
169



170

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ÇALIŞTAYI
 

Oturum başkanı: Mustafa Tan (Ulusal Zeytin ve ZeytinyağıKonseyi 
Başkanı, Türkiye)
Raportör: Marc Dedeire (Université de Montpellier III, France)

‹spanya: Endülüs menşe işaretli zeytinyağlarının yerel yönetişimi: 
Sevila ve Kordoba’nın ‘Estapa’ menşe işaretli zeytinyağında kalite, 
yenilik ve pazarlama, J. Moisés Caballero, Javier Sanz Cañada 
Yunanistan: Kalkınmanın kaldıracı: Kalamata zeytinyağı ve sofralık 
zeytini, Konstantin Liris 
‹talya: Menşe işaretli Riviera ligure zeytinyağı: eşgüdümlü bir 
yönetişim deneyi, Giorgio Lazzaretti 
Portekiz: Azeite de Moura zeytinyağı, Luís Santa Maria 
Tunus: Tunus zeytinyağlarında Tunus markası, Zakaria H’had 
Türkiye: Güney Ege ve Edremit Körfez Bölgesi Zeytinyağları, Veli 
Ercan

Zeytin ve Zeytinyağı Çalıştay Raporu
Marc Dedeire
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

ENDÜLÜS MENŞE İŞARETLİ ZEYTİNYAĞLARININ YEREL 
YÖNETİŞİMİ: SEVİLA VE KORDOBA’NIN ‘ESTAPA’ MENŞE 

İŞARETLİ ZEYTİNYAĞINDA KALİTE, YENİLİK VE PAZARLAMA

Javier Sanz Cañada
Centre de Sciences Humaines et Sociales / CSIC -Madrid 

javier.sanz@cchs.csic.es

Moisés Caballero Páez 
Syndicat de l’AOP d’huile d’olive “Estepa”

secretaria@doestepa.es
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İspanya’da zeytinyağı üretimi

Veriler

•	 2010/2011 kampanyasında İspanya’nın yağlık zeytin ağaçları 2.309.500 hektarlık bir alanı kaplıyordu (166.000 
hektarlık alanda da yemeklik zeytin ağaçları vardı), bu alanın:
- 631.062 hektarı, menşe işaretli zeytinlikler 
- 168.619 hektarı organik zeytinlikler
- 379.839 hektarı entegre zeytin yetiştiriciliği

•	 500.000 hektar sulanan tarım alanı
•	 2011/12 kampanyasında toplam üretim miktarı: 1.600.000 ton, yani dünya üretiminin %50’si (3 milyon ton.)
•	 1986 yılından bu yana kullanılan alan ve verimlilikte yüksek artış oranları

•	 İspanyol zeytinyağı üretimi:
- (1985/1987 ortalaması) 544.564 tondan → (2009/2011 ortalaması) 1.459.567 tona ulaştı. 
- Üretim bu 24 yıl içerisinde 2,68 katı arttı.

•	 İspanya’da toplam zeytinyağı tüketimi yılda 600.000 tona yaklaşmakta.

İspanya’da yerel zeytinyağı tarım-gıda sistemleri

•	Zeytin üreticileri zeytincilik kooperatifleri içerisinde örgütleniyor (üretimin %70’den fazlası) ürünlerinin büyük 
bir kısmını dökme satıyorlar
•	Küçük (4 ha.) ve oldukça parçalanmış işletmeler → kısmi zamanlı tarım
•	Birçok bölgede ve özellikle Andaluzya’da zeytincilik tek ürünlü tarım
•	Kullanılan alanın üçte birinden fazlası dağlık zeytinlikler (eğim >15%), erozyon ve biyo-çeşitliliğin azalması 
gibi sorunlar…
•	Daha çok şişelenmiş zeytinyağı satmaya yönelik özel şirketlerden oluşan ufak bir segman
•	1700 yağhanenin karşısında, paketleme/arıtma işlevlerinde etkin büyük şirketler ve büyük perakendeciler 
değer zincirinin egemen bölümünü oluşturuyor 
•	Son yıllarda çok düşük fiyat düzeyi → Organize Perakende sektörü fiyatların düşürülmesi yönünde büyük 
baskı uyguluyor
•	 İkinci derece kooperatiflerin bazı pazarlama girişimleri : Hojiblanca, Oleoestepa, Olivar de Segura…ancak 
arzın yoğunlaşma oranı yeterli değil

İspanya’da Menşe işaretli zeytinyağı: Yakın zamandaki gelişme (24 tescilli 
menşe işareti, 3 menşe ve 1 mahreç işareti başvurusu)

•	 Kaynak:İspanya Hükümeti Tarım, Gıda ve Çevre Bakanlığı (2012)

Grafik: İspanya’da menşe işaretli zeytinlik alanlarının evrimi (hektar)
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İspanya’da menşe işaretli (PDO) zeytinyağı:
pazarlanan üretim miktarı yeterli değil

Etikete bağlı ayrımlaşmada gelir açığı

•	Yerel natürel sızma yağ üretiminin hâlâ ufak bir yüzdesi menşe işareti sertifikasıyla pazarlanmakta : 
ortalama15-20% 
•	 İspanyol tüketicilerin gözünde menşe işareti logosunun ün ve ağırlığı hâlâ çok az 
•	 İşletmecilik ve ticaret açısından profesyonelleşmeye ve maddi olmayan yatırımlara karşı direnç

Referans standartlar: özgün yağları ayrımlaştıran özellikler

•	Üretim şartnamesi :
•	 Yerel zeytin çeşitleri 
•	 Fiziksel ve kimyasal parametrelerin en düşük düzeyleri : asidite, peroksidler, K270, nem ve pürüzler
•	 Tatma panellerinin yeterliliği 
•	 Yasak ve öğütlenen uygulamalar

Yerel düzeyde mesleklerarası kuruluşlar 

Menşe işaretinin piyasaya girmesi sonucu oluşan aktörler ve yerel kuruluşlar arası işbirliği ilişkileri, yönetmeliğin 
saptamadığı işlevleri hayata geçiriyor → yerel düzeyde mesleklerarası kuruluşların özellikleri: 

Yeniliklerin ve bilginin yayılma stratejisi ile kalite devinimi arasındaki dayanışma:
•	En uygun hasat zamanı
•	Hasattan en geç 24 saat sonra zeytinlerin ezilmesi
•	Zeytinlerin kalitelerine göre ayıklanması

Grafik: İspanya’da menşe işaretli zeytinyağlarının
pazarlanan miktarlarının evrimi (hektar)

İç pazar Dış pazar Toplam
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•	Ayrımlaştırılmış kalitenin nitelendirilmesi,perakendecilere karşı işlem maliyetlerinin düşürülmesi
•	Organik ve/veya entegre tarımın toplu tanıtımı ve canlandırılması
•	Toplu reklam ve tanıtım eylemleri
•	Toplu pazarlama yapıları oluşturma olasılığı
•	Ortak hizmetlerin yönetimi

ANDALUZYA’DA MENŞE İŞARETLİ ZEYTİNYAĞI
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Farklılaşmaya Giden Yol

Menşe İşaretli Estepa: Veriler

Menşe İşaretinin yöresi

→ 40.000 hektar zeytinlik
→ 6.500.000 zeytin ağacı
→ Yılda 25.000.000 kg.dan fazla ekstra zeytinyağı üretimi
→ 3.000.000 litre
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Menşe İşaretli Estepa’ya

Menşe İşaretli Estepa’nın bileşeni

Estepa zeytinyağı üretim şartnamesine kayıtlı zeytin çeşitleri

Menşe İşaretli Estepa zeytinyağı sayılabilmek için

→ Hepsi entegre üretim
→ Parsellerin %90’ı tek çeşit parseller
→ %91’i iki kullanım için: Sofralık zeytin ve yağlık zeytin
→ 18 Entegre Üretici ortaklığı ve 22 ziraat mühendisi

Menşe İşaretli Estepa Natürel Sızma

→ Sadece ağaçtan toplanmış zeytinler (yere düşenler toplanmıyor).
→ Uygun taşıma
→ Uygun yükleme
→ 24 saatten önce ezme
→ Mikser derecesi: 27° - 30°

Küçük bir bölge olan Estepa ve 
Puente Genil bölgesinde 4500 

çiftçi yaşamakta.

Birinci dereceden 19 kooperatif 
40 000 hektarlık zeytinliklerin 

ürünlerini işlemektedir.

4 Ticari şirket: Oleoestepa 
(1. dereceden 17 kooperatif 
içeriyor), Puricón, Haciende 

İpore ve Las Valdesas.

Hojibianca:

90%
Arbequina:

6%
Picual:

2%
Manzaniila:

1%
Lechín:

1%
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Kalite Kontrolü

Destekler...

“Menşe İşareti Sendikası” ve kalite kontrolü

Kampanyada, Menşe İşaretli 
Estepa üyesi yetiştiricilerden bir 

grubu gözetime alınıyor.

Şişeleme sürecinin kontrolü, 
tüketici önünde yağın kalitesini 
göstermek açısından özellikle 

önemli.

Yağ fabrikasında, 
binalar, ekipman, 
üretim yöntemleri 

ve zeytinyağı 
kontrol ediliyor.

•	Laboratuvar:	Profesyonelliğin	ve	tarafsızlığın	bir	simgesi	olarak,	UNE	EN	ISO	9001:2000-14001:1996	ve	UNE	
EN	ISO	17025:1999	standartlarına	uygun,	kalite	ve	çevreye	duyarlı	bir	entegre	işletme	sistemi.

•	Degüstasyon	Paneli:	Uluslararası	Zeytincilik	Konseyi	tarafından	tanınmış	bu	panel	zeytinyağlarımızın	kalitesinin	
ve teknisyenlerimizin duyusal konularda titizliklerinin ve profesyonelliklerinin garantisidir.

Pazarlama: Menşe İşareti’nin toparladıkları...
•	 SYAL’in tümü: tüm arzın %98’ini ikinci derece bir kooperatifte toplaması
•	 Dağıtıcılara karşı pazarlık gücü
•	 Haksız rekabete karşı savaşımı
•	 Tek bir ses olarak, kamu yönetimine karşı duruşu
•	 Tüm toplum göz önüne alındığında, kırsal alana sürdürülebilir, sosyal katkısı
•	 Profesyonelliği yüksek ancak elverişli boyutlarda kalan bir yapı
•	 Kalite odaklı bir strateji
•	 Kalite stratejisine uygun bir iç yönetim
•	 Elverişli stratejik işbirlikleri
•	 Ticari çeşitlendirme
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

KALKINMANIN KALDIRACI: 
KALAMATA ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİNİ

Konstantin Liris

Messine Tarımsal Kooperatifler Birliği
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POD 
(Köken Adı Koruması - Menşe Adı)

PDO VE PGI TARIMSAL ÜRÜNLERİ / AB :

PDO VE PGI TARIMSAL ÜRÜNLERİ / YUNANİSTAN: 

 Belirli bir coğrafi alanda, 
tanınmış bir bilgi birikimi 

kullanımı ile üretilen, 
işlenen ve hazırlanan 

ürünün adıdır.

•	800’den	fazla	üründe	14.3	milyar	Avro	ciro
•	Hacimde	9%	ve	değerde	17%	yukarı	doğru	trend
•	Yüksek	fiyatlı	ürünlerde	daha	yüksek	fiyat

620 Milyon € ciro
400 Milyon € feta
100 Milyon € peynir ürünleri
40 Milyon € zeytinyağı ve zeytin

Üretilmesi ve/veya işlenmesi 
ve/veya hazırlanması belirli 
bir coğrafi alanla yakından 

bağlantılı olan tarımsal 
ürünleri ve gıdaları göstermek 

için kullanılır.

PGI
(Coğrafi İşaret - Mahreç İşareti)
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Zeytinyağı Şarap

Gravyer

Kuru incir fıstık

Bal



181

PDO ve PGI üzerinde 510/2006 Tüzüğü
Yeni çıkacak olan regülasyon spesifikasyonlarının ve denetimin daha katı belgelendirilmesini gerektiriyor.

OTP, kim PDO / PGI üretim sistemi ile üretirse ona bonus vermektedir.
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

MENŞE İŞARETLİ RIVIERA LIGURE ZEYTİNYAĞI: 
EŞGÜDÜMLÜ BİR YÖNETİŞİM DENEYİ

Giorgio Lazzaretti

Consorzio Tutela Olio DOP Riviera Ligure
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İtalya’da zeytincilik(2010 yılı)

•	 Dünya üretiminde İspanya’dan sonra 2. sırada
•	 300 000 tonu natürel sızma zeytinyağı olmak üzere toplam 530.000 ton üretim 
•	 100 önemli çeşit (sayımı yapılmış 538 çeşit arasından seçilmiş)
•	 1.190.000 hektarlık bir alanı kapsayan zeytinlikler
•	 Ortalama zeytinlik alanı 1 hektarın altında
•	 1.200.000 şirket (6000 sıkım tesisi)
•	 42 menşe ve 1 mahreç işaretli zeytinyağı (menşe ve mahreç işareti almış ürün toplamı 244)

Menşe işaretli İtalyan zeytinyağları değer zinciri

Değer zincirinde faaliyet gösterenler: 20.853
•	 Üreticiler: 19.891
•	 Sanayiciler: 1.641
•	 Değirmenler: 1.042
•	 Şişeleme üniteleri: 1.293

Sertifiye edilmiş toplam miktar: 2009’da 103.561 kental; 2011’de 117.395 kental (2005’de: 77.817 kental)
Ortalama %4’ü “Made in Italy” natürel sızma zeytinyağı 

Menşe işaretli RIVIERA LIGURE zeytinyağı

Yönetmelik (CE) n°123/97
3 coğrafi alan
2.350 ha zeytinlik
541 zeytin üreticisi
40 zeytinyağı presleri
48 zeytinyağı işletmesi
5.012.18 kental üretim 
(Menşe işaretli yağların %4,8’i; natürel sızma ligure yağlarının 
%12,5’i; italyan natürel sızma zeytinyağlarının %0,17’i)

Menşe işaretli RIVIERA LIGURE zeytinyağının konumu ve önemi

• Üreticiler ve işletmeler açısından 
	 •Yerel	üretimin	korunması
	 	 •Sertifikasyon	kurumu	(kontrol	planı)
	 	 •Koruyucu	Konsorsiyum	(filyer	anlaşması)
• Tüketiciler açısından
	 •	Pazarlanan	zeytinyağının	kalitesinin	iyileştirilmesi
	 	 •	Sertifikasyon	kurumu	(kontrol	planı)
	 	 •	Koruyucu	Konsorsiyum	(Pazar	denetimi)
	 •	Ürünün	kökeni	açısından	tam	güven

Kontrol mekanizmaları: Zeytin üreticisi

MIPAAF ve sertifikasyon kurumu
•	 Kontrol sistemine dahil olmak için başvuru
•	 Eşlik bildirisi elde ederek bu belgeyi 7 gün içinde ticaret, sanayi, zanaat veya tarım odalarından birine 

ulaştırmak (CCIAA)
•	 Satılan yağ için eşlik bildirisi verilmesi
•	 Öğütme faaliyetleri ile ilgili ya da buna benzer bir kayıt tutmak
•	 Ambalaj materyali ile ilgili kayıt tutmak
•	 Satış tutanakları tutmak
•	 İşlenmiş zeytin ve üretilmiş yağ miktarlarını bildirmek
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Kontrol mekanizması: Presleme/paketleme düzeyinde

•	 Ambalaj materyali ile ilgili kayıt 
•	 Yapılan alımlar/ham maddeler ile ilgili kayıt
•	 Satış tutanakları
•	 Paketleme izni için yapılan başvuru
•	 Etiketleme için yapılan başvuru
•	 Paketleme kaydı 
•	 Markaların verilmesi için yapılan başvuru
•	 Paketleme işlemlerinin tamamlandığını gösteren bildiri 

Pazarların denetimi
Koruyucu Konsorsiyum 
	 •	Satış	sunumu	üzerine:	22	ayda	147	satış	noktası	denetimi
	 	 •	Ürün	sunumunda	gözlenen	35	düzensizlik
	 	 •	Etiketle	ilgili	10	düzensizlik
	 	 •	25	pano/bilgilendirici	afişlerde	gözlenen	düzensizlikler	

	 •	Zeytinyağı	kalitesi	ile	ilgili	olarak:	37	alım	işleminde	düzensizlik	gözlemlendi.
	 	 •	1	ağır,	2	hafif	kalite	tanımına	uymama	vakası

Koruyucu Konsorsiyum: Filyer anlaşması ….

•	Şişeleme	ünitesi	tarafından	ödenen	marka	maliyetinin	artması	(halen	litresi	1,40	€)

•	Değerin	aşağıdaki	durumlarda	litre	başına	0,40	€ olarak düzeltilmesi
	 •	Zeytinlerin	en	düşük	fiyatınını	gösterir	faturalar	
	 	 •	2011/2012	kampanyasında	kg	başına	1,36 € (%20 randıman)
	 	 •	2012/2013	kampanyasında	kg	başına	1,44	€ (%20 randıman)
	 •	Zeytin	ödemelerinde	izlenebilirlik

…. Ürünün tanıtımı        Ligurie pazarında
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Farklılaştırmak ve katma değer sağlamak için

  Billboardlar      Üretici Panoları

İtalya’da….  …. ve Ligurie bölgesinde ….

…. ve ayrıca lokantalarda ….

•	Genova Gourmet, Genova Ticaret ve Sanayi Odası’nın yöreye özgün yemeklerin ve yöre gastronomisinin 
olağanüstünlüğünün değerlendirilmesi ve korunması amacıyla tasarladığı, tescil ettirdiği ve garanti altına aldığı 
toplu Coğrafi label’i
•	Konsorsiyum’un	CHIC’le	ortak	teşebbüsü

Kozlar ve engeller 

Kozlar

•	Kurumların	bilgi	şeffaflığı	stratejisine	katılımını	
sağlamak
•	 Tüketicinin	 menşe	 işaretinin	 anlamını	 ve	
zeytinyağının onurunu anlamasını sağlamak
•	 Lokanta	 sektörünün	 konuya	 daha	 duyarlı	
olmasını sağlamak

Engeller

•	 Bürokrasinin	 yavaşlığı	 ve	 italyan	 üretim	
sistemine katılımda zorlanması
•	 Pazarda	 aşırı	 zeytinyağı	 çeşidi	 ve	 çok	 farklı	
fiyatlar açısından yaşanan kargaşalık

↓
Yönünü şaşırmiş tüketici 
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

MENŞE İŞARETLİ (PDO) ZEYTİNYAĞININ ÜRETİM VE ÜRÜN 
ÖZELLİKLERİ 

Azeite de Moura

Luís Santa Maria
Instituto Politécnico de Beja
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TARİHÇE

Roma İmparatorluğu’nda zeytinyağı biliniyordu ve bu bölgedeki halkın bu zanaatine hayran kalan Plinius (M.S. 
1. yy’da) zeytinyağ üretiminin nasıl yapıldığını anlatmıştır. Bugün Moura köyünde antik çağdan kalma zeytin 
değirmeni “Lagar de Varas do Foio” tam olarak işlevsel hale getirilmiş ve müze olarak kullanılmaktadır. Strabon 
da Alentejo yaylalarında üretilen muhteşem zeytinyağına atıfta bulunmaktadır. Bu ürün o kadar sevilmektedir 
ki, Portekiz dilinde, bir insanın akıl ve zarafetini anlatmak için “fino como o Azeite de Moura” (Moura zeytinyağı 
gibi eşsiz) denir. 

ÖZELLİKLER

Moura zeytinyağı mükemmel kimyasal ve duyusal özellikler taşır. Yapımında zeytin çeşitlerinden, Verdeal (%15-
20), Cordovil (%35-40) ve Galega (kalan yüzde) kullanılır. Çok düşük bir asitlik düzeyine sahiptir ve yeşilimsi 
altın rengindedir. Tüketicilerin çoğu tarafından beğenilen ve tüm dünyada uzmanlarca talep edilen benzersiz bir 
aroma ve tadı vardır. Menşe İşaretli Moura (PDO) zeytinyağı sınırlı bir alandaki zeytinliklerde yetişen tamamen 
yerli zeytin çeşitlerinden üretilmenin yanı sıra, zeytin ağacı kültüründen çapalamaya, yağ çıkarımından nakliyeye 
tüm üretim zincirini kapsayan çok ayrıntılı bir dizi üretim kuralına saygı göstermektedir.

ÜRETİM

Azeite de Moura Iberia’da en eski Menşe İşaretli (PDO) Moura’da üretilir . Bu yöre yüksek kaliteli zeytinyağında 
dünya	referansına	sahiptir	ve	Avrupa	yasaları	(AB	Tüzük	NO.	1107/96)	tarafından	da	kabul	edilmiştir.
Üretim hem kalite hem de kantite açısından rekorlar kırmaktadır. 2011’de üretim 7000 tonu geçmiştir. Üstelik, 
Azeite de Moura, yakın zamanda Mario Solinas Ödülü kazanmıştır ki, bu ödül Uluslararası Zeytin Konseyi 
tarafından verilen endüstrinin en prestijli ödülüdür. 

Portekiz piyasasında Cooperativa Agricola de Moura e Barrancos aynı kökenden gelen ancak tek çeşit kalitesine 
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sahip zeytinyağları ile faaliyet göstermektedir. Bu çeşitler Moura (PDO) zeytinyağı bölgesinin Galega, Cordovil 
ve Verdeal çeşitleridir. 

KALİTE

Zeytinyağı çıkarma süreci tamamen mekaniktir. Çıkarma işlemi düşük ısıda gerçekleşir ve yıkama, kırma , 
yoğurma ile filtreleme aşamalarından oluşur. Rafinaj sırasında hiçbir kimyasal madde kullanılmaz. %100 doğal 
ürün	etiketlerinde	görülen	“Natürel”,	“Natürel	sızma”	ve	“Özel	Natürel	sızma	”	(Portekizcede	“Virgem”,	“Virgem	
Extra” veya “Virgem Extgra Special”) sıfatları, en iyi partiler arasından seçilmiş, en iyi organik niteliklere ve en 
düşük düzeyde asiditeye sahip saf bir yağa işaret etmektedir. 

Sonuç olarak Moura (PDO) zeytinyağı üretim ve şişelemede tüm yasal ve çevresel zorunluluklara yanıt vermekte 
ve onları aşmaktadır. 

ÜRETİM ÖZELLİKLERİ
 
Coğrafi üretim Alanı: Guadiana nehrinin sol kıyısı
Zeytin çeşitleri: Galega, Cordovil ve Verdeal
Toprak ve iklim şartları: Kalkerli toprak. 500 mm’nin üzerinde yıllık yağış alan, kışları ılık ve yazları çok sıcak 
Akdeniz iklimi
Havalandırılmış konteynırlarda dökme nakliyesi ile devam eden elle ve mekanik hasat.

ÖDÜLLER

Moura PDO zeytinyağı yıllar içinde çok sayıda ödülle tanınmıştır. Son yıllarda aldığı en prestijli ödüllerden 
bazıları: 
2010	–Mario	Solinas	Kalite	Ödülü-	Uluslararası	Zeytin	Konseyi	–	Madrid,	İspanya	Ekstra	Natürel	Sızma–	3.lük 
ödülü
2010	-	Ulusal	Natürel	Zeytinyağı	Yarışması	–	Olivomoura	–	Moura,	Portekiz	
Natürel	Sızma	–	Organik	Üretim,	Bronz madalya
2009-	Ulusal	Natürel	Zeytinyağı	Yarışması	–	Alentejo	üreticileri	–	Campo	Maior,	Portekiz-	Natürel	sızma	Altın 
madalya
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PROCESSO	DE	ADESAO	AO	CONTROLO	E	CERTIKICAÇAO	
DE

AZEITE DE MOURA
Denominação de Origem Protegida

http://olivebal.pt/ing/index.html
http://www.sativa.pt/canais/channel.asp?id=440&lang=1
http://www.azeitesdoalentejo.com/layout.asp?m1=1&m2=1
http://coopmourabarrancos.pai.pt/
http://soplanicie.blogspot.pt/2011/12/olivais-velhos-de-moura.html

PROCESSO	DE	CONTROLO	E	CERTIKICAÇAO	
DE

AZEITE DE MOURA
Denominação de Origem Protegida

Problemler
 
Başlıca iki problem söz konusudur
1. Yağın fiyatı tarihsel olarak çok düşüktür ve zeytincilere çok zayıf bir getiriye neden olmaktadır. 
2. Bahar aylarındaki kuraklık zeytinlikler üzerinde çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır, çünkü bu zeytinliklerin 
çoğunluğu geleneksel, sulama yapılmayan topraklarda bulunmaktadır.

Son zeytin rekoltesi kampanyasında Alentejo’daki 60 yağ fabrikasında 33 bin ton yağ üretilmiştir ki, bu rakam 
kampanya öncesine göre % 19’luk bir artışı temsil etmektedir. 
2011/2012 kampanyasında tahminlere göre, bölgenin 165 bin hektarlık zeytinlik alanında yaklaşık 210 bin ton 
ürün elde edilmiştir.

GÜÇLÜKLER VE ENGELLER
•	 Üreticilerin sayısında ve zeytinliklere ayrılan alanda azalma
•	 Geleneksel manuel işlemlerin yüksek maliyeti: budama ve hasat
•	 Büyük yaşlı ağaçlarda mekanik hasatın çok zor olması
•	 Yüksek iklim risklerinin mevcudiyeti
•	 Tescillenmemiş rakip zeytinyağların düşük fiyatı 
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

TUNUS ZEYTİNYAĞLARINDA TUNUS MARKASI

Zakaria H’had 

Bizerte Gıda Teknopolü Müdürü / TUNUS
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•	Tarımsal	üretim

65 milyon zeytin ağacı,
1,7 milyon hektar üretim alanı, 
269.000 yetiştirici,tüm tarım 
işletmelerinin %57’si, 
Bölgelere göre değişen yoğunluk
ve varyete,
Zeytinlikler kuzeyden güneye tüm 
ülkeye yayılıyor. değişik biyo-iklimler 
zengin bir varyete yelpazesi yaratıyor. 
Emek yoğun ve bol çeşitli üretim 
sistemi ağır basıyor.
Önemli toprak parçalanması: 
zeytinliklerin %66’sında ağaç sayısı 
100’den az ve %74’ü 10 hektardan 
küçük, 
Münavebe olgusu önemli.
Hektar başına düşük verimlilik

•	Zeytinin	işlenmesi
1700 yağ fabrikası (İşgücü: 8000-20000 kişi): Kuzey Tunus %11, orta Tunus %53 ve Güney Tunus %36, 
50 paketleme birimi (İşgücü: 1400 kişi),
4 arıtma birimi (İşgücü: 1000 kişi),
6 prina yağı özütleme birimi (İşgücü: 300 kişi),
Gıda endüstrisinde yaratılan değerin %7’si,
Gıda endüstrisi yatırımlarının %12’si.

•	Pazarlama
74’ü pazarda etkin 134 onay almış ihracatçı firma: firmaların %10’u toplam zeytinyağı ihracatının %70’ini 
gerçekleştiriyor, %30’u 1000’er tondan fazla ihracat yapıyor,
36 paketlenmiş zeytin yağı ihracatçı firması: 5 firma 500’er tondan fazla zeytinyağı ihraç ediyor,
60 ticari marka, 
Tunus gıda endüstrisi ihracatının %43’ü,
Tüm ülke ihracatının %5’i.

Tunus zeytin filyeri
Veriler 

•	 Tunus dünyanın en büyük dördüncü zeytin yağı üreticisi ve ihracatçısı
•	 Dünya üretiminin %7’si
•	 Dünya ihracatının %20’si

Kuzey: 100 zeytin ağacı/ha 
Chetoui, Sayali, Jarboui

Orta Tunus: 
50-60 zeytin ağacı/ha
Chemlali, Ouslati

Güney:
17 zeytin ağacı/ha,
Zalmati,Zarrazi,Chemlali
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Evrim

Zeytinyağ üretimi (1000 ton)

Zeytinyağ ihracatı

Zeytinyağ üretimi (1000 ton)

İhracatçı sayısı

Önkoşullar: Kalite işaretlerine giden yol

Gözlem:

Üretimde dalgalanmalar, 
Hektar başına düşük verimlilik,
Asiditesi yüksek zeytinyağının üretimde ağır basması,
Paketlenmiş zeytinyağı ihracatının toplam ihracatta önemsiz oluşu,
İhracatın az sayıda ülkeye odaklanmış oluşu,
Bayrak marka ve etiketlerin yokluğu,
Son tüketicilerin Tunus Kökenli zeytinyağı hakkında bigi sahibi olmayışı.
→ Sorunları önem sırasına göre sıralayarak ve öne çıkan konuları göz önüne alarak yapılandırılmış yanıtlar 
önermek:
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Zeytinyağı kalitesinin iyileştirilmesi
Tunus zeytinyağının tanıtımı

Kalitenin iyileştirilmesi

Tunus zeytinyağının tanıtımı

•	 2006 yılınd FOPROHOC’un kuruluşu: Paketlenmiş zeytinyağının tanıtım fonu (2006 Mali yılı yasası ve 
kararname n°2006-2095),

•	 2 temel hedef:
 - Jenerik zeytinyağı tanıtımı yoluyla Tunus kökenini tanıtmak, 
 - Paketlenmiş zeytinyağının üretimini ve ihracatını geliştirme amacıyla sanayicilere destek vermek,
•	 Dökme zeytinyağı satışından alınan vergilerden oluşan fon ( gümrük değerinin %0,5’i),
•	 Şirketlerin faaliyet raporları ve jenerik tanıtım programları için ayrılmış 1,5 milyon avro’luk bütçe.

Uluslararası fuar ve salonlara katılım

Başlıca iki eylem Diğer eylemler

•	 Eğitim ( Makine kullanıcıları, kalite güvencesi, v.b.),
•	 Ulusal düzenlemelerin uluslararası düzenlemelere 

uyumu (codex alimentarius, Uluslararası Zeytinyağı 
Konseyi ),

•	 En iyi paketlenmiş zeytinyağı yarışması,
•	 İyi uygulamalar kılavuzu,
•	 Laboratuvarların akreditasyonu ve ihracatçıların 

kendi laboratuvarlarını kurmaları için özendirilmeleri.

İşleme 
Kapasitesinin 

arttırılması

Uygun kredi 
hatları (1992)

Sanayi düzeyinin 
yükseltilmesi 

programı (1996)

Yağ fabrikalarının 
modernleştirilmesi
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Zeytin filyerinde faaliyet gösteren aktörler için iş buluşmaları ve öngözlem 
gezileri organize etmek 

Büyük perakende mağazalarında zeytinyağı haftaları düzenlemek 

Aşçıların gezileri Basın gezileri
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En iyi paketlenmiş
Zeytinyağı yarışması

İki kategori:
Yoğun meyvemsi zeytinyağı,
Orta meyvemsi natürel sızma zeytinyağı

2012 Yarışması

1 2 3

Orta meyvemsi

Yoğun meyvemsi
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Sonuçlar 
İşleme kapasitesinin evrimi

Günde ton olarak ezilen zeytin miktarı

Paketlenmiş zeytinyağının evrimi

Üretim (1000 ton)

19500

25000

33000

42000

8. Plan 1992-1996 9. Plan1997-2001 10. Plan 2002-2006 11. Plan 2007-2011

8. Plan 1992-1996 9. Plan1997-2001 10. Plan 2002-2006 11. Plan 2007-2011

3,2

4,8

6,2

13,3
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İhracat
Paketlenmiş zeytinyağı ihracatı/ Toplam 

zeytinyağı ihracatı

1900
2450

5100
7570

12800

0,98
1,34

3,8

7,6

11,8

Pazar sayısı İhracatçı sayısı

9

28
31

36

48

20 21

29

34
36

Zeytinyağı için kalite işaretleri

•	 Organik tarım,

•	 Coğrafi işaretler,

•	 Gıda Ürünlerinde Tunus Kalitesi Etiketi.
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yasa

1999: Organik 
tarım 1999

1999: Ulusal organik tarım 
komisyonunun oluşumu ve çalışma 
programı (2012). 

Şubat 2000: Organik tarımda kontrol 
ve sertifikasyon kuruluşlarının 
ve kontrol ve belgelendirme 
süreçlerinin onay koşulları.

Mart 2000: Organik tarım yapmak 
için gerekli ekipman, alet ve özel 
kaynakların listesi.

2010: Tunus organik tarım ürünleri 
için logo.
• Logonun tescil edilme ve gerekirse 
geri alınma koşulları ve süreçlerini 
belirleyen düzenleme.

2001: Üretim şartnamesinin, organik 
tarım kalıbına göre yapılacak bitkisel 
üretim tiplerinin kabulu.

Haziran 2005: Organik hayvan 
yetiştiriciği üretim şartnamesinin 
onayı. 

Aralık 2005: Organik tarım 
koşullarına göre üretilmiş ürünler 
temel alınarak yapılan gıda 
maddelerinin üretim şartnamelerinin 
onayı. 

Kanun hükmünde kararname karar

Organik zeytinyağı
Yasal çerçeve

 Gerçekleştirilen Etkinlikler

•	Destekleme kuruluşlarının güçlendirilmesi 
1999: Organik Tarım Teknik Merkezi, Organik Tarım Ulusal Federasyonu, 
2006: Organik Tarım Araştırma Merkezi, 
2010: Tarım Bakanlığı Organik Tarım Genel Müdürlüğü,

•	Uygunluk kontrolü
7 uluslararası düzeyde tanınmış kontrol ve sertifikasyon kuruluşu Tunus’ta faaliyet gösterme hakkını kazandı 
(ECOCERT,	IMC,	BCS,	LACON,	ICEA,	INNORPI,	SUOLO	E	SALUTE).

•	Hedeflenmiş tanıtım programı 
ONH	düzeyinde	organik	tarıma	ayrılmış	bir	ünitenin	oluşturulması	(uluslararası	tanıtım,	Ulusal	organik	tarım	
haftasının düzenlenmesi, en iyi aktöre verilecek birincilik ödülü...).

•	Destek ve özendirme (6 Mart 2000 tarihli kanun hükmünde kararname n° 2000-544)
%30’luk sübvansiyon (organik tarım için gerekli ekipman, araçlar ve özel malzeme), 
%70’lik sübvansiyon kontrol ve sertifikasyon masrafları (5 000 dinar, 5 yıl; eğer üreticiler bir kalkınma 
topluluğuna, kooperatiflere veya meslek kuruluşlarına üye iseler 10 000 dinar), 
 %50’lik sübvansiyon kullanılmasına izin verilmiş organik zararlılarla mücadele ilaçlarının analiz masrafı. 
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Organik zeytinyağı
Logo kullanımının denetimi

Evrim

Organik zeytinlik alanların gelişimi
Alan

İhracat miktarında gelişmeler

Organik zeytinyağı ihracatının ülkelere göre dağılımı

İşletmeci tarafından 
logonun kullanım hakkı

>

>

>

> OCC tarafından logonun 
kullanımının denetimi

Tescil edilmiş ürün

DGAB
CRDA

DGAB
CRDA
APIA

OCC tarafından verilen bir uyumluluk 
sertifikası eşliğinde başvurunun 

sunulması
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Coğrafi işaretler
Yasal çerçeve

Neden zeytinyağı için bir Coğrafi İşaret gerekiyor?

•	 Filyerin yapılandırılması ve pazarlama, iletişim ve tanıtımda toplu girişimi geliştirmek.
•	 Yaratılan katma değerin üretim bölgesinde yerel halkın yararlanabilmesi için bölgede kalmasını sağlamak.
•	 Yöresel Zeytinyağı üretiminin yerel becerilerini korumak ve değerlendirmek.
•	 Ürünün rekabet gücünü güçlendirerek kırsal ve yerel kalkınmayı canlandırmak ve düzeyini yükseltmek.
•	 Tüketiciye ürünün kökeni, izlenebilirliği, kalitesi ve hakçalığı konularında güvence vermek.
•	  Biyo-çeşitliliği korumak.

Yasa

1999: Köken Adı Koruması 
(PDO) 
Yöre İşareti (IP) (Yöre göstergesi)

2000: Tarım Ürünlerinin Köken İşaretleri ve Köken İşaretleri 
Teknik Danışma Kurulu’nun bileşimi ve çalışma koşulları 
(2005)

Mart 2008: Köken İşareti veya Yöre İşaretinden (IP) 
yararlanabilmek için gerekli koşullar ve yapılması gereken 
masrafların toplamı.

Nisan 2008: Köken işareti ve tarım ürünlerinin Yöre İşareti 
(IP) için gerekli yasal tescil belgesi ve başvuru koşulları.

Mayıs 2008: Tarım ürünleri Yöre İşareti (IP) ve Köken 
işaretlerinin tescil ve denetleme kurumunun bileşimi ve 
üyelerinin atanma koşulları.

Kanun hükmünde kararname
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Zeytinyağı için örnek üretim şartnamesinin hazırlanması 

Bir Köken veya Yöre İşareti için başvuru durumunda uyulması gereken üretim 
şartnamesi örneği

Yöre İşareti (IP): Monastir zeytinyağı

Tarım, Su Ürünleri ve Balıkçılık Bakanlığı’nın 
13 Aralık 2010 tarihli ve «Monastir zeytinyağı» 
ürününün Yöre İşareti konusunda Coğrafi alanın 
sınırlarının belirlenmesi ve ürünün Yöre İşaretinden 
yararlanabilmesi için gerekli üretim şartnamesinin 
kabulü ile ilgili kararı.
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Coğrafi alan

Yöre İşareti alacak «Monastir zeytinyağı» ürününün Coğrafi alan sınırları içerisinde bulunan ilçeler:
•	 Jammel,
•	 Zaramdine, 
•	 Bni Hassen, 
•	 Moknine,
•	 Ouerdanine.

Yöre İşareti için önerilen alan: 780 000 ağaç ve 2 600 ton zeytinyağı üretimi içeren 15 600 hektarlık bir alan (47 
500 ha, 2,5 milyon ağaç ve 7 900 ton),
Yöre İşareti için başvurmuş olan yetiştirici sayısı: 157 / 3 000.

Üretim şartnamesi

Genel düzenlemeler, yöre İşaretinden yararlanılması ile ilişkili genel koşullar (kurumsal ve teknik), denetim, 
suçlar ve cezalar:
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•	 Yöre Göstergesi ve Menşe İşareti Teknik Danışma Kurulu aracılığı ile bir “Koruma ve Yönetim Kurumu’nun 
oluşturulmasının tamamlanması

•	 Bir denetim planının hazırlanması
•	 Bir pazarlama stratejisinin yörüngeye konulması
•	 Uluslararası düzeyde tanınma

Yöre İşaretli: Monastir zeytinyağı 
Uğraşa devam!
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Gıda kalite etiketi 
Genel çerçeve ve amaçlar 

2007 yılında hazırlanmış olan gıda endüstrisi filyerlerinin tanıtımı stratejisinin canlandırılması
Amaçlar:
- Tunus gıda endüstrisi, filyerlerinde faaliyet gösteren tüm aktörlere daha yüksek katma değer sunmak,
- Bu etiket sayesinde ihracatı geliştirmek,
- Gıda kalitesi etiketi almış ürünlerin iç ve dış pazarlarda toplu ayrışımını ve tanıtımını sağlamak,
- Tunus şirketlerinin pazarlama ve ticari stratejilerini tekil olarak benimsemelerini sağlamak.

Yasal çerçeve

Yüksek kaliteli ürün: Yüksek kalitenin gerçekleşmesi için gerekli özelliklere sahip, özellikle üretim ve endüstriyel 
işlenme yöntemleriyle standartlaştırılmış benzer ürünlerden, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak 
ayrımlaştırılmış her türlü ürün,

Özgün kaliteli ürün: Aynı kategorideki diğer ürünlerden kendine özgü bir özellik veya bir grup özelliklerle kesinlikle 
ayrımlaşan ürün,

Geleneksel ürün: Belirli bir zaman aralığını içerecek şekilde nesiller arası bir beceri-bilgi akımının olduğunu 
kanıtlayacak şekilde hazırlanmış/üretilmiş, iç ya da dış pazarlarda pazarlanan yüksek ya da özgün kaliteli ürün. 
Bu zaman aralığının 25 yıldan az olmaması gerekir.

Üretim şartnamesi

Üretim şartnamelerinin içeriği (Sanayi Bakanlığı’nın kararıyla onaylanmış):
- Pazarlanmış diğer benzer gıda maddelerinden ürünü ayrımlaştıran özgün öğeler ve uygulanması öngörülen 
etiketlemenin hedefleri,
- Bellibaşlı fizik, kimyasal, mikrobiolojik ve duyusal özelliklerini belirten ürün tanımı,
- Üreticiler tarafından uygulanacak olan ve eğer uygunsa, kullanılan ham maddelerin […] yapısı ve özelliklerini 
de içeren üretim yönteminin tanımı,
- Ürünün yüksek ya da özgün kalitesini tanımlayan belli başlı öğeler,
- Geleneksel bir ürünün, «geleneksel» özelliğini kanıtlayan belli başlı öğeler,
- Ürünün denetim planı […].

Kanun hükmümde kararname

2010: «İşlenmiş gıda ürünlerinin 
Tunus kalite etiketi»nin 
uygulanmaya konulması hakkında 
kararname. 

2011: Tunus gıda kalite etiketinin işlenmiş gıda ürünlerine 
verilmesi, kullanımının askıya alınması veya kullanım 
hakkının geri alınması koşulları ve süreçleri ile etiket 
logosunun şekli ve kullanım koşulları üzerine alınmış karar. 

Karar
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Kalite etiketi komisyonu 

- Yönetim kurumlarının atanmasını önermek (her ürünün veya ürün kategorisinin etiketinin yönetimi yalnızca 
bir tek etiket yönetimi kurumu tarafından gerçekleştirilir),
- Üretim şartnamesi ile ilgili olarak düşünce bildirmek, 
- Etiket yönetim kurumunun önerisi üzerine işletmelere etiket kullanma hakkını vermek, askıya almak ya da 
kullanma hakkını ellerinden almak,
- Bu etiketlerden yararlanan işletmelerin iletişim planlarını onaylamak,
- Yönetim kurumlarının yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek.

Üretim şartnamesine uygunluğu denetlemek ve doğrulamak görevi «Ulusal Standartlaştırma ve Fikri Haklar 
Enstitüsü»’ne ya da komisyon tarafından seçilen bir «Kontrol ve Denetin Kurumuna» verilir. Denetim ve kontrol 
kurumları bu konudaki yasal düzenlemeler ve yönetmeliğe uygun olarak akredite edilmelidir.

Kalite etiketi yönetim kurumu

- Üretim şartnamesini hazırlamak ,
- Kontrol ve denetim kurumu ile ilişkileri yürütmek, 
- Komisyona, denetim planının sonuçlarının uygulanması yönünde, logonun kullanılma hakkını vermek, askıya 
almak ya da kullanma hakkının geri alınmasını önermek,
- Etiketlendirilmiş ürünlerin izlenmesini üstlenmek,
- İç ve dış pazarlar için etiketlenmiş ürünler için bir reklam ve pazarlama politikası oluşturmak,
- Kalite etiketini kullanma hakkını almış şirketlerle ve özellikle etiket konusuyla ilgili iletişim ve yönetim 
masraflarına katılım konularında sözleşmeye dayanan ilişkiler kurmak, 

Yönetim kurumu, her yıl, komisyona etiketlendirilmiş ürünlerle ilgili ve özellikle kurumun eylemlerini ve sözü 
geçen ürünler hakkında bilgileri içeren yıllık rapor sunar.

Etiketlendirilmiş zeytinyağı

Nedenler
•	 Tunus’un zengin zeytinyağı çeşitleri yelpazesi, 
•	 Tunus zeytinyağının kendine özgü duyusal (aroma, tad, renk) ve sağlığa yararlı özellikleri,
•	 Uluslarası ticaret açısından Tunus zeytinyağı ihracatının göreceli düşüşü ( %25-%20). 

Özgün amaçlar 
•	 Ürüne daha yüksek bir katma değer sağlamak (paketlenmiş zeytinyağı miktarını arttırmak,…v.b.),
•	 Bu kaliteyi ihracatı arttırıcı bir kırbaç gibi kullanmak, 
•	 Tunus ürününü korumak.

Konum değerlendirmesi
•	 Üretim şartnamesinin birçok meslekler arası hakem yoluyla çözüm konusu olması ( özgün kalite : iyi 

duyusal standart +antioksidanları yüksek içerik ), 
•	 Yasal başvurunun yapılmasından önce üretim şartnamesi ve denetim planının ayarlanması,
•	 Etiket yönetim kurulu: Tarım ve Gıda Ürünleri Teknik Merkezi,
•	 Önümüzdeki zeytinyağı kampanyasında (2012-2013) üretim şartnamesindeki kuralları uygulamayı 

deneyecek sanayi şirketlerinin belirlenmesi. 
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

GÜNEY EGE VE EDREMİT KÖRFEZ BÖLGESİ 
ZEYTİNYAĞLARI

Veli Ercan 

TARİŞ ZEYTİNYAĞI BİRLİĞİ
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Zeytinyağının Tarihçesi 

•	 Akdeniz uygarlığının sembolü olan zeytin ağacı, tarih boyunca bu bölgede kurulan tüm uygarlıkların temelini 
oluşturmuştur. Zeytinin anavatanının ve gen merkezinin Güneydoğu Anadolu olduğu eskiden beri bilinmektedir.

•	 Güneydoğu Anadolu’ da ilk yerleşimini tamamlayan zeytin, Batı Anadolu’ ya ve oradan da Ege adaları yolu ile 
Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya’ ya kadar uzanmıştır.

•	 Arkeolojik ve jeolojik buluntular da zeytinin M.Ö. 6000 yılından beri kullanıldığını göstermektedir
•	 Bugün için dünya üstünde bulunmuş en eski zeytinyağı tesisi, M.Ö. 6. Yüzyıla aittir ve İzmir’ in Urla ilçesi 

yakınlarındaki antik Klazomenai kentinde bulunmaktadır.

Zeytinyağının Elde Edilmesi

•	 Zeytinyağı; zeytin meyvesinin mekanik yollarla işlenmesiyle elde edilen, bitkisel yağlar içerisinde fiziksel 
yöntemlerle doğal olarak üretilip tüketilebilen tek yağdır.

•	 Zeytinyağı üretiminde klasik sistemler (pres) ve modern sistemler (santrifüj) olmak üzere iki farklı yöntem 
kullanılmaktadır.

•	 Klasik sistemlerden kontinü sistemlere geçişte; zeytin işleme maliyetlerinin özellikle de iş gücü maliyetinin 
düşürülmesi ve zeytinin bahçede/depolarda bekleme süresini azaltmak, bunun için de yüksek kapasiteye 
sahip dekantörleri kullanarak, zeytinyağı kalitesini iyileştirmek asıl hedef olmuştur.

Ülkelere göre zeytinyağı üretim rakamları (2007/2008 - 2011/2012)

ÜRETİM (1000 ton)

AB ÜLKELERİ

İSPANYA

İTALYA

YUNANİSTAN

PORTEKİZ

UZK* ÜYESİ AB DIŞI ÜLKELER

TUNUS

SURİYE

FAS

TÜRKİYE

ARJANTİN

CEZAYİR

ÜRDÜN

UZK* ÜYESİ OLMAYAN AB DIŞI ÜLKELER

AVUSTRALYA

FİLİSTİN

ŞİLİ

2007/2008

2.118

1.236

510

327

36,3

548

170

100

85

72

24

21,5

27

46,5

12

8

6,5

2008/2009

1.938

1.030

540

305

53,4

666

160

130

85

130

61,5

18,5

23

64,5

15

20

8,5

2009/2010

2.224

1.401

430

320

62,5

692,5

150

150

140

147

26,5

17

17

56,5

18

5,5

12

2010/2011

2.199

1.375

430

320

62,5

731

120

180

130

160

50

21

15

80

18

25

16

2011/2012

2.233

1.600

440

310

71,8

834

180

200

120

191

54,5

22

15

75

19

10

22

* Uluslararası Zeytinyağı Konseyi
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Ülkelere göre ihracat rakamları

Kooperatiflerimiz

Ege Bölgesi

33 
Kooperatif

28.000
Ortak

İhracat 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

AB 357.0 376.2 444.2 446.4 447.5

İtalya 180.2 176.9 195.1 160.0 160.0

İspanya 133.9 153.4 196.5 225.0 225.0

Portekiz 29.0 30.7 35.8 43.2 43.2

Yunanistan 9.8 11.0 12.0 14.0 15.0

Fransa 1.5 1.6 1.4 1.5 1.7

Diğer IOC ülkeleri 191.5 212.3 189.1 201.6 240.5

Tunus 130.0 142.0 97.0 100.0 120.0

Suriye 20.0 15.0 18.0 25.0 35.0

Arjantin 18.5 14.0 19.0 11.0 10.5

Türkiye 15.0 25.0 29.5 38.0 43.0

Fas 2.0 3.0 21.0 22.0 25.0

IOC üreticisi olmayan ülkeler 14.0 20.0 19.5 26.0 26.0

Avustralya 4.0 6.5 8.0 8.0 8.0

Amerika 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0

Şili 1.5 2.0 3.0 5.5 8.5

Filistin 0.0 3.0 0.5 4.0 1.0

TOPLAM 562.5 608.5 653.0 674.0 714.0

Ülkeler Tüketim (1000 ton) Nüfus (2011) milyon Kişi başı tüketim (Kg)

İspanya 592.70 47.20 12.60

İtalya 724.50 60.80 11.90

Yunanistan 212.50 10.90 19.50

Suriye 135.50 23.00 5.90

Fas 90.00 32.30 2.80

Tunus 40.00 10.40 3.80

Türkiye 150.00 74.70 2.00

ABD 275.00 313.50 0.90

Avustralya 41.50 22.50 1.80

Dünya zeytinyağı tüketimi
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Edremit Körfez bölgesi zeytinyağları

Türk Patent Enstitüsü tarafından 29.08.2004 tarih ve 87 numaralı Edremit Körfez Bölgesi Zeytinyağları Coğrafi 
İşareti tescil edilmiştir.

VARYETE Ayvalık/Edremit

COĞRAFİ SINIRLARI

Kazdağları ve Marda ile çevrelenen Edremit Körfez Bölgesi; Ezine, Ayvacık 
(Küçükkuyu); Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Altınova; Dikili, 
Bergama, Zeytindağ, Aliağa(Şakran) ilçelerini kapsayan bölgedir.

Duyusal Özelliği

Erken hasat zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarında meyvemsi ve aromatik değerler daha belirgin, renk daha 
koyu tonda ve daha yoğun kıvamdadır. Zeytin meyvesinin kendine has tadı, kokusu ve aroması ile birlikte 
taze ot (çimen) kokusu ve elma aroması hissedilir. Damakta ve dil ucunda hafif ve geçici bir acılık ve yakıcılık 
hissedilmesi aranan bir özelliktir. Aralık ayı ortalarından sonra zeytin hasadından elde edilen zeytinyağları; 
berrak, altın sarı renkte ve daha akışkan kıvamdadır. Olgun zeytinin kendine has tad ve kokusunun yanı sıra 
erken hasat zamanında damakta bıraktığı elma tadı ve kokusu daha belirgin hale gelir. Erken hasat döneminde 
hissedilen geçici yakıcılık etkisinin azalması ve dil ucunda tatlılık bırakması bu tür zeytinyağlarının en belirgin 
özelliğidir.

Güney Ege Zeytinyağları

Türk Patent Enstitüsü tarafından 27.09.2004 tarih ve 79 numaralı Güney Ege Zeytinyağları Coğrafi İşareti tescil 
edilmiştir.
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Varyete: Memecik

COĞRAFİ SINIRLARI

İzmir/Foça, Menemen, Kemalpaşa, Ödemiş, Tire, Torbalı, Bayındır, 
Selçuk; Aydın/Kuşadası, Ortaklar, Germencik, Erbeyli, İncirliova, Köşk, 
Nazilli,	 Kuyucak,	 Atça,	 Sultanhisar,	 Buharkent,	 Yenipazar,	 Koçarlı,	
Söke, Dalama, Çine, Bozdoğan; Muğla/ Milas, Yatağan, Bodrum, 
Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Dalaman ilçelerini kapsayan 
bölgedir.

Duyusal Özelliği

Koyu yeşilimsi-sarı renkli ve kuvvetli meyve kokulu olup, erken hasatta bu yoğun meyve tadı ve acılığı daha fazla 
hissedilebilir.

Üretim Şartları 

•	 Zeytinyağı; ağaçtan toplanmış zeytinlerden elde edilmeli, dip zeytini olarak tabir edilen kendiliğinden yere 
düşmüş ve uzun süre bekleyerek bozulmaya uğramış zeytinler kullanılmamış olmalıdır.

•	 Hasadı gerçekleştirilen zeytinlerin sıkım işlemi en fazla 48 saat içinde tamamlanmış olmalıdır.
•	 Ürünün biyolojik ve duyusal özelliklerinin zarar görmemesi için yağın ekstraksiyon işlemi sırasında, uygun 

hamur sıcaklığının sağlanıp sağlanmadığı gözlenmiş olmalıdır.
•	 Üretimi gerçekleştirilen zeytinyağları, sıkımından ambalajlanmasına kadar her aşamada diğer zeytinyağları 

ile karışmayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Denetimi

•	 Üst Denetim Kurulu; Tescil başvurusu yapılan coğrafi işaretin; 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde söz konusu ürünün üretimi, 
işlenmesi, pazarlanması, tescilli menşe işaretinin kullanım biçimi, ürünün üzerinde belirtilmesi, etiketleme 
şekilleri ile yukarıda açıklanan tanım ve koşullara uygunluğunu denetler.

•	 Teknik Alt Denetim Kurulu; Coğrafi işaretin tescil kapsamındaki il ve ilçelerde bulunan üretici kuruluşları ve 
bağımsız kamusal kuruluşlardan oluşur. Kendi denetim bölgeleri içindeki zeytinyağı üretimini miktar ve kalite 
kontrol olmak üzere iki açıdan denetler.

İşaretler

Varyete Hologram Logo
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Tanıtım

•	 Damak tadına göre tercihler.

•	 Pusulanız kuzeyi gösteriyor ise Edremit körfez bölgesi yağları.

•	 Pusulanız Güneyi gösteriyor ise Güney Ege yağları.

Neden Coğrafi İşaret?

Neden Logo?

•	 Logo kullanım hakkına sahip üreticilerin ürünlerinin yurtiçi ve 
yurtdışında tüketiciler arasında farklılığının anlaşılmasına olanak 
verir.

•	 Üreticinin ürününe değer katar .

•	 Üst Denetim ve Alt Teknik Denetim Kurulları tarafından organize edilen kontroller menşe tayini ve şartnamelere 
uyumu garanti ederek tüketicinin korunmasını temin etmektedir.

•	 Bu logonun varlığı tüm tüketiciler için, ürünün özel tabiatının Coğrafi kökeninde saklı olduğuna dair hakiki bir 
garantidir. Bu nedenle ürünler daha fazla güven uyandıracaktır.

•	 Gıda güvenliği açısından izlenebilirliği sağlar.

•	 Tüketiciye seçme hakkı verir.
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Zeytinyağı Çalıştayı Raporu

Marc Dedeire
(Université de Montpellier III, ART-Dev UMR 5281, France)
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Zeytinyağı çalıştayı sunumlarında bazı genel sorunlar vurgulanırken önemli ve tekil diğer noktalar da tartışma 
konusu oldu.

A. Çalıştayda verilen örneklerde, zeytinliklerin coğrafi konumlarına, üretim kalıplarına bağlı yeniliklerin 
konuşlanmasına ve zeytin türevleri özgüllüklerinin yönetiminde görülen eksikliğe bağlı ortak sorunlar ve bu 
sorunların orta dönemde kırsal yörelere getirebileceği tehlikeler belirlendi: 

Coğrafi kısıtların sıklığı: İspanya’da zeytinliklerin üçte biri, adlandırma bölgelerinin %15’lik eğilimli 
yamaçlarında konuşlanmış durumda. İtalya’da yamaçların üzerinde ve dar bir alanda çok parçalanmış 
zeytin bahçelerinin eğilimi nedeniyle toplama işlemi mekanize edilemiyor. Ancak, böyle coğrafi koşulları 
zor olan alanlarda üretilen zeytinyağının özgül kalitesi de doğrudan doğruya bu tip yöresel tarım-gıda 
ürünlerinin coğrafyasına bağlı.

Kurumsal ve teknolojik kısıtlar: İtalya’da kamu kuruluşları üreticilerin zorluklarına yanıt vermekte çok 
yavaş davranıyor. Diğer yandan ürünün değerlendirilmesinde ve kurumsal yapılanışda daha fazla şeffaflık 
aranmakta.

Ekonomik kısıtlar: Piyasa rekabeti çok fazla ve yüksek kaliteli zeytinyağları hak ettikleri değeri elde 
edemiyorlar. Tüketim genellikle üretim yerlerine yakın yerel ve bölgesel pazarlarda sıkışıp kalıyor; bu 
olgu da tüketicinin, yöreye ve kökene bağlı kalitesi olan zeytinyağlarına daha yüksek fiyat vermekten 
kaçınmasına neden oluyor. 

Sektörde kooperatifçilik çok gelişmiş. Özellikle İspanya’da üretimin %70’i kooperatiflerden sağlanıyor. 
Değer zincirinde, büyük organize perakendeciler ve büyük şirketler, fiyatların düzeyini aşağı çekerek baskı 
yaratıyorlar. Fiyatlar üzerindeki bu olumsuz etki üreticileri yenilikçi stratejiler geliştirmekten ve özellikle 
İspanya’da mekanizasyona geçmekten alıkoyuyor. Dolayısıyla geniş bir ekonomik kalıp yelpazesiyle 
karşılaşıyoruz: Kitle tüketimine yönelmiş zeytinyağlarının yanında yöresel boyutları gerektiğince 
değerlendirilemeyen yeterlik işaretli ve yüksek kaliteli zeytinyağlarına da rastlıyoruz.

Yönetim kısıtları: Bahçelerin eskiliği teknik gelişmeye engel oluyor ve dolayısıyla üretim yeterliliği üzerine 
önemli bir kısıt yaratıyor (Portekiz). Bu olumsuzluk da üretim masrafları açısından sorunlar çıkartıyor 
(Portekiz, İtalya). Buna karşın, İspanya bir milyon hektarlık toplam üretim alanında 631 bin hektarı 
“Köken Adı Korumalı” zeytin üretimine ayırmış. Bu nedenle İspanya’da, genellikle zeytinyağı üretiminde 
yoğunlaşmış bölgeler, iç tüketimin yüksek düzeylerde gerçekleşmesinin sonucu olarak, kalite politikalarına 
daha az önem veriyorlar. Ancak bu durum, büyük dış pazarlara, özellikle Avrupa pazarına ihracatta 
kapasite sorunlarına yol açıyor.

B. Tüketim yapıları, öztüketimin az ya da çok oluşuna göre değişik özelliklere bürünebiliyor. Unutmamak 
gerekir ki, yöresel ürün herşeyden önce bir ev ürünüdür. İspanya’da, ulusal düzeyde yaygınlaşmış bir 
zeytinyağı tüketim yapısı görülüyor. İtalya’da tüketim mantığı daha farklı, çünkü kuzeyden güneye bölgesel 
bir ayrışma her zaman var olmuş. Tunus tüketicisi köken adlandırmalı zeytinyağı arayışında değil; ancak 
her ev de zeytinyağı tüketiliyor. Bu ülkede, kalitenin yükseltilmesi, tüketicinin ürünü değerlendirme biçimlerini 
çeşitlemesine yarayacak. Türkiye’de üretimin artışı tüketim artışını da beraberinde getirecek. Yeni dikim 
politikası bu yönde atılmış önemli bir adım. Diğer yandan, tüketim konusunda fazla bilgi yok ve tüketim 
kalıpları araştırmacılar tarafından incelenmeli. 

C. Önemli bölgesel farklılıklar nedeniyle yörelerde dağılmış aktörlerin atomisite mantığı: Tunus örneğinde, 
değişik gelişme kapasitesine sahip üç üretim bölgesinde birbirinden farklı üç değişik üretim biçimini birarada 
görüyoruz. İtalyan modeli, köken adlandırmalı korumanın gittikçe vazgeçilmez olduğunun bir göstergesi olarak, 
diğer Avrupa ülkeleri modellerinden ayrışmakta. 1,2 milyon şirket ve çok çeşitli tarımsal işletme biçimleri 
içeren İtalya’da ortalama işletme büyüklüğü bir hektardan az ve yörelerdeki aktörlerin mikro yerleşimleri 
ülkenin önemli bir özelliği. Dolayısıyla tarımsal ve tarım dışı aktörlerin atomisitesi, özellikle yönetişim biçimleri 
açısından analize katılmalı. Ayrıca, İspanya’da 24 zeytinyağı türü Menşe İşareti almışken İtalya’da bu sayı 42. 
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İtalya’da, ülke toplam üretiminin %50’den fazlası, zeytinyağı kalitesinin en yüksek düzeyi kabul edilen ekstra 
vierj (natürel sızma) olarak işlenmekte. Son olarak, Türkiye’nin Güney Ege ve Edremit Körfez zeytinyağlarında 
görüyoruz ki ürünün yöreye bağlı özgüllüğünün değerlendirilmesine derece derece yaklaşmakta olası.

D. Değerin yönetişimini bütünleştirmek için örgütsel ve yenilikçi yetenekler: İtalya’da aracıların zeytinlerin 
değerlendirilmesi üzerinden vergi verme zorunlulukları ve verginin kısmen geri ödenmesi güzel bir örnek. 
Başka bir deyişle, aracılar yöresel zeytinyağını satın alırken iyi niyetlerini kanıtlamak durumundalar, yoksa 
vergiye tabii oluyorlar. Bir diğer ilginç örnek gene İtalya’dan: yerel kalkınma zincirlerinin oluşturulmasında 
üreticiler dışındaki aktörlerin, örneğin lokantacıların da bu zincirlerin işlemesine katılması. Tunus’ta yöresel 
zeytinyağı üretimini özendirmek için kamu desteği önemli (organik üretim için %30  ; denetim sisteminin 
yerleştirilmesi durumunda %70). Tunus’ta yeni yerleştirilen üretim kapasiteleri ve üretim hacmi, bu ülkenin 
modernleşme ve üretimi arttırma stratejisine ağırlık verdiğini gösteriyor. İspanya’da da aktörler nitel değerlere 
gittikçe daha az yatırım yapmakta; buna karşın endüstriyel ekipman için mali yatırımları geliştirmekte çok daha 
fazla çaba harcamaktalar. Dolayısıyla, özellikle İspanya gibi bazı ülkelerde, kültür, tarihi miras ve manzaranın 
korunması konularında yeniliklerin ortaya çıkarılmasında zorluk yaşanabiliyor. Öte yandan, Portekiz’de ya da 
İtalya’da yeniliklerin gelişme stratejileri çok daha fazla yöreye dönük ve bu konuda yerel aktörler de ürünlerinin 
kimliğini pekiştirmek için gönüllü görünüyorlar.

E. Doğal kaynaktan değerin yönetişimindeki hizmetlere kadar özgülleşme modeli: bu modelde manzaranın 
önemi de içeriğin vazgeçilmez bir parçası. Köken Adı Koruması, Romalılardan bu yana süregelen « Moura 
zeytinyağı gibi seçkin » simgesiyle Portekiz bu modelin bir örneğini oluşturuyor. Diğer örnekler, Tunus’un Gıda 
Kalite Etiketi, ve KAK’lı zeytinyağının %15-20 oranında artı değer yaratan özgüllüğüyle Yunanistan.

F. İçsel ve dışsal yönetişimin sorunları: Yerel yönetişim sorunu İtalya’da 1997’de Korumalı Köken Adlandırması 
almak için verilen savaşım biçiminde ortaya çıkıyor. İspanya’da yerel aktörlerin zeytinyağı üretim yöntemlerine 
gösterdiği tepki, aralarındaki bağlılığın artmasına neden oluyor. Bu bağlılık sonuçta ürünün kalitesini etkiliyor. 
Örneğin, hasat edilen zeytinlerin, bahçeden yağ değirmenine taşınmasına kadar olan sürenin belirli bir zamanı 
aşmamasını gerektiren ezme evresinde olduğu gibi.

İçsel yönetişim tescil sürecinin kontrolunu sağlıyor. İtalya’da değişik akitlerin özel kayıtlarda belirtilmesi 
gerekiyor. Aynı zamanda kendisi de denetim altında olan bir değerler sistemini geliştirmek ve ürünlerinin 
işlenmesi ve pazarda değerlendirilmesi evrelerinde yerel kaynakları kullanan yerel aktörleri ödüllendirme 
sistemi getirmek gerekiyor: örneğin, yerel zeytinleri ve yerel zeytinyağını kullanan şişeleme işletmelerinin 
marka masraflarını arttırmak ve bu masrafı, yerel ürün kullandıklarını kanıtlayan şirketlere kısmen geri 
ödemek gibi.

Dışsal yönetişim de bazı bölgesel aktörlerin işlev bozukluklarından dolayı zorda kalabilir ve her zaman 
kamusal eylemleri harekete geçirmeyi başaramıyabilir. Bu başarısızlık özgülleşme sistemlerinde yerel 
yetkilerin yokluğundan ya da bölgesel politikaların kaliteli tarıma gereken önemi ve yeri vermemiş olmalarından 
kaynaklanabilir. Bazı durumlarda davranış esnekliği gerekmektedir. Kamusal istencin tamamlayıcı olduğu 
durumlara örnek olarak Tunus’ta kamu aktörlerinin, zeytinyağı üretim sisteminin gelişmesini büyük ölçüde 
etkiledikleri gösterilebilir.
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SAHA ÇALIŞMALARI
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Saha Çalışması Güzergahı
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SAHA ÇALIŞTAYLARI

1. FİNİKE PORTAKALI

• FİNİKE MEYVE ÜRETİCİLERİ TARIMSAL BİRLİĞİ

• MEYSAN (Meyve İşleme Sanayi)

2. ELMALI BÖLGESİ ŞARAPLARI

• LİKYA ŞARAPLARI TESİSLERİNİN ZİYARETİ VE 
DEGÜSTASYON
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FİNİKE PORTAKALI

Finike Portakalının Yeniden Doğuşu

Finike bölgesinde portakal yetiştiriciliği ilk 1940’larda başlamış o günden bu yana hızla 

gelişmiştir. Halen, yaklaşık 2967 hektara yayılan bir alanda 167 bin tonluk bir üretimle portakal bahçeleri bölgede 

elde edilen gelirin temel kaynağını oluşturmaktadır. Bu üretim hacmi Antalya bölgesinde yetiştirilen potakalın 

yarısını, tüm Türkiye’nin ise %13’ünü oluşturmaktadır. 

Finike Portakalı tadı ve aroması ile Antalya ve Akdeniz’e has bir üründür ve yetiştiği bölgedeki mikro-klima ve 

toprak yapısı portakala bu tat ve kokuyu vermektedir. Lezzetli, çiğnemesi kolay, posası az ve sofralık bir ürün 

olmasına rağmen çok sulu bir portakaldır. 1940’lardan beri edinilen ve aktarılan tecrübeler ve sürekli geliştirilen 

üretim teknolojisi Finike Portakalı’nın kalitesine katkı yapan diğer faktörlerdir. Finike Portakalı, Türkiye’de Türk 

Patent Enstitüsün’den Coğrafi İşaret tescili alan tek portakaldır ve Coğrafi İşaret koruma sistemine geçmek 

isteyen Türkiye’de Coğrafi İşaret alma olasılığı olan tüm diğer ürünler için ideal bir örnek oluşturmaktadır. Coğrafi 

İşaret ile Finike bölgesi ve Portakalı yeni bir markalaşma sürecine girmştir ve Finike Meyve Üreticileri Birliği 

üreticilere çeşitli destekleme aktiviteleri ile bu konuda öncülük etmektedir. 

Finike Portakalı’nın tanınırlığının artması Finike Meyve Üreticileri Birliği’nin ana amaçlarından bir tanesidir. Birlik, 

portakal değer zincirinde bilgi ve materyal akışını geliştirmek ve bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak bir artı 

değer yaratmaya çalışmaktadır. Çok kısa zaman önce Birlik aldığı inisiyatif ile Finike Portakalı Uluslararası 

Coğrafi İşaretler Ağı (OriGIn)’na da üye yapmıştır. Bu ağ dünyada Coğrafi İşarete sahip olan tüm ürünleri tek 

bir kurumsal yapıda birleştirmeyi hedeflemektedir. OriGIn 400 ürün ve 2 milyon üreticiyi barındıran bir ağdır ve 

Coğrafi işaretli ürünlere ait ortaya çıkan hakları resmen temsil etmektedir. Aynı zamanda OriGIn Coğrafi İşaretli 

ürünleri çeşitli aktivetelerle pazarlarda tanıtmaktadır. 

Birlik’in kısa dönemdeki asıl hedefi farklı birçok portakalın (Türkiye’nin diğer bölgelerinde yetişen) piyasada 

Finike Portakalı adı altında satılmasının önüne geçmektir. Bu amaca uygun olarak piyasada Finike Portakalı 

Birlik’in	çıkardığı	bir	 isim	ve	amblem	 ile	satılmaktadır.	Nihai	 tüketicinin	ürünün	geldiği	köken	hakkında	yanlış	

yönlendirilmesi etik ve aynı zamanda yasal da değildir. Meyve ve sebzelerin toptan satışına ilişkin yeni kanun 

ile getirilen işaretleme etiketi sistemi Coğrafi İşaret alan ürünleri koruyacaktır. Bu yeni kanun ile Finike dışında 

üretilen diğer portakallar artık Finike Portakalı adı altında satılamayacaktır ve ürünün Finike’den geldiğini 

andıracak belirteçler kullanılamayacaktır. 

Son olarak, Birlik, Antalya Tarım Konseyi ve Türkiye Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı ile işbirliği 

içindedir ve bu ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
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MEYSAN 

(Meyve İşleme San. İhr. İth. Paz. Tic. Ltd. Şti.)

MEYSAN	LTD.	ŞTİ.	1979	yılında	Finike’de,	bölgede	yetişen	narenciye	ürünlerini	işlemek	ve	pazarlamak	amacı	

ile kuruldu. Meysan narenciye işleme konusunda en son teknolojiyi bünyesinde topladı ve Finike bölgesinin 

en büyük narenciye alıcısı, işleticisi ve yurt içi ve yurt dışına en fazla ürün pazarlayan firması oldu. Meysan 

72 dönümlük bir arazi üzerindeki 25.000 m kapalı alanda en son teknolojik ekipmanlarla narenciye ürününü 

işlemektedir. 8 adet soğukhava deposu, modern hizar tesisi (ambalaj çözümleri bölümü), meyve işleme ünitesi 

ve yönetim binasıyla komple bir tesistir. 

Meysan prensip olarak sadece Finike bölgesinin portakalını işlemektedir. Finike üç tarafı dağlarla çevrili, güney 

cephesi deniz dolayısıyla güney rüzgarlarına açıktır. Bundan dolayı nem bu bölgede hapsolur. Mükemmel mikro 

klima, alüvyon toprak ve ideal su kaynaklarından dolayı özellikle Washington navel cinsi portakalın bölgeye 

adaptasyonu çok iyidir. Finike portakalı yüksek şeker oranı, minimum posalı ve kendine has aromatik kokusu ile 

özel bir üründür. Kalite kontrolümüz hasat öncesinde bahçede başlamaktadır. Bahçelerimizde biyolojik mücadele 

yapılmaktadır ve pestisit kullanılmamaktadır. Hasat Eylül ayında Interdonato tipi limonlar ile başlar. Ekim ayında 

nar, mandalina ve greyfurt, Kasım ayında Washington; Mart ayında Finike Yerlisi, Kanlı, Yafa ve Valencia tipi 

portakal ile devam eder. Yıllık ortalama 25.000 ton narenciye paketlemesi yapılmaktadır. 

Ambalaj çözümleri bölümü, modern teknoloji ile donatılmıştır. Müşterilerin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda 

baskı öncesi kasa tasarımları yapılmakta, mdf plakalara basılmakta ve müşteriye monte edilmiş ya da monte 

edilmemiş şekilde Mdf kasalar ulaştırılmaktadır. 

Tescilli markaları: Meysan, Bahar, Reis, Anka, Fenicio’dur. 

Meysan, ISO 2200:2005, GlobalGap, İyi Tarım Uygulamaları belgelerine sahiptir. 

Yurt	dışında	Almanya,	Polonya,	İtalya,	Hollanda,	Norveç,	Bulgaristan,	Sırbistan,	Rusya,	Ukrayna	vb.	ülkelere	

ihracat yapılmaktadır. Yurtiçinde ise Migros, Tansaş, Metro, Real, Şok Market gibi Türkiye’nin önde gelen ulusal 

marketleri ve birçok yerel market ile İstanbul ve Ankara taze meyve ve sebze halleri başta olmak üzere çeşitli 

illerdeki hallerle çalışılmaktadır.
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L‹KYA ŞARAPLARI

Likya Şarapları bir aile şirketidir ve vizyon ve misyonunu “bugünün bilimi 

ışığında tarihin izlerini takip etmek” olarak belirlemiştir.

Bundan 4000 yıl önce Hititler şarap üretimi yaptıkları şehire Wiyanawanda 

(wine-city: şarap şehri) adını koymuşlardı. Daha sonra, Likyalılar aynı 

şehre Oenoanda adını vermişlerdi. Oeno kelimesi dünyanın birçok yerinde 

hala daha şarap adıyla birlikte anılan bir kelimedir. Günümüzde wine, vin, 

vinum kelimelerinin Wiyana kelimesinden türetilmiş olduğu bilimsel olarak 

kanıtlanmış durumdadır. Oenoanda bölgesi geniş bir alanı kapsamaktadır ve Likya ve Likya Şarapları 

bağları da bu alanın içinde olduğundan Şirket adını antik Lycia bağlarından almış ve şirketin sloganı 

“Antik Şarap Şehrinin 4000 Yıl Sonra Yeniden Doğuşu” olmuştur. 

Likya Şarapları projesi 1998’de başlamış ve bir yıllık bir incelemeden sonra fideler sipariş edilmiştir. 

Bu bir yıl süresince dünyada kaliteli şarap üretimi yapılan yerlerdeki şaraplık üzüm tipleri ve iklimleri 

incelenmiştir. Buna ek olarak Elmalı kasabasının 20 yıllık iklim verileri, toprak ve su analizleri 

incelenmiş ve bölgenin bağcılık ve şarap üretimi için çok elverişli olduğu gözlenmiştir. 

Şirket, bağcılık ve şarap üretme kararlarını yeniden değerlendirmek, uygun tohum, fide tiplerini 

sipariş etmek, bağları uygun ve gerektiği şekilde kurmak ve yetiştirmeyi gerektiği şekilde yapabilmek 

amacıyla Ankara Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Çelik ile irtibata 

geçmiştir. 

Modern bir şarap üretim tesisi için gerekli olan donanım ve uluslararası fuarlar uzun yıllar 

incelenmiştir. Ayrıca, on yıl boyunca dünyada kaliteli şarap üretimi yapan bölgeler ziyaret edilmiş ve 

onları	 tecrübelerinden	 faydalanılmıştır.	Nihayet,	Şirketin	sahibi	Burak	Özkan	 İngiltere’de	Plumpton	

Koleji’nde şarap üretimi üzerine eğitim almış ve kardeşi Doruk Özkan’da Akdeniz Üniversitesi, Bahçe 

Bitkileri Bölümün’den mezun olur olmaz bağlardan sorumlu olarak işe başlamıştır. 

Şirket’in bağlarının ve şarap üretim tesislerinin antik şehrin merkezine uzaklığı kuşuçuşu sadece 

16 mildir. Likya bağları 40 hektar alana yayılmıştır ve bu bağlarda Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Syrah, Malbec, Pinot noir, Chardonnay ve Sauvignon Blanc gibi dünyaca çok tanınan üzüm tipleri 

yetişmektedir. Bu üzümlerin ve yine Şirket’in bağlarında yetiştirilen ve Türkiye’de çok tanınan Kalecik 

Karası, Öküzgözü, Boğazkere gibi üzümlerin birlikte harmanlanmasıyla Şirket bölgede çok kaliteli 

şaraplar üretmektedir. 

Likya Şarapları, Antalya, Elmalı’da denizden 1100 metre yükseklikte ürettiği kaliteli şaraplar ile ilk 

4 yılda 66 madalya almıştır. Şirket, Acıkara tipinin bölgeye has bir tipini 9 yıl önce bulmuş ve kendi 

bağlarında yetiştirmeye başlamıştır. Yakın gelecekte Şirket’in amacı bu Acıkara tipinden elde ettikleri 

şarap için Coğrafi İşaret almaktır. 
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MEYVE ÇALIŞTAYI
 

Oturum başkanı: Mehmet Şakir Ersoy (Galatasaray Üniversitesi) 
Raportör: Fatima El Hadad Gauthier

Cezayir:	Tolga	Deglet	Nour	hurması,	bir	yörenin	üstünlüğü	ve	bir	
becerinin tanınması, Fayçal Khebizat
‹spanya: Coğrafi İşaretli (PGI) Valansiya Turunçgilleri, 
Juan Bautista Juan Gimeno
Fransa: Périgord-Limousin kestanesi, Bertrand Guérin
Yunanistan: Korent üzümü, yöresel kültür, kooperatif yapılanma ve 
köken adlandırmanın dinamizmi, Théodosia Antapoulou, 
Georgios Panagou 
Fas: Mahreç İşaretli (PGI) Berkan mandalinası, 
Fatima El Hadad Gauthier
Portekiz: Kuzey Alentejo bölgesinin menşe işaretli (PDO) 
meyvelerinin özellikleri ve fırsatları, S.Julião Kirazı, Victor Dordio
Türkiye: Giresun tombul fındığı, Özer Akbaşlı 

Meyve Çalıştay Raporu
Fatima El Hadad Gauthier 



235

3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

TOLGA DEGLET NOUR HURMASI, BİR YÖRENİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE 
BİR BECERİNİN TANINMASI

Mr. Fayçal KHEBIZAT

Biodattes ALGERIE
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Filyerin Tarihçesi

•	Dünya	üretimi:	6,5	milyon	ton	(	Cezayir’in	payı	%8)

BIODATTES şirketinin tanıtımı:

BIODATTES ALGERIE 2003 yılında Cezayir hukukuna uygun olarak kurulmuş olan ticari bir şirkettir. 

Deglet	Nour	hurmasının	üretilebileceği	en	uygun	yöreleri	saptar	ve	seçer;	üreticileri	organik üretim kalıplarını, 
kalite sahipleri standartlarına uygun olarak uygulamaları için eğitir, özendirir, eşlik eder ve ürünlerinin 
pazarlanması ve tanıtımını üstlenir. 

BIODATTES ALGERIE
Mail : contact@biodattes.com
Web : http://www.biodattes.com
Tel : +213 (0) 41.65.41.37
Fax : +213 (0) 41.65.41.38

BIODATTES ALGERIE, Cezayir’in en büyük organik hurma ihracatçısıdır ve tüm hurma ihracatçılarının içerisinde 
ilk ona girmektedir
 
BIODATTES ALGERIE aynı zamanda yıllık hurma üretimi 800 tonu aşan 150 hektarlık bir alanın sertifikasyonundan 
sorumludur.
 
BIODATTES ALGERIE Tolga Wilaya Biskra bölgesinde 23 kişiden oluşan bir üreticiler grubunu da yönetmektedir. 

Dünya hurma üretiminin evrimi
(Bin ton)

Dünya hurma ihracatının evrimi
(Bin ton)

Mısır Arabistan AB Cezayir Sudan Umman Fas Tunus Libya ABD Diğer

Tunus Arabistan Çin Cezayir AB Fransa Umman ABD Mısır
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Cezayir Hurma Filyeri

•	 Cezayir’in güneyinde 170.000 hektarı kaplayan büyük tarım işletmeleri
•	 18,7 milyon hurma ağacı
•	 80.000 hurma yetiştiricisi
•	 200.000 devamlı işçi
•	 Toplam tarımsal değerin %7’si (595 Milyon US $)

•	Deglet	Nour	çeşidinin	ağır	bastığı	(	>	%42	)	994	değişik	hurma	çeşidi	belirlenmiştir.

•	Çok	yüksek	artı	değerle	ABD	markalarının	öne	çıkışı

•	Orta	kaliteli	ürünlerde	Cezayir	ve	Tunus	arasında	görülen	sert	rekabet

•	Yakın	ve	Orta	Doğu	ülkelerinin	ilk	fiyat	segmanında	konuşlanmaları

Son 10 yıllık ihraç fiyatlarının değişimi
($/kg)

Cezayir hurma üretiminin evrimi
(Milyon kental)

ajoutée

3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000

500 000
0

Adrar            Biskra         Bechar         Tamarass       Ourgla         El Qued      Ghardaia

Palmier   2 904 150    3 149 190       770 030       417 140      2 310 069     2 660 883      910 400

Cezayir hurması üreten başlıca bölgeler
(Palmier dattier, situation 2004)
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Filyerde görevli kurumlar 

AR&GE, Kurumsal çerçeve:

•	 Cezayir	Ulusal	Tarımsal	Araştırma	Enstitüsü	(INRAA)
•	 Sahra Tarımının Geliştirmesi için Teknik Enstitüsü (ITDAS)
•	 Ulusal	Ziraat	Odası	(CNA)
•	 Ulusal	Bitki	Koruma	Enstitüsü	(INPV)
•	 Ulusal	Tarımsal	Yayım	Enstitüsü	(INVA)

Meslek temsilcileri :

•	 BISKRA Hurma Yetiştiricileri Derneği (APDB)-2005-

•	 Hurma Paketleme/İhracat İşletmeleri Derneği (ACED) -2006-

•	 Hurma yetiştiriciliği mesleklerarası komitesi (CIP) -2010-

Ayrımlaşmış kaliteli ürünlerle ilgili kurumsal ve yasal düzenlemeler :

2005	–	Standardizasyon	Enstitüsü	(IANOR),	Cezayir	Akreditasyon	Kurumu	(ALGERAC)	
2008 –Tarımsal Coğrafi İşaretlerin verilme koşullarını ve süreçlerini saptayan yasa (Menşe Adı Koruması/AOP, 
Mahreç İşareti/İGP, Organik Tarım/AB)
2009 – “Tarım Ürünleri Coğrafi İşaretler Teknik Komitesi”

Cezayir’in Deglet Nour hurmaları değişik formatlarda ve kökenlerine göre satılır :

El-Oued, Ghardaia, Ourgla ve Güney Biskra illerinde: [ 0,5 – 1,0 ] $/kg
•	 Çerezlik hurma
•	 Çekirdeği alınmış hurma
•	 Hurma ezmesi
•	 Hurma şurubu, unu, şekeri ve alkolü
•	 Hayvan yemi ve doğal gübre

TOPLU BAŞVURU
↓

VASİLİK
↓ 

TEKNİK	ENSTİTÜLER
↓

TEKNİK	KOMİTE
↓

YAZILMA

•	 Gıda güvenliği

•	 Kalite kanıtları

•	 Dağıtım sektörünün 
dürüstlüğü

•	 Tüketicinin korunması

Kanal Hedefler

•	Küçük	ve	cüce	işletmelerin	egemenliği	görülmektedir	(1hektar	=100	hurma	ağacı)

Cezayir’de 7 hurma çeşidi ağır basmaktadır.
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Tolga havzası’ndaki 10 ilçede : [ 2,0- 4.5 ] $/kg
•	 Rejim hurması
•	 Saplı hurmalar
•	 Yatırılmış hurmalar

 « Tolga Deglet Nour Hurması » Coğrafi İşareti’nin oluşturulma evreleri

•	 Aktörlerin belirlenmesi (Coğrafi İşaret taşıyıcı grubu, jüri üyeleri, kurumlar ve kuruluşlar) √
•	 Üretim alanının belirlenmesi (coğrafi alan) √
•	 Üretim şartnamesinin hazırlanması √
•	 Üretim sistemi (üretim uygulamaları ve teknolojileri)
•	 Ürünün özellikleri (çeşitler, fiziki-kimyasal ve duyusal özellikler)
•	 Paketleme, saklama ve taşıma standartları
•	 Pazarlama mekanizması ve kuralları

•	 Metinlerin yayımlanması √
•	 Süreçlerin uygulanması ve etiketleme araçlarının yayılması  X
•	 Pazarlama eylem planının uygulanması (iletişim, ayrımlaştırma simgesi, reklam, …) X

« Tolga hurması » coğrafi işaretinin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar:

•	 Değişimi yönetmek (yayım, izlenebilirlik, süreçlerin uygulanmasındaki titizlik, ödentiler,…) 
•	 Tescil ve denetim kurumunun olmayışı
•	 Üretim şartnamesinde çevreye saygı konularına yer verilmemesi
•	 Daha yerine oturmamış bir yasal ve kurumsal çerçeve
•	 İletişim geniş kitleler ve profesyoneller 
•	 Sahtecilikle savaşım: Kayıt dışı pazarın ağırlığı
•	 Kanala tüketici derneklerinin katılmaması

Oluşum evresinde 20 coğrafi işaret

•	 Misserghine mandalinası
•	 Miliana kirazı 
•	 Mohammadia ve Boufarik portakalı
•	 Mesaad narı 
•	 Arris elması
•	 N’Gaous	kayısısı
•	 Kabylie, Skikda, Jijel ve Guelma yörelerinin zeytinyağı 
•	 Sig sofralık zeytini 
•	 El Oued, Khenchela, Tebessa, Mascara ve Ain Defla patatesi
•	 Adrar domatesi 
•	 Tipaza ve Biskra biberi 

15/01/2010 
APDB lehinde
“Tolga	Deglet	Nour	
Hurması” Coğrafi İşareti

İlçeler: 
•	 Bouchegroune
•	 Lichana
•	 Berdj Ben Azouz
•	 Foughala
•	 Laghrous
•	 Doucen 
•	 Ouled Djellal 
•	 Sidi Khaled 
•	 Lioua 
•	 Tolga
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

COĞRAFİ İŞARETLİ (PGI) VALENSİYA NARENCİYESİ

Juan Bautista Juan Gimeno

IGP Citricos Valencianos - İSPANYA
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KÖKENLER

•	 Narenciye	meyveleri	İspanya’ya	Çin’den	gelmiştir.	Asya	kıtasından	bunu	getirenler	Araplar	olmuştur.	
•	 Narenciye	plantasyonları	Valensiya’da	üçyüzyılı	aşkın	bir	zamandır	mevcutur.
•	 1800’den itibaren (özellikle Fransa ve İngiltere’ye) dışsatıma yönelik sürekli bir üretim süreci olmuştur.

Dünya ve Akdeniz ülkeleri narenciye üretimi

DÜNYA NARENCİYE ÜRETİMİ 09/10 - TOPLAM: 122.571 (x 1.000 TON)

C.L.A.M. AKDENİZ NARENCİYE ÜRETİMİ 09/10 - TOPLAM: 19.688 (x 1.000 TON)

Valencian Comunity

TUNUS;	308;	%2

İSRAİL; 560; %3

YUNANİSTAN;	1.135;	%6

CEZAYİR; 570; %3

FAS; 1.520; %8

TÜRKİYE; 2.780; %14

MISIR; 3.461; %18

İTALYA; 3.698; %19

İSPANYA;	5.348;	%26

FRANSA;	28;	%0

KIBRIS; 212; %1
GAZZE; 68; %0

JAPONYA;	934;	%1

ENDONEZYA;	2.028;	%2

GÜNEY	AFRİKA;	2.127;	%2

PAKİSTAN;	2.150;	%2

ARJANTİN;	2.559;	%2

İRAN;	2.619;	%2

MEKSİKA; 6.857; %6

PERU;911; %1

HİNDİSTAN;9.638;	%8

DİĞER;18.788; % 15

ÇİN;23.977;	%19

BREZİLYA;20.319; %16

AKDENİZ.;	19.688;	%16

ABD; 9.979; %8
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Akdeniz ülkeleri narenciye üretimi: Mandalina, portakal ve limon

İspanyol narenciye üretimi TOPLAM: 5.348 (x 1.000 TON)

•	 Valensiya’nın, üretimin % 66’sını temsil ettiği İspanyol narenciyesi Çin, Brezilya ve ABD’den sonra dünyada 
dördüncü sıradadır.

•	 İspanya Akdeniz ülkelerindeki toplam portakalların % 22’sini, mandalinaların % 37’sini üretmektedir. 
•	 Valensiya ‘da narenciye meyvesine tahsis edilmiş alan 178.000 hektardır.

LİMON;	673;	%13
GREYFURT; 52; %1

PORTAKAL; 2622; %49

MANDALİNA;	2001;	%37

MANDALİNA ÜRETİMİ

İSPANYA İTALYA MISIR FAS TÜRKİYE İSRAİL CEZAYİR YUNANİSTAN KIBRIS TUNUS FRANSA GAZZE

PORTAKAL ÜRETİMİ LİMON ÜRETİMİ
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Dünya ve Akdeniz narenciye ihracatları

Dünya	Narenciye	İhracatı	09/10
Toplam:	10.817.000	TON)

Mandalina:	3.028.000	TON

Akdeniz ülkeleri narenciye ihracatı: mandalina, portakal ve limon

Portakal:	5.072.000	TON Limon:	1.852.000	TON

URUGUAY; 130; %1

ARJANTİN;	485;	%4
ÇİN;	500;	%5

MEKSİKA; 505; %5

ABD; 1.024; %9

GÜNEY	AFRİKA;	
1.325; %12

AKDENİZ;	6.638;	%62

AVUSTRALYA; 130; %1

DİĞER; 80; %1

GAZZE; 39; %1

KIBRIS; 116; %2

İSRAİL; 179; %3

İTALYA; 288; %4

YUNANİSTAN;	364;	%5

FAS; 489; %7

MISIR; 924; %14

TÜRKİYE; 1.102; %17

TUNUS;	26;	%0

FRANSA;	25;	%0

CEZAYİR; 3; %0

İSPANYA;	3.083;	%47

AKDENİZ
DÜNYANIN	GERİ	KALANI

AKDENİZ
DÜNYANIN	GERİ	KALANI

AKDENİZ
DÜNYANIN	GERİ	KALANI
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İspanyol mandalina ve portakal ihracatı

İspanyol Portakal ve Mandalina İhracatının Ülkeler İtibariyle Dağılımı 09-10
2.656.000 ton

Akdeniz Ülkeleri İhracatı (TOPLAM: 6.638 X 1.000 TON)

Valensiya ticaretinde Valensiya narenciye meyvesinin önemi

•	 Valensiya Topluluğu İspanya’nın ilk ihracat yapan bölgesidir ve toplam ihracatın %76’sından sorumludur. Bu 
oran mandalinalarda % 86’ya, portakalda % 78’e yükselmektedir.

•	 Meyveler Valensiya tarımsal endüstrisinin % 59’unu temsil etmekte, otomobil endüstrisinden sonra ikinci 
sırayı almaktadır. 

•	 2010’da Valensiya Topluluğu narenciye meyveleri ihracat değeri 1.944 milyon Euro’ya ulaşmaktadır. (% 57 
mandalina, % 37 portakal ve % 6 limon ve greyfurt) 

Valensiya ekonomisinde Valensiya narenciye meyvesinin önemi

Bir narenciye sezonu şunları harekete geçirir:
•	 İstihdam: 67.000 kişi (tarlalarda ve depolarda) 
•	 220.000 kamyon taşıması
•	 600 milyon kutu kullanılır, kırsal alanda konumlanmış ve 3000 kişi çalıştıran 60 küçük girişim mevcuttur. 
•	 Üç fidanlık 2000 kişiye iş verir

İSPANYA TÜRKİYE YUNANİSTANFAS İTALYA

MANDALİNA PORTAKAL LİMON

İSRAİL KIBRIS FRANSA GAZZE TUNUSMISIR
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Narenciye suyu endüstrisi 
•	 İspanyada 700 kişi çalıştıran 31 meyve suyu firması mevcuttur, kullandıkları narenciye meyvelerinin ticari 

değeri yoktur. 
•	 Portakal suyu ihracat geliri 158 milyon Euro’dur..
•	 Satsuma alt sektörleri olarak 40 milyon Euro’luk cirosu olan 4 endüstri mevcut olup kadınlardan oluşan 2400 

kişilik bir kitleyi istihdam etmektedir. 

Sosyal faydalar
•	 Krizin zorluklarına daha iyi dayanan bir sektör olmuştur.
•	 Kırsal alanda, özellikle depresyondan etkilenen, ekonomik güçlükler içindeki ve alternatifleri kıt olan alanlarda 

istihdam yaratır, 
•	 Nüfusun	kadınlar	ve	gençler	gibi	duyarlı	kesimlerinde	istihdam	yaratılır.

Coğrafi İşaretli Valensiya Narenciye Meyvelerinin narenciye sektöründeki önemi

1. Kırsal alanların gelişmesi ve belli bir coğrafi alanla daha güçlü bir bağlantı
2. Çevresel meseleler: toprağın korunması 
3. İnsanlarla bölge arasında daha güçlü bağlantıların geliştirilmesi 
4. Daha yüksek kalitenin daha büyük yararlar sağlaması 
5. Tüketiciler Cİ’in AB logosuna sahip ürünlerine güven duyarlar, çünkü iyi bir itibara sahiptir ve iyi kalitenin bir 

güvencesidir. 
6. Üreticilere yüksek maliyetler getirmez. 

Son sezonun istatistikleri:

•	 Kayıtlı yüzölçümü: 17.946 hektar
•	 Kayıtlı üreticiler: 6.308 
•	 Kayıtlı depo: 44 
•	 Tedarik edilen etiket: 3.566.000
•	 Korunmuş üretim: 14.330.235 Kg

Coğrafi	İşaretli	Valensiya	Narenciye	Meyvesi	İspanya’da	pazarda	korumaya	alınan	ürün	miktarı	bakımından	21	
Coğrafi İşaretli meyve arasında Girona armudundan sonra ikincidir (Department of Agriculture, 2009).

SAHA DENETİMLERİ

•	 Coğrafi İşaretli Valensiya topluluğunda üretilen ve Avrupa ve Düzenleyici konsey kuralları tarafından öngörülen 
şartları yerine getiren portakalların, mandalinaların ve limonların çeşitlerini sertifikalandırır ve tutundurur.

•	 Ocak 2012’den itibaren 45011 no’lu Avrupa normu tarafından akredite edilmiştir. 
•	 Üretim alanlarında ve depolarda denetim ziyaretleri gerçekleştirilir. 

√ Üretim alanının konumu
√ Yüzölçümü 
√ Türü
√ Üretim kapasitesi
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DEPO DENETİMLERİ 

A) ÜRÜN fiARTLARI:

√ Sunum ve etiketleme
√ Meyvenin dış kalitesi 
√ Büyüklük, renk ve biçim 
√ Dahili kalite 

B) SÜREÇ ŞARTLARI:

√ İzin verilmiş etiketlerin kontrolü
√ İzlenebilirlik şartları
√ Şikayet yönetimi
√ Denetimde işbirliği

Tutundurma Faaliyetleri

Supermarkets / grosmarkets

Etkinlikler/Fuarlar

Okullar
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Güçlükler 

NARENCİYE	MEYVESİ	SEKTÖRÜ	İÇİN:

Üreticilerin düşen gelirleri 
Son iki yılda narenciye yüzölçümünün % 10’unun kaybedilmiş olması 
Maliyetlerin yükselmesi (hammadde ve işçilik maliyetleri) 
Pazarların küreselleşmesi 
Büyük ölçekli perakende dağıtımının entegrasyonu 
Topluluk mevzuatının gerektirdiği şartlardan doğan ekstra maliyetler

COĞRAFİ	İŞARETLİ	VALENSİYA	NARENCİYE	MEYVESİ:

Büyük ölçekli perakende dağıtım düşük fiyata iyi kalite ister.
Nihai	ürünü	tespit	etme	kararı	ihracatçıya	aittir.	
Narenciye	markaları	dört	yıl	önce	ticarette	isimlendirildiler	ve	ihracatçılar	onları	geriye	kalanlardan	farklılaştırdı.	
Bireyselcilik ve dayanışma yokluğu projenin gerektirdiği birliğin oluşmasına engel olmaktadır. 
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

PÉRIGORD-LIMOUSIN KESTANESİ

Bertrand GUERIN

Union Interproffessionnelle Chataigne Périgord Limousin
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DÜNYA KESTANE ÜRETİMİNİN KONUMU 

•	 ASYA:	Çin,	Güney	Kore,	Japonya	
 1.736.000, ton artış eğilimli

•	 AVRUPA:	Türkiye,	İtalya,	Portekiz,	İspanya,	Fransa,	Yunanistan
 169 000 ton, devamlı düşüş eğilimli

FRANSA’NIN GÜNEY-BATI BÖLGESİ

•	 1880’den itibaren kestaneliklerin yavaş yavaş yok oluşu
•	 1970’den bu yana yeni bahçeler oluşuyor
•	 Günümüzün verileri:
 √ 3 000 ton üretim
 √ 1 000 üretici
 √ 2 melez çeşit: Marigoule ve Bouche de Bétizac
 √ Taze kestane piyasası: Fransa, Kuzey Avrupa

FİLYERİN ÖRGÜTLENMESİ: 4 DÜZEY

•	 Araştırma-deneme kutbu: 
	 	INRA:	Yeni	çeşit	yaratma,	patoloji
	INVENIO:	Yeni	çeşitlerin	ve	kültür	tekniklerini	yaşama	
  geçirme 
 CTIFL: Deneme bahçeleri
 
•	 Yeni ve rasyonel bir bahçe
•	 En önemli pazar: taze kestane 
•	 Pazarlayıcı ve işleyiciler 

• Mesleklerarası Birliğe dahil olanlar:
 Üyeler: 
  Üretici sendikaları
   Taze kestane tüccarları
   İşleme sanayicileri 
 Temel faaliyetleri:
    Filyer için politik yönlendirmelerin tanımı
   İletişim
   2 kalite işaretinin uygulanması 

İKİ RESMİ KALİTE İŞARETİ
•	 Kırmızı Etiket (Label Rouge)
•	 Mahreç işareti (GI)

Sürecin kuvvetli noktaları
•	 Filyerin tüm ekonomik aktörlerini bir arada toplamayı sağlaması 
•	 Bir yörenin üretimini tanımlamayı amaçlaması 
•	 Ortak ve geniş kütlelere hitap eden bir iletişimi sürdürmeyi sağlaması
•	 Ürünlerin kalite düzeylerinin iyileşmesini sağlaması

 Sürecin zayıf noktaları 
•	 Özellikle iç pazara hitap etmesi
•	 Çok uzun ve masraflı (Fransa’da 8 -10 yıl) olması
•	 İşletme masraflarını dağıtabilmek ve düşürebilmek için yeterli hacimde üretim yapılmasının gerekli olması 
•	 “Mucize” yaratan bir ticari araç olmaktan uzak bulunması
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

KORENT ÜZÜMÜ: YÖRESEL KÜLTÜR, KOOPERATİF YAPILANMA 
VE KÖKEN ADLANDIRMANIN DİNAMİZMİ

Anthopoulou Th., Panteion Üniversitesi- Atina

Panagou G., Kiato (Korinthia) Üreticiler Birliği Başkanı 
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Corinthe kuru kara üzümü 

Kara sepajın özgün bir çeşidi (Vitis Vinifera Apyrena). İnce kabuklu, çekirdeksiz çok ince taneler, son derece 
sulu ve yoğun bir lezzete sahip.
Lezzeti ve kendine özgü duyusal özellikleri nedeniyle Corinthe üzümü dünyanın en iyi üzüm çeşitleri arasında 
yer almakta ve uluslararası pazarlarda özellikle aranmakta. 

•	 Üretim Pelaponez yarımadasının kuzey ve batısında ve Zante ve Kefaloni adalarında yoğunlaşmıştır.
•	 Orta verimlilikteki toprakların, yarı-dağlık ve dezavantajlı alanların ve dik yamaçların değerlendirilmesine 

yarıyor; ılımlı bir iklim, geçe kalan donlar olmadan geçen kışlar ve göreceli olarak kuru geçen yaz ayları.
Coğrafi işaretler
•	 Corinthe Vostizza kuru üzümü için menşe işareti (1998)
•	 Zante kuru üzümü için mahreç işareti (2008)
•	 Mahreç işareti için AB nezdinde başvurusu yapılmış iki üzüm çeşidi: Ilia ve Messinia kuru üzümü ve Corinthe 

(Mavri Stafida Korinthias) kuru üzümü için Menşe İşareti

Filyerin kısa tarihçesi
•	 Corinthe üzümünün beslenme değeri antik çağlardan beri bilinmekte (Hippocrate). 11. yüzyılda haçlı 

seferlerinden dönen silahşörler tarafından Akdeniz’den kuzey Avrupa’ya getirilmiş. 
•	 19. yüzyılın ikinci yarısında, dışsatımların, özellikle Büyük Britanya’ya yapılan ihracatın getirdiği büyük bir 

refah; 1880-1890 yılları arasında Fransa’daki floksera salgını nedeniyle oluşan patlama; Corinthe kuru üzüm 
sektörünün	modernleşme	yolundaki	Néo-helenik	devlet’in	(1830)	ekonomisinin	temel	taşını	oluşturması.

•	 Fransız bağlarının tekrar düzenlenmesi sonucu 1890 yılında Yunan pazarının çöküşü => Corinthe üzümü 
piyasasının krizi, Pelaponez ve tüm Yunanistan’da ekonomik ve sosyal kriz, Pelaponez halkının kitleler 
halinde bölge dışına ve özellikle ABD’ye göç edişi. 

•	 Üretim iç pazara yöneliyor; sektörün endüstriyel dönüşümü
•	 => mahzenler, imbikhaneler=> yeni bir çıkış
•	 1925 yılında Yunan devleti, kamu sektörü güdümünde, ürünü koruyan ve pazarlayan bir tüzel kişi olarak 

«Corinthe Üzümü Özerk Kurumu»’nu oluşturuyor (1997 yasasıyla fesediliyor)  Corinthe kuru üzümü ulusal 
ürün haline geliyor

Özgün kalitesi ve üretim alanı
•	 En eski yerli sepajlardan biri – Pelaponez bağlarının sembolü. 
•	 Üretim ve işleme yöntemlerinde geleneksel bir beceri (el emeği, toprak kalburları üzerinde güneşte kurutma 

yöntemi).
•	 En önemli duyusal özellikleri: 

•	Sindirimi kolay karbonhidrat çeşitlerinden glükoz ve früktoz açısından zengin
•	Yağsız
•	Tansiyon düşürmeye yardımcı vitamin ve mineral (demir, kalsiyum) ve diğer antioksidan ve polifenol gibi 

ağrı kesici ve kansere karşı mikro besinlerin kaynağı 
•	 (V.Karathanos, 2012) => yüksek besin değeri olan işlevsel bir gıda ürünü
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Değişik kalite sınıfları

•	 1925 yılından itibaren, Corinthe Üzümü Özerk Kurumu aracılığı ile, son ürünün kalitesinin sınıflandırılmasıyla 
kalitenin ve pazarlanmanın korunması için yasal çerçevenin oluşturulması. Üretim bölgesine göre saptanan 
üç değişik kalite kategorisi günümüzde de uluslararası pazarda geçerlidir:
i)Orta Çağda Vostizza adıyla anılan sınırlandırılmış Aeghion alanında üretilen VOSTIZZA üzümü en yüksek 
kaliteye sahip; üzümün kalitesi yörenin, düşük yağış alan mikro iklimine ve tepelerle bezenmiş yarı dağlık 
topoğrafyasına bağlı;
ii)	İkinci	kalitenin	sahibi	GULF	üzümü.	Corinthe	körfezinin	genişletilmiş	ve	Corinthe,	Kiqto	ve	Némée’yi	içeren	
bölgede yetiştiriliyor;
iii) Patras, Pyrgos-Olympia-Amaliada, Pylos-Kalamata ve Zante ve Céphalonie adalarında üretilen 
PROVINCIAL	üzüm	türü	ise	alt	kaliteye	sahip.	

•	 “VOSTIZZA” adlandırması, 1998’de Menşe işareti (PDO) almıştır.

Bağların yapıları

•	 Corinthe kuru üzümü bağları, tüm üretim bölgesinde 14.500 hektarlık bir alanı kaplamaktadır
•	 20.000 etkin ve kooperatiflere bağlı bağcı bulunmaktadır. 
•	 Bağ işletmelerinin ortalama ölçeği 2,5 ve 3,0 hektar arasındadır.
•	 Bağcılık yapan bir hanenin bağlarından elde ettikleri gelirle geçinebilmesi için gerekli bağ yüzeyi 5 hektardır. 
•	 Büyük ölçüde bağları olan haneler bir çok işte birden çalışmaktadır (bağcılık + zeytin yetiştiriciliği, ya da 

bağcılık + limon ve kayısı yetiştiriciliği) veya bağcılık yanında tarım dışı bir iş.

Kooperatifçilik ağırlıklı eş güdüm ve bellibaşlı aktörler

i) Corinthe üzümü yetiştiren bağcılar: Küçük aile işletmeleri-yarı dağlık alanlarda, çok uğraşlı haneler ve 
karışık tarımsal sistemler
ii) Corinthe Üzümü yetişteren Tarımsal Kooperatifler Birliği: (10 kooperatif) Aegheion-PES (Menşe İşaretli 
Vostizza üzümü) kooperatifi kalite, teknik beceri ve yenilikler, pazarlama stratejisi ve dış pazarlara girme 
açısından en titiz ve en önemli kooperatif. Avrupa şekerleme ve fırıncılık endüstrisinin en büyük tedarikçisi. 
iii) Corinthe Üzümü Kooperatifi A.Ş. (S.KO.S. S.A.): 1998’de kurulmuş. 10 Tarımsal Kooperatifler Birliğini (ve 
hissedarlarını) toparlayan merkezi bir meslek kurumu.
Ana görevi Corinthe üzümünün ve yan ürünlerinin, üreticiler hesabına toplanması, depolanması, işlenmesi, 
paketlenmesi ve pazarlanması.
S.KO.S. Bir paketleme evine sahiptir. 
iv)	Corinthe	üzümü	jenerik	adı	altında	ve	GULF	ve	PROVINCIAL	kalitesinde	(şirketlere	ait	etiketler)	üzümleri	
işleyen ve paketleyen 10 özel işleme/paketleme birimi.

Parlak gece mavisı renginde, ince kabuklu ufak taneler, kapalı 
nem oranı %16’dan düşük.
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Değer yaratılmasında S.KO.S. Şirketi’nin önemli rolü 
 
•	 2008 yılından bu yana S.KO.S, tüm filyer için taban fiyatını saptayarak üzüm alımı yapan tek kuruluş – bu 

tarihten önce piyasayı toptancılar ve özel şirketler kontrol ediyordu.
•	 Satın aldığı üzümleri toparladıktan ve depoladıktan sonra S.KO.S üzümleri önce 4 kooperatif paketleme 

evine ve sonra da özel birimlere satar.
•	 Taban fiyatı 2007 yılında kilo başına 0,45 avrodan 2008 yılında kilo başına 1,05 avroya çıkmıştır. 2011 yılında 

taban fiyatı kilo başına 1,25 avroya ve 2012 yılında da 1,45 avroya tırmanmıştır.
•	 Bağcılara ödeme üzümlerini getirdiklerinde hemen yapılmaktadır ki bu da Yunanistan’daki ekonomik kriz ve 

gerileme göz önüne alındığında çok dikkat çekici bir durumdur.
•	 2011 yılında, S.KO.S toplam 20.000 ton olan Corinthe üzümü üretiminin 12.000 tonunu satın almıştır. Bu 

toplamın %80’ni dış pazarlarda satılmıştır. Yıllık ihracat geliri 30 milyon avroyu aşmaktadır.

Sonuç: Menşe İşaretinin’nin kooperatif aracılığı ile yönetimi, ürünün tekilliği 
ve sürdürülebilir kalkınmanın kaldıracı olarak simgesel köken adlandırması

•	 Corinthe Üzümü Kooperatif Şirketi olarak S.KO.S., yöresel özgün bir kaynağın değerlendirilmesi ile hem tarım 
işletmelerinin (gelirlerinin ikiye katlanmasını sağlıyarak) hem de yerel toplulukların refahı ve desteklenmesi 
açısından çok önemli bir aktördür.

•	 Yerel aktörlerin menşe ve mahreç işaretli Corinthe üzümlerinin üretim alanlarını genişletmek için harekete 
geçmeleri, üreticilerin kaliteyi iyileştirmek ve dolaylı olarak pazarlanan ürünün artı değerini arttırmak ve 
GULF	 ve	PROVİNCİAL	 kategorilerinden	menşe/mahreç	 işaretlerine	 geçerek,	 piyasayı	 daha	 iyi	 yönetmek	
konularında gösterdikleri ilgi artışının önemli bir kanıtıdır.

•	 S.K.O.S.’in müdahalesi sayesinde gerçekleşen üretici fiyatlarındaki artış ve bağcılıkla geçinen hanelerin 
gelirlerinin iyileşmesi kırsal bölgelerdeki genç nesiller için olumlu bir dürtü olarak işlemekte ve kente göçmüş 
gençlerin bağcılığa geri dönmesini sağlamaktadır. 

KMİ Vostizza üzümü - PES Birliği paketleme evi

KMİ organik Vostizza üzümü
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

MAHREÇ İŞARETLİ (PGI)
BERKANE MANDALİNASI

Fatima El Hadad Gauthier

(CIHEAM-IAMM / FRANCE)
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Sunum planı 
1. Oriental bölgesinde turunçgiller filyeri 
2. Mahreç İşaretinin (Cİ) tarihçesi
3. Kuvvetli yönler, zayıf yönler ve perspektifler

1. Oriental bölgesinde turunçgiller filyeri: başlıca veriler

Berkane mandalinasının coğrafi alanı 
Üretim, hasat ve paketleme bu coğrafi alanda yapılır: 

•	 Bağdaşık ve kısıtlı (85 km’lik bir erişim)
•	 Kışları ılık, yazları deniz etkisinde bir iklim
•	 Toprak bileşimi üretime uygun: Potasyum açısından zengin 
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• Üretim alanı: 17 300 hektar turunçgil bahçesi   
 - Alanın %60’ı çekirdeksiz mandalina (10 000 ha); bunun %90’ı Berkane ilinde bulunmakta  
	 -	%30	Navel	portakalı	

• Turunçgiller üretimi: 220 000 ton. (ulusal üretimin %15’i) 
 Üretimin %50 – 55’i Berkane mandalinası 
 110 000 - 120 000 ton
 
• Sosyo-ekonomik açıdan önemi: 
 - Tarımsal üretim değerinin %20’i
 - İş gücü: 2 milyon iş günü (%15)

• İhracata yönelik bir filyer: Üretilen mandalinaların %60’ı ihraç ediliyor
 70 000 - 80 000 ton
 Toplam turunçgil ihracatının %85’i

 Portakal üretimi: iç pazara yönelik

Dış pazarlar 
  

- Rusya : %50 → ancak pazar istikrarsız ve pazara yeni giren ülkelerin (Türkiye ve Mısır) yarattığı kuvvetli 
bir rekabet var 
- Kanada, İskandinavya, Suudi Arabistan, Polonya : %25
- AB: %25 ayrıcalıklı erişim olanaklarına rağmen “terkedilmiş” bir pazar (kota = 143000 ton)
→ Filyer aktörleri Mahreç İşareti projesini ilgiyle karşılıyorlar: Yüksek kaliteli ürünlere odaklanarak « Avrupa 
pazarının yeniden kazanılması”

Yapılandırılmış bir filyer 

• Üreticiler: Tamamı Fas Turunçgiller Üreticileri Birliği’ne (ASPAM) üye 2 500 üretici
• Paketleme: 17 paketleme ünitesi (kooperatif ve özel sektör)
• Turunçgiller Bölge Komitesi üreticileri, paketleme ünitelerini ve idari örgütleri toparlar.
• 4 ihracatçı grup 

Üretim yöntemleri

• Varyeteler:	Berkane	narin	mandalinası,	Nour	
•	 Ağaçların budanması, gübreleme, meyve verme ve zararlılarla mücadele açık olarak kurallarla belirlenmiş
• Meyvelerin toplanması elle yapılıyor. 

•	 Berkane mandalinalarının özgün kalitesi 
•	 çekirdeksiz, 
•	 kırmızıya çalan turuncu bir renk, 
•	 tad (ekşimsi), 
•	 şeker oranı: 7,5 - 14 derece Brix, 
•	 su oranı (40 - 56%), 
•	 orta boy : çapı 46 ve 65 mm arasında değişmekte
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2. Mahreç İşareti Projesi: Tarihçe 

Mahreç İşareti projesi: yöresel temelde işbirliği faaliyeti 
Fransa’da Champagne/Ardennes bölgesi – Fas’ta Oriental bölgesi.
Yöresel ürünlerin tanıtımı ve değerlendirilmesi odaklı olarak tarım, öncelikli sektör kabul edildi.
2006 Temmuz’u: Coğrafi İşaret çerçevesinde kurulmuş ve Tarım Bakanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek ön-
projenin başlatılmasına karar verildi. 

Dört önemli faaliyet gerçekleştirildi:
 
•	 Eylül 2006: üreticiler ve Tarım Bakanlığı servisleri gözetiminde Mahreç İşaretine ilgi uyandırma çalışmaları
•	 Ekim 2006: Berkane mandalinası için Mahreç İşaretinin, Turunçgiller Bölge Komite’si tarafından kabul 

edilmesi
•	 Aralık 2006: Mahreç İşareti alabilecek ürünlerin listesinin oluşturulması ve bu konuda iki özgün ürünün 

tanımlanması: Beni Guil ırkı koyun ve Berkane mandalinası
•	 Mart 2007: Kayıt defterlerinin oluşturulması, atılacak adımların kararlaştırılması ve çalışma planının 

hazırlanması
• 2008 : Berkane mandalinası Mahreç İşareti Derneği isteyen bir grubun oluşturulması 
 
Başlıca misyonları:
 - mahreç işaretinin korumaya alınması ve tanıtılması
 - mahreç işareti kayıt defterinin (üretim şartnamesi) ve kontrol süreçlerinin metinlerinin yazılması
 - bir kontrol organının atanması, 
 
→ Animatörlerin eğitilmesi ve Fransa ve Korsika’ya geziler düzenlenmesi 
→ Kayıt defteri için verilerin toparlanması

Gıda, tarım ve su ürünlerine ilişkin kalite ve kökenlerini ayrıklaştıran işaretlerle ilgili yasanın (no. 25-06 
(2008)) kabulü.

2009 : Kayıt defterlerinin tamamlanması, kontrol planının düzenlenmesi

 - Tanıma talebinin dosyalanması (takibe konması)
 - Resmi Gazetede yayınlanması ve Kalite ve Ayırıcı İşaretler Komisyonu tarafından kabul edilmesi

Nisan 2010: Meknès Uluslararası Tarım Salonu’nda Fas Kralı tarafından Mahreç İşareti tescilinin 
verilmesi.

Filyer aktörlerinin motivasyonları

Neden Mahreç İşareti?
 - Haksız rekabetle savaşmak ve bir gerçek olan taklitçiliğe karşı ürünü korumak 
 - Özgün niteliklerine rağmen sıradanlaştırılma yolundaki bir ürünü yeniden değerlendirmek
 - Kültürel zenginliği korumak : yöresel ve üreticilerin becerileri
 - Dış pazarları ve özellikle AB pazarını yeniden kazanmak

Kuvvetli noktalar, zayıf noktalar, perspektifler

- Filyerin ihracat etrafında yeniden yapılanması mutlaka göz önünde tutulması gereken bir kozdur.
- Filyerde faaliyet gösteren aktörler üretim ve paketleme tekniklerine hakim.
- Bununla beraber İşaretle ortaya çıkan yeni kısıtlar ve kontrol mekanizmasının getirdiği ek masraflar genel 
bir endişe yaratmakta. Filyer aktörlerinin projeyi kabullenmeleri için duyarlılıklarının arttırılması gerekmekte. 
- Ürünün özel kalitesi ve yöreyle olan bağı, müşteri ve tüketiciler bağlamında yapılan tanıtımın kuvvetlendirilmesi 
için, duyusal analizlerle karşılaştırılmalı ve pekiştirilmeli.
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Perspektifler 
   

•	 Önemli bir sorun : pazarlamada ve pazarlama stratejisinin saptanmasında ortak bir girişime girebilmek için 
Mahreç İşareti almak yetmez 
•	 Ticaret-dağıtım-pazarlama halkalarında faaliyet gösteren aktörlerin de Mahreç İşaretinin ünlenmesine ve 
değer yaratılmasına katkılarının sağlanması gerekir
• Girişimde ihracatın önemi iç pazarın geliştirilmesi gereğini ortadan kaldırmamalıdır. Zira bir ürünün 
şöhreti aynı zamanda köklerinden beslenir...
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

KUZEY ALENTEJO BÖLGESİNİN MENŞE İŞARETLİ (PDO) 
MEYVELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE FIRSATLARI

Victor Dordio

DynMed Alentejo
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Önsöz 

2010 yılında AB (Reg (CE) n.º 510/2006) yönetmeliğine uygun olarak 120 menşe veya mahreç işareti almış 
ürün vardı; bunların 22 tanesi meyvelere aitti. Bu toplam içerisinde sadece 59 ürünün, yani toplamın %49’unun 
gerçek üretimi bulunuyordu.
Portekiz’de kaliteli ürünlerin tanınma süreci 1996 yılında başladı ve 2005 yılında, yani 12 yıl sonra, 106 ürün 
kalitesi açısından tescil edilmişti. Buna karşın, 2005-2010 yılları arasında sadece 15 ürün menşe ya da mahreç 
işareti almak için başvuruda bulundu. Bu düşüş yerleşmiş ekonomik krizin, ve bu krizin en açık sinyali olan alım 
gücündeki düşüşün sektör devinimine nasıl sekte vurduğunu göstermektedir.
Bu anormal durumun nedenlerini, üreticilerin mallarını (tabii ki daha yüksek fiyatlarla) zor pazarladıkları piyasa 
koşullarında bulabiliriz. 

Menşe/Mahreç işareti almış tarımsal ve gıda ürünleri
Şarküteri: 37
Meyveler: 22
Koyun ve keçi eti: 19
Peynirler: 14
Sığır eti: 12
Bal: 9
Zeytin yağı: 6
Sebzeler ve tahıllar: 3
Domuz eti: 2
Lor: 1
Pasta ürünleri:1

Filyere bir gözatış

Menşe/Mahreç işaretli meyve filyeri iki alt gruba ayrılır: kuru meyveler ve taze meyveler:

Üretimleri devam eden tescilli kuru meyveler:
•	Menşe işaretli Douro bademi;
•	Menşe işaretli Pradela kestanesi;
•	Menşe işaretli Terra Fria kestanesi;
•	Menşe işaretli Marvão – Portalegre kestanesi;
•	Menşe işaretli Soutos da Lapa kestanesi.
 
Üretimleri devam eden tescili taze meyveler: 
•	Menşe işaretli Cova da Beira kirazı;
•	Menşe işaretli São Julião – Portalegre kirazı;
•	Mahreç işaretli Algarve turunçgilleri;
•	Menşe işaretli Bravo de Esmolfe elması;
•	Mahreç işaretli Beira Alta elması
•	Mahreç işaretli Cova da Beira elması;
•	Mahreç işaretli Alcobaça elması;
•	Mahreç işaretli Portalegre elması;
•	Menşe işaretli Roche de l’Ouest armudu;
•	Mahreç işaretli Cova da Beira şeftalisi.

Filyerin kısa tarihçesi 

Bu konuyu seçmemizin nedeni hem Portekiz «meyve» filyerin tarihçesine(>1200 EAs et 60.000 ton) hem de 
Alentejo kirazına bağlıdır.

Niye	“São	Julião	kirazı”,	bu	kadar	ilgimizi	çekiyor?
 - Özel bir örneği ortaya çıkartma isteği;
 - Bazı üreticilerin filyerde kalmalarını sağlıyacak bir fiyat düzeyi;
 - Coğrafi işaretler sisteminin aşırı kullanımı PDO/PGI;
 - Bölgedeki bir örneği ele alarak ders çıkartmak.
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Günümüzdeki özellikleri

Küçük çapına ve genetik olarak iyileştirilmiş uluslararası kültüvarlar karşısındaki bariz zayıf rekabet gücüne 
rağmen São Julião kirazı (Prunus avium L.) çok farklı özelliklere sahiptir : tadı; yıllık dallarının çokluğu ve dalların 
yoğunluğu nedeniyle yüksek verimlilik, moniliozdan az etkilenmesi ve saklanabilme özelliğinin yüksek olması .
São Julião kirazı önceleri Portolegre’ye bağlı S. Julião kilisesinin ön kısımlarında bulunan Serra de São Mamede 
dağının eteklerinde ve 450-800 m. rakımda yetiştirilirdi. Daha sonra komşu diğer iki köye de yayıldı (Marvão et 
Castelo de Vide). Çünkü yılın en soğuk zamanları (<7.º c) bu yörelerde çok belirgin değildir (ortalama 700 saat/
yıl). Son yıllarda «Marvin», «Brooks» «Garnet» gibi diğer kültüvarlar São Julião kültüvarı için tehdit oluşturmaya 
başladılar. 

1994 Şubat’ında, São Julião kirazı menşe işareti ile tescil edildi. Başlıca amaç, Serra de São Mamede (Portalegre) 
yöresinde geçen yüzyılın 40’lı yıllarında ortaya çıkan bu seminal kökenli kültüvarı korumak ve değerlendirmekti. 
1994’de kayıt defterini imzalamış olan 23 yetiştirici vardı. Aralarından üç yetiştirici öne çıkıyordu : 800 ağaçla 
bay	João	REIA,	700	ağaçla	bayan	Ana	NETO	ve	300	ağaçla	bay	António	MAÇÃS.	Ağaçlarının	yaşları	5	ve	12	yıl	
arasında değişiyordu. Ağaçların meyve vermesi için 10 yıl kadar beklemek gerekmektedir, bir ağacın ortalama 
verimliliği yılda 400 kg’dır.

Mayıs ortası ile Haziran ortasında hasat, iki turda yapılır ve yaklaşık on hafta sürer. Bahçelerin çoğunluğunda 
toplama işlemi aile üyeleri tarafından yapılır. Sadece iki işletme ücretli iş gücü kullanmaktadır. Bir yetiştirici, 
bay João REIA kirazlarını paketliyerek pazara sunmaktadır, geri kalan tüm üreticiler meyvelerini ya kendileri 
tüketmekte, ya bahçelerinin önünde satmakta ya da yakın açık pazarlarda dökme olarak pazarlamaktadırlar.

Son birkaç yıldır yapılan araştırmalar sonucuna göre São Julião kirazını 21 gün 0.ºC derece soğuk depoda ve 
%95’lik nemde saklamak olasıdır. Bu zaman zarfında kirazlar renk, tad, ekşilik, brix (*B) açısından tüm tüketim 
koşullarına sahip olarak kalmaktatır.

YÖRE

→
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REQUERENTE

Recebe Apoio
Especializado

Conhence e pratica as
reras de Produção de
Produtos Tradicionais

Reformulação

Análise do Orçamento anual
e termos do Contrato

Em WWW.agricert.pt preenche e
envia questionário preliminar

Solicita, preenche e envia
questionário preliminar

AGRICERT

Reconhecimento da Agricert
como OPC

Análise do questionário
preliminar

Formalização do
pedido Controlo

OK?

ORGANIZAÇÃO
DE PRODUTORES

RECONHECIDA

MINITÉRIO DA
AGRICULTURA

GPP

Elaboração e envio do
Orçamento anual;

Declaração de compomisso
e Contrato, este em

Triplicado

Assinature dos 3 exemplares
do contrato e envio de um

exemplar ao cliente.

dep. de Controlo Planeia os
controlos ( 1°, anuais, aletórios

e extraordinários)

Dep. Controlo analise relatório,
registos e pedidos acçoes

correctivas

Carta, Telefone,
Fax; e-mail

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

FIM

FIM
Concorda com o

orçamento e termos
do Contrato?

Aguarda Visita

Implementação de Acções
Correctivas

Assinatura
e data dos

documentos

Declarração
Compromisso Aprovada

Orçamento Aprovado

Contratos
Aprovados

(3 exemplares)
Plano de 
Controlo

Realização do
Controlo

El aboração do Relatório Sintese
Original do
Relatorio P/
Operador

Cópia do  
Relatório p/

Agricert e AP

Apresenta
recurso com

fundamentação

Tem Não
Conformidades?

Emissão/Renovaçao/
Suspensão de Licença

Comissão
Decisão

Comissão
Consultiva

Sanções

OPERADOR DE
PRODUTOS TRADICIONAIS

Aceita?

Suspensão

Advertência

Aplica Sanções que
comunica ao Operador

Participa ao Ministérlo Agrlcultura
e divulga WWW.Agricert.pt

ORGANIZAÇÄO
DE PRODUTORES

RECONHECIDA

Comunicação

Comunica ao ministerio

AP autoriza/suspende a
Utilizaçao uso Marca

Consulta

Consulta

Emite parecer

ENvio Fax/Correio copia Accoees correctivas

São Julião kirazı – Veriler

Filyerin örgütlenmesinde coğrafi işaretlerin rolü ve önemi

Filyer aktörleriyle yaptığımız mülakatlar sonucu ve bir önceki çizelgenin verileri ışığında «São Julião kirazı» 
filyerinin örgütlenmesi ve yönetiminin anlaması zor ancak açıklaması kolay bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. 
2005 yılından beri tek bir yetiştiricinin faaliyet gösterdiği bir filyerden ne beklenebilir?

São Julião kirazı yetişticileri nasıl menşe/mahreç işaret sistemini algıyabilir ve kendi üretim yöntemlerine 
katabilir?

Filyerin kontrol düzeneği

Tescil almış bahçe sayısı
Bahçelerin toplam alanı 
(hektar)
Tescil almaya uygun 
kiraz miktarı (kg)

Menşe İşareti alan kiraz 
üretim miktarı (kg)
Menşe işaretli 
kirazların toplam kiraz 
üretimine oranı (%)
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Filyer ürünlerinin tanıtımı

Meyve	 filyerinin	 tanıtımını	 üç	 aktör	 üstlenmektedir	 :	 Tarım	Bakanlığı,	 Üreticiler	 Birliği	 (APAFNA)	 ve	 bireysel	
girişimler.

MEDYA	+	SALONLAR+	ETKİNLİKLER

BAKANLIK
Kurumsal toplu

 tanıtım

APAFNA
Kurumsal tanıtım

Özelleştirilmiş

ÜRETİCİ
Ürünün reklamı 
ve pazarlanması
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Sorunlar ve engeller

•	Az sayıda yetiştirici oluşu
•	Küçük işletmelerin hakim olduğu bir sistem : düşük üretim miktarı
•	Genişleme zorluğu / işletmelerdeki mülkiyet yapısı nedeniyle büyüme olmuyor
•	Çok belirgin bir mevsimsellik
•	 İklim koşullarındaki değişikliklerin sıklığı
•	Tescil sürecinin karmaşıklığı
•	Tescil almak için gerekli masraflar
•	Pazar kalitesi ayrımlaşmış ürünleri gereğince değerlendirmiyor
•	Pazarlama, dağıtım ve lojistik işlevleri karmaşık ve pahalı
•	 (Tescil edilmemiş) rakip ürünlerin fiyatlarına göre yüksek fiyatlar

Sözünü ettiğimiz engellerden de öte, filyer 2009 yılından beri devam eden çok ağır bir mali, sosyal ve ekonomik 
krizin sonuçlarına da göğüs germek zorundadır. 

Tüketicinin alım gücünün belirgin bir şekilde düştüğü ve üretim masraflarının arttığı bir ortamda nasıl bir işletme, 
ekonomik olarak yaşamına devam edebilir?

Kim filyer için bir stratejik kalkınma planı hazırlama yetkinliği ve gücüne sahiptir?
Yetiştirici olmayan aktörlerin filyerdeki rolleri nelerdir?
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 

Akdeniz Üniversitesi, 10-14 Ekim 2012

GİRESUN TOMBUL FINDIĞI

Özer AKBAŞLI 

Giresun Ziraat Odası
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Giresun Tombul Fındık

COĞRAFİ İŞARET TÜRÜ : Menşe işareti
COĞRAFİ İŞARET : Giresun Tombul Fındığı
MENŞE	ADI	ALIŞ	TARİHİ	 :	18.02.2001
BAŞVURU SAHİBİ : Fiskobirlik 
ÜRETİM TÜRÜ  : Fındık
ÜRETİM YERİ  : Giresun ili ile Trabzon ilinin Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçeleri içersinde bulunan sahil 
şeridi.

TANIM

•	Türk	Patent	Enstitüsü’nün	Giresun	tombul	
fındığı coğrafi işaret tescil belgesinde yapılan 
tanıma göre; Giresun ili ile Trabzon ilinin 
Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçeleri içerisinde 
bulunan sahil ve orta şeritte ağırlıklı olarak 
yetişen, ağaç ve yaprak yapısı, yeşil 
çotanaklı ilk hali ile dış kabuk ve meyve 
özelliği açısından tüm dünyada farklılığı olan 
ve sadece bu bölgede yetişebilen bir fındık 
çeşididir. 
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COĞRAFİ SINIRLARI

ÜRETİM YÖRESİ

•	Giresun	ili	Piraziz,	Bulancak,	Merkez,	Dereli,	Keşap,	Espiye,	Yağlıdere,	Güce,	Tirebolu,	Doğankent,	Çanakçı,	
Görele, Eynesil 
•	Trabzon	ili	Beşikdüzü	ve	Vakfıkebir	ilçeleri
 
Üretim Merkezleri

Giresun
Dereli-Keşap
Yağlıdere-Espiye-Güce-Tirebolu
Doğankent-Çanakçı-Görele-Eynesil
Bulancak
Piraziz
Beşikdüzü
Vakfıkebir
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Giresun Tombul Fındığı Üretim Alanı Tablosu 2012

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇSK) Kayıtlı Çiftçiler ve Alanlar Baz Alınmıştır.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Tat ve Aroma: Kendine özgü tat ve lezzette, natürel veya kavrulmuş yendiğinde damakta bıraktığı kendine has 
tadı ile diğer fındıklardan kolayca ayırt edilir. 
Teknik: Hasat zamanı 10-15 Ağustos, çiçek açma zamanı 10-20 Ocak, randıman % 53, meyve sayısı 4, kabuk 
özelliği parlak ve hafif ucu tüylü, şekli 1.07 yuvarlak, tane iriliği 0,96 gramdır. 

Tarih ve Kültür
•	 İspanya kralı 4. Henry nin 1400 yılında Osmanlı sultanından fındık istediği kayıtlarda mevcuttur.
•	 Giresun, fındığın Türkiye’ ye yayıldığı ildir.
•	 Fındık, Giresun ilinden yayılmasına rağmen gittiği illerde Giresun kalitesi olarak yetişmemektedir.
•	 1800’ lü yılların sonunda Giresun ilinde 11 konsolosluk bulunmakta olup tamamı fındık ticaretine evrak 

düzenlemekte idi.
•	 Son 100 yıldır, Giresun kalite fındıkları serbest piyasada farklı fiyatla alınır satılırlar.
•	 Fındık tarımının içerisinde kendine özgü yaşam biçimi ve gelenek görenekleri vardır.

İLÇE

MERKEZ
BULANCAK
ÇANAKÇI
DERELİ
DOĞANKENT
ESPİYE
EYNESİL
GÖRELE
GÜCE
KEŞAP
PİRAZİZ
TİREBOLU
YAĞLIDERE
BEŞİKDÜZÜ
VAKFIKEBİR
16 ilçe

İL

GİRESUN

TRABZON

TOPLAM

ÜRETİCİ
SAYISI

9 516
10 728
2 232
4 803
2 728
6 296
2 589
8 158
2 608
6 391
4 708
8 342
5 402
4 536
4 703

83.740

ÜRETİM
(ton)

20 014
13 642
1 119

330
751

14 121
2 143
4 942
3 485

16 065
7 370

16 206
7 002
4 000
5 283

116 480

ALAN
(da)

197 819
159 510
26 190
64 510
26 210

112 970
29 310
96 350
34 520

100 830
86 710

170 700
71 670
40 500
53 500

1.271.299
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TÜRKİYE FINDIK ÜRETİMİ İÇERİSİNDE GİRESUN TOMBUL FINDIĞININ YERİ 
2012 

Ekonomi

•	Gübre ve ilaç kullanımı yaygındır. 
•	Toplama işçiliğinin % 40’ı gezici tarım işçileri tarafından gerçekleştirilmektedir.
•	Ağustos ayında hasat edilir ve kurutulur. Eylül ayı boyunca satılır.
•	Fabrikalarda kırılır ve kalibre edilir. İhraç edilen fındıkların, %60’ı natürel, %40’ı işlenmiş olarak satılır.
•	% 85’i dış piyasa, %15’i iç piyasada tüketilir.
•	Satılan fındıkların % 80’i çikolata sanayiinde kullanılır.
•	Ortalama Giresun fındığı, 400 milyon dolar, Türk fındığı ise 1.5 milyar dolar ekonomiye sahiptir. 
•	Fındık tarım arazileri ortalama büyüklüğü Giresun ilinde 1,3 hektar, Türkiye ortalaması 1,7 hektardır.

Fındık Alanı

Girdiler
Gübre – İlaç – Toplama – Hasat 

Çiftçi
83.460 İşletme 

Üretici BirlikleriFiskobirlik

 İhracatçı

 Endüstri

 Tüketici

 Tüccar

Fabrikacı
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Başlıca Çiftçi Sorunları

•	Tarım arazilerinin miras yolu ile bölünerek küçülmesi
•	Bölünmüş arazilerin çiftçilerin geçimini sağlayamaması
•	Arazi şartları nedeni ile makinesiz tarımın zorlukları
•	Sosyolojik nedenlerin tarım üzerindeki etkisi
•	Üniversite katkısının olmayışı
•	%80 çiftçinin tarım alanında yaşamaması
•	Örgütlü bir yapı olmaması
•	Kooperatifleşememenin getirdiği ekonomik sıkıntı
•	Tarım ve siyasetin iç içe girişi
•	Gelecek planlamasının yapılmaması

Dünya Fındık Üretiminde Ülkelerin Yeri 2012 (Ton)

Dünya Fındık Üretim Alanlarının Ülkelere Göre Dağılımı 
2011 (Hektar)*

İSPANYA	(%2)

DİĞERLERİ 
(%8)

TÜRKİYE
(%75)

ABD (%3)

İTALYA (%12)

Türkiye

İtalya

Almanya

Azerbaycan

İspanya

Abd

İran

Çin

Fransa

Yunanistan

Kirgizistan

Diğer

TOPLAM

Üretim Alanı
(ha)
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Dünya Fındık Üretim Alanlarının Ülkelere Göre Dağılımı 2011 (Hektar) 

Türkiye Fındık İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı

TÜRKİYE %78

FRANSA	%0
İRAN	%1

ÇİN	%1

YUNANİSTAN	%0

KIRGIZİSTAN	%0

DİĞER %3

İTALYA %8

GÜRCİSTAN	%2
AZERBAYCAN	%2

İSPANYA	%2
ABD %1
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ÜLKELER BAZINDA TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
(01.09.2011-31.08.2012)

Giresun’da Kaliteli Fındık için Yürütülen Projeler

•	 Fındık	Tarımında	Çocuk	İşçiliğinin	Önlenmesi	(Noor	Fındık	Ltd.)
•	Örnek	Fındık	Bahçesi	(Noor	Fındık	Ltd.)
•	 Fındık	Kütüphanesi	(Noor	Fındık	Ltd.)
•	 Fındık	Müzesi	(Noor	Fındık	Ltd.)
•	Fındık Karbon Ayak İzi Projesi (Özyeğin Üniversitesi)
•	 Sözleşmeli	Tarım	(Noor	Fındık	&	Keşap	Fındık	Üreticileri	Birliği)
•	Fındık ve Çevre Konulu Eğitim Projesi (Giresun Ziraat Odası)
•	Dünya Fındık Üreticileri Birliği Kuruluş Çalışmaları (Giresun Ziraat Odası)
•	 Fındığın	Tarihi	Kitabı	(Noor	Fındık	Ltd.)
•	Fındık Belgesel Filmi (Kültür Bakanlığı)
•	Ulusal Fındık Konseyi Çalışmaları (Giresun Ziraat Odası)
•	 İTU & GLOBALG.A.P. Sertifika Çalışmaları

www.gulencocuk.biz www.noorfindik.com.tr
www.giresunziraatodasi.org.tr www.kfub.com.tr
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Fındık Başımızın Tacı – Giresun Şehir Meydanı
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Meyve Çalıştayı Raporu

Fatima El Hadad-Gauthier
(CIHEAM-IAMM)
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Çalıştaydaki sunumlar çok değişik konumları ortaya koydu  : ihracat filyerleri, iç pazara dönük filyerler, kalite 
işaretlerinin çokluğu ve çeşitliliği, aktörler arası eşgüdüm mekanizmaları ve değer yaratımı… Bu çeşitliliğe 
rağmen, iki gruba ayrılan bir sınıflandırma yapmamız olası: genellikle yerel pazarlara yönelik mikro-filyerler ve 
uluslararası filyerler.

1. Genellikle yerel pazarlara yönelik mikro-filyerler: Bu filyerleri özellikle zayıf üretim hacimleri, ürün 
sunumlarında kuvvetli mevsimlik dalgalanmalar ve işletmelerin düşük ölçekleri ile tanımlayabiliriz. 

Portekiz’in São Julião kirazı: Çok özel bir kalitenin simgesi olarak ve kultivarın kökenini korumak ve 
değerlendirmek amacıyla Şubat 1994’te elde edilen bu işaret, filyerin kuvvetlenmesi için gerekli toplu eşgüdümü 
ve üreticiler arasındaki örgütlenmeyi sağlamayı başaramamıştır.

Diğer yandan, güçlü bir kurumsal desteğin yokluğu nedeniyle başka öğeler de pazara sunulmuş ürünlerin 
rekabetini olumsuz etkilemişlerdir. Pazarlama stratejisinin olmayışı, sertifikasyonun getirdiği ek masraflar, 
karmaşık ve masraflı lojistik hizmetleri, yüksek üretim masrafları. Tüm bu öğeler, zor ekonomik koşulların 
egemen ve alım gücünün çok düşmüş olduğu bir konumda «  standart  » kiraza karşı menşe işaretli kirazın 
pazarda zayıf bir biçimde değerlendirilmesi ile sonuçlanıyor. Bu nedenlerle 2005’den 2011’e kadar menşe işareti 
kullanılmadı ve üretim hacmi de büyük düşüş gösterdi. São Julião kirazı örneği, Coğrafi İşaretin tek başına bir 
başarı anahtarı olmadığını ve yöreye bağlı özgün bir ürünü koruyamadığını göstermektedir. Bu örneği diğer 
ürünlere de uyguluyabiliriz. 2010 yılında Portekiz, AB’nin (Reg (CE) n.º 510/2006) yönetmeliğine uygun olarak, 
22 tanesi meyve olan 120 menşe ve/veya mahreç işareti almış ürün sahibiydi. Bu toplam içersinde sadece 59 
ürün, yani toplamın %49’u için fiili üretim söz konusuydu.

Buna karşın Périgord-Limousin (Fransa’nın güney-doğusu) bölgesinin kestanesi güçlü bir mesleklerarası 
eşgüdüm örneği ortaya koymaktadır. Üretici sendikalarını, pazarlayıcıları ve sanayicileri bir araya getiren 
« Périgord-Limousin Kestanesi Mesleklerarası Birliği  » bu özel kaliteli ürünün üretiminin dağlık alanların zor 
koşullarına ve Çin’den gelen ithalatın yarattığı rekabete karşı korunmasında en önemli başarı anahtarıdır. 
Périgord-Limousin kestanesi bölgede üretilip tüketilmekte ve öz tüketim oranı da çok yüksek. « Kırmızı Etiket » 
ve « Mahreç İşaret »leri filyerde faaliyet gösteren aktörler tarafından seferber edilmiş ve pazarın bölütlenmesinde 
kullanılmıştır. Amaç hem özgün kalite işareti almış üretimi hem de jenerik üretimi değerlendirmektir. Bu 
bölütlenme stratejisi üreticilerin, üretimlerinin tümü için uygun fiyatlar elde etmelerini sağlamaktadır (3000 ton 
üretim–1000 üretici).

Böyle bir girişimin başarısına rağmen, önemli kısıtlarda var: kalitenin tescil ettirilme süreci çok uzun ve masraflı 
(8-10 yıl), diğer yandan, ölçek ekonomisi nedeniyle ve yönetim masraflarının bölüştürülebilmesi için yeterli 
miktarda üretim yapmak gerekiyor.

Cezayir’in Deglet Nour hurması filyeri:	Deglet	Nour	Cezayir’de	çok	yaygın	yükek	kaliteli	bir	hurma	çeşididir.	
Hem iç hem de dış pazarda yüksek değeri vardır. 2010 yılında Biskra Hurma Üreticileri Derneği (APDB), 
Cezayir’in	ilk	Coğrafi	İşareti	olan	« Deglet	Nour »	Coğrafi	İşaretini	tescil	ettirdi.	

Biodattes şirketi yüksek katma değere sahip filyerler içersinde bir örnek oluşturuyor. Yüksek kaliteli yuva 
pazarlara mahreç ve organik gıda etiketlerini içeren ürünler ihraç ediyor. Hurma ihracatçı ilk on şirketin arasına 
giren Biodattes, Cezayir’in en büyük organik hurma ihracatçısı. Şirket Tolga bölgesinde Biskra İli’nin 150 hektarlık 
bir alana yayılmış 23 üreticisini toparlamakta ve 800 tonluk bir üretim hacmi sağlamaktadır. İşletmeler genellikle 
ortalama 1 hektardan az alana sahip küçük işletmelerdir. 

Bu şirketin kuvvetli bir değer yarattığını gözlemliyoruz: fiyatlar kilo başına 2-2,5 US$ arasında değişmektedir ki bu 
rakamlar	diğer	bölgelerde	sanayide	kullanılmak	için	üretilen	Deglet	Nour	hurma	fiyatlarına	göre	(kilo	başına	0,5-
1	US$)	çok	yüksektir.	Buna	rağmen,	güçlü	kurumsal	kısıtlar,	Deglet	Nour	kalitesi	işareti	altında	yapılan	üretimin	
arttırılmasına engel oluşturmaktadır: sertifikasyon ve kontrol kurumlarının yokluğu, daha yerine oturmamış 
çok yeni yasal ve kurumsal bir çerçeve (2008-organik gıda ve coğrafi işaretlerin verilmesi ile ilgili süreçleri ve 
yöntemleri saptayan yasanın yürürlüğe girmesi ve 2009-coğrafi işaretler teknik komitesinin oluşturulması), 
kayıtdışı sektörün yarattığı rekabet, filyerde faaliyet gösteren aktörler tarafında yapılacak özdenetim ve dışsal 
kontrol için gerekli düzenlemelerin eksikliği. Menşe İşareti girişiminin ilk meyvelerini alabilmek için, bu kısıtlar, 
kısa dönemde ortadan kaldırılmalıdır.
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2. Uluslararası filyerler ve ihracat başarısıyla yönetilen değer zincirleri: Bu grup içine giren meyve filyerleri 
şunlardır: Valansiya portakalı (İspanya), Berkan mandalinası (Fas), Corinthe üzümü (Yunanistan) ve Giresun’un 
tombul fındığı (Türkiye). 

Valansiya turunçgilleri korumalı mahreç işareti. Dünya üretiminde Çin, Brezilya ve ABD’den sonra dördüncü 
sırada yer alan İspanya narenciye üretiminin %66’sı Valansiya kaynaklıdır. Akdeniz Havzasında, İspanya toplam 
üretiminin %37’sini, toplam ihracatın ise %47’sini (3 milyon ton) temsil ediyor. Valansiya ili, İspanya’nın toplam 
turunçgil ihracatında %76’lık bir payla en büyük ihracatçı bölge olduğunu kanıtlıyor. Unutmamak gerekir ki, 
Valansiya’nın meyve sektörü toplam tarım-gıda ürünleri ihracatının %59’unu temsil etmekte ve 2 milyon avroya 
yakın toplam ihracat değeri ile otomobil sanayinden sonra ihracatçı sektörler arasında 2. sırayı almaktadır.

6 300 üretici, 178 000 hektarlık bahçe alanı ve 15 000 ton üretim hacmi ile Mahreç İşareti, sektörü olumlu 
etkilemiştir. İşgücünün ve üretimin kırsal bölgelerde kalmasını sağlamak (ulusal düzeyde toplam alan %10 
daralmıştır), tarımsal toprakları muafaza etmek, yüksek ayrımlaşmış kaliteli ürünler için değer yaratmak gibi. 
Bu olumlu etkilerin yanı sıra filyerin yönetişimini ellerinde tutan organize büyük perakendecilerin fiyatları düşük 
tutma eğilimleri bir yandan, toplu bir stratejinin yokluğu diğer yandan, mahreç işaretli üretimi zayıflatmaktadır.

Berkane –mandalinası örneği (Fas’ın Oriental bölgesi)  :  2010 yılında Mahreç İşareti olarak tescil edilen 
Berkane mandalinası (ancak bugüne kadar canlandırılmamış) Fas’ın, yakın zamanda, özgün kalite işaretlerinin 
düzenlenmesi konusunda gösterdiği ilgiyi belirtmektedir. Ülke 2008 yılında, gıda maddelerinin, tarım ve su 
ürünlerinin kalite ve kökene bağlı ayrımlaşmış işaretleri ile ilgili 25-06 nolu yasayı yürürlüğe koymuştur. Berkane 
mandalinası, bölgeselleşmiş Kuzey-Güney işbirliğinin belirleyici bir örneği olması açısından da ilginçtir. 2006 
yılında bu ürün Fransa’nın Champagne/Ardennes bölgesi ile Fas’ın Oriental bölgesi arasında bir işbirliği ön-
projesine konu oldu. Tarım, iki bölge arasındaki işbirliği kapsamında bir öncelik olarak kabul edildi. İki eksen 
öne çıktı. Yöresel ürünlerin tanıtılması ve değerlendirilmesi. Bu yönde geliştirilen eylemler şöyle sıranabilir: 
Tarım Bakanlığı hizmetlerinin ve özellikle üreticilerin Mahreç İşaret’lerine duyarlılıklarını arttırmak; coğrafi işaret 
alabilme olasılığı olan ürünlerin bir listesini çıkartmak ve Berkane mandalinasını (çekirdeksiz) tanımlamak; 
filyerin aktörlerini üretim şartnamesi konusunda eğitmek; başvuru yapacak üreticileri kapsayan « Mahreç 
İşaret’li Berkane Mandalinası Derneği » ni kurmak; animatörleri eğitmek; üretim şartnamesi için veri toplamak 
ve deneyimleri birbirine aktarmak.

Oriental bölgesi Fas’ın turunçgil üretiminin %15’ini temsil ediyor. Özellikle ihracata yönelmiş mandalina üretimi 
toplam bölge üretiminin %55’ini kapsıyor (120 000 ton). Mahreç İşareti, haksız rekabete karşı savaşımı, Berkane 
mandalinası adlandırmasını sahteciliğe karşı korumayı, özgün kalitesiyle ünlenmiş ancak önemsizleşmeye 
başlamış olan bir ürünün yeniden değer kazanmasını sağlamayı, yüksek kaliteli ihracat pazarlarını ve 
özellikle AB pazarını tekrar ele geçirmeyi amaçlamaktadır. Filyer aktörleri, Mahreç İşaret’li ihracatın gelişme 
potansiyelinin önemli olduğu görüşündeler. Çünkü filyerin ihracat odaklı yapılanması (25 000 üretici ve 4 ihracat 
grubu) çok önemli bir koz, diğer yandan da hem üretimde hem de paketleme ve lojistik evrelerindeki teknik 
son derece kontrol altında. Buna rağmen, denetim sürecinin masrafları üreticiler arasında göreceli bir endişe 
yaratıyor. Mahreç İşareti’nin tanınmasının değer yaratma olgusuna dönüşmesi için bu işaretin alınması için 
oluşturulan gönüllü ve toplu girişimin şimdi daha da yayılması ve pazarlama evresindeki aktörleri de kapsaması 
gerekmektedir.

Corinth üzümü (Yunanistan): Uluslararası pazarlarda ünlü simge ürün (üretimin %90’ı ihraç ediliyor). Corinth 
üzümü Antik çağlardan beri doğal, sağlıklı ve yüksek besin değeri olan bir gıda imgesine sahiptir. İki kalite 
işaretinden birden yararlanan bu ürünün yüksek devinimli bir gelişme çizgisi vardır: Köken Adı Korumalı Vostizza 
Corinthe kuru üzümü (1998) ve Mahreç İşaretli Zante kuru üzümü (2008). Diğer iki başvurusu yapılmış: Mahreç 
İşaret’li (Illia ve Messinia kuru üzümleri) ve Köken Adı Korumalı (Mavri Stafida Korinthias kuru üzümü) bekleme 
evresindedir. Sayısı 20 000 civarında olan üreticiler arasında gelişmiş olan güçlü bir eşgüdüm, ayrıca arzın 
yönetim mekanizmasının yerleşmıiş olması bu filyerin en önemli özellikleridir. Kabul edilen düzenlemede 
kooperatiflerden esinlenilmiştir. Sayıları 10’u bulan bu kooperatiflerin en başta geleni, Aegheion-PES (KKİ 
Vostizza) titizliği ile tanınan Avrupa fırıncılık ve şekerleme sanayi piyasasının ana tedarikçisidir.

Baş roldeki bir diğer aktörde S.KO.S. S.A. Kooperatifler Birliği’dir. Ana görevleri şunlardır: arzın tek elde 
toplanması, depolama, paketleme ve üreticiler hesabına pazarlama. Üretimin değerlendirilmesinde ve arzın 
düzenlemesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. 2008 yılından bu yana S. KOS. filyerdeki tüm üretim hacmi 
için taban fiyatlarını saptayan tek kuruluştur. Bu tarihten önce, piyasayı toptancılar ve özel sanayi şirketleri 
yönetiyordu. S. KOS. üretimi önce 4 paketleme kooperatifine satmakta, geri kalan miktarı da özel birimlere 
pazarlamaktadır.
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2011 yılında, bu kooperatifler birliği 20 000 ton Corinthe üzümü toplam üretiminin, 12 000 tonunu satın almış ve 
bu miktarın %80’ini yabancı ülkelere pazarlamıştır; yıllık ihracat değeri 30 milyon avrodan fazladır.

Aktörler arası güçlü bir eşgüdüm gerekteren bu arz yönetim sistemi satış fiyatlarının dikkat çekici bir biçimde 
artmasını sağlamıştır (2007’de kilo başına 0,45€ iken 2012’de kilo başına 1,45€). Bu gelişim değer yaratma 
olgusunun tarım halkasından pazarlama ve dağıtım halkasına kaymasını belirtmektedir.

S.KO.S. Kooperatifi sayesinde üretici fiyatlarının ve çiftçi ailelerin gelirlerinin artışı, yarı dağlık ve güç bölge 
yörelerine ait özgün bir ürününün değerlendirilmesinde bir başarı örneğidir. 

Giresun’un yağlı tombul fındığı (Türkiye): Yetkin bir ihraç ürünü olmasına rağmen, filyerin örgütlenmesindeki 
aksaklıkların bu özgün kaliteli ürünün değerlendirilmesini sınırladığından, Corinthe üzümünün elde ettiği başarıyı 
yakalayamamaktadır. Türkiye, yılda yaklaşık 700 000 tonluk fındık üretimiyle, dünya toplam üretiminin %75’ini 
sağlamaktadır. Tüm fındık sektörünün toplam cirosu 15 milyar ABD dolarına ulaşmaktadır.

Türkiye toplam fındık üretim alanlarının %18’ini ve üretimin %27’sini oluşturan Giresun fındığı için Fiskobirlik 
kooperatifi 2001 yılında Menşe İşareti almıştır. Filyerde Halen 83 460 
çiftçi ailesi fındık tarımı ile uğraşmakta olup fındık kentte bir yaşam biçimidir. Üretimin büyük bir kısmı çikolata 
yapımında kullanılmak üzere, ihraç edilmekte olup, bu toplamın %60’ı doğal %40’ı ise işlenmiş fındıktır. Giresun 
ili fındık üretiminden toplam 400 milyon ABD doları ciro elde etmektedir. Sektörün sosyo-ekonomik konumuna 
ve kalite işaretinin varlığına rağmen Giresun fındık filyeri çikolata sanayii talebinin yarattığı gelişmeyle 
uluslararası pazarının deviniminden gerektiği gibi yararlanamamaktadır. Bu durumun nedeni olan yapısal 
tıkanıklıklar arasında toprak yapısının parçalanmış oluşunu sayabiliriz: ortalama büyüklüklerinin 1,3 hektar 
oluşu, işletmelerin yeni yatırımlara giderek modernleşmelerine büyük bir engeldir. Bu bağlamda üreticilerin gelir 
düzeyleri yetersiz kalmakta ve kendilerini ek gelir kaynağı aramaya yöneltmektedir. Üreticilerin %80’i birden 
fazla işte çalışmaktadır. Sektördeki bir diğer tıkanıklık da örgütlenme eksikliğidir. Üreticiler arası örgütlenmenin 
yokluğunu bazı sosyolojik engellerde aramak gerekir. Üreticiler toplu bir strateji bağlamındaki örgütlenme 
mantığının önemini görememektedir. Diğer yandan AR-GE kurumlarının rolü çok kısıtlı kalmakta ve genel olarak 
araştırma dünyası ve ekonomik aktörlerle bir bağ kurulamamaktadır. 
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3. ULUSLARARASI ANTALYA SEM‹NER‹

Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve yerel gıda 
değer zincirlerinin yönetişimi 
10-14 Ekim 2012, ANTALYA

MODEL AĞ
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEREL BİLGİ VE BECERİLERİN 

GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN AKDENİZ YÖRESEL ÜRÜNLER AĞI

MEDITERRANEAN ORIGIN PRODUCTS FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND LOCAL CAPACITY BUILDING
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Amaçlar:
  

 Deneyimleri, bilgiyi ve iyi uygulamaları paylaşmak
 Tamamlanmış araştırmaları ve bilgiyi uyumlu hale getirmek ve yaymak
 Öncelikli konuları tanımlamak, düzenli bir şekilde sentezler hazırlamak
 PPC hizmetleri ve araştırma için çalışma grupları oluşturmak
 Bir internet sitesi kurarak ve devamlı toplantılar düzenliyerek bilgi akımını sağlamak
 Mali olanakları harekete geçirmek: master, doktora ve kısa dönem eğitim bursları

Yakın gelecekte başlatılacak eylemler:
 - Bir yönetim kurulu oluşturmak
 - Iletişim araçlarını tanımlamak ve yerleştirmek
 - Bilgi ve beceri dosyalarını hazırlamak ve yaymak
 - İki yıllık bir eylem planı hazırlamak (örneğin, “kırmızı etiket” konusunda bir kısa dönem eğitim programı   
 hazırlamak)

Yönetim ekibi ve ağın odak noktası: MONTPELLIER/ANTALYA ekseninde bulunmaktadır.

Genel bakış
Yöresel ürünlerin değer zincirleri ve coğrafi işaretler araştırma ağı 2000’li yılların başından beri etkindir ve önemli 
sayıda araştırmacı, sivil toplum örgütü temsilcisi ve Akdeniz Havzası ulusal kurumlarının, ve FAO, DTÖ, DFMHT 
ve AB gibi uluslararası kurumların üst derece sorumlularını bir araya getirmektedir.

Bu ağın ana amacı, Akdeniz Havzası ve dünyanın diğer bölgelerinde « yöre » kavramının anlaşılmasını iyileştirmek 
ve kavramın değişik sosyal topluluklar tarafından tanımlarını karşılaştırmak için seminerler düzenlemek ve 
bilimsel, kurumsal ve özellikle iş çevrelerinin temsilcilerini bir araya getirerek tartışma ortamı yaratmaktır. Bu 
soruların hedefi değerin ürün zincirlerinde nasıl yaratıldığı ve yöresel tarım ve gıda ürünleri filyerlerinin aktörleri 
arasında nasıl dağıldığıdır. Ulaşılan yanıtlar, yaratılan değerin daha önemli bir payının yöresel beceri sahibi 
aktörlere ulaşmasını, yerel kültür zenginliğinin korunmasını ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin ve dengeli bir 
beslenme kalıbının yerleşmesini kolaylaştıcaktır. 

2012 yılı etkinlikleri
1. “Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde coğrafi işaretler ve yerel gıda değer zincirlerinin yönetişimi » konulu 
Üçüncü Uluslararası Antalya seminerinin düzenlendi, ulusal ve uluslararası kuruluşların üst düzey sorumlularının 
biraraya gelerek son yıllarda gerçekleştirilen eylemler konusunda fikir alış-verişinde bulundular. Diğer yandan, 
Akdeniz Havzası’nın en güçlü üç ürün grubu, süt ürünleri, meyve ve zeytinyağı konularında üç büyük çalıştay 
filyerlerdeki üreticileri, üretici birlik temsilcilerini biraraya toplayarak değer zincirlerinin yönetişimi, filyerlerdeki 
kısıtlar ve hakça ve verimli bir yönetişim için gerekli başarı öğeleri konularında tartışmalarını sağladı. Seminerin 
son günü Akdeniz yöresel ürünler araştırma ağı resmen kuruldu.

2. Antalya’da, 15 Ekim 2012 tarihinde, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) 
oluşturuldu.

3.	 A.B.	 Komşuluk	 Politikası	 çerçevesinde	 CİHEAM-Montpellier	 Akdeniz	 Tarım	 Enstitüsü,	 ANİMA	 ile	 ortak	
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projesi Lactimed (Akdeniz özgül ve yenilikçi süt ürünleri yöresel kümeleri) A.B. tarafından birinci seçildi ve 
kredilendirildi. Bu işbirliği projesi Akdeniz’in beş yöresinde (Bizerte/Tunus; İskenderiye/Mısır; Bekaa/Lübnan; 
Tessali/Yunanistan et Sicilya/Italya) süt ürünleri filyerinde küçük ve orta boy üreticiler ve işletmeler arasında 
kümeler kurulmasına yardımcı olarak bir Akdeniz işbirliği oluşturulmasını amaçlıyor.

4. CİHEAM- Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü A.B. Komşuluk Politikası çerçevesinde Fas, Cezayir, Tunus, 
Mısır	 ve	 Ürdün’de	 tarımsal	 ve	 kırsal	 sürdürülebilir	 kalkınma	 programlarının	 uygulanması	 için	 ENPARD	 ön-
projesini yürütüyor.

2013 yılı içinde planlanan etkinlikler : 
3.	Uluslararası	Antalya	Seminer’in	sunumları	ve	raporları	Nisan	2013	tarihinde	Fransızca	ve	Türkçe	kitap	
olarak yayınlanacak.

MODEL Ağı’nın Yönetim Kurulu 2013-2014 yılı programını saptamak için 2013 yılının Mayıs ayında 
Montpelier’de toplanacak. Öneriler şu yönlerde gelişebilir : 

Ulusal ağların kurulması ve işlemeye başlaması ;
2013 yaz aylarında Brezilya, Sao Paolo’da yapılması tasarlanan Yaz Okulu’nun hazırlıkları ;
2014-2016 dönemi için bir etkinlik planının saptanması.

Yönetim kurulunda yer alabilecek olası kişiler:
•	 Yavuz Tekelioğlu (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
•	 Selim Çağatay (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
•	 Vincent Dolé (CIHEAM-IAMM, Fransa)
•	 Selma Tozanli (CIHEAM-IAMM, Fransa)
•	 Fatima El Hadad Gauthier (CIHEAM-IAMM, Fransa)
•	 Hélène Ilbert (CIHEAM-IAMM, Fransa)
•	 Annarita Antonelli (CIHEAM-IAMB, İtalya)
•	 Luis Miguel Albisu (CIHEAM-IAMZ, İspanya)
•	 George Baourakis (CIHEAM-IAMCh, Yunanistan)
•	 Jean-Louis	Rastoin	(UNESCO,	Fransa)
•	 Marc Dedeire (Montpellier III Üniversitesi, Fransa)
•	 Jean-Pierre Boutonnet (Fransa)
•	 Salgur Kançal (Université de Picardie Jules Verne, Fransa)
•	 Zekeria H’mad (Bizert Tarım-Gıda Teknopolü, Tunus)
•	 Faten Khamassi (Tunus)
•	 Théodosia Anthopoulou (Panteion Üniversitesi, Yunanistan)
•	 Dimitri Goussios (Yunanistan)
•	 Victor Dordio (Dynmed-alentejo, Portekiz)
•	 Filippo Arfini (Parma Universitesi, İtalya)
•	 Leo Bertozzi (Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano Parma, İtalya)
•	 Luis Santa Maria (Portekiz)
•	 Javier Sans Cañada (Beşeri ve Sosyal Bilimler Merkezi, İspanya)
•	 Rodrigo	Moerbeck	(Fikri	Mülkiyet	Hakları	Ulusal	Enstitüsü	INPI,	Brezilya)
•	 Nes’e	Bilgin	(Boğaziçi	Üniversitesi,	Türkiye)
•	 Lahcen Kenny (Fas)
•	 Zoubida Charrouf (Fas)
•	 Rachid Hamimaz (Fas)
•	 Fayçal Khebizat (Biodattes Algerie, Cezayir)
•	 Zoubir Sahli (Cezayir)
•	 Arnavutluk
•	 Lübnan
•	 Mısır
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Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı 
(YÜCİTA)
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3. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Semineri’nin Türkiye açısından en önemli sonucu “Yöresel Ürünler ve 
Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı”nın kurulması oldu. Merkez’in önceden belirlediği ve Seminer’e davet 
ettiği konukların katılımıyla 15 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen oturum sonucu YÜCİTA resmen kuruldu. 

Toplantı süresince ağın komite ve kurulları belirlendi. Araştırma ağını oluşturan gönüllü çalışma grubu Türkiye’de 
ideal bir coğrafi işaretler sisteminin kurulabilmesi, yöresel ürünlere değer kazandırılarak sürdürülebilir kırsal 
kalkınmanın desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışmalar yapacak. Bu çalışmalar Seminer 
sonrasında kuruluşu gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz Araştırma Ağı ile paralel yürütülecek. 

Değişik kurum ve meslek gruplarından yaklaşık 30 kişiden oluşan araştırma ağının ilk toplantısı Aydın Ticaret 
Borsası’nın	daveti	üzerine	Aydın’da	4	Nisan	2013	tarihinde	gerçekleştirilecek.	Bu	toplantıda	araştırma	ağının	
misyonu ayrıntılarıyla tanımlanacak ve komitelerin çalışma programlarıyla ilgili sunumları tartışılacak. 

Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Ticaret Borsası işbirliği ile düzenlenen “Yerel Ürün Koruma 
Kampanyası 3. Yıldönümü Etkinliği” çerçevesinde coğrafi işaretlerle ilgili bir de panel gerçekleştirilecek. Panelde 
Fransa’dan gelecek iki, Türkiye’den de YÜCİTA üyesi iki konuşmacı yer alacak. 

Seminer sunumlarının kitaplaştırılması konusunda 15 Ekim YÜCİTA kuruluş toplantısında alınan karar, Akdeniz 
Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezince gerçekleştirilebildiği takdirde, kitap Aydın’da okuyucusuyla buluşacak. 
Ayrıca, yine 15 Ekim kuruluş toplantısında alınan karar gereğince YÜCİTA’nın internet sayfası Akdeniz Ülkeleri 
Ekonomik Araştırmalar Merkezince hazırlanıp Aydın’da gerçekleştirilecek toplantıda tanıtılacak.
15 Ekim tarihinde oluşturulan ve Aydın toplantısıyla kesinleştirilmesi beklenen YÜCİTA komiteleri aşağıda 
sunulmuştur. 

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı komiteleri:
Yürütme komitesi
Yavuz Tekelioğlu (Başkan)   Akdeniz Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Selim Çağatay (Başkan Yardımcısı)  Akdeniz Üni., Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırma Merkezi   
Rana Demirer    Antalya Ticaret Borsası

Yürütme komitesi sekreteryası
Hanife Durmuş    Akdeniz Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

1. Hukuk komitesi
Burçak Yıldız    Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Didem Özgür    İstanbul Teknik Üni., AB Merkezi Araştırma Ofisi
Peri	Banu	Nemutlu	 	 	 Aydın	Ticaret	Odası
Necla	Öztürk	 	 	 	 Akdeniz	Üniversitesi,	Hukuk	Fakültesi

2. ‹letişim komitesi 
Hasan Önder    Rize Ticaret Borsası
Tülay Atay Avşar    Mustafa Kemal Üni.,Gıda Mühendisliği Bölümü
Çimen Mutlu    Aydın Ticaret Borsası
Yahya Kemal Avşar   Mustafa Kemal Üni.,Gıda Mühendisliği Bölümü

3. Ar-Ge altyapı komitesi 
Neş’e	Bilgin	 	 	 	 Boğaziçi	Üniversitesi
Ayla Arslaner    Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Kadriye Şahin    Mustafa Kemal Üni., Antropoloji Bölümü
Ummuhan Gökovalı   Muğla Üniversitesi İktisat Bölümü
Didem Özgür    İstanbul Teknik Üni., AB Merkezi Araştırma Ofisi
Yahya Kemal Avşar   Mustafa Kemal Üni.,Gıda Mühendisliği Bölümü
Bayram Murat Asma   İnönü Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
Kaan Dericioğlu    Ankara Patent Ofisi

4. Değer zinciri komitesi
Celal Bülbül    Finike Meyva Üreticileri Biriliği Başkanı
Yavuz Tekelioğlu    Akdeniz Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Handan Giray    Süleyman Demirel Üni., Tarım Ekonomisi Bölümü



285

Selma Tozanlı    Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü
Selçuk Can Tez    Metro Şirketler Grubu
Orhan Özçatalbaş   Akdeniz Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Hanife Durmuş    Akdeniz Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Selim Çağatay    Akdeniz Üni., Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Arş. Mer.

5. Uluslararası ilişkiler komitesi
Selma Tozanlı    Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü
Yavuz Tekelioğlu    Akdeniz Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Selim Çağatay    Akdeniz Üni., Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Arş. Mer.
Handan Giray    Süleyman Demirel Üni., Tarım Ekonomisi Bölümü
Cem Birder    Toprak Ana

6. Kurumsal ilişkiler komitesi
Fatma Karaoğlu Özyurt   Marka Patent Vekili
Mustafa Tan    Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı
Yahya Kemal Avşar   Mustafa Kemal Üni.,Gıda Mühendisliği Bölümü
Çimen Mutlu    Aydın Ticaret Borsası
Ayla Arslaner    Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Pınar	Nacak	 	 	 	 İzmir	Ticaret	Borsası
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YÜC‹TA
15	Ekim	2013	-	ANTALYA
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SONUÇ
Jean-Louis Rastoin ve Yavuz Tekelioğlu
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Bütün güzel şeylerin bir sonu vardır, ama gerektiği gibi tadını çıkarttığımız bu şeyler herşeyden önce geleceği 
hazırlamamıza yardımcı olurlar. Son sözlerimize bir övgü ile başlamak istiyoruz. Bu seminer sayesinde, güzel 
Antalya’nın muhteşem manzarası karşısında ve sıcak bir hava içerisinde, toplumlarımız için çok önemli ve 
stratejik bir konuya karşılıklı fikir alış-verişiyle bir bilgi zenginliği eklendi. 

Sonucu üç nokta etrafında toparlamak istiyoruz:
-Hızlı bir ilk değerlendirme,
-Fikir alışverişlerinden öğrenilen dersler,
-Gegelecekte yapılabilecek araştırma ve eylemler.

Seminerin ilk değerlendirmesi çok olumlu ve organizasyon komitesinin ve organizasyona katkısı olan tüm 
kişilerin çabalarının büyük ölçüde karşılığını bulduğu yönünde.

15 Türk ve yabancı kuruluş bu seminer için seferber oldu. Onların çabaları olmasaydı bu başarıya ulaşılamazdı. 
15 ülkeden yüzü aşkın katılımcı ve 31 sunumcu toplandı. Davet edilen sunumcuların büyük çoğunluğu çağrıya 
olumlu yanıt verdi. Burada, herkese katılımları için teşekkür ederiz. 

Bu semineri iki kelimeyle tanımlayabiliriz: Özgünlük ve çeşitlilik.

Coğrafi İşaretler konulu bir seminer tabii ki ancak özgünlük ve çeşitlilikle tanımlanabilir. Gerçekten, Coğrafi İşaret 
bir yöreyle yakından ilişkilidir ve kökene çok büyük önem verir; ayrıca, özünde eşsiz diyemesek de özgündür, 
benzersizdir. Son olarak denebilir ki tarım-gıda konuları üzerinde gerçekleştirilmiş çok az sayıda etkinlik Coğrafi 
İşaretler üzerine odaklanmıştır. Bu konumda ilgiler, daha çok “standart” pazarlara ve varsayımlara ağırlık veriyor. 
Son tekillik, üç Antalya seminerinin de filyerin (zincirin) ekonomik aktörlerini, kamu kuruluşlarının sorumlularını, 
dernek temsilcilerini ve araştırmacıları biraraya getirmesi ve fikir alış-verişleri ve bilimsel tartışmalarını Akdeniz 
yöresel ürün sergileriyle başarmış olmasıdır.

Bu kültürel, teknik ve sosyo-ekonomik karışım, hem toplantı salonlarında, hem de sahada geçen bu dört çalışma 
günü bilgi dağarcığının genişlemesine ve insan varlığının zenginleşmesine kapı açmıştır.

Üçüncü Antalya seminerinden öğrenilen dersler çok. 

Herşeyden önce, çağdaş dünyanın geçirdiği çoklu ve sistemik kriz nedeniyle Coğrafi İşaretlere ilginin arttığını 
gözlemliyoruz. Bu kriz bizi, ağır sorunlar karşısında, yeni üretim ve tüketim kalıpları yaratmaya itiyor ( gıda 
güvenliği, iş, doğal kaynakların yönetimi ) ve bizi gittikçe daha fazla « yeni yeşil ekonomi »ye yönlendiriyor. 

Bu bağlamda, “toplam” yüksek kalite, yakınlık ve dayanışma ilkelerine sadık filyerler üzerine kurulmuş 
“yöreselleşmiş gıda sistemleri” alternatif model olarak bize sağduyulu çözümler getirebilir:

Comté	peyniri	(standart	ürünlerin	fiyatlarına	göre	%50+)	ya	da	Cezayir’in	organik	Deglet	Nour	hurması	(%20
0+) ve Corinthe üzümü (%300+) örneklerinde gördüğümüz gibi, önemli fiyat farklılıkları sağlayarak ekonomik 
değer ve böylece üreticiler için gelir kaynağı yaratmak,
Filyerin tarımsal üretim, geleneksel ya da yarı-sanayileşmiş işleme ve hizmet faaliyetleri arasındaki dengeyi 
sağlayabilen filyerleri biraraya getirerek, bir yörenin tarım-gıda filyerlerini diğer sektörlerle, örneğin ekolojik 
turizmle bütünleştirerek, bölgedeki işgücünü korumak ve geliştirmek,
Biyo-çeşitliliği, dolayısıyla doğal ve kültürel mirası korumak.

Özellikle Akdeniz Havzası’nda, yöreselleşmiş gıda sistemleri, tüketicilere çeşitli ve gıda/mutfak kültürüyle 
eşleşmiş ürünler sunarak sağlık açısından çok yararlı bir beslenme diyeti oluşturmalarına ve kitle tüketimi 
kalıplarının baskısı sonucu yok olmuş toplumsal, duyusal ve estetik değerlerle yeniden kaynaşma sağlamalarına 
yardımcı olur. 

Diğer yandan, seminerimiz, Coğrafi İşaretlerin kurucu öğeleri ve onların altında yatan örgütsel taslakla ilgili 
kuramsal ve deneysel doğrulamalar getirdi:

Doğal ve beşeri ortamla uyum içinde olan ürünlerin ve onların üretim yöntemlerinin özgüllükleri ve 
özgünlükleri,
Coğrafi bir alanda yöreselleşmek,
Tarihi ve kültürel kök salma,
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Yasallaştırma ve korumada kurumsal düzenleme,
Dikey (filyer) ve yatay (yöre) bir eşgüdüme ve çok aktörlü kurullara dayanan yönetişim biçimi.

Yakın	zamanda	aramızdan	ayrılan	Nobel	ödüllü	Elinor	Ostrom’un	ortaya	attığı	teorik	görüşlerinin	çoğu	Coğrafi	
İşaretler uygulama alanında çok ilginç doğrulamalar buluyor. 

Üçüncü Antalya semineri bize ne gibi düşünme ve derinleştirme yolları öneriyor?

İlk olarak “yöreselleştirilmiş filyerler” ya da daha iyisi “yöreselleştirilmiş gıda sistemleri” adını verdiğimiz çok 
sektörlü üretim sistemleri konusu üzerine çalışmak. Bu konular, özellikle sahil bölgeleriyle iç bölgeler arasında 
korkunç kısıtlar (toprakların terkedilmesi, suyun azlığı, alt yapının zayıflığı, kurumsal yoklukları v.b.) nedeniyle 
uçurumlar oluşmuş Akdeniz Havzası’nda kırsal alanların da ana sorununu oluşturmaktadır..

İkinci olarak, Coğrafi İşaretler düzenlemesinin içerdiği “tek ürün” yaklaşımından ortaya çıkan çevresel ve sosyal 
bileşenleri daha fazla dikkate almak.

Üçüncü olarak, çoğu zaman aşırı bürokratik olup yerel çeşitliliğe (toprak mülkiyet rejimi, üreticilerin meslek 
konumları, tanınma, yönetim ve kontrol süreçleri) uymayan bir düzenleme tarafından zorunlu kılanan idari 
süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi. Bunu yaparken tarım ve gıda pazarları arasında gözlemlenen aşırı 
piyasa asimetrilerini sınırlandırmaya olanak sağlayan bir koruma düzeyini muhafaza etmek gerekir.

Dördüncü olarak, tarım ve gıda işletmelerinin en uygun boyuta ulaşmalarını kolaylaştırırken sanayileşmiş kitle 
üretimi kalıbını niteleyen yoğunlaşmanın da üst sınırını belirlemek. Bu uygun boyut pazarın gücü ve üretim 
masraflarının derecesine bağlıdır. Yakınlık modeli teknik araç-gerecin, insan, mali ve ticari kaynakların ortak 
kullanımı formüllerini öngörür.

Son olarak, araştırmalar, yöreselleşmiş gıda sistemlerini oluşturmayı desteklemek için, tarım ve gıda politikaları 
ile de ilgilenmelidir: Tüketicinin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, yatırımlara yardım, özendirici vergilendirme, kamu-
özel sektör ortaklığı, katılımcı yönetişim, özellikle Akdeniz Havzası’nda uluslararası işbirliği, v.b.

Sonuç olarak özetlersek, frankofon bir felsefe topluluğundan, “Philosophoire”dan söz etmek istiyoruz. Diyorlar 
ki : “modernliğin olmadığı gelenek kısırdır. Geleneksiz modernlik ise kördür”.

Bu özlü söz, Fransa’nın Aubrac bölgesinde kurulu “Jeune Montagne” kooperatifinin kurucusu André Valadier 
tarafından özellikle söylenmiştir. Bu kooperatif, yöresel ürünleri tekrar canlandırarak, ekonomik ve beşeri açıdan 
batmakta olan bir bölgenin kurtulmasını sağlamıştır: Düşüncenin, sosyal bağların, insan ve doğal kaynakların, 
ortak bir tasarıda birleştikleri zaman oluşan gücü gösteren güzel bir örnek.

Bu özlü söz dördüncü Antalya Semineri’ni kıvılcımlandıran bir tema olabilir mi?
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3. Uluslararası Antalya Coğrafi ‹şaretler Semineri

Türkiye ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi ‹şaretler ve Yerel Gıda Değer 

Zincirlerinin Yönetişimi

10-14 Ekim 2012, Antalya

Düzenleyen Kuruluşlar:

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Antalya-Türkiye

CIHEAM-IAMM, Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü-Fransa

Türk Patent Enstitüsü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

ve

Antalya Ticaret Borsası

Destekleyen kuruluşlar:

 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Unesco Dünya Gıda Sistemleri Kürsüsü ve Unitwin Ağı, Montpellier SupAgro, Ipemed, Paris
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SEM‹NER PROGRAMI

11 Ekim 2012

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, (Seminer Organizasyon Komitesi Başkanı)
Prof. Dr. Selim Çağatay, (Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi Müdürü)
Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, (Akdeniz Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Habip Asan, (Türk Patent Enstitüsü Başkanı)
Prof. Dr. Vincent Dollé, (Monpellier-Fransa , Akdeniz Tarım Enstitüsü Müdürü)
Laurent Bili, (Fransa Büyükelçisi)
Rifat Hisarcıklıoğlu, (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı)

Kahve arası

Davetli konuşmacılar
Jean-Louis Rastoin, (UNESCO “Sürdürülebilir Gıda” Çalışmaları Başkanı,Fransa) “Yakınlık 
Açısından Gıda Değer Zincirleri: Kozlar Ve Perspektifler”
Ignazio Garau (Association Città del Bio,Başkanı ‹talya) “Bio Kentler Ağı: Yörelerin 
Kalitesi,Ürünlerin Kalitesi, Yaşamın Kalitesi” 

Öğle yemeği

Seminer oturumu 1: Uluslararası Organizasyonların Coğrafi İşaretlere Yaklaşımı: 
Günümüzde ve Yakın Gelecekte

Oturum başkanı: Kaan Dericioğlu (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
Raportör: Bernard Roux (Fransa Tarım Akademisi)

Egizio Valceschini, “Coğrafi ‹şaretlerin Kurumsal Mimarisi. Kamu Müdahalesinin Rolü”
DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü: Thu-Lang Tranwasescha, 
“DTÖ’nün Coğrafi İşaretlere Yaklaşımı”
WIPO-Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı: Marie Paola Rizo, “DFMT’nın Coğrafi İşaretler 
Konusunda Gerçekleştirdikleri”
FAO-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü: Ayşegül Akın, “FAO’nun Rolü ve Kökene 
Dayalı Ürünler ve Coğrafi İşaretler Konusunda Varolan Program Ve Projeler”
OriGIn-Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı Organizasyonu: MassimoVittori, “Birlikten Kuvvet 
Doğar: Coğrafi ‹şaretler Küresel ‹ttifakı”

Kahve arası

Seminer oturumu 2: Ulusal Kurumların Coğrafi İşaretlere Yaklaşımı, Coğrafi İşaretlerin 
Yönetişimi

Oturum başkanı: Yavuz Tekelioglu 
Raportör: Vincent Dollé

Brezilya: Rodrigo Moerbeck de Almeida Rego Orge (Fikri Mülkiyet Hakları Ulusal Enstitüsü 
INPI)	“Kurumlar	C‹’lere	Nasıl	Yaklaşıyorlar	C‹	Yönetişimi,	Brezilya	Deneyimi”
Fransa:	Véronique	Fouks,	(INAO-Köken	Adlandırma	ve	Kalite	Ulusal	Enstitüsü)
“Fransa’da Köken ve Kalite Yönetimi: Gelişmeler ve Yeni Girişimler”
Hindistan: Kaushik Basu, (Darjeeling Çayı Derneği) “Hindistan’ın Coğrafi ‹şaretler Yolculuğu”
İtalya: Filippo Arfini, (Parma Üniversitesi) “Coğrafi ‹şaretli Ürün Üreticilerinin Temsilcileri ve 
Dernekleri: Parma Jambonu ve Mahreç İşaretli Parmigiano Reggiano Peyniri Örnekleri”
Türkiye: Elif Betül Akın (TPE-Türk Patent Enstitüsü) “Türkiye’de Coğrafi ‹şaret Koruma 
Sistemi”
ABD: Jim Bingen, (Michigan Üniversitesi), “ABD’de Coğrafi İşaretler ve Alternatif Gelecekler” 

09:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 18:00
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Akdeniz Ülkeleri Yöresel Ürünler Sergisinin Açılışı 
Kokteyl prolonje (Antalya Büyükşehir Belediyesi )

12 Ekim 2012

Çalıştayların Açılış Konuşmaları
Bernard Bridier, (Cirad, Montpellier) “Coğrafi ‹şaret Almış Ürünlerin Değer Zincirlerinin Iyi 
Yönetişiminde Kurumların Rolü” 
Laurence	 Bérard,	 (CNRS,	 Bourg-en-Bress)	 “‹çsel Yönetişimden Dışsal Yönetişime Geçiş: 
Fransa’da Küçük Coğrafi İşaretler Vak’ası”

Süt ürünleri çalıştayı:
Oturum başkanı: Filippo Arfini 
Raportör: Selma Tozanlı (CIHEAM-IAMM)

Fransa:	Anne	Richard	(CNAOL)	“Avrupa Birliği Yeni Düzenlemeleri Ortamında Roquefort Ve 
Comté Peynirleri ” 
İtalya: Leo Bertozzi (Consorzio del Formaggio Parmigiano-ReggianoParma İtalya) “Parmigiano 
Reggino Mahreç İşaretli Peynirinin Değer Zincirinin Yönetişimi Açısından Yönetim ve Koruma 
Kurumu’nun Rolü”, 
Portekiz: Luis Torres Vaz Freire (CERTIS; Controlo e certificaçoo, Lda) “Évora ve Serpa 
Mahreç İşaretli Peynirleri”
Türkiye: Aytaç Yıldız (Akpınar): “Ezine Peyniri”
Yunanistan: Konstantinos Tsiboukas (Atina Tarım Üniversitesi) Dimitris Kissas (Selanik 
Üniversitesi ) “Yunanistan’da Feta Peyniri Değer Zinciri”
 
Öğle yemeği

Zeytin ve zeytinyağı çalıştayı: 

Oturum başkanı: Mustafa Tan (Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı,Türkiye) 
Raportör: Marc Dedeire (Fransa Montpellier III Üniversitesi)

İspanya: J. Moisés Caballero, (Estapa Zeytin yağı Sendikası Başkanı) Javier Sanz 
Cañada(Beşeri ve Sosyal Bilimler Merkezi) “Endülüs Menşe İşaretli Zeytinyağlarının Yerel 
Yönetişimi : Sevila ve Kordoba’nın ‘Estapa’ Menşe Zeytinyağında Kalite, Yenilik ve Pazarlama”
İtalya: Giorgio Lazzaretti, (Ligure Zeytin yağı Konsor siyomu başkanı) “Menşe İşaretli Riviera 
Ligure Zeytinyağı: Eşgüdümlü Bir Yönetişim Deneyi” 
Portekiz: Luís Santa Maria ( Beja Politeknik Enstitüsü) “Azeite de Moura Zeytinyağı” 
Tunus: Zakaria H’had (Bizert tarım-gıda teknopolü) “Zeytinyağlarının Tunus Markası”
Türkiye: Veli Ercan (Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği) “Güney Ege ve Edremit Körfez Bölgesi 
Zeytinyağları” 
Yunanistan: Konstantinos. Liris (Messinia Kooperatif Birliği) “Kalkınmanın Kaldıracı: Kalamata 
Zeytinyağı ve Sofralık Zeytini”
 
Gala yemeği 

13 Ekim 2012

1. saha çalıştayı: Finike portakalı 
2. saha çalıştayı: Elmalı bölgesi şarapları

Otobüs ile Finike’ye gidiş

Finike portakalı 

19:00

8:30 - 9:00

9:00 - 12:30

12:30 - 14:00

14:00 - 17:30

19:30

08:00-10:00

10:00 - 12:00
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Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği (Celal Bülbül)
Meysan: Meyve İşleme Sanayi (Akın Veziroğlu)

Öğle yemeği

Otobüs ile Finike’den Elmalı’ya gidiş

Likya şarapları çalıştayı
İngiltere Kalite Şarap Piyasasına Girmeyi Hedefleyen Likya Şarapları İçin Yeni Bir Bölge Olan 
Antalya, Elmalı’da Dünyanın İlk Şarap-Şehrinin 4500 Yıl Sonra Yeniden Doğuşu

Otobüs ile Antalya’ya dönüş

14 Ekim 2012

Meyve çalıştayı:
Oturum başkanı: Prof .Dr Mehmet Şakir Ersoy (Galatasaray Üniversitesi)
Raportör: Salgur Kançal (Université de Picardie Jules Verne Fransa)

Cezayir:	 Fayçal	 Khebizat	 (Biodattes	 Algerie)	 “Tolga	 Deglet	 Nour	 Hurması,	 Bir	 Yörenin	
Üstünlüğü ve Bir Becerinin Tanınması” 
İspanya: Juan Bautista Juan Gimeno (IGP Cítricos Valencianos) “Valansiya Portakalı” 
Fas: Fatima El Hadad-Gauthier (CIHEAM-IAMM) “Berkan Mandalinası” 
Fransa: Bertrand Guérin (Périgord Limousin Kestaneleri Mesleklerarası Birliği) “Périgord-
Limousin Kestanesi”
Portekiz: Victor Dordio (Dynmed-alentejo) “Kuzey Alentejo Bölgesinin Mahreç İşaretli 
Meyvelerinin Özellikleri ve Fırsatları: S.Julião Kirazı” 
Türkiye: Özer Akbaşlı (Giresun Ziraat Odası) “Giresun Tombul Fındığı”
Yunanistan: Theodosia Anthopoulou (Panteion Üniversitesi), Georgios Panagou (Kiato 
Korinthias Üreticileri Birliği) “Korent Üzümü Kooperatifinin Organizasyonu ve Dinamikleri” 

Öğle yemeği

Üç farklı çalıştay için ayrı yuvarlak masa toplantı ve tartışmaları 

Kahve arası

Köken adlandırmalı tarım gıda ürünleri “Akdeniz Araştırma Ağı”nın lanse edilmesi

Genel sentez ve kapanış konuşmaları 

15 Ekim 2012

“Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağının” lanse edilmesi Yavuz 
TEKELİOGLU-Selim ÇAĞATAY

12:00 - 13:00

13:00 - 17:00

15:00 - 17:00

17:00 - 19:00

09:00-12:30

12:30-14:00

14:00-15:30

15:30-16:00

16:00-17:00

17:00-17:30

10:00-10:30
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BİLİM KOMİTESİ

Prof.Dr. Selim Çağatay, Bilim Komitesi Başkanı (Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik 
Araştırmalar Merkezi Müdürü, Antalya-Türkiye)

Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu (Onursal Başkan Akdeniz Üniversitesi, Antalya-Türkiye)
Christian Amblard (OriGin, Syndicat du Pruneau d’Agen, Fransa)

Prof.Dr.Théodosia Antopoulou (Pantheon, Üniversitesi, Atina-Yunanistan) 
Prof.Dr. Habip Asan (TPE-Türk Patent Enstitüsü Ankara-Türkiye)

Doç.Dr. Ayşegül Ateş (Akdeniz Üniversitesi, Antalya-Türkiye)
 Prof.Dr. Abdulhamid Bencharif Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Montpellier-Fransa)

Prof.Dr.	Laurence	Bérard	(CNRS,Bilimsel	Araştırma	Ulusal	Merkezi	Lab.
 Ethno-terroirs, UMR 7206 Bourg-en-Bresse-Fransa)

Leo Bertozzi (Parmigiano Reggiano Konsorsiyomu, Reggio Emilia-İtalya)
Prof.Dr. Jean-Pierre Boutonnet (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Montpellier-Fransa)
Doç.Dr.Geneviève Cortès (Montpellier Universitesi III, UMR ART-Dev, Montpellier-Fransa)

Doç.Dr.Marc Dedeire (Montpellier Universitesi III, UMR ART-Dev, Montpellier-Fransa)
 Kaan Dericioğlu (TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara-Türkiye) 
Dr.Vincent Dollé (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Montpellier-Fransa)

Prof.Dr.Victor Dordio (DynMed Alentejo, Evora-Portekiz)
Dr.Fatima El Hadad-Gauthier (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Montpellier-Fransa)

Doç.Dr. Şükrü Erdem (Akdeniz Üniversitesi, Antalya-Türkiye )
Prof.Dr.M. Şakir Ersoy (Galatasaray, Üniversitesi, İstanbul-Türkiye)

Doç:Dr.Fatiha Fort (Ziraat Fakültesi UMR MOISA, Montpellier-Fransa)
Prof:Dr.Consuelo Del Canto Fresno (Madrid, Complutense Üniversitesi, Madrid-İspanya)

Vincenzo Fersino (CIHEAM,Uluslararası Akdeniz Tarımsal Yüksek Eğitim Merkezi 
Paris-Fransa)

 Gérard Ghersi (MSH-M, Montpellier-Fransa) 
Prof.Dr.Georges	Giraud	(ENITA,	Clermont-Ferrand-Fransa)

Prof.Dr.Dimitri Goussios (Thessalie Universitesi Volos-Yunanistan)
Rachid Hamimaz (IAV Hassan II Ziraat ve Veteriner Fakültesi Rabat-Fas)
Dr.Hélène Ilbert (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Montpellier-Fransa)

Prof.Dr. Sayım Işık (Akdeniz Üniversitesi, Antalya-Türkiye)
Salgur Kançal (Picardie Jules Verne Universitesi Amiens-Fransa)

Prof.Dr. Ali Koç (Akdeniz Üniversitesi, Antalya-Türkiye)
Prof.Dr.Florence Palpacuer (ISEM, Montpellier Universitesi, Montpellier-Fransa)

Prof.Dr. Bernard Pecqueur (Joseph Fourier Universitesi,Grenoble-Fransa)
Prof.Dr.	Jean-Louis	Rastoin	(UNESCO	Sürdürülebilir	Gıda	Çalışmaları	Bölümü	Paris-Fransa)

Prof.Dr.Javier Sanz Cañada (CSIC, Beşeri ve Sosyal Bilimler Merkezi Madrid-İspanya)
Prof.Dr. Fulya Savran (Akdeniz Üniversitesi, Antalya-Türkiye)

Dr.Selma Tozanlı (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü Montpellier-Fansa)
Massimo Vittori (OriGin, Genevre-İsviçre)
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ORGANİZASYON KOMİTESİ

Prof.Dr Yavuz Tekelioğlu (Coğrafi İşaretler Proje Koordinatörü

 ve Organizasyon Komitesi Başkanı ,Antalya-Türkiye) 

Prof.Dr.Selim Çağatay (Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri 

Ekonomik Araştırmalar Merkezi Müdürü, Antalya-Türkiye)

Prof.Dr Habip Asan (Türk Patent Enstitüsü Başkanı, Ankara-Türkiye)

Cihat Alagöz (TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara-Türkiye)

Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Antalya-Türkiye)

Dr.Rana Demirer (Antalya Ticaret Borsası, Antalya-Türkiye)

Dr.Vincent Dollé (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü Müdürü, Montpellier-Fransa)

Dr.Hélène Ilbert (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Montpellier-Fransa)

Dr.Selma Tozanlı (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Montpellier-Fransa)

 Mehmet Zanbak (Akdeniz Üniversitesi, Antalya-Türkiye)

Dr.Beyhan Akay (Akdeniz Üniversitesi, Antalya-Türkiye)

Ali Akay (Akdeniz Üniversitesi, Antalya-Türkiye)



298

Katılımcı Listesi (Yurtdışından Katılanlar)

Katılımcı Adı ve Soyadı Kurum Ülke

Anne Richard CNAOL,	Köken	Adlandırmalı	Süt	Ürünleri	Ulusal	Konseyi Fransa

Bernard Bridier CIRAD-Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Kalkınma Merkezi Fransa

Bernard Roux INRA-Tarımsal	Araştırma	Ulusal	Merkezi/Montpellier Fransa

Derya	Nizam Sidney Üniversitesi Avustralya

Egizio Valceschini INRA-Tarımsal	Araştırma	Ulusal	Merkezi/Montpellier Fransa

Fatima El Haddad Gauthier IAM -Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü Fransa

Faysal Khebizat BIODATTES Cezayir

Filippo Arfini Parma Üniversitesi İtalya

Francısco Javier Sanz Canada Centro de Ciencias Humanas y Sociales İspanya

Georgio Panagou Coopérative de Kiato Yunanistan

Giorgio Lazzaretti Consorzio Tutela Olio DOP Riviera Ligure Italie İtalya

Hervé Levet Mairie de Brouy Fransa

Hamza Bozada Fransa Büyükelçiliği Fransa

Ignazio Garau Association Città del Bio İtalya

Isabella Dumont Fransa Büyükelçiliği Fransa

J.Moisés Caballero Syndicat de l’AOP d’Huile d’Olive Estepa Yunanistan

Jean Louis Rastoin UNESCO,	Montpellier	Sup	Agro-IPEMED Fransa

Jim Bingen Michigan Üniversitesi, ABD ABD

Kıssas Dimitrius Zeytinyağ üreticisi Kalamata Kooperatifi Yunanistan

Konstantinos Liris Union des Coopératives de Messina Yunanistan

Konstantinos Tsibouskas Atina Tarım Üniversitesi Yunanistan

Laurenti Bili Fransa Büyükelçisi Fransa

Leo Bertozzi Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggio Emilia İtalya

Luis Santa Maria Instituto Politécnico Beja Portekiz

Luis Torres Vaz Freire CERTIS Portekiz

Marc Dedeire Montpellier III, UMR ART-Dev. Fransa

Maria P.Rizo WIPO, Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Teşkilatı İsviçre

Massimo Vittori ORIGIN-Uluslararası	Coğrafi	İşaretler	Araştırma	Ağı İsviçre

Michel Alexis Fransa Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Fransa

Pierre Autissier Tarım Ateşesi, Fransa Büyükelçiliği Fransa

Rodrigo Moerbeck INBI Brezilya

Sabina Raczy Bili Fransa Büyükelçiliği Fransa

Salgur Kançal Picardie Jules Vernes Üniversitesi Fransa

Théodosia Antapoulou Pantheon Üniversitesi Yunanistan

Thu-Lang Tranwasescha WTO-Dünya Ticaret Örgütü İsviçre

Véronique Fouks INAO-Köken	ve	Kalite	Ulusal	Enstitüsü Fransa

Victor Dordio DynMed Alentejo Portekiz

Vincent Dollé IAMM-Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü Fransa

Zakaria H'mad Technopôle agroalimentaire de Bizerte Tunisie Tunus
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Katılımcı Listesi (Yurtiçinden Katılanlar)

Katılımcı Adı ve Soyadı Kurum Ülke

A. Ali Koç Akdeniz Üniversitesi Türkiye

A. Bahri Erdal Aydın Ticaret Borsası Türkiye

A. Beyhan Akay Akdeniz Üniversitesi Türkiye

A. Kaan Doğudan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye

A. Özge Gökçe Aktaş GEF Küçük Destek Programı Türkiye

Abdülkadir Yıldız Aydın Ticaret Borsası Türkiye

Abdullah Duran Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye

Abdüssamed Doğançay Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye

Ahmet Köse Tahsildaroğlu Türkiye

Ahmet Sarıtaş Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye

Ali Çıralı Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası KKTC

Ali Marmara Aydın Ticaret Borsası Türkiye

Ali Şevki Akay Akdeniz Üniversitesi Türkiye

Arife Yılmaz Innocentric Türkiye

Aslı Çıtırık Türk Patent Enstitüsü Türkiye

Ayhan Onur Bayar Aydın Ticaret Borsası Türkiye

Ayla Aslaner Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Türkiye

Ayşe Özünel Aytemiz Türk Patent Enstitüsü Türkiye

Ayşegül Akın FAO, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye

Aytaç Yıldız AKPINAR	Süt	Ürünleri/Ezine	Peynirini	ve	Mandıracılarını	Kor.
Geliş.Tan. Der.

Türkiye

Aydın Toy Kayısı Araşt. Gel. ve Ant. VKG Türkiye

B. Murat Asma İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye

Balkır Özünlü Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye

Bekir Karabacak Nizip	Ticaret	Odası Türkiye

Can Yücel Sabah Gazetesi Türkiye

Cansu Karabulut Aydın Ticaret Borsası Türkiye

Cem Birden Toprak Ana Türkiye

Cem Tez METRO Toptan Marketleri Türkiye

Cengiz Ülgen Aydın Ticaret Borsası Türkiye

Çimen Mutlu Aydın Ticaret Borsası Türkiye

Didem Özgür İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye

Doğa Dönmezer Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası KKTC

Elif Betül Akın Türk Patent Enstitüsü Türkiye

Emel Dalga Türkiye İstatistik Kurumu, Antalya Türkiye

Emine Taşkıran Aydın Ticaret Borsası Türkiye

Erdinç Tokgöz Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Türkiye

Fatma Karaoğlu Özyurt Aveo Danışmanlık Türkiye

Ferah Bektaş Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye

Fulya Sarvan Akdeniz Üniversitesi Türkiye
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Füsun Yılmaz Topalak Tahsildaroğlu Türkiye

Gonca Ilıcalı Türk Patent Enstitüsü Türkiye

Gülçin Koç Akdeniz Üniversitesi Türkiye

Handan Giray Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye

Hanife Durmuş Akdeniz Üniversitesi Türkiye

Hasan Önder Rize Ticaret Borsası Türkiye

Hüseyin Serdar Tanal Tanal Ekolojik Çiftliği Türkiye

İbrahim H. Kılıç Malatya Valiliği Türkiye

İlhan Kocuk Çev-Der Türkiye

İsmail Koç Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel 
Müdürlüğü

Türkiye

Kaan Dericioğlu TOBB Türkiye

Kaan Keskinoğlu İzmir Ticaret Borsası Türkiye

Kadriye Şahin Mustafa Kemal Üniversitesi Antropoloji Bölümü Türkiye

Kemal Öztürk Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası KKTC

Kemal Sümer Antalya Ticaret Borsası Türkiye

Letafet Sarıbaş Antalya Ebru Evi Türkiye

Mansur Ekici Ekiciler Süt A.Ş. Türkiye

Mehmet Zanbak Akdeniz Üniversitesi Türkiye

Meltem Altan Çevirmen Türkiye

Mustafa Karabina Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye

Mustafa Tan Ulusal Zeytin ve Zeytincilik Konseyi Türkiye

Neş'e	Bilgin Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Türkiye

Nusret	Tamamoğulları Altın üzüm Türkiye

O. Tekin Arslanlı Elas Bel. Denetim Türkiye

Özer Akbaşlı Giresun Ziraat Odası Türkiye

Pelin Gel Ağan Cumhuriyet Gazetesi Türkiye

Pınar	Nacak İzmir Ticaret Borsası Türkiye

Rana Demirer Akdeniz Üniversitesi Türkiye

S. Cem Erdek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye

Sanem Koç Tahsildaroğlu Türkiye

Serap Tepe Balaban Türk Patent Enstitüsü Türkiye

Sevim Gökyıldız Mutfak Dostları Derneği Türkiye

Şaduman Karaca Birgi Doğal Tıp Uzmanı Türkiye

Şakir Ersoy Galatasaray Üniversitesi Türkiye

Tülin Aksoy Akdeniz Üniversitesi Türkiye

Ummuhan Gökovalı Muğla Üniversitesi Türkiye

Veli Ercan Tariş Türkiye

Yahya Kemal Avşar Mustafa Kemal Üniversitesi Türkiye

Yasemin Köroğlu Tariş Türkiye

Yusuf Yılmaz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye

Katılımcı Listesi (Yurtiçinden Katılanlar)
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Zeki Buğra Akman Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye

Zeliha Taşkın Zeytin Tanıtım Grubu Türkiye

Zeynep Eryılmaz BATEM/Antalya Türkiye

Katılımcı Listesi (Yurtiçinden Katılanlar)
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