile kaynakların 
uygunlaştırılması kurallarının açık bir tanımını yapmak ve 
tarım ve sanayi kuralları arasındaki dengeye dikkat etmek 
gerekiyor. Konuşmacı bunun güzel bir örneği olarak İsviçre 
gravyeri, değer zincirini oluşturan hayvan yetiştiricileri, pey-

nir yapımcıları ile yıllandırıcıları ve dağıtımcıları arasındaki 
hassas dengeyi gösterdi. Bu örnekte denge bir genel meclis 
ve üç seçmen topluluğunun temsil edildiği yönetim kurulu-
nun işleyişine dayanıyor.

Süt ürünleri çalıştayı
Peynir çalıştayında beş ülke Coğrafi  İşaretli peynirlerini ve 
onlarla ilgili değer zinciri yönetişimini sundu. Oturumda sıra-
sıyla Fransa, Comté peyniri (Anne Richard); Yunanistan, Feta 
peyniri (Konstantinos Tsiboukas); İtalya, Parmigiano-Reggia-
no (Leo Bertozi); Portekiz, Evora-Serpa peynirleri (Luis Torres 
Vaz Freire) ve Türkiye, Ezine peyniri (Aytaç Yıldız) ile yer aldı.

Peynir çalıştayındaki sunumların ortak noktası, üretim zinci-
rinin iyi işleyişinde ve çiğ sütün gerekli kalitesinin sağlanma-
sında hayvan yetiştiricisi ile peynir yapımcısı arasındaki iliş-
kilerin iyi temeller üzerine oturtulması oldu. Verilen örnekler 
Coğrafi  İşaret’leri tescil edilmiş peynirlerin değerlendirilmesi 
ve korunmasında değer zinciri yönetişiminin önemini vurgu-
ladı. Üreticilerin toplu örgütlenmesi değer zincirinin sağlıklı 
ve sürdürülebilir gelişmesinde temel unsuru oluşturuyor. 
Sahtecilik olaylarını azaltmak açısından denetim sisteminin 
de önemli bir rolü var. İyi çalışan bir izleme sistemi, hayvan 
yetiştiricilerinin ve mandıra sahiplerinin gelir düzeylerini 
yükseltiyor, kırsal kalkınmayı tetikliyor.
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Fransa “Süt Ürünleri Köken Adlandırmaları Ulusal Konseyi” 
(CNAOL) temsilcisi Anne Richard “menşe işaretli” peynirle-
rin sürdürülebilir kalkınmanın temel araçlarını oluşturduğu-
nu, ancak “Köken Adı Koruması”nın özgünlük ve dinamiz-
mini sürdürebilmek için toplu üretici örgütlerinin kaçınılmaz 
olduğunu Comté peyniri örneğiyle sundu.

Devletin, Fransa ulusal öz varlığının bir parçası olarak kabul et-
tiği ve Fransa’nın “Köken Adı Korunan” (AOP) 43 peynirinden 
birisi olan Comté çiğ inek sütünden yapılan bir tür kaşar pey-
niri ve Fransa’nın dağlık Juralar bölgesinde (le Massif du Jura) 
üretiliyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen ve yöresel becerile-
rin bir ürünü olan bu aromatik ve özgün peynir aynı zamanda 
Fransa’nın menşe işaretli ilk peyniri (1958) ve 13. yüzyıldan beri 
biliniyor. Tedarik zincirinde yer alan 2.750 süt üreticisi ve 160 
mandıra her sene ortalama 50.000 ton Comté üretimini ger-
çekleştiriyor. Üretilen ve her biri ortalama 40 kg olan tekerler 
(kelle) mağara ya da mahzenlerde en az 8 ay olgunlaştırılıyor.

Üretildiği dağlık alanlarda kırsal işgücünü destekleyen, özel-
likle gençlerin fi lyerde istihdamını sağlayan Comté gerçek 
bir başarı öyküsü. Satış fi yatları, tescil almamış peynirlere 
göre %57 daha yüksek ve satışları düzenli olarak artıyor. Ba-

şarının temel nedeni şüphesiz etkin yönetişiminde yatıyor. 
Nitekim, 50 yıllık bu ortak yönetim sisteminde süt üreticile-
rinden peynir yıllandırıcılarına kadar Comté üretim zincirinin 
her halkasında faaliyette bulunan tüm aktörler yönetim ku-
rulunda yer alıyor.

İtalyan örneği, Parmigiano Reggiano, bu peynirin yönetişim-
den sorumlu konsorsiyumun temsilcisi Leo Bertozzi tara-
fından sunuldu. Bu ünlü İtalyan peynirinin başarısı da yerel 
değer zincirinin örgütlenmesi ve yönetiminde yatıyor. Peyni-
rin tedarik zincirinde 3.670 süt üreticisi ve 383 mandıra yer 
alıyor. Bölge süt üretiminin %96’sını, tüm İtalya süt üretimi-
nin ise %18’ini kullanarak gerçekleştirilen üretim 2011 yılında 
131.892 tona ulaşıyor. Üretilen peynirin %68’i iç, %32’si ise 
de dış pazara yönelik.

Parmigiano Reggiano’nun yönetişimden sorumlu kurum, 
Profesör Arfi ni’nin ikinci oturumda ayrıntılarıyla sunduğu 
Parmigiano-Reggiano Konsorsiyumu. Köken adının korun-
ması, kollanması ve tanıtılması amacıyla 1934 yılında kurul-
muş. Konsorsiyum sadece üretim şartnamelerinin “koruyu-
cusu” değil, aynı zamanda tedarik zincirinin ve pazarın aktif 
bir aktörü. Tüm mandıralar konsorsiyumun üyesi.
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Çiğ sütün fi yatı süt üreticileri ile peynir yapımcıları arasın-
daki uzlaşmayla saptanıyor. Peynir, ticari markası ve Coğrafi  
İşareti sayesinde daha iyi korunduğundan ihracatı da kolay-
laşıyor. Üretim zincirinin yönetişimi, oluşan yönetim kuru-
lunda paydaşlar arasındaki dengeye dayanıyor.

Portekiz’de durum farklı. Süt üreticileri ve peynir yapımcı-
ları arasında birlik olmadığından bir pazarlık gücü yaratıla-
mıyor. Menşe işaretli Alentejo-Evora ve Serpa peynirleri çiğ 
koyun sütünden yapılan küçük hacimli ve baharatlı peynir-
ler. Olgunlaşma süreleri de kısa. Köken adının korunması ve 
yönetimi konusunda kurumsal bir yapılanma söz konusu 
olmadığından üreticilerin pazarlık güçleri yok ve büyük pe-
rakendeciler baskısı nedeniyle fi yatlar düşük. Tüketicilerin 
genel olarak menşe ve mahreç işaretlerini tanımayışları da 
bir başka dezavantaj.

Yunanistan’ın Feta peynirinde de yönetişim açısından Fran-
sa ve İtalya örneği bir yapılanma gözlenmiyor. Feta peyniri 
değer zincirinde büyük şirketler, küçük ve hatta cüce işlet-
melerle beraber faaliyet gösteriyor. Küçük üreticiler dağlık 
ve fakir alanlarda konuşlanmışlar. 296’sı sadece Feta üreten 
585 küçük ve orta boyutta peynir yapımcısı var.

Piyasayı büyük şirketler yönetiyor. 4 büyük işletme ve özel-
likle çiğ sütün “fi yat yapıcısı” Dodoni piyasanın %30’una 
hâkim. Sertifi kasyonlar düzenli olarak iki kurum tarafından 
kontrol ediliyor: Agrosert et ve Elogak; ancak bu kontroller 
sahteciliğe engel olamıyor.

Feta peyniri koyun sütünden ya da koyun ve keçi sütü (%30) 
karışımından yapılan bir beyaz peynir. Sadece Yunanistan’da 
ve özellikle Lesbos ilinde üretilebiliyor. Daha önce Fransa, Al-
manya ve Danimarka’da da yoğun bir biçimde üretilen Feta, 
bu ülkelerce bir jenerik isim olarak kabul ediliyordu. Bu dev-
letlere karşı Avrupa Adalet Divanı’na defalarca başvuran Yu-
nanistan nihayet davayı kazanmış ve Adalet Divanı 2005 yılı 
ekim ayında almış olduğu kararla sadece Yunanistan’da üre-
tilen Feta’nın bu adı taşıyabileceğine karar vermiş bulunu-
yor. Üretimi 2011 yılında 95.000 tona ulaşan Feta, Yunanis-
tan için aynı zamanda önemli bir dış satım ürünü; nitekim, 
aynı yıl üretimin 30.000 tonu ihraç edilmiş. Menşe işareti 
(PDO) almış olması ihracatındaki hızlı yükselişin temel nede-
ni. Feta ile ilgili sunumu yapan Selanik Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof.Dr. Konstantinos Tsiboukas’a, Yunanistan’daki 
ekonomik kriz nedeniyle endüstriyel peynir şirketlerinin fi l-
yerin yönetimine egemen olacağı yolundaki endişeler ülke-

METRO_GASTRO69.indd   144METRO_GASTRO69.indd   144 10.04.2013   15:4310.04.2013   15:43



GASTRO NİSAN-MAYIS-HAZİRAN   145

COĞRAFİ İŞARETLEME 

sinde oldukça yaygın; ancak, son 10 yıldır Feta yönetişiminde 
yokluğu duyulan, meslekler arası bir oluşumun gerçekleşme-
si beklentileri de artıyor.

Peynir çalıştayında ülkemizi Ezine peyniri temsil etti, sunu-
mu da üretici bir kuruluştan gelen Aytaç Yıldız tarafından 
gerçekleştirildi. Ezine peyniri Portekiz ve Yunan vak’aları 
arasına yerleştirebileceğimiz bir örnek oluşturuyor. Büyük 
şirketler ve KOBİ’ler bir arada faaliyet gösteriyor. Ezine pey-
niri Türkiye’de halen Coğrafi  İşaret tescili almış (2006) 7 
peynirden birisi. Koyun (%45-55), keçi (en az %40) ve inek 
(en çok %15) sütü karışımından yapılan, kendine özgü özel 
bir tat ve aroması olan teneke tipi bir beyaz peynir. Üretim 
alanı temel olarak Çanakkale ilimizin Ezine, Bayramiç ve Ay-
vacık ilçelerini içeriyor. Sütün ve peynir üretiminin adı geçen 
Coğrafi  alanda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kaz Dağları’nı 
kapsayan bölge sahip olduğu olağanüstü fl ora nedeniyle son 
derecede kaliteli süt üretimine olanak veriyor. Ezine peyniri 
yıllık üretimi 8-10.000 ton ya da 500.000 teneke civarında.

Ezine peyniri için Coğrafi  İşaret tescil talebinde bulunan ku-
ruluş “Ezine Peynirini ve Mandıracılarını Koruma Geliştirme 
ve Tanıtma Derneği”. 34 üyesi bulunan derneğin temel gö-
revleri arasında “köken adını ulusal ve uluslararası düzeyde 
koruma ve geliştirme, üretilen peynirleri denetleme, peynir 
üreticileri ile süt üreticileri arasındaki ilişkileri koordine et-
mek” yer alıyor.

Yıldız fi lyerle ilgili sorunları sıralarken öncelikle peynir üreti-
cilerinin maruz kaldıkları yoğun haksız rekabetten söz etti. 
Gerçekten Ezine peyniri Türkiye’de köken adı sahteciliği en 
çok yapılan beyaz peynir. Coğrafi  İşaret’le ilgili mevzuata 
rağmen derneğin bu konudaki çabaları yetersiz kalıyor. Süt 
tedarikinde hijyen ve irrasyonel dağıtım kanalları sorunları 
öne geçerken süt üreticileri yüksek girdi, düşük süt fi yatla-
rından yakınıyor, sütün desteklenen ürünler kapsamına alın-
masını devletten istiyorlar. Sanayiciler için AB kısıtlamaları 
nedeniyle ihracatta yaşanan sorunlar da önemli. Kanımızca 
temel sorun Ezine peynirinin yönetişiminde meslekler arası 
etkin bir örgütlenmenin henüz gerçekleştirilememiş olması.

Zeytin ve Zeytinyağı Çalıştayı
Fransız yazar ve ozan George Duhamel “Akdeniz, zeytin 
ağaçlarının bittiği yerde sona erer.” diyor. Akdeniz kökenli 
bu ürün Akdeniz’in simgesi ve Akdeniz ülkelerinde zeytin ve 

zeytinyağı gerçek bir yaşam biçimi. Dünya zeytin üretiminin 
hemen tamamı Akdeniz’de gerçekleştiriliyor. Zeytin ve zey-
tinyağı sektörlerinin ülke ekonomileri içinde önemli yeri var.
Türkiye Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. 
Mustafa Tan tarafından yönetilen zeytin ve zeytinyağı ça-
lıştayında sırasıyla İspanya, Estepa zeytinyağı (Javier Sans 
Canada, J.Moisés Cabellero); İtalya, Riviera Ligure zeytinyağı 
(Giorgio Lazzaretti); Portekiz, Azeite de Moura zeytinyağı 
(Luis Santa Maria); Tunus, Tunus zeytinyağlarının kalite ayırt 
edici işaretler yoluyla değerlendirilmesi (Zakaria H’had); Tür-
kiye, Güney Ege ve Edremit Körfez Bölgesi zeytinyağları (Veli 
Ercan) ve Yunanistan, kalamata zeytinyağı ve sofralık zeytini 
(Konstantinos Liris) yer aldı.

İspanya zeytincilikte süper bir güç. 1986’dan bu yana kullanı-
lan alan ve verimlilikte yüksek artışlar söz konusu. 1.600.000 
tona ulaşan üretimiyle tek başına dünya toplam üretimi-
nin yarısından fazlasını gerçekleştiriyor. Ülke içi tüketimi de 
600.000 tona ulaşıyor. Bu miktar Türkiye üretiminin üç katı. 
Kişi başına yıllık ortalama tüketim miktarı da 12 kg, yani bi-
zim 6 katımız. Zeytin üreticileri çok gelişmiş olan zeytincilik 
kooperatifl eri içerisinde örgütleniyor. Üretimin %70’i koo-
peratifl erden geliyor. İşletmeler küçük (4ha) ve parçalı. Ülke 
düzeyindeki 1.700 yağhanenin karşısında paketleme/arıtma 
işlevlerinde etkin büyük şirket ve perakendeciler yer alıyor. 
Bunlar değer zincirine fi yatları aşağıya çekerek baskı yapı-
yorlar. Fiyatlar üzerindeki bu olumsuz etki üreticileri yenilikçi 
stratejiler geliştirmekten alıkoyuyor. Yerel natürel sızma yağ 
üretiminin %15-20’si Köken Adı Koruması’ndan yararlanıyor. 
İspanya’da 24 zeytinyağı türü menşe işareti almış; ancak, İs-
panyol tüketicilerinin gözünde menşe işareti logosunun ün 
ve ağırlığı halen çok az. Menşe işaretinin piyasaya girmesi fi l-
yerde aktörler ve yerel kuruluşlar arası ilişkileri güçlendirmiş.

İspanya sunumunun örnek olayını oluşturan Estepa zeytin-
yağı, Estepa ve Puente Genil yörelerinde 40.000 hektarlık 
bir alanda ve 4.500 çiftçi ailesi tarafından üretilen zeytinler-
den yapılan çok tanınmış bir yağ. Ürünü bölgedeki 19 koo-
peratif işliyor. 4 adet de yerleşik ticari şirket mevcut. Yılda 
3.000 ton natürel sızma Estepa zeytinyağı üretiliyor. Üretim 
şartnamesine göre Estepa sadece ağaçtan toplanmış ve 24 
saat içinde kırılmış zeytinlerden üretiliyor. Tedarik zincirinin 
yönetişiminde “Estepa Menşe İşareti Sendikası” temel ak-
tör. Sendika menşe işaretinin korunması, yönetimi ve kali-
te kontrolünden sorumlu. Dağıtıcılara karşı pazarlık gücüne 
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sahip, haksız rekabete karşı savaşıyor. Kamu güçlerine karşı 
tek ses oluşturuyor ve kalite odaklı bir strateji izliyor.

Dünya zeytinyağı üretiminin ¼’ünü karşılayan İtalya, 
İspanya’dan sonra ikinci büyük üretici. 2010 üretimi 530.000 
ton. İtalya’da ülke toplam üretiminin %50’den fazlası zey-
tinyağı kalitesinin en yüksek düzeyi kabul edilen natürel 
sızma olarak işlenmekte (300.000 ton). Tarımda 1.200.000 
işletme zeytin üretiyor. Ortalama işletme ölçeği İspanya’nın 
¼’ü kadar (1 ha). Ülke zeytinyağında 42 menşe, 1 mahreç 
işaretine sahip. İtalya sunumu “Riviera Ligure Zeytinyağı 
Konsorsiyumu” başkanı Giorgio Lazzeretti tarafından ger-
çekleştirildi. Konsorsiyum üretim zincirinin her aşamasında 
denetim mekanizmaları geliştirmiş.

Köken adı korunan “Riviera ligure” zeytinyağı, 2.350 hek-
tarlık alanda 541 çiftçi ailesinin ürettiği zeytinlerden yapı-
lıyor. Köken adı Coğrafi  sınırları içinde 40 sıkımhane ve 48 
şişeleme tesisi yer alıyor. Riviera ligure” zeytinyağı İtalyan 
menşe işaretli zeytinyağlarının %4,8’ini, natürel sızmaların 
ise %12,5’ini, oluşturuyor. Coğrafi  İşaret’in yönetişimi Rivie-
ra Ligure Konsorsiyumu tarafından gerçekleştiriliyor. Başkan 
Lazeretti Cİ’in yerel üretimin korunmasını sağlarken tüketi-
ciler için yağın kalitesini yükselttiğini ve köken konusunda 
güvence sağladığını özellikle vurguluyor. Tüketicilere zey-
tinyağının faydalarını anlatma, Cİ tanıtma ve lokantaları bu 
konuda duyarlı kılma konusunda çaba harcadıklarını belirten 
konuşmacı, engel olarak bürokrasinin yavaşlığını, piyasada-
ki zeytinyağı çeşidinin çokluğu ile önemli fi yat farklarını ve 
kötü yönlendirilen tüketiciyi gösteriyor.

Portekiz’in Coğrafi  İşaret’li ünlü Azeite de Moura zeytinya-
ğı, üretici Luis Santa Maria tarafından sunuldu. Azeite de 
Moura, Guadiana Nehri’nin sol kıyısında Moura’da, sınırlı bir 
alandaki zeytinliklerde yetişen tamamen yerli zeytin çeşitle-
rinden üretilen bir zeytinyağı. Özgün aroma ve tadı nedeniyle 
tüketiciler tarafından çok beğeniliyor; öyle ki, Portekiz dilin-
de, bir insanın akıl ve zarafetini anlatmak için “fi no como o 
Azeite de Moura” (Moura zeytinyağı gibi eşsiz) deniyor.

Portekiz iklim riskleri nedeniyle senede ortalama 60-70.000 
ton zeytinyağı üretebiliyor. Zeytinlikleri de yaşlı ağaçlardan 
oluşuyor. Üretimi 2011 yılında 7.000 tonu geçen Azeite de Mo-
ura, yakın zamanda “Uluslararası Zeytin Konseyi” tarafından 
verilen ve endüstrinin en prestijli ödülü olan Mario Solinas 

Ödülü’nü kazanmış. Zeytin üretiminde Coğrafi  İşaret üretim 
şartnamesi kurallarına titizlikle uyuluyor. Coğrafi  İşaret’in ko-
runması ve üretim zinciri yönetişiminde “Moura Tarım Koo-
peratifi ” (Cooperativa Agricola de Moura) temel aktör.

Azeite de Moura zeytinyağının temel sorunu fi yatının tarihsel 
olarak çok düşük olması nedeniyle  zeytincilerin yeterli gelir 
elde edememeleri. Bu da üretici sayılarında ve zeytinliklerde 
azalma oluşturuyor. Yüksek iklim risklerinin varlığı, ağaçların 
yaşlı olmasından kaynaklanan zayıf teknik gelişme kapasite-
si, yüksek maliyetli budama ve hasat ve tescillenmemiş rakip 
zeytinyağların düşük fi yatı diğer önemli sorunlar.

Zeytin ve zeytinyağı çalıştayının “Tunus Zeytinyağlarının 
Kalite Ayırt Edici İşaretler Yoluyla Değerlendirilmesi” başlığı-
nı taşıyan dördüncü sunumu, Tunus Bizert Tarım-Gıda Tek-
nopolü Müdürü Zakaria H’had tarafından yapıldı. Kendisine 
tanınan süreyi de aşan sunucu oldukça kapsamlı bir çalışma-
yı salonla paylaştı.

Tunus dünyanın en büyük dördüncü zeytinyağı üreticisi 
(%7) ve ihracatçısı (%20). Toplam 269.000 tarımsal işlet-
me 1,7 milyon hektarlık alanda zeytin üretimi yapıyor. Hek-
tar verimi düşük. Ülkede 1.700 yağ fabrikası, 50 paketleme 
birimi, 4 arıtma birimi ve 6 prina yağı fabrikası bulunuyor. 
Dış satımda 134 ihracatçı fi rma çalışıyor; bunlardan 34’ü 
paketlenmiş zeytinyağı satıyor. Zeytinyağı ülke ihracatının 
%5’ini oluşturuyor. Tunus, zeytinyağı fi lyerinde devlet des-
tekli büyük bir atılım içinde. Zeytinyağı kalitesinin iyileş-
tirilmesi amacıyla işleme kapasitesinin arttırılması ve yağ 
fabrikalarının modernleştirilmesi gerçekleştirilirken Tunus 
zeytinyağının tanıtılması için Tunus kökenini tanıtma ve 
paketlenmiş zeytinyağının üretim ve ihracatının arttırılması 
üzerinde duruluyor.

Zeytinyağında kalite işaretleri olarak “Organik Tarım”, “Coğ-
rafi  İşaret” ve “Gıda Ürünlerinde Tunus Kalitesi” etiketleri 
kullanılıyor. Konuşmacı bu kalite işaretlerinin yasal çerçevesi 
ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdikten sonra zeytinyağı için Coğra-
fi  İşaret’in; fi lyerin yapılandırılması ve pazarlama, iletişim ve 
tanıtımda toplu girişimi geliştirme, yaratılan katma değerin 
yerel halkın yararlanabilmesi için bölgede kalmasını sağlaya-
rak kırsal ve yerel kalkınmayı hızlandırmak, yöresel zeytinya-
ğı üretiminin yerel becerilerini korumak ve değerlendirmek, 
tüketiciye ürünün kökeni, izlenebilirliği, kalitesi ve hakçalığı 
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konularında güvence vermek ve biyo-çeşitliliği korumak için 
gerekli olduğunu vurguladı.

3. Uluslararası Antalya Coğrafi  İşaretler Semineri Zeytin 
ve Zeytinyağı Çalıştayı’nda Türkiye iki Coğrafi  İşaret’li zey-
tinyağı ile temsil edildi. Seminere TARİŞ adına katılan Veli 
Ercan, “Güney Ege ve Edremit Körfez Bölgesi Zeytinyağları” 
ile ilgili sunumuna zeytinyağının tarihçesini yaparak başladı 
ve Anadolu’nun yerini vurguladı. Zeytinyağı üretimi ve yön-
temlerini belirttikten sonra ülkeler bazında üretim, ihracat 
ve tüketim rakamlarını verdi. Türkiye zeytinin köken ülkesi 
olmasına ve son yıllardaki üretim artışına rağmen 2011/2012 
dönemi 191.000 tonluk üretimi ile Suriye’den sonra 5. sıra-
da yer alıyor. Komşumuz Yunanistan’ın üretimi ise 310.000 

ton; kişi başına ortalama yılık tüketim ülkemizde 2 kg iken 
Akdeniz’in en yükseği olan Yunanistan’da 19,5 kg.

“Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği” bir kooperatif örgütlen-
me. Birliğin tedarik zincirinde Ege Bölgesi’ne yayılmış 33 
kooperatifi  ve 28.000 ortağı var. Ortaklarının zeytinlerini 
modern tesislerinde işleyerek kaliteli ürünlere dönüştürüyor. 
TARİŞ Coğrafi  İşaret tescili aldığı “Edremit Körfez Bölgesi 
Zeytinyağları” ile “Güney Ege Zeytinyağları”nın “Köken Adı 
Koruması” ve yönetiminden sorumlu. Konuşmacı bu iki zey-
tinyağının varyetelerini, Coğrafi  sınırlarını ve duyusal özellik-
lerini verdikten sonra üretim koşullarını ayrıntıları ile açıkla-
dı, denetimle ilgili olarak da üst denetim kurulu ve teknik alt 
denetim kurullarının oluşumunu ve görevlerini belirtti.
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Türkiye’de yasal boşluk nedeniyle ürünler üzerinde Coğrafi  
İşaret logolarının konulması uygulamasına henüz geçile-
mediği için tescil alan kuruluşlar kendi işaretlerini oluştu-
ruyorlar. TARİŞ’te “varyete”, “hologram” ve “logo” olarak üç 
ayırt edici işaret geliştirmiş bulunuyor. Ercan bu işaretleri 
açıkladı ve “Coğrafi  İşaret” ve “logo”nun üreticinin ürününe 
kattığı değer, tüketiciye verdiği kalite güvencesi ve köken 
garantisi bakımından gerekli olduğunu belirterek konuş-
masını sonlandırdı.

Zeytinyağı Çalıştayı’nın son sunumu Yunanistan’dan Kons-
tantinos Liris tarafından yapıldı. “Kalamata Zeytinyağı ve 
Sofralık Zeytini” başlığını taşıyan kısa sunumunda konuş-
macı daha çok kalkınmanın kaldıraçları olarak nitelediği 
Coğrafi  İşaret’lerden bahsetti. Avrupa Birliği Tüzüklerine 
göre menşe adı koruması (PDO) ve mahreç işareti (PGI) ta-
nımlamalarını yaptıktan sonra AB’de 800’den fazla, Coğrafi  
İşaret’li tarım ve gıda ürününün yıllık cirosunun 14,3 milyar 
€’ya ulaştığını belirtti ve bunun ülkelere göre dağılımını 

verdi. Yunanistan’da cironun 620 milyon € olduğuna işaret 
etti, bunun 400 milyonunun Feta, 40 milyonluk kısmının 
da zeytin ve zeytinyağı ürünlerinden oluştuğunu söyledi. 
Daha sonra başta zeytinyağları olmak üzere ülkesinin Coğra-
fi  İşaret’li ürünlerinin görsel bir tanıtımını yapan konuşmacı 
AB Ortak Tarım Politikası’nın PDO/PGI sistemi ile üretim ya-
panlara “bonus” verdiğini belirterek sunumunu tamamladı.

Saha çalıştayları: Finike portakalı, Elmalı bölgesi şarapları; 
13 Ekim 2012
3. Uluslararası Antalya Coğrafi  İşaretler Semineri daha önce 
de belirttiğimiz gibi 4 iş gününü kapsıyordu. Programın üç 
günü konferanslar, çalıştaylar ve bir genel değerlendirmeye 
ayrılmıştı. Seminerin bir günü de Antalya-Finike-Elmalı hat-
tında gerçekleştirilecek yöresel ve Coğrafi  İşaret sertifi kalı 
ürünlere ilişkin saha çalışmalarına yönelikti.

Saha çalıştayları güzergah üzerinde, Bey Dağları Olimpos 
Ulusal Parkı’nın çam ve sedir ormanları arasında yer alan 
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antik Faselis kentinin gezilmesi ile başladı. MÖ 7. yüzyılda 
Rodoslular tarafından kurulan kent yabancı misafi rleri çok 
etkiledi.

Saha çalıştaylarının ilki Finike portakalı üzerineydi. Bilindiği 
gibi Finike portakalı Coğrafi  İşaret tescili almış bir ürünü-
müz. Washington Navel çeşidi, çekirdeksiz ve eşsiz aromalı 
bir portakal. Tüm kalite özelliklerini üretildiği Coğrafi  alan 
ve mikroklimadan alıyor. Kuzeyde Akdağı ve batıda Gülmez 
Dağı ile kapalı üretim yöresi toprakları Akçay ve Alakır dere-
lerinin getirdiği alüvyonlarla doldurulmuş farklı bir yapı ser-
giliyor. Tüm bu özgün koşullar yörede bu kaliteli portakalın 
yetişmesine imkân tanıyor. Finike’den alınan fi danlar başka 
yerde aynı renk kalite ve aromayı taşımıyor.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan çalıştay katılımcıları “Finike 
Portakalı Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği” başkanı Celal 
Bülbül ve yönetim kurulu tarafından karşılandı. İkram edi-
len portakal ve nar suyundan sonra Bülbül, Finike portaka-

lını tanıtan ayrıntılı bir sunum yaptı. Coğrafi  İşaret’in ürüne 
sağladığı avantajlar ile karşılaşılan haksız rekabet sorunla-
rının üzerinde durulduğu tartışmaları portakal bahçelerinin 
gezilmesi izledi.

Finike Portakalı Çalıştayı’nın ikinci aşamasını üretim zinciri-
nin aktörlerinden bir meyve işleme ve pazarlama şirketinin 
gezilmesi oluşturuyordu. Bu bağlamda modern bir fi rma 
olan “Meysan Meyve İşleme ve Pazarlama Şirketi”nin tesis-
leri ziyaret edildi. Genel Müdür Akın Veziroğlu fi rma ile ilgili 
bilgiler sundu; ürün tedariki, işleme, yurt içi ve yurt dışı pa-
zarlamadaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Saha çalışmalarının ikinci çalıştayı Elmalı’da Kandilzade 
Hasan Sıtkı Bey Konağı’nda yöresel lezzetlerin sunulduğu 
otantik yemeğin ardından “Likya Şarapları”nda gerçekleşti-
rildi. Bağların gezilmesinden sonra bağcılık, kalite, maliyet 
ve fi yat sorunlarının temelini oluşturduğu yoğun tartışma-
lar ilerleyen saatlerde Akdeniz ülkelerindeki şarap üretim 
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ve tüketimini de içine aldı. Bu kapsamda özellikle son yıl-
larda, başta Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere ülkele-
rin çoğunda toplam şarap tüketiminde yaşanan gerilemeye 
rağmen kaliteli şarap tüketimindeki artış üzerinde duruldu. 
İkram edilen şaraplar tadıldı ve seminer programına dahil 
bu gezi katılımcıların akşam geç saat otellerine ulaşması ile 
son buldu.  

Meyve çalıştayı
Seminerin son çalıştayında sırasıyla; Cezayir, Tolga Deglet 
Nour hurması (Fayçal Khebizat); İspanya, Valansiya porta-
kalı (Juan  Bautista Juan Gimeno); Fas, Berkan mandalina-
sı (Fatima El Hadad-Gauthier); Fransa, Périgord-Limousin 
kestanesi (Bertrand Guérin); Portekiz, S.Julião kirazı (Victor 
Dordio); Türkiye, Giresun tombul fındığı (Özer Akbaşlı); Yu-
nanistan, Korent üzümü (Theodosia Anthopoulou) yer aldı.

Çalıştaydaki sunumlar ihracat fi lyerleri, iç pazara dönük fi l-
yerler, kalite işaretlerinin çokluğu ve çeşitliliği, aktörler arası 
eşgüdüm mekanizmaları ve değer yaratımı gibi çok değişik 
konumları ortaya koydu.  

Cezayir Deglet Nour hurması: Deglet Nour Cezayir’de çok 
yaygın, yüksek kaliteli bir hurma çeşidi. İç ve dış pazarlarda 
yüksek değeri var. 2010 yılında Biskra Hurma Üreticileri Der-
neği (APDB), Cezayir’in ilk Coğrafi  İşaret’i olan Deglet Nour’u 
tescil ettirmiş. 

Cezayir temsilcisi, Coğrafi  İşaret tescilinin Deglet Nour hur-
ması dış satımında önemli artışlar oluşturduğunu, ülkelerin-
deki ihracatçı fi rma sayısının her geçen gün arttığını belirtti. 
Coğrafi  İşaret’in, ürünün iç piyasa fi yatını da yükselttiğini 
vurgulayan konuşmacı ürünün diğer hurmalara göre kilo 
başına 0,5-1,0 $  daha yüksek fi yattan satıldığını, ancak de-
netim kurumlarının yokluğu, yerine oturmamış çok yeni bir 
yasal ve kurumsal çerçeve ve kayıt dışı sektörün yarattığı re-
kabet gibi bazı kısıtların üretim artışını sınırladığını söyledi 
ve Coğrafi  İşaret’ler girişiminin ilk meyvelerini alabilmek için 
bu kısıtların kısa dönemde ortadan kaldırılması gerektiğini 
vurgulayarak sunumunu tamamladı.     

İspanya mahreç işaretli Valensiya narenciyesi: Dünya üreti-
minde Çin, Brezilya ve ABD’den sonra dördüncü sırada yer 
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alan İspanya narenciye üretiminin %66’sı Valensiya kaynaklı. 
İspanya; Akdeniz havzasında da toplam üretimin %37’sini, 
toplam ihracatın ise %47’sini (3 milyon ton) oluşturuyor. Va-
lensiya İspanya’nın toplam turunçgil ihracatında da %76’lık 
bir paya sahip.

Valensiya portakalı, meyvelerde, İspanya’nın toplam 21 Coğ-
rafi  İşaret’inden ikincisi. Tüketiciler ünü ve kaliteyi temsil 
ettiği için Coğrafi  İşaret logolu ürünlere güven duyuyorlar. 
Valensiya portakalı üretimi 17.946 hektarlık bahçe alanı üze-
rinde 6.308 üretici tarafından gerçekleştiriliyor. Yılık üretimi 
ortalama 15.000 ton. Narenciye, Valensiya için bir yaşam bi-
çimi. Bir narenciye sezonunda istihdam edilen kişilerin sayısı 
67.000’e ulaşıyor. Bölgedeki 60 paketleme tesisinde 3.000 
kişi çalışıyor ve 600 milyon kasa narenciye paketliyor. Sunu-
mu gerçekleştiren Valensiya Narenciyeleri Regülatör Konseyi 
müdürü Juan Bautista Juan Gimeno, Coğrafi  İşaret’in sektörü 
olumlu etkilediğini, işgücünün ve üretimin kırsal bölgelerde 
kalmasını sağladığını, tarımsal toprakları koruduğunu, kali-
teli ürünler için değer yarattığını belirtti. Gimeno bu olumlu 
etkilerin yanı sıra fi lyerin yönetişimini ellerinde tutan organi-
ze büyük perakendecilerin fi yatları düşük tutma eğilimlerin-
den bahsetti ve buna karşı geliştirilmiş toplu bir stratejinin 

bulunmayışı nedeniyle mahreç işaretli üretimin tehdit altın-
da olduğunu vurguladı.

Fas Berkane mandalinası:  2010 yılında mahreç işareti tes-
cili alan bu ürün yılık 110-120.000 tonluk üretimi ile Tunus 
narenciye üretiminin %50-55’ini oluşturuyor. Çoğu Berkane 
ilinde bulunan 10.000 hektarlık alanda üretilen mandalina 
çekirdeksiz, ekşimsi ve orta boyda. Tunus tarımsal üretim 
değerinin %20’sini oluşturuyor ve %60’ı ihraç ediliyor.

Tunus 2008 yılında, gıda maddelerinin, tarım ve su ürünle-
rinin kalite ve kökene bağlı ayırt edici işaretleri ile ilgili bir 
yasayı yürürlüğe koymuş. Berkane mandalinası, bölgesel-
leşmiş kuzey-güney işbirliğinin belirleyici bir örneği olması 
açısından da ilginç. 2006 yılında bu ürün Fransa’nın Cham-
pagne/Ardennes bölgesi ile Fas’ın Oriental bölgesi arasında 
bir işbirliği ön projesine konu olmuş. Burada iki eksen öne 
çıkmış: Yöresel ürünlerin tanıtılması ve değerlendirilmesi. Bu 
yönde geliştirilen eylemleri sunucu Fatima El Hadad-Gaut-
hier şu şekilde sıraladı: Tarım Bakanlığı hizmetlerini ve özel-
likle üreticilerin mahreç işaretlerine duyarlıklarını arttırmak; 
Coğrafi  İşaret alabilme olasılığı bulunan ürünlerin bir listesini 
çıkartmak ve Berkane mandalinasını tanımlamak.
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Mahreç işareti haksız rekabete karşı savaşımı, ürünü sah-
teciliğe karşı korumayı, özgün kalitesiyle ünlenmiş ancak 
önemsizleşmeye başlamış olan Berkane mandalinasının 
yeniden değer kazanmasını sağlamayı, yüksek kaliteli ihra-
cat pazarlarını ve özellikle AB pazarını tekrar ele geçirmeyi 
amaçlıyor.

Fransa Périgord-Limousin kestanesi: Fransa’da 1880’lerden 
itibaren kaybolmaya başlayan kestanelikler, 1970’lerden iti-
baren yeniden oluşturulmaya başlanmış. Périgord-Limousin 
Fransa’nın güneydoğu bölgesinde yetiştirilen bir kestane. Yılık 
3.000 ton olan üretim 1.000 üretici tarafından gerçekleştiriliyor. 
Üretilen kestaneler Fransa ve kuzey Avrupa’da pazarlanıyor.

Araştırma ve deneyim kuruluşlarını, üretici sendikalarını, 
pazarlayıcıları ve sanayicileri bir araya getiren “Périgord-
Limousin Kestanesi Meslekler Arası Birliği” güçlü bir örgüt-
lenme. Çalıştay sunumu da birliğin başkanı Bertrand Guérin 
tarafından yapıldı. Birlik bu özel kaliteli ürünün üretiminin, 
dağlık alanların zor koşullarına ve Çin kaynaklı ithalatın yarat-
tığı rekabete karşı korunmasında en önemli aktör. Périgord-
Limousin kestanesi bölgede üretilip tüketilmekte; öz tüketim 
oranı da çok yüksek. Mahreç işareti dışında,Tarım Bakanlığı 
tarafından verilen ve üstün kaliteyi belirten “Kırmızı Etiket”e 
de sahip. Alınan mahreç işareti ve Kırmızı Etiket fi lyerde fa-
aliyet gösteren aktörler tarafından seferber edilmiş ve pazar 
segmentasyonunda kullanılmış. Amaç hem özgün kalite işa-
reti almış üretimi hem de jenerik üretimi değerlendirmek.

Böyle bir girişimin başarısına rağmen, önemli kısıtlar da var. 
Fransa’da kaliteyi tescil ettirme süreci çok uzun ve masrafl ı 
(8-10 yıl), diğer yandan ölçek ekonomisi nedeniyle ve yöne-
tim masrafl arının bölüştürülebilmesi için yeterli miktarda 
üretim yapmak gerekiyor.

Portekiz’in São Julião kirazı: Prof.Dr. Victor Dordio tarafından 
sunulan São Julião kirazı Coğrafi  İşaret için bir başarısızlık 
öyküsü. Bu kiraz tadı, yıllık dallarının çokluğu ve dalların yo-
ğunluğundan kaynaklanan yüksek verimliliği ve saklanabil-
me özelliği ile tanınıyor.  Çok özel bir kalitenin simgesi olarak 
ve kultivarın kökenini korumak ve değerlendirmek amacıyla 
Şubat 1994’te elde edilen menşe işareti fi lyerin kuvvetlen-
mesi için gerekli toplu eşgüdümü ve üreticiler arasındaki 
örgütlenmeyi sağlamayı başaramamış. Diğer yandan, pa-
zarlama stratejisinin olmayışı, sertifi kasyonun getirdiği ek 

masrafl ar, karmaşık ve masrafl ı lojistik hizmetleri ve yüksek 
üretim masrafl arı gibi öğeler güçlü bir kurumsal desteğin 
yokluğu nedeniyle pazara sunulmuş ürünlerin rekabetini 
olumsuz etkilemişler. Konuşmacı tüm bu öğelerin, zor eko-
nomik koşulların egemen olduğu ve alım gücünün çok ge-
rilediği bir konumda “standart” kiraza karşı menşe işaretli 
kirazın pazarda olumsuz etkilenmesine neden olduğunu be-
lirterek konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye Giresun tombul fındığı: Meyve Çalıştayı’nda ülke-
mizi Coğrafi  İşaret’li Giresun tombul fındığı temsil etti. Su-
num Giresun Ziraat Odası başkanı Özer Akbaşlı tarafından 
yapıldı. Türkiye tek başına dünya fındık üretiminin %75’ini 
gerçekleştiriyor; fındık aynı zamanda önemli bir ihraç ürünü-
müz. Geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat yapılmış.

Giresun fındıkta önemli bir üretim merkezi ve fındık Giresun 
için bir yaşam biçimi. Kentte 83.460 üretici, 127.000 hektarlık 
alanda fındık üretiyor. Geçen yıl 116.153 ton üretilmiş, bu da 
700.000 tona ulaşan Türkiye üretiminin %17’si. Türk ekono-
misine getirisi ise 400 milyon$.

Üretilen fındığın %80’i tüccarlar, %19’u da fabrikalar tara-
fından satın alınıyor. Bir zamanlar önemli bir üreticiler birliği 
olan Fiskobirlik fi lyerdeki etkinliğini yitirmiş durumda. Gire-
sun fındığı için menşe işareti 2001 yılında Fiskobirlik Koope-
ratifi  tarafından alınmış. Akbaşlı’nın ifadelerine göre, sektö-
rün sosyo-ekonomik konumuna ve kalite işaretinin varlığına 
rağmen Giresun fındık fi lyeri çikolata endüstrisinin yarattığı 
gelişme ve uluslararası pazarın dinamizminden gerektiği 
gibi yararlanamıyor. Ortalama işletme büyüklüklerinin küçük 
oluşu (1,3 ha) işletmelerin yeni yatırımlarına ve modernleş-
melerine büyük bir engel. Gelir düzeyleri yetersiz kalan üre-
ticilerin %80’i birden fazla işte çalışıyor. Filyerdeki bir diğer 
tıkanıklık da örgütlenme eksikliği. Üreticiler örgütlenmenin 
önemini algılayamıyorlar. Akbaşlı AR-GE kurumlarının rolü-
nün çok kısıtlı kaldığını ve genel olarak araştırma dünyası ve 
ekonomik aktörlerle ilişkilerin kopuk olduğunu belirten ko-
nuşmasını üniversiteye sitem ederek tamamlıyor.

Yunanistan  Corinth üzümü: Corinth üzümü ile ilgili sunum 
Atina Panteion Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Theodo-
sia Anthopoulou tarafından yapıldı. Ülkemizde kuş üzümü 
olarak tanınan Corinth üzümü antik çağlardan beri doğal, 
sağlıklı ve yüksek besin değerli bir gıda imgesine sahip. İki ka-
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lite işaretinden de yararlanan bu ürünün dinamik bir gelişme 
çizgisi var. Köken adlandırmalı Vostizza Corinthe kuru üzümü 
(1998) ve mahreç işaretli Zante kuru üzümü (2008). Filyerin 
en önemli özelliği çok iyi örgütlenmiş olması. Nitekim sayı-
ları 20.000 civarında olan üreticiler arasında gelişmiş olan 
güçlü eşgüdüm, üretimin yönetimini mevcut 10 kooperatif 
aracılığı ile mümkün kılıyor. Bu kooperatifl erin en başta ge-
leni Aegheion-PES (KKİ Vostizza), titizliği ile tanınan Avrupa 
fırıncılık ve şekerleme sektörünün ana tedarikçisi.

Başroldeki bir diğer aktör de 10 kooperatifi  bünyesinde top-
layan ve federatif bir yapılanma olan  S.KO.S. S.A. Koopera-
tifl er Birliği. Arzın tek elde toplanması, depolama, paketle-
me ve üreticiler hesabına pazarlama ana görevleri. Üretimin 
değerlendirilmesi ve arzın düzenlenmesinde çok önemli rol 
oynuyor. S.KO.S.S.A. 2008 yılından bu yana fi lyerdeki tüm 
üretim hacmi için taban fi yatlarını saptayan tek kuruluş. Ko-
nuşmacı bu tarihten önce, piyasayı toptancılar ve özel sanayi 
şirketlerinin yönettiğini belirtiyor. S.KO.S.S.A. üretimi önce 
4 paketleme kooperatifi ne satıyor, geri kalan miktarı da 
özel birimlere pazarlıyor. Bu kooperatifl er birliği 2011 yılında 
toplam 20.000 ton olan Corinthe üzümü üretiminin 12.000 
tonunu satın almış ve bu miktarın %80’ini yabancı ülkelere 
pazarlamış; yıllık ihracat değeri 30 milyon €’yu aşıyor.

Aktörler arası güçlü bir eşgüdüm gerektiren bu arz yönetim 
sistemi satış fi yatlarının önemli ölçüde artmasını sağlamış 
(2007’de kilo başına 0,45€ iken 2012’de 1,45€). Bu gelişim 
değer yaratma olgusunun zincirin tarım halkasından pazar-
lama ve dağıtım halkasına kaymasını belirtiyor. S.KO.S.S.A. 
Kooperatifl er Birliği sayesinde üretici fi yatları ve çiftçi aileleri 
gelirleri artmış; Coğrafi  İşaret’li Corinth üzümü, yarı dağlık 
ve güç bölge yöreleri özgün ürünlerinin değerlendirilmesinde 
anlamlı bir başarı örneği.

3. Uluslararası Antalya Coğrafi  İşaretler Semineri’nin son 
günü gerçekleştirilen Meyve Çalıştayı’nı takip eden oturum 
“Köken Adlandırmalı Tarım Gıda Ürünleri Akdeniz Araştırma 
Ağı”nın lanse edilmesi ve genel sentez ve kapanış konuşma-
larına ayrılmıştı.

“Köken Adlandırmalı Tarım Gıda Ürünleri Akdeniz Araştır-
ma Model Ağı”nın kurulması
Antalya 2010 seminerinde kurulması kararlaştırılan ve hazır-
lık çalışmaları iki yıl süren “Köken Adlandırmalı Tarım Gıda 

Ürünleri Uluslararası Akdeniz Araştırma Ağı” seminerin son 
günü resmen kuruldu. Yönetim ekibi ve odak noktası Mont-
pellier/Antalya ekseninde bulunacak bu ağ, Akdeniz havza-
sı ve dünyanın diğer bölgelerinde “yöre”, “yöresel ürün” ve 
“Coğrafi  İşaret” kavramlarının anlaşılmasını sağlamak ve 
kavramların değişik sosyal topluluklar tarafından tanımla-
rını karşılaştırmak için seminerler düzenlemek ve bilimsel, 
kurumsal ve özellikle iş çevrelerinin temsilcilerini bir araya 
getirerek tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyor. 

Oturumda, modelde yer alan amaçlar üzerinde tartışıldı; 
yakın gelecekte başlatılacak eylemler belirlenerek ülke-
lerin ağda görev alacak temsilcileri seçildi. Mayıs ayında 
Montpellier’de gerçekleştirilecek toplantıda ağın yönetim 
kurulu seçilecek ve “yöre”, “yöresel ürün” ve “Coğrafi  İşaret” 
kavramlarının bilimsel uygulama alanlarına ilişkin 2013-2014 
yılı programı belirlenecek. Ulusal ağların kurulması ve işle-
meye başlaması kararının alınacağı Montpellier toplantısın-
da Türkiye kendi deneyimi ile ilgili bir sunum yapacak.
  
Genel sentez ve kapanış
3. Antalya Coğrafi  İşaretler Semineri’nin üç gün süren yoğun 
çalışmaları genel sentez ve kapanış konuşmaları ile sonuç-
landı. Kapanış konuşmasını yapan UNESCO “Sürdürülebilir 
Gıda Çalışmaları” başkanı Prof.Dr. Jean-Louis Rastoin öz-
günlük ve çeşitlilikle tanımlanabilecek seminerle ilgili ilk de-
ğerlendirmenin çok olumlu olduğunu, organizasyon komite-
sinin ve organizasyona katkısı olan tüm kişilerin çabalarının 
büyük ölçüde karşılığını aldığını belirtti. Seminer için 15 Türk 
ve yabancı kuruluşun seferber olduğunu, 15 ülkeden yüzü aş-
kın katılımcı ve 31 sunumcunun bir araya geldiğini belirterek, 
katılımları için herkese teşekkür etti.

Profesör Rastoin tarım-gıda konuları üzerinde gerçekleştiril-
miş çok az sayıda etkinliğin Coğrafi  İşaret’ler üzerine odak-
landığına işaret ederek 3. Antalya Semineri’nin ayrıca, fi lye-
rin ekonomik aktörlerini, kamu kuruluşlarının sorumlularını, 
dernek temsilcilerini ve araştırmacıları bir araya getirmeyi ve 
fi kir alışverişleri ve bilimsel tartışmalarını Akdeniz yöresel 
ürün sergileriyle bağdaştırmayı başardığını vurguladı.

3. Antalya Semineri’nden öğrenilecek çok şeyin bulundu-
ğunu işaret eden Profesör Rastoin her şeyden önce, çağdaş 
dünyanın geçirdiği çoklu ve sistemik kriz nedeniyle Coğrafi  
İşaret’lere ilginin arttığını; krizin bizi ağır sorunlar karşısın-
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da yeni üretim ve tüketim kalıpları yaratmaya ittiğini ve bizi, 
gittikçe daha fazla  “yeni yeşil ekonomi”ye yönlendirdiğini, 
bu bağlamda “toplam” yüksek kalite, yakınlık ve dayanış-
ma ilkelerine sadık fi lyerler üzerine kurulmuş “yöreselleşmiş 
gıda sistemleri”nin alternatif model olarak bize sağduyulu 
çözümler getirebileceğini belirtti.

Özellikle Akdeniz havzasında, yöreselleşmiş gıda sistem-
lerinin, tüketicilere çeşitli ve gıda/mutfak kültürüyle eş-
leşmiş ürünler sunarak sağlık açısından çok yararlı bir bes-
lenme diyeti oluşturmalarına ve kitle tüketimi kalıplarının 
baskısı sonucu yok olmuş toplumsal, duyusal ve estetik 
değerlerle yeniden kaynaşma sağlamalarına yardımcı ola-
cağını savundu ve yakın zamanda aramızdan ayrılan Nobel 
ödüllü Elinor Ostrom’un ortaya attığı teorik görüşlerinin 
çoğunun Coğrafi  İşaret’ler uygulama alanında doğrulandı-
ğını belirtti.

Profesör Rastoin 3. Antalya Semineri’nin önerdiği “Düşünme 
ve Derinleşme “Yolları başlığı altındaki ayrıntılı irdelemele-
rinin sonunda Frankofon bir felsefe topluluğunun söylemi-
ne gönderme yaparak,  konuşmasını bir soruyla tamamladı. 
“Modernliğin olmadığı gelenek kısırdır. Geleneksiz modernlik 
ise kördür”. Bu özlü söz, Fransa’nın Aubrac bölgesinde kuru-
lu Jeune Montagne Kooperatifi ’nin kurucusu André Valadier 
tarafından benimsenip yaşama geçirilmiş. Bu kooperatif, 
yöresel ürünleri tekrar canlandırarak, ekonomik ve beşeri 
açıdan batmakta olan bir bölgenin kurtulmasını sağlamış: 
Düşüncenin, sosyal bağların ve insan ve doğal kaynakların, 
ortak bir tasarıda birleştikleri zaman oluşan gücü gösteren 
güzel bir örnek. Bu özlü söz 4. Antalya Semineri’ni kıvılcım-
landıran bir tema olabilir mi?  

Yöresel Ürünler ve Coğrafi  İşaretler Türkiye Araştırma 
Ağı’nın (YÜCİTA) kurulması
3. Uluslararası Antalya Coğrafi  İşaretler Semineri’ne damga-
sını vuran olay, seminerin “Yöresel Ürünler ve Coğrafi  İşaret-
ler Türkiye Araştırma Ağı”nın kurulması ile sonuçlanmasıy-
dı. Sadece yerli katılımcılarla gerçekleştirilen oturum sonucu 
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırma-
lar Merkezi’nin üzerinde uzun süredir çalıştığı bu proje oy 
birliği ile yaşama geçirildi. Ağın komite ve kurulları belirlendi. 
Araştırma ağını oluşturan gönüllü çalışma grubu Türkiye’de 
ideal bir Coğrafi  İşaret’ler sisteminin kurulabilmesi, yöresel 
ürünlere değer kazandırılarak sürdürülebilir kırsal kalkın-

manın desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması için 
çalışmalar yapacak. Bu çalışmalar Akdeniz Araştırma Ağı ile 
paralel yürütülecek. Değişik kurum ve meslek gruplarından 
yaklaşık 30 kişiden oluşan bu araştırma ağı ilk toplantısını 
Aydın’da Aydın Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde 4 Nisan 
2013 tarihinde gerçekleştirecek.  

Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Tica-
ret Borsası işbirliği ile düzenlenen “Yerel Ürün Koruma 
Kampanyası 3. Yıldönümü Etkinliği” çerçevesinde Coğra-
fi  İşaret’lerle ilgili bir de panel gerçekleştirilecek. Panelde 
Fransa’dan gelecek iki, Türkiye’den de “ulusal ağ” üyesi iki 
konuşmacı yer alacak. 

Bu arada Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik 
Araştırmalar Merkezi’nin seminer sunumlarının kitaplaştı-
rılması konusundaki yoğun çalışmalarının sürdüğünü söy-
lemek gerekiyor. Türkçe ve Fransızca dillerinde hazırlanan 
kitaplar Aydın toplantısına kadar yayınlanmış olacak.

Sonuç
Türk kamuoyunda Coğrafi  İşaret’ler ancak yazılı ve görsel med-
yada yer alan “Türk lokumu Rumların oldu.”, “Sucuk, işkembe 
ve rakıya Bulgar kancası.”, “Türk mutfağı, millî yemeklerini 
kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya.” gibi haberler üzerine ko-
nuşulup tartışılıyor. Komşu ülkelerin ulusal özvarlıklarımıza 
sahip çıkma girişimlerine olan tepkiler bir saman alevini andı-
rıyor. Bu arada Avrupa Komisyonu’nda 4 ürünümüz 2009’dan 
beri tescil edilmeyi bekliyor. Coğrafi  İşaret’lerle ilgili 555 sayılı 
KHK’de yapılması gerekli düzenlemeler ise tam 17 yıldır yasa-
laşmayı bekliyor. Devletin kendi yörelerimiz ve özvarlıklarımızı 
kendi sınırlarımız içinde koruma çabaları da Patent Enstitüsü 
Tescilleri ile devam ediyor. Coğrafi  İşaret denetim mekanizma-
ları bir türlü yaşama geçirilemediği için piyasalarımızda Coğra-
fi  İşaret’li ürünlerimizin sahteleri cirit atıyor.

Böyle bir süreçte 3.sü gerçekleştirilen Antalya Uluslararası 
Coğrafi  İşaretler Semineri kanımızca büyük anlam taşıyor. 
Türkiye’de Coğrafi  İşaret’lerle ilgili çalışan tek araştırma ku-
ruluşu olan Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik 
Araştırmalar Merkezi’nin bu konudaki ciddi ve yoğun çabala-
rı 10 yıldır sürüyor.

İlki 2008 yılında Türk tanıtma fonu destekleriyle düzenlenen 
ve açılışı Bakan Ertuğrul Günay tarafından yapılan 1. Antalya 
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COĞRAFİ İŞARETLEME 

Uluslararası Coğrafi  İşaretler Semineri uluslararası camiada 
büyük yankı uyandıran “Antalya Deklarasyon”u ile sonuçlan-
mış, bu semineri iki yıl sonra 2010 yılında T.C. Türk Patent 
Enstitüsü destekleriyle düzenlenen 2. Antalya Uluslararası 
Coğrafi  İşaretler Semineri izlemiş, bu iki seminerin de bildiri-
leri kitaplaştırılmıştır.

Birincisinden dört yıl sonra başta T.C. Türk Patent Ensti-
tüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Antalya 
Ticaret Borsası, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere birçok özel ve 
sivil toplum kuruluşu destekleriyle gerçekleştirilen ve de-
ğerlendirilmesinin ikinci bölümünü yukarıda sunduğumuz 
3. Antalya Coğrafi  İşaretler Semineri gerek bilimsel düzeyi 
ve gerekse organizasyon kalitesi ile çok takdir edildi. Dü-
zenlenen her üç seminer de gerçekleştirilen bilimsel tar-
tışmaları, kurulan küçük Akdeniz Ülkeleri yöresel ürünler 
fuarları ile bağdaştırmayı başardı. Burada kanımızca asıl 
takdir edilmesi gereken Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştır-
malar Merkezi’nin yörelerimiz ve özvarlıklarımızı oluşturan 
yöresel ürünlerimizin korunması konusundaki çabaları ve 
bu çerçevede Akdeniz havzasında oluşturduğu güçlü ilişki-
ler ve araştırma ağları.

Türkiye için çok önemli bu seminerlerin gerçekleştirilmesin-
de değerli katkıları nedeniyle yukarıda isimleri yer alan kişi ve 
kuruluşlara ülkemiz adına şükranlarımızı sunarken üçüncü 
semineri de düzenleme başarısını gösteren ve yöresel ürün-
lerimize sahip çıkan Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi’ni kutluyor, başarılarının sürmesini diliyorum.
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