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PROJENİN TAKDİMİ

Akdeniz Yöresel Ürünleri:
Ortaya çıkma, verimlilik koşulları ve yönetme biçimleri 

(PTM: CEE ve MG)

FEMISE teklif çağrıları çerçevesinde kabul edilmiş araştırma projesi 
(Dönem: Temmuz 2004 – Ağustos 2005)

Femise araştırma programı ortaklarına yönelik çalışma belgesi, 

ÖZET

Resmi kalite işaretleri, ürünlerin farklılaşmasını kolaylaştırarak yeni pazarların oluşumunu teşvik ederler. Yöresel 
ürünler dinamiği, kırsal toplulukların sürdürülmesine katkıda bulunabilir. Güney Akdeniz ülkeleri, Argan yağı gibi 
bazı önemli ürünler haricinde kaliteli ürünler konusunda az bir pratik girişime sahiptirler. 

Akdeniz üretim ve tüketim modeli yaratılması amacıyla gerçekleştirilen kalite girişimleri, uygulamaya konan 
işbirliği çerçevesinde az çok yerel kooperatiflere bağlı olarak yeni yaratıcı girişim ağlarının ortaya çıkmasını 
kolaylaştırabilir.. 

Bizim araştırma konumuz, “Resmi Kalite İşareti” politikalarının karşılaştırmalı bir analizini ve ulusal mevzuat 
stratejik seçimleri ve bunların uluslararası standartlarla tutarlılığına dair tartışmaları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla resmi kalite işaretleriyle muhtemel korunabilir Akdeniz yöresel ürünlerinin saptanmasını gerçekleştirmeyi 
amaçlamaktadır. Çalışmalarımız Fas, Cezayir, Tunus ve Türkiye üzerine olacaktır. Mısır, Lübnan, Suriye gibi 
diğer ülkeler, ilk anket çalışmalarına göre ele alınabilirler. 

Ekonomik ve kurumsal yaklaşımımız, bölgesel ve sektörel mantık arasındaki kavşakta yerleşik bu kalite 
dinamiğinin vektörleri olmaya elverişli ürün saptaması ve aktörler üzerinde odaklanmaktadır. Kalite aşamalarının 
ilk sayımı, öncelikli olarak Fas, Cezayir, Tunus ve Türkiye’yi, (Suriye veya Lübnan gibi diğerlerini dışlamaksızın) 
kapsamaktadır. Bu sayım çalışması, bu tür ürünlerin mübadelesini yapılandıran kurallarla da ilgilidir. İşbirliği 
mekanizmalarının varlığı, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde olsun resmi kalite işaretlerinin başarı koşullarından 
birisidir. 

Ekonomik politika seçenekleri karmaşıktır ve yerel ve ulusal analizler sırasında ortaya çıkan organizasyon 
seçenekleri, ulusal mevzuat seçenekleri ve bunların uluslararası standartlarla uyumuna dair tartışmaları 
açıklığa kavuşturmaya katkıda bulunacaklardır. Bir kalite aşamasının gönüllü veya zorunlu özelliği olarak bir 
ürünü bir bölgeye, sosyal bir uygulamaya veya mirasa bağlayan özelliklerin saptanması, ticaretle ilgili fikri 
mülkiyet haklarına dair sözleşme çerçevesinde Coğrafi İşaretler hakkında yürütülen Dünya Ticaret Örgütünün 
görüşmeleri sırasında ortaya çıkan çelişkilerin konusunu teşkil etmektedir. 

Avrupa Birliği ve ABD, ticari markalar ve Coğrafi İşaretler arasındaki ayırım ve ek korumanın şarap ve sert içkiler 



341

dışındaki diğer ürünler için genişletilmesi konusunda çelişmektedir. ABD, yerel rantları arttırmayı teşvik edecek 
rekabet karşıtı uygulamalar doğuracağı riski nedeniyle genişlemeye karşı çıkmaktadır.

Yöntem 

İlk aşamada , yöresel ürünlerin ortaya çıkış koşullarını anlamak için ulusal düzeyde kalite girişimlerinin 
değerlendirilmesini öneriyoruz. Proje ülkelerinin her biri için, ulusal pazara veya ihracata yönelik ürünleri 
farklılaştırmadan kalite girişimlerinin nerede olduğunu görmek maksadıyla bir saptama üzerinde çalışmak 
söz konusudur (bibliyografya ve mevcut olan hakkında bilgi toplama). Söz konusu olan politik ve ekonomik 
stratejilerin belirlenmesidir. (taklit üretimleri ihbar etmek, Avrupa Birliği pazarına resmi kalite işaretleri ile girme, 
markalara açılma ve diğer etiketler, v.b.).
•	 İlk çalışma, ulusal idarelerin veya kalite ve köken kavramlarını belirleyen düzenlemelerin varlığı ile ilgilidir. 

Aslında, Fransa’nın INAO ‘su gibi bazı ülkeler özel kuruluşlara sahiptirler, diğerleri ise Fas’taki bağ çubukları 
konusunda olduğu gibi “Köken Adı Koruması”na dair bir mevzuata haizdirler. Bu ulusal araçların bazıları, 
Avrupa Birliğin’de düzenlediği gibi veya OMPI, OMC veya UPOV tarafından yönetilen fikri mülkiyet uluslar 
arası anlaşmaları ile Resmi Kalite İşareti bölge araçlarıyla uyum sağlamışlardır. 

•	 İkinci çalışma, daha önce kalite girişimine konu olmuş ulusal ürünlerin saptanmasına yöneliktir. 

•	 Üçüncü çalışma, katkıda bulunma veya karşı koyma eğiliminde olan aktörlerin kimliklerinin saptanması 
üzerine kuruludur, ürün nitelendirme projesi gerçekleştirilmiş olan veya devam etmekte olan nitelendirme 
projeleri ile ilgilidir. Stratejik eksenlerin tanımı, örgütlenme biçimleri ve mevzuat, kalite aşamalarının 
merkezindedir. Diğer sektörler (et, sebze, yağlar v.b.) Argan yağı gibi gelişmeye elverişlidirler. Kökene 
bağlı tanıma ve kültürel boyutlar «Tunus Lezzetleri » gibi ortak markaların gün yüzüne çıkmalarını bazen 
kolaylaştırırlar.

Vak’a analizleriyle tamamlanabilen analizler üzerinde sonuca varmak amacıyla bu üç konu her ortak tarafından 
çalışılacaktır. Vak’a incelemeleri özellikle Fransa ve Fas için öngörülmüştür. Analiz yöntemini geliştirmeye olanak 
sağlarlar.

Önceden yapılması gereken anket girişimini kolaylaştırmak amacıyla, vak’a incelemeleri sırasında genellikle kalite 
şartnamesini oluşturmaya yarayan bir rehber aşağıda verilmektedir. Bu rehber her birimiz için « kontrol listesi » 
olarak işe yarayabilir çünkü bize kurumlar, ürünler, aktörler, ekonomik değerlendirme ve uluslararası baskıların 
belirlenmesi ve tanımlanması farklı aşamalarını verir. 

‹lk saptama, her ekibin yirmi-otuz sayfalık bir analizi ile sonuçlanmalıdır. Bu analizler, resmi kalite işaretlerinin 
ortaya çıkma koşulları ve liberalizasyon bağlamında farklı ülkelerin ekonomik ve politik stratejileri üzerinde 
odaklanmalıdır. 

Ortaklar

Eşgüdüm: 
Alain Bourbouze, Florence Jacquet, François Lerin ve Selma Tozanlı’nın işbirliğiyle CIHEAM-IAM, Michel Petit, 
Hélène Ilbert et Benoît Martimort-Asso

Kuzey:
Fransa: CIRAD/INRA, H.Devautour ve JP Boutonnet 
Fransa:  ENSAM, Fransa, JL. Rastoin ve F. Fort

Güney: 
Cezayir: Blida Üniversitesi, Z.Sahli
Fas:  IAV, A.Elaich 
Tunus: INAT, J. Hassainya
Türkiye: Akdeniz Üniversitesi ,Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi Y.Tekelioglu

1. Voir “Le point sur les Appellations d’Origine au Maroc, Algérie, Tunisie et Liban” réalisé par Claire Tarot et disponible à : http://www.qualité-pdl.com . Il semblerait que 
ces appellations soient portées par des opérateurs français et européens tels que Castel ou W.Pitters et non par des producteurs nationaux. Il semblerait que le vin soit 
le secteur qui bénéficie d’un dispositif national de protection.
2. Voir les travaux réalisés en Tunisie par le Cirad/inra/Inao : “appui technique à l’amélioration de qualification géographique des produits tunisiens”, Cirad-Tera n°15/03, 
H.Devautour, J.M Boutonnet, L. Guillard, 2003.
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Takvim 12 ay üzerinden sadece iki toplantıyla (sözleşmede önerildiği gibi)

Ortakların yaptığı çalışmaları teslim toplantısı Antalya’da, 5 ve 6 Mayıs 2005 tarihinde yapılacaktır. 

Eşgüdüm toplantısı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Güney Akdeniz ülkelerinin 

ürünlerini ve aktörlerini belirleme

Kuzey Akdeniz ülkeleri için Teknik 

Bilgi Fişi 
Uluslararası görüşmelerin 

kurumsal analizi

Ara çalışmaların teslim edilmesi

Elektronik forumla mübadele 

Nihai rapor hazırlama toplantısı

Nihai raporun kaleme alınması 
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SEMİNER PROGRAMI

5 Mayıs 2005
Karşılama

Ouverture Açılış konuşmaları
•	Yavuz	TEKELİOĞLU	Akdeniz	Ülkeleri	Ekonomik	Araştırmalar	Merkezi	Müdürü	
•	Fulya	SARVAN	Akdeniz	Üniversitesi	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi	Dekanı
 
Uluslararası Müzakereler 
•	M.	PETIT	et	H.	ILBERT:	Markalar	ve	Coğrafi	İşaretler	arasındaki	uyuşmazlık:	Teoriden	
Dünya Ticaret Öegütü uygulamalarına 

Avrupa Birliği Yaklaşımı: 
•	.	FORT	et	J.	L	RASTOIN:	Tüketici	bakış	açışı	ve	rakabet:	kalite	işaretlerinin	fırsat	ve	
tehditleri

Avrupa Birliğinden Örnek Olaylar
•	H.	DEVAUTOUR:	3	Köken	Adı	Korumasının	(PDO)	Karşılaştırılması	(Pélardon	Peyniri	
Cevennes’ler Tatlı Soğanı, Nyon Zeytinyağı) 
•	J.	P.	BOUTONNET:	3	Adlandırma	Tipinin	Karşılaştırılması	(Köken	Adı	Koruması-PDO,	
Coğrafi İşaret-PGİ ve Kırmızı Etiket AOC, IG et Label 
•	J.	PLUVINAGE:	Meyveler	ve	Koruma	Güçlükleri	

Öğle Yemeği

Türkiye’den Örnek Olaylar: 

•	H.	KIZILTEPE:	Türk	Patent	Enstitüsü	Temsilcisi :Coğrafi	İşaretlerde	Türk	Yasal	Düzenlemesi	
•	Y.	TEKELIOGLU:	Türkiye’de	Coğrafi	İşaretler:	Ege	Sultana	Kuru	Üzümü,	Mersin	Cezeryesi
•	S.	TOZANLI:	Türkiye’de	Yöresel	Ürünler	Ve	Coğrafi	İşaretler	Üzerine	Genel	Sunum

Akdeniz Yöresel Ürünlerinin Tadımı 

Akdeniz Üniversite’si Rektörü’nün Yemeği

06 Mayıs 2005

Magreb Ülkelerinden Örnek Olaylar: 
•	 Z.	 SAHLI:	 “Cezayir’de	 Yöresel	 Ürünler:	 Köken	 Adlandırmalı	 Şaraplar,	 Kabil	 Zeytinyağı,	
Ghardai Hurmaları ve Messad Kayısıları”.
•	A.	ELAICH:	Fas’ta	Yöresel	Ürünler.
•	J.	HASSANYA:	Tunus’ta	Yöresel	Ürünler

Sunulan Bilimsel Raporlar Üzerinde Tartışmalar

Kampüste Öğle Yemeği 

Sunulan Bilimsel Raporlar Üzerinde Tartışmalar
 
Mali Raporun Hazırlanması

Tartışmalar ve Sonuç

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

12:30

14:15

18:00

20:00
 

09:30

11:00

12:30

14:30

15:30

16:00
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Ad/Soyad Kurumu Kent/ülke

Helene ILBERT CIHEAM/IAMM Motpellier Akdeniz Tarım 
Enstitüsü

Fransa

Fransa Blida Üniversitesi Cezayir

Ahmed EL AICH  Hassan II,Tarım-Veteriner Enstitüsü Rabat, Fas 

Jemaiel HASSAINYA INAT Tunus Ulusal Tarım Enstitüsü Tünis/Tunus

Michel PETIT
CIHEAM/IAMM Motpellier Akdeniz Tarım 

Enstitüsü
Fransa

Jean Louis RASTOIN Montpellier I Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fransa

Florance JACQUET
CIHEAM/IAMM Motpellier Akdeniz Tarım 

Enstitüsü
Fransa

Selma TOZANLI
CIHEAM/IAMM Motpellier Akdeniz Tarım 

Enstitüsü
Fransa

Jean Pierre BOUTONNET
INRA, Fransa Ulusal Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü, Montpellier
Fransa

Hubert DEVAUTOUR
INRA, Fransa Ulusal Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü, Montpellier
Fransa

Jean PLUVINAGE
INRA, Fransa Ulusal Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü, Montpellier
Fransa

Fatiha FORT Montpellier I Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fransa

Hakan KIZILTEPE Türk Patent Enstitüsü Ankara Türkiye

Fulya SARVAN Akdeniz Üniversitesi Türkiye

Rana DEMİRER Akdeniz Üniversitesi Türkiye

Ali	Şevki	AKAY Akdeniz Üniversitesi Türkiye

KATILIMCI LİSTESİ
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RAPOR

 Uluslararası Seminer: Akdeniz yöresel ürünleri ve resmi kalite işaretleri

Akdeniz üniversitesi Akdeniz ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi tarafından 
organize edilmiştir.

Femise programı, PTM-CEE, Antalya, 5 ve 6 Mayıs 2005.

Femise programının tüm ortakları, Mayıs 2005’in başında Antalya’da Akdeniz Üniversitesinin kampüsünde 
buluştular, ancak J. Hassanya ailevi nedenlerden dolayı katılamadı. Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar 
Merkezinin ve özellikle Prof. Yavuz Tekelioğlu’nun misafir perverliği takdire şayandı. Kendisine bütün çabaları 
için toplu olarak teşekkür ediyoruz.

Seminerin genel organizasyonu:

•	 Tanımlar ve bilimsel literatürün gözden geçirilmesi.
•	 Teori ve yöntem: Firmaların rant yaratım süreci karşısındaki konumları 
•	 Resmi kalite işaretleri konusunda uluslararası ve ulusal politikalar: marka ve resmi kalite işretleri arasındaki 

önem (Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), uluslararası normlar ve ulusal politikalar; DTÖ, Coğrafi İşaretler paneli 
örneği ve olası yorumlar) 

•	 Piyasalar, kalite işareti stratejileri ve tüketicinin seçimi
•	 Avrupa’da adlandırma girişimleri örneklerinin karşılaştırılmalı incelenmesi (Fransa, İspanya) 
•	 Türkiye, Fas, Cezayir ve Tunus için monografi

•	 Resmi işaretlerin tarihi veya uzun tarihi geçmişinin bulunmaması,
•	 Kurallar , ulusal düzenlemeler veya yokluğu,
•	  Mevcut veya potansiyel yöresel ürünlerin sayımı,
•	 Yöre, ürün, tanınmışlık ve tarihin kesişimini gösteren birkaç ürünün analizi.
•	 Araştırmadan çıkan sorular, seminerde konuşulanlar gibi: AOP ve IGP arasında seçim; Türkiye’de 

özel aktörlerin yeri, Fas’ta kalite, organik veya Bel di’nin yeri; Cezayir’de yerel gelişmenin ve bölgesel 
dinamiklerin yeri.

Çapraz sorular

•	 Ürün çeşitlendirilmesi ve rant sahiplenme şekilleri: Marka (özel mülk), Coğrafi İşaretler (toplumsal mülk) 
Roquefort vakasındaki gibi birbirlerini tamamlayabilir mi yoksa ranta ulaşma ve rant paylaşımında bir çatışma 
söz konusu mu (Budweiser çatışması) Çatışma söz konusu ise rantın ekonomik hesabı yapılabilir mi?

•	 -Uluslararası ve ulusal dinamik (Fransız ve Avrupa piyasalarında menşe işaretlerinin önemi; diğer ülkelerin 
durumu). Yeniden canlandırma süresi? Ulusal koruma politikaları ve koruma metotlarındaki değişimler 
yüzünden ortaya çıkabilecek olan farklılıkkar. (örnek: Fransa’da bir menşe İşareti (AOC) için ortalama 10 yıl, 
Türkiye’de “Cezerye” gibi bir Cİ için, 6 aydan 1 yıla varan bir süre (başka örnek Fransa AOC’si karşısında 
ABD’de özel yetkililer,özel üretim şartnameleri gönüllü ve esnek dağıtıcılar)ulusal otoritelere ve kurallara tabi 
Avrupalı üreticilerin tersine farklılık ve ayırımlar .Hangi kurallar gelecek? Çok taraflı sözleşmeler?

•	 -Bölgesel,sektörel ve bireysel düzeyde aktör stratejileri: Bir krize ya da ekonomik tehdide karşı toplu 
savunma stratejileri (örnek: Cévennes’de Pélardon vakası) veya ülkeler ya da firmalar tarafından savunulan 
muhtemel rekabet amacıyla saldırgan pazara giriş stratejisi (örnek: Türkiye’de Ege bölgesinden “sultana” 
kuru üzümü veya Hindistan’da ulusal politika). Özel veya kamu stratejileri, politik kararlar? vs. 

•	 -Kurumsal yoğunluk ve gelişme (örgütlenme şekilleri, dinamikler vs): Yerel gelişimde ve yeni fırsatlarla 
piyasa açılımında yöresel ürünlerin rolü, varsa devlet desteği veya özel sektör dinamiği? Bergeron kayısısı 
için Coğrafi İşaret oluşturulmalı mı?

•	 -Yörelerin alan ölçeği (ürün ve yöre kesişimi ve kökenin özgün tarihini ve doğruluğunu kanıtlayan özellikler 
politikası; piyasa yapım sürecinde mirasa hak kazandıran kendine özgü karakteristikler). Resmi kalite 
işaretinin verilmesinde ölçeğin değerlendirilmesi belirleyi unsur olmaktadır.. Resmi kalite işareti ve marka 
arasında seçim? Ölçek ilgili yerel aktörler için kazanç ve kayıpları belirleyebilir. Yan etkiler değerlendirilebilir 
mi?

•	 -Bölgesel mantıkların sonu: Yer değiştirme, özellik yapımı ile imaj iletmeleri vs (örnek: Mondovino). 
Marketing, marka imajı ve tüketici algısının önemi. 
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•	 -Kalite girişimi: Tüketicinin beklentisi ve kalite kriterlerin arasında uyumsuzluk, özellikle meyve alanında 
(çap/kalibre kriterleri, görünüş, kilo/baskıya dayanıklılık veya “olgun” meyveler). Büyük süpermarketler ve 
tüketiciler arasında büyük fark, marka imajı ve yöresel etkinin önemi. 

•	 - Kalite standartları (sağlık ve hijyen hariç) Kalite standartları aktörlerin tüketicilere karşı kriterlerini savunmak 
için	örgütlenmelerine	bağlı.Şarap	ve	sert	alkolü	içecekler	konusundaki	menşe	işaretleri	piyasalarda	tanındı..
Günümüzde marka ve kalite işaretlerinin çoğalması ve artan bir ayrışma ile kalite uzun dönemde nasıl 
sürdürülebilir?

Hélène Ilbert, le 11 mai 2005.
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MERSİN CEZERYESİ

Tescil tarihi :13.01.2002
İşaret türü : Mahreç
Tescil sahibi : Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 
Ürün türü : Cezerye
Denetleyici kurum : Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 
Tarım İl Müdürlüğü
Coğrafi sınırları : Türkiye Cumhuriyeti sınırları içi
Filyer’in Mersin ekonomisindeki yeri (2004)

 -Çoğu aile işletmesi 13 KOBİ
 -Çalışan sayısı 173
 -Üretim 2000 ton
 -Ciro:10 milyon € ,yarısı ihraç
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EGE SULTANİ ÜZÜMÜ

Tescil tarihi : 06.02.2003
İşaret türü : Menşe
Tescil sahibi : İzmir Tic.Borsası
Ürün türü : Çekirdeksiz Üzüm
Denetleyici kurum: İzmir,Manisa,Denizli, Akhisar, Alaşehir, Salihli 
veTurgutlu Tic.Bors., İzmir ve Manisa Tarım İl Müdürlükleri. 
Coğrafi sınırları : Manisa’nın tüm ilçeleri, İzmir ili Kemalpaşa, 
Menemen, Menderes, Bayındır, Torbalı ilçeleri,Denizli ili Çal, Çivril, 
Güney, Bulda, Bekilli İlçeleri Filyer’in ekonomik ağırlığı (2003-2004)

 -100 000 çiftçi ailesi (4,4 ha ort.ölçek)
 - 517 ihracatçı firma
 -250.000 ton üretim, 193.093 tonu ihracat
 -221 714 000 $ ihracat geliri
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AKDENİZ ÜLKELERİNDE YÖRESEL ÜRÜNLER, COĞRAFİ 
İŞARETLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA

24-26 Nisan 2008, Antalya

1. ULUSLARARASI ANTALYA COĞRAFİ İŞARETLER SEMİNERİ
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SEMİNERİN TAKDİMİ

Bu seminer, Akdeniz Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nin kuruluşunun 15. yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen etkinlikler arasında yer almaktadır. 

Akdeniz çevresindeki ülkelerin çoğu, 2010 yılında EUROMED serbest ticaret bölgesinin açılışı amacıyla kalite 
filyerleri oluşturmaktadır. Kökene, mirasa ve geleneklere bağlı yöresel ürünler, katma değer yaratmak için 
piyasa segmantasyonu stratejilerine dayanırlar. Özgün kalite, üretim etrafındaki sektörlerin düzenlenmesine 
ve farklılaştırılmış ürünlerin pazarlanmasına katkıda bulunmaktadır. Ekonomik rekabet edebilirlik bağlamında 
birçok kırsal bölge için ön plana çıkarılacak olan; yöresel kökenli ürünlerin, tipik özelliği ve mirasın özgünlüğü ve 
gerçekliğini değerlendiren taraflarıdır. 

Bununla birlikte, kalite işaretleme seçenekleri uyuşmaz gibi görünmektedir. Bazıları etiket türü pazar araçlarını 
önerirler; diğerleri ise yerel kalkınma veya miras koruması aşamalarını kapsayan kurumsal araçları tavsiye 
ederler. Dünya Ticaret Örgütü’nün müzakereleri sırasında Coğrafi İşaretler konusunda ifade edilen çelişkiler, 
kalite işaretlerinin yönetim biçimlerinde karşıtlık göstermektedir. 

Tarihsel ve ideolojik bu ayrılıklar ötesinde bu seminer orta vadede düşünmeyi önermektedir. Kalite işaretleme 
araçları kombinasyonu (AOC: Kontrollü Köken Adlandırması, ortak markalar, özel marka), yörelerin markalama 
stratejilerine uymaktadır. Fikri mülkiyet hakları araçları, tanıtım ve pazarlama araçları ile birlikte uygulandığında, 
yerel aktörlerin yer değiştirmesini engellemekte ve ranta erişimi mümkün kılmaktadır. Roquefort veya Champagne 
örnekleri bu tür bir strateji başarısını göstermektedir. Bazı özel distribütörler, ürünün üretim şartnamesi koşullarına 
uyan bölgesel birçok spesiyaliteyi şemsiye dağıtım markası altında topladılar.

Günümüzde bölgesel otoriteler, tanınmış bölgesel ürünlerin gelişimini ürün, bölge ve turistik parkurları birbirine 
bağlayarak ilerletmeye çabalamaktadırlar. Nitekim, 1990’lı yıllarda U sistemiyle Lezzetleri Bilmek (Savoir des 
Saveurs) ve Carefour’un Fransa Yansımaları  (Reflets de France)’nı lanse etmesinden sonra Languedoc-
Roussillon bölgesi de Güney Topraklarını (Terres du Sud) 2006 yılında lanse etmiştir. Bölgesel, yöresel kimlik 
bölge ve ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır. 

Avrupa Topluluğunun Akdeniz ülkelerinde, tarım ve gıda kökenli ürünler için kayıt altına alınmış 762 ürün 
bulunmaktadır. Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz, şarap haricinde menşe isimlerinin başlıca sahipleridirler 
(Kontrollü Köken Adlandırması ve Coğrafi İşaret Koruması). Bu rakam nispeten yüksektir, zira Avrupa Birliği ve 
özellikle Fransa, Lizbon Sözleşmesi çerçevesinde 834 toplam üzerinden 784 Coğrafi İşareti kaydetmişlerdir. 
Tarihi açıdan, Batı Avrupa XX. yüzyılın başlangıcından beri menşe adlarının korunması sistemine sahipti ve 
teşkilatını 2081/92 ve 510/2006 sayılı Konsey tüzüğüyle güçlendirmiştir. 

2007 yılında 93 menşe işaretine sahip Türkiye’nin dışında Avrupa Birliği’ne üye olmayan Akdeniz ülkeleri, 
şarapların kaydı için hukuki düzenlemelere sahiptirler fakat şaraplar ve alkollü içecekler haricinde menşei ürün 
kayıt sistemine uygulamada sahip değillerdir. Türkiye, Coğrafi İşaretlerle ilgili olarak 1995 yılında 555 sayılı 
kanun hükmünde kararnameyi yürürlüğe koymuş, 2003 yılında çıkartılan yasayla da Türk Patent Enstitüsü 
konuyla ilgili yetkilendirilmiştir. 

Yasal ve ekonomik düzenlemelerin varlığı, fikri mülkiyet haklarıyla ürün isimlerini korumak ve yer değişimini 
engellemek için kaçınılmaz bir koşuludur. Avrupa Birliğinin üçüncü dünya ülkeleriyle yürüttüğü komşuluk politikası 
ve karşılıklılık anlaşmaları bu tür girişimleri geliştirmektedir. 

Bunun yanı sıra, günümüzde, bir Akdeniz etiketinin oluşturulması fırsatı sorusu haklı olarak sorulabilir. Bu etiket, 
kamuoyunca	yeterince	tanınmayan	resmi	işaretleri	aynı	ad	altında	toplayabilir.	Şemsiye	markalar	olarak	işlev	
görerek, özgün ürünleri daha belirgin hale getirebilecek tek bir katman yaratabilir. 
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Bölgesel gruplar arasındaki rekabette Akdeniz özel bölgesel bir kutup olabilir. Gelişim, Akdeniz diyetini, eski 
dünyanın deneyimlerini ve medeniyetler beşiği Akdeniz kültürünün köken ürünlerini değerlendirebilir. İklim, 
biyoçeşitlilik, sağlık sorunları Akdeniz uygulamasının merkezinde yer alırlar ve bunlar tüketiciye, ürün ve 
hizmetlerin izlenebilirliği ve kalitesi konusunda güven veren farklılaşma işaretlerinin seçiminde ağırlıklarını 
koyarlar.

Bu bağlamda değişik sorular ortaya çıkmaktadır: mesleki üretici örgütleri koordine olma araçlarına sahipmidirler? 
Bölgelerin tanınması siyasetini desteklemek için ilgili politika basamağı hangisidir: Avrupa Topluluğu, Latin yayı 
veya Akdeniz Bölgeleri düzeyinde mi ele alınmalıdır? Mesleki örgütler ve üretici ağları arasındaki bağlantı nasıl 
sağlanacaktır? Sürdürülebilir kalkınma araçlarına ulaşabilmek için en uygun örgütsel model hangisidir? 

Bu uluslararası seminer, bilim insanlarını, uzmanları, kamu ve özel sektör karar alıcılarını, sivil toplum örgütlerini 
biraraya getirerek mutfak ve yemek miraslarını korumada endişeli ancak youğunlaşan ve küreselleşen rekabetin 
meydana okumalarına karşı gönüllü ülkelerin yöresel kalkınmaları için hayati önem taşıyan bu sorulara verilecek 
yanıtları formüle etmeye çalışacaktır. 

Seminer aynı zamanda çalışmalarının bir sentezi olarak Akdeniz yöresel ürünlerinin değerlendirilmesi için ayırıcı 
bir kavramın (konsept) oluşturulmasına bir “Antalya Deklerasyonu” ile katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
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Seminer Programı 

24 Nisan 2008

Katılımcı Kayıtları

Açılış Konuşmaları:
Yavuz	TEKELİOĞLU	 (Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi 
Müdürü)
Mustafa AKAYDIN (Akdeniz Üniversitesi Rektörü)
Yüksel BİRİNCİ (Türk Patent Enstitüsü Başkanı)
Vincent DOLLE (CIHEAM-IAMM Müdürü, Fransa)
Ertuğrul GÜNAY (Kültür ve Turizm Bakanı)

Kahve Arası 

I. OTURUM: YÖRE, ÜRÜN KALİTESİ ve YEREL KALKINMA İLİŞKİLERİ
Oturum Başkanı: Vincent DOLLE
Yöresel Kalkınma Araçları Olarak Yöresel Ürünler: Ortaya Çıkış Koşulları ve Etkileri
Giriş Konuşması: Pierre MARCHENAY (Lyon III Üniversitesi, Fransa)
Laurence BERARD (Lyon III Üniversitesi, Fransa)
Tartışmacılar:	Yavuz	TEKELİOĞLU	(Akdeniz	Üniversitesi,	Türkiye)
Javier SANZ CANADA (CSIC, İspanya)
Zoubir SAHLI (Blida Üniversitesi, Cezayir) 

Öğle yemeği

II. OTURUM: YÖRE, ÜRÜN KALİTESİ ve AKTÖR STRATEJİLERİ
Oturum Başkanı: Gerard GHERSI (MSHM, Fransa)
İşaretleme Araçları Olarak Coğrafi İşaretler, Markalar Ve Etiketler: Tercih Ve Stratejiler
Giriş Konuşması: Jean-Louis Rastoin (ENSAM, Fransa)
Tartışmacılar: Pier Maria SACCANI (AICIG, İtalya)
Rachid HAMIMAZ (IAV Hassan II, Fas) 
Francis GAFFIER (GF Conseil, Fransa)

Kahve Arası

MEDITERRA 2007 (Akdeniz Ürünleri Kimlik ve Kaliteleri)
MEDITERRA 2008 (Prospektif)
Konuşmacı: Sébastian ABIS (CIHEAM), Omar BESSAOUD (CIHEAM/IAMM)

Belgesel Film: MAÇAHEL (Bir Yöresel Kalkınma Örneği, TEMA Vakfı)

Yöresel ürünlerin tanıtımı ve tadımı

Akşam Yemeği

25 Nisan 2008

III. OTURUM : COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER; KURUMSAL, ULUSAL VE 
ULUSLARARASI ÇERÇEVE
Oturum Başkanı:Jean-Pierre BOUTONNET
Proje Sonuçları 
Synergi (Gilles ALLAIRE, INRA, Toulouse-Fransa), 
Femise (Hélène ILBERT, CIHEAM-IAMM), 

9:00

9:30-10:30

10:30-11:00

11:00-12:30

12:30-14:00

14:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

20:00

9:00-10:30
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Proddig (François CASABIANCA (INRA, Corté-Fransa)
Origin (Anne RICHARD, Paris-Fransa)
İtalya-Suriye-Lübnan İşbirliği (Annarita ANTONELLI, ‹talya)

Kahve Arası 

IV. OTURUM: COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA VE 
İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
Oturum Başkanı:Jean-Pierre BOUTONNET
Proje Sonuçları 
Synergi (Gilles ALLAIRE, INRA, Toulouse-Fransa), 
Femise (Hélène ILBERT, CIHEAM-IAMM), 
Proddig (François CASABIANCA (INRA, Corté-Fransa)
Origin (Anne RICHARD, Paris-Fransa)
İtalya-Suriye-Lübnan İşbirliği (Annarita ANTONELLI, İtalya)

Öğle yemeği

V. OTURUM: COĞRAFİ İŞARETLİ YÖRESEL ÜRÜNLERİN ÜRETİM ZİNCİRİNDE 
YÖNETİŞİM – I 
Oturum	Başkanı:	Mehmet	Şakir	ERSOY
Vak’a etüdleri
Fransa: Korsika Peynirleri (Rémi BOUCHE )
Languedoc	Şarapları	(Jacques FANET)
İspanya: Zeytinyağı (Javier SANZ CANADA)
Portekiz:	Porto	Şarapları	(Maria Raquel LUCAS)
İtalya: Veneto Bölgesinin Yöresel Gıda Ürünleri (Alessandra SCUDELLER)

Kahve Arası

VI. OTURUM: COĞRAFİ İŞARETLİ YÖRESEL ÜRÜNLERİN ÜRETİM ZİNCİRİNDE 
YÖNETİŞİM – II
Oturum Başkanı: Georges GIRAUD
Türkiye:	Divle	Obruk	Tulum	Peyniri	(Zafer	YAŞAR)
Fas: Argan Yağı (Ahmet EL AICH )
Lübnan: Yöresel Ürünler ve Eko-turizm (Fady ASMAR) 
Tunus: Tunus Malta Portakalı (Jemaïel HASSAINYA) 
 
Vak’a Etüdlerinin Sentezi: Bernard PECQUEUR, Marc DEDEIRE

Gala Yemeği (Talya Oteli)

26 Nisan 2008

KAPANIŞ OTURUMU: NASIL BİR YEREL KALKINMA MODELİ? AKDENİZ YÖRESEL 
ÜRÜNLERİ İÇİN NASIL BİR GELECEK?
Oturum Başkanı: Vincent DOLLE
ANTALYA DEKLARASYONU: Sunuş ve Tartışmalar

Öğle Yemeği

Gezi (Perge, Aspendos, Side)

10h30-11h00

11h00-12h30

12h30-14h00

14h30-16h00

16h00-16h30

16h30-18h00

18h00-18h30

19h30

10h30-12h00

12:30-13:00

13:30
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BİLİM KOMİTESİ

BAŞKAN
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu (Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye)

ÜYELER

Dr. Bertrand Hervieu (Genel Sekreter CIHEAM Paris/Fransa)
Prof. Dr. Consuelo Del Canto Fresno (Madrid Üniversitesi, İspanya)
Prof.	Dr.	M.	Şakir	Ersoy	(Galatasaray	Üniversitesi,	İstanbul,	Türkiye)
Prof. Dr. Roberto Fanfani (Bologne Üniversitesi, İtalya)
Dr. Philippe Marchenay (CNRS, Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, Lyon, Fransa)
Prof. Dr. Rachid Hamimaz (IAV, II. Hassan, Tarım ve Vetenirer. Enstitisü, Fas )
Prof. Dr. Gérard Ghersi (Montpellier/ Beşeri Bilimler Enstitüsü Müdürü, Fransa)
Dr. José Muchnik (INRA, Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Montpellier, Fransa)
Prof. Dr. Fulya Sarvan (Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye)
Dr. Önder Okumuş (Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye)
Prof. Dr. Bernard Pecqueur (Grenoble Üniversitesi, Fransa)
Prof. Dr. Jean-Louis Rastoin (SupAgro Montpellier Ziraat Fakültesi, Fransa)
Prof. Dr. Jemaïel Hassainya (Ulusal Ziraat Enstitüsü Tunis, Tunus)
Dr. Hélène Ilbert (CIHEAM/IAMM, Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Fransa)
Dr. Javier Sanz Cañada (İktisadi ve Coğrafi Bilimler Enstitüsü, Madrid, İspanya)

ORGANİZASYON KOMİTESİ 

BAŞKAN

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu (Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye)

ÜYELER

Vincent Dollé (CIHEAM/IAMM, Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Fransa)
Dr. Hélène Ilbert (CIHEAM/IAMM, Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Fransa)
Doç. Dr. Selma Tozanlı (CIHEAM/IAMM, Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Fransa)
Doç. Dr. Selim Çağatay (Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye)
Rana Demirer (Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye)
Beyhan Yılmaz (Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye)
Mehmet Zanbak (Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye)
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Katılımcı/konuşmacı listesi:

Adı Soyadı Görevi Kurumu Kent/Ülke

Philippe  Decesse Uzman Ministere de l’Agriculture et de la 
Peche 

Paris/Fransa 

Sébastien Abis Danışman CIHEAM Paris/Fransa

Vincent Dollé Müdür CIHEAM/IAMM Montpellier/Fransa

Hélène Ilbert Öğretim görevlisi-
Araştırmacı

CIHEAM/IAMM, UMR MOISA Montpellier/Fransa

Michel Petit Profesör CIHEAM/IAMM Montpellier/Fransa

Selma Tozanlı Öğretim görevlisi-
Araştırmacı

CIHEAM/IAMM, UMR MOISA Montpellier/Fransa

Omar Bessaoud Öğretim görevlisi-
Araştırmacı

CIHEAM/IAMM, UMR MOISA Montpellier/Fransa

Jean-Louis Rastoin Profesör SupAgro, UMR MOISA Montpellier/Fransa

Philippe Marchenay Profesör Université Jean Moulin Lyon 3, 
Faculté des Lettres et Civilisations

Lyon/Fransa

Laurence Bérard  Profesör Université Jean Moulin Lyon 3, 
Faculté des Lettres et Civilisations

Lyon/Fransa

Georges Giraud Profesör Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Travaux Agricoles(ENITA) de 
Clermont Ferrand, Département de 
Qualité et Economie Alimentaires, 

Clermont Ferrand/
Fransa

E. Gail Evans Profesör Queen Mary,Üniversity of London Londra/İngiltere 

Pierre Arhel Danışman O.M.C., Division de la Propriété 
Intellectuelle

Cenevre/İsviçre

Jacques Fanet Müdür Syndicat des Coteaux de Languedoc Montpellier/Fransa

Francis Gaffier Danışman Gaffier Conseil Rodéz/Fransa

Marc Dedeire Doçent Université Montesquieu Bordeaux IV/ 
Université Paul Valéry

Montpellier/Fransa

Gilles Allaire Araştırmacı Institut National de Recherche 
Agronomique de Toulouse

Toulouse/Fransa

Aziz Allam Müdür Cognac Camus Cognac/Fransa

François Casabianca  Araştırma direktörü Institut National de Recherche 
Agronomique (INRA) Corse

Corté/Fransa

François (de) Casabianca  Araştırma direktörü Fransa

Consuelo Del Canto Fresno Profesör Universidad Complutense de Madrid, 
Départ. de Géographie Humaine

Madrid/İspanya

Susana Ramirez Garcia Profesör Universidad Complutense de Madrid, 
Départ. de Géographie Humaine

Madrid/İspanya

Matthijs Geuze Uzman OMPI (Organisation Mondiale de 
Propriété Intellectuelle)

Cenevre/İsviçre

Salgur Kançal Profesör Université de Picardie Amiens/Fransa

Bernard Roux Araştırma direktörü INRA Paris/Fransa

Angela Tangianu Kültür Ataşesi İtalyan Büyükelçiliği Ankara/Türkiye

Stalinlas Pierret Kültür Müsteşarı Fransa Büyükelçiliği Ankara/Türkiye

Xavier Labouze Kültür Ataşesi Fransa Büyükelçiliği Ankara/Türkiye

Rémi Bouche  Araştırma direktörü Corte/Fransız UlusalTarım 
Araştırmaları Enstitüsü

Corte/Fransa
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Christian Dubreuil Danışman IPEMed Paris/Fransa

Fady Asmar Danışman Özel danışman Beyrut/Lübnan

Ahmed El Aich Öğretim üyesi Institut Vétérinaire de Hassan II Rabat/Fas

Jemaïel Hassaınya Profesör Institut National Agronomique de 
Tunis

Tunis/Tunus

Zoubir Sahli Öğretim üyesi Université de Blida Blida/Cezayir

Emilie Vandecandelaere Araştırma 
koordinatörü

Programme “qualité spécifique liée 
à l’origine” Service de la qualié des 
aliments et des normes alimentaires, 
AGNS Division de la Nutrition et de la 
Protection du Consommateur/FAO

Roma/İtalya

M.Şakir Ersoy Profesör Galatasaray Üniversitesi İstanbul/Türkiye 

Gérard Ghersi Direktör Maison de l’Homme de Montpellier Montpellier/Fransa

Javier Sanz Cañada Araştırma direktörü CSIC Madrid/İspanya

Rachid Hamimaz Profesör IAV Hassan II Rabat/Fas

Annarita Antonelli Danışman CIHEAM/IAM de Bari Bari/İtalya

Maria Paola Rizo Hukuk Bürosu 
başkanı

WIPO Cenevre/İsviçre

Zafer Yaşar Araştırmacı Karaman Tarım İl Müd. Karaman/Türkiye

Sevim Gökyıldız İkinci Başkan Mutfak Sevenler Derneği İstanbul/Türkiye

Gonca Ilıcalı Uzman Türk Patent Enstitüsü Ankara/Türkiye
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 Sonuç Raporu

“Akdeniz Ülkelerinde Yöresel Ürünler, Coğrafi İşaretler ve 
Sürdürülebilir Yerel Kalkınma” 

Kurumsal Deneyim 

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve özellikle Prof.Dr.Yavuz Tekelioğlu ve daha sonra Prof. 
Dr. Selim Çağatay tarafından yönetilen Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi, CIHEAM-IAMM ile 
birlikte 2000’li yılların başından itibaren yöresel ürünler ve Coğrafi İşaretler üzerine ortaklaşa bir araştırma 
gerçekleştirmişlerdir. Bu girişim bu iki kurum arasında tarım gıda alanında yirmi yılı aşkın süredir devam eden 
bilimsel araştırmaların sonucudur. 

İnternet üzerinden ulaşılabilen bir raporda1 yer almış olan Akdeniz yöresel ürünleri: ortaya çıkış koşulları, 
etkinlik ve yönetişim biçimleri (PTM: CEE ve MG; Temmuz 2004’den Ağustos 2005’e) başlıklı bir ortak 
programın ardından, bu aynı araştırma ekibi gerek Coğrafi İşaretler gerekse bölgeler üzerine başka araştırma 
programlarında da kısmen bir araya gelmiştir. Örneğin Sinergi Avrupa programı, FAO ile birlikte siber-yöreler2 

sitesinin oluşturulmasını sağlayan “Dağ ürünleri” programı ya da Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
“Miraslar” araştırma programı. Bu programlarda Türkiye ile ilgili kesim Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi (Akdeniz Üniversitesi) tarafından, dolayısıyla Prof. Yavuz Tekelioğlu tarafından yönetilmiştir. Ayrıca 
andığımız Avrupa araştırma projelerine yapılan katılım dışında, Prof. Tekelioğlu ve ekibi yöresel ürünler üzerine 
durum etüdleri yapmakta ve yöresel ürünlerin değerlendirilmesi yoluyla yerel gelişim üzerine bir doktora tezini 
yönetmektedirler. Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü araştırma ekipleri için de aynı durum söz konusudur. 
Coğrafi İşaretlere ilişkin uluslararası seminerler bilim insanları, meslekten insanlar ve kurumsal otoriteler 
tarafından Akdeniz çevresi ülkelerinin yöresel ürünlerinin değerlendirilmesi ve tanıtılmasına yönelik kilometre 
taşlarını oluşturmaktadır. 

2008’DEKİ ULUSLARARASI SEMİNER, ÖZEL BİR AŞAMA

Akdeniz Üniversitesi ve CIHEAM-IAMM tarafından düzenlenen “Akdeniz ülkelerinde yöresel ürünler, Coğrafi 
İşaretler ve sürdürülebilir yerel kalkınma”konulu uluslararası seminer (Antalya, 24-26 Nisan 2008) bu işbirliği, 
araştırma ve eğitim faaliyetlerinin devamlılığı içinde yer almaktadır. Sözkonusu seminer bilim insanlarını, kamu 
ve özel sektör temsicilerini, sivil toplum kuruluşları ile üreticileri biraraya getirmiştir. Bu seminer çalışmaları son 
derecede verimli geçmiştir. “Antalya Deklarasyonu” bu yoğun çalışmaların temel sonuçlarını somutlaştırmıştır.
Seminerin gerçekleştirilmesindekid değerli destekleri nedeniyle Bakan Sayın Ertuğrul GÜNAY’ın şahsında T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Ankara’daki Fransa Büyükelçiliği ve İtalya Büyükelçiliği’ne, Akdeniz Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne ve CIHEAM-IAMM’’a teşekkür ederiz. 

Antalya bildirisi dönüm noktası

Bu seminerdeki çeşitli katkılar kalite ve kökenin işaretlenmesine ilişkin olan bu çalışma ağının artarak ilerleyen 
bir biçimde teşekkül ettiğini ifade etmektedir ve Akdeniz yörelerinden gelen gıda ürünlerinin değerlendirilmesi 
için ayırdedici bir tasarımın oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca sonuç olarak bu katkılar “Akdeniz 
gıda ürünlerine ilişkin Coğrafi İşaretler ve yerel kalkınma üzerine Antalya Deklarasyonu”na hayat vermiştir. 
“Antalya Deklarasyonu”nda yeralan vargılar bilhassa kapasitelerin güçlendirilmesine, bilginin, eğitimin ve pratik 
faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkindir: veri tabanları, araştırma programları, Coğrafi İşareti takip tertibatı, etiket. vs. 
Kökene bağlı kalitenin geliştirilmesi bakımından Akdeniz’in doğu ve güney ülkelerini desteklemek, sürdürülebilir 
bir kırsal gelişim girişimi içinde gıda çeşitliliğini değerlendirmeyi ve muhafaza etmeyi kolaylaştırmak bakımından 
kalite işaretleri vasıtasıyla yapılacak olan korumanın türlerine ilişkin stratejik tercihlere aktörlerin (üreticiler, 
şirketler, ithalatçılar, idareler, meslekler arası örgütlenmeler, vb.) de eşlik etmesini gerektirir. 
1. http://www.femise.org/pdf/ao2/FEM2235.pdf
2. http://www.cyberterroirs.org
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SEMİNERİN GENEL YAKLAŞIMI 

Güven varlıklarının yönetimi: ekonomik ve sosyal hususlar 

Kalite ve menşe işaretleri “güven varlıklarını”ı oluştururlar: Ürünlerin Coğrafi İşaretlerle işaretlenmesi niteleyici 
etkisi sayesinde tüketiciye güvence veren bir araçtır. Akdeniz ülkelerinin ürünlerinin korunmasına ve tanıtılmasına 
yarayan bu araç aynı zamanda kuzey-güney işbirliğini geliştirmenin bir aracıdır da. Tüm üretim sektörleri yöresel 
ürünler hazırlamaktadır ve bu ürünlerin çeşitliliği farklı faktörlerle açıklanmaktadır: Bu ürünlerin farklı yerel 
topluluklardaki kökenleri, Coğrafi dağılımları ve bir evsel üründen hakiki bir endüstriyel ürüne dek geçebilen 
üretim basamakları. 

Tarımsal-endüstriyel modelin yeniden ele alınması (gıda krizleri ve çevresel ve etik kaygılara bağlı alternatiflerin 
ya da yüksek bir sağlık güvenliğinin aranması) kalite hedefleri ve sürdürülebilir gelişim hedefleri arasındaki 
uyumluluk durumu üzerine düşünmeye yol açabilir. Ekonomik, çevresel ve sosyal zorunlulukları bütünleştiren bir 
dinamik Akdenizin güney ülkelerini harekete geçirebilir. 

Bununla birlikte, bir çok olgu bu Akdeniz mirasını ve onun gelişim potansiyelini tehdit etmektedir. Sözlü aktarımın 
kaybına yolaçan bir durum olarak halkın giderek kentleşmesinin ardından bilgi-becerilerde bir kayıp ve teknik 
kültürde bir azalma gözlenmektedir. Ayrıca yöresel ürünlerin, sağlık kurallarının bilhassa da “Avrupa hijyen 
paketi” gibi Avrupa Birliği kurallarının uygulanmasıyla birarada varolması da güçtür. Bu kural, geleneksel pratikler 
bakımından aykırılıklar içeren karmaşık ve zorlayıcı girişimlere işaret eder. Bu kuralların koyulması küçük 
zanaatkarların ve küçük yapıların yokolmasına katkıda bulunur, zira onlar pratiklerinin normalleşmesine yönelik 
artan gerekliliklere cevap vermek bakımından pek uygun değillerdir. Endüstriyel ağlar ya da bazı hükümetler ise 
piyasadaki konumlarını güçlendirmek için yöresel imgeyi kullanmaktadır. Nihayetinde, bazı dezavantajlı bölgeler 
meslekler arası yapılardan yararlanmamaktadır. Bu organizasyon noksanlığı kaliteli ürün ağlarının yaratılmasını 
güçleştirmektedir. 

Çiftçilerin ve küçük tarımsal gıda şirketlerinin organize olması ve geleneksel bilgi-becerilerini yeniden 
canlandırmaları için yerel düzeyde bir uzlaşma gereklidir. İnternet yoluyla satış ve yerel ağları kaybolduğuna 
inanılan ürünlerin yeniden gün yüzüne çıkmasına yardımcı olacak ilişki türlerini teşkil ederler. Böylece bu niş 
pazarları için, Coğrafi İşaretler yerel ve sürdürülebilir bir gelişimin stratejik bir konusunu oluştururlar.
Girişim meslekten kişilerin bir araya gelmesiyle organize edilmiş ve de gönüllü ve kolektif olmalıdır. Temelden 
yola çıkmak suretiyle, üretim şartnamesi aktörlerin tamamının uymayı taahhüt ettikleri kolektif bir sorumluluğun 
payandası haline gelir. Kamu güçlerinin işbirliklerini sektörün içinden ve dışından tasdiklemek (yasalar vb.) ve 
yöresel ürünleri ayağa kaldırmak bakımından açık bir rolleri vardır. Bu Coğrafi İşaretlerin oluşturulması ve iyi 
bir biçimde yönetilmesi bakımından bir çok yönetim ölçeğinin hesaba katılması gerekir ve bu yönetim ölçekleri 
sektörün organizasyonu ve yöresel organizasyon arasında etkin bir eklemlenmeyi de muhteva eder. 
Yörenin değerlenirilmesi sosyal ve ekonomik bir organizasyonu ve büyük endüstriyel şirketler ve süpermarketler 
bakımından bir konumlanışı gerektirir. Pazarlama tercihleri, tüketici davranış analizleri, koruma teçhizatları 
koordineli yönetim usüllerini ifade ederler. Bu seminer esnasında takdim edilen farklı Akdeniz çevresi ülkelerine 
ilişkin durum etütleri ve tanıklıklar ve dünya pazarı ve politikalarına ilişkin global analizler halihazırdaki reel 
dinamiğe tanıklık etmektedir. 

ÖRNEK OLAYLAR

Antalya’daki uluslararası seminer esnasında sunulan durum etütleri bir tartışma çeşitliliği sağlamıştır ve bu da 
hem Akdeniz tarım ve gıdası için belli sayıdaki konu üzerinde durmayı mümkün kılmış, hem de aynı zamanda 
ürün filyerlerinin, ürünlerin nitelendirilmesini ve hatta bütünlüğü içinde Akdenizin bölgesel bir nitelendirilmesini 
teklif etmek bakımından uygun olan yeni yönetim usüllerinin araştırılmasının gerekliliğine ilişkin gerçek bir 
gerekçelendirmenin vurgulanmasını mümkün kılmıştır. Akdenizin farklı ülkeleri (Fransa, İspanya, Portekiz, 
Türkiye, Fas, Lübnan) ölçeğinde yöresel ürün filyerlerinin yönetilmesi vasıtasıyla ortak özellikler ortaya çıkmakta 
ve bu özellikler menşe ürünlü Akdeniz tarımının ortaya çıkışı ve sürdürülmesi sürecinin analizine ilişkin bir ölçü 
oluşturmayı sağlamaktadır. 

Tarım ve gıdaya ilişkin konular 

Ortak sorunlar bakımından, tarımsal ürün krizlerini üretici sistemin doğal ve maddi koşullarına saygılı gıda 
ürünlerini daha büyük sayıda sunmak suretiyle aşma iradesi doğmaktadır. Ayrıca bu, tüketim krizine karşı 
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da kendini bir dışlama süreci yoluyla ifade etmeyen, fakat daha ziyade tarih içinde bazı Akdeniz ülkelerinin 
demografik ve sosyal dengesini sağlayan gıda çeşitliliğinin araştırılması yoluyla ifade eden bir yanıttır. Bu hususta, 
et ve süt bazlı batı modeli gibi doğal türler ve kaynakların oldukça tüketici bir modelini kopya etmek suretiyle 
gıda tüketiminin standardizasyonuna yönelik girişimler Akdeniz bölgelerinin dengesi için çok tehlikeli olur. Bu 
bölgeler kaynakların noksanlığı ya da bilhassa onların tükenme riski bakımından bu gıda modelini genel biçimde 
benimseyemezler. Buna karşı, yöresel ürün filyerlerinin nitelendirilme süreci, nihayetinde Akdeniz ortamına uyum 
sağlamış olmuş ve genellikle çok eski olan uygun üretim sistemini ve üretim potansiyellerini tahrip etme riski 
taşıyan potansiyel bir çevresel krizin aşılmasını sağlar. Yöresel ürün kolları hakkındaki araştırmalara çoğunlukla 
bu tanımlardan ve bu teşebbüslerden doğan ürünleri en iyi şekilde degerlendirmek suretiyle kaynakların yeniden 
oluşturulmasının hesaba katılması olgusu eşlik etmektedir. Yöresel ürün filyerlerinin çevresel olarak yönetilmesi, 
Akdeniz kültürlerinin karakteristik ve temel olarak geçmişten miras kalmış sosyal dokusunu tümüyle korumak 
suretiyle, temel olarak Akdeniz’e kendi doğal ortamıyla, ekonomik ortamıyla daha uyumlu bir gelişim perspektifi 
sağlardı. 

Gıdanın endüstriyel gelişimi günümüzde büyük ekonomik ve sosyal dengesizliklere ait “kartopu” olgusunun 
yol açtığı bir güven krizini de meydana getirmektedir. Bu büyük ekonomik ve sosyal dengesizlikler bölgeleri ve 
onların tarımsal ve tarımsal-gıda girişimlerini etkilemektedir. Etiketleme bu güven krizlerini aşmayı mümkün 
kılar. Tabii şayet onların idaresini sağlayan yönetim modelleri üretim ve tüketim krizlerini daha doğduğu yerde 
engellemek bakımından arızalar ve icatlar karşısında yeterince cesur ve dikkatli ise. Toplum bazen yönetim 
usüllerinden daha hızlı gelişmektedir ve tepki eksikliği nedeniyle meydana gelen gecikmeler bu etiketleme 
sistemlerinin yönetimini geliştirmek ve bulmak bakımından kamusal aktörleri gerekli kılmaktadır. 

Nihayetinde, yöresel ürün üretim kolları, bu kolların gelişiminde hiçbir zaman tümüyle hesaba katılmamış olan 
bölgeler bakımından sorun taşımaktadır. Bölge, etiketleme sürecinin merkezindedir ve genellikle zengin, orjinal 
ve hatta istisnai kaynaklardan yararlanmaktadır. Beşeri faktör bu kaynaklara onlardan değerli bir şey ve yöresel 
ürünün güçlü bir karakteristiğini yaratmak üzere zaman içinde hakim hale gelmiştir.

Yöresel nitelendirmenin gerekçeleri: değişken nedenler ve daha ortak olan 
diğer nedenler

İncelenen durumlardaki ana sorunsal, genellikle bir tanımaya ya da bir tanıma politikasına doğru hareket eden 
bölgesel süreçler üzerine yöneltilmektedir. Takdim edilen farklı durumlardaki bölgesel süreçlerin hareket noktası 
genellikle özgün ürünlerin yerelleşmiş üretimini meydana getirmiş olan kültürel üretimdir3. Gerçekten de, tarihsel 
şekil ve paylaşına bilgiler yerelleşmiş üretimlerin tesisinde ve dolayısıyla da aynı zamanda bu tipik ürünlere 
sahip olan bölgelerin tesisinde zorunlu bir çift kutup oluşturur. 

Bu fikir Obruk4 peyniri örneği vasıtasıyla resmedilmiştir. Ürünün olgunlaşma zamanı aynı zamanda göçebe 
pratikler üzerine inşa edilmektedir. Bu dağlar diyarı, otlaklara ve bitkisel oluşuma saygılı bir ürününün elde 
edilmesine imkan vermektedir. Yörenin orijinal niteliğini tamamen muhafaza etmek suretiyle kültürel pratik doğal 
ortamın korunmasının temel gerekçesi haline gelmektedir. Olgunlaşma tipik karakteristikler taşıyan doğal bir 
mağaranın içinde, bu ürünlerle ilgililenen halkların göçebe sisteminin bağrında gerçekleşir. Burada Akdeniz’e 
özgü gerekliliklere uyum sağlamış olan bir tarımın hizmetindeki kültürel pratiklerin temel rolü algılanmaktadır. 

Bazen de, çobanlığa dayanan köylü kültürü bir politik iradeyle birleşir. Bu durum bir kamu kurumu tarafından teşvik 
edilen yerel pratiğin organizasyonel olarak üretilmesini sağlar. Ulusal ve yerel sorunların biraraya gelmesinden 
ileri gelen bir köken adlandırmasının oluşturulmasıyla birlikte 80’li yılların ortasında Korsika peynirlerinin5 
arzettiği durum budur.

Görece stabil bir biçimde zaman içinde yeniden üretilmesi gereken bir yöresel sistemin kapasitesinin gösterilmesi 
sözkonusu olduğunda sürdürülebilirlik sorununa yaklaşmış oluruz ve bu sorun Akdeniz tarımının meselelerinden 
birisidir.

3. L. Berard, Ph. Marchenay (2008) Les produits de terroir sont des facteurs de développement: quelles en sont les conditions d’émergence et d’efficacité ?, conférence 
introductive du séminaire international Les produits de terroir, les indications géographiques et le développement durable des pays méditerranéens, 24-26 avril, Antalya, 
Turquie.
4. Z. Yasar (2008) Turquie  : Fromage Obruk, séminaire international Les produits de terroir, les indications géographiques et le développement durable des pays 
méditerranéens, 24-26 avril, Antalya, Turquie
5. R. Bouche (2008) Fromages corses.
6. J. Fanet (2008) Territoires et vins languedociens. (ibidem)
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Özgün ürünlerin ticarileşmiş üretim aşaması tam da uzun zamandan bu yana mevcut olan sistemin dengesini 
etkilediği zaman sürdürülebilirlik sorunu kısmen gündeme gelir. Sürdürülebilirlik karakteri genellikle ürünlerin ve 
bu türden tarımı barındıran bölgelerin tarihsel boyutuna kayıtlıdır. İster Languedoc bağcılığı6 içinde kayıtlı olan ve 
temel olanın Avrupa ve dünya ölçeğinde tanınmış ve tanınabilir global bölgesel ölçekte bir bağcılığın mekansal 
yapılandırmasını gerçekleştirmek olduğu Roma tarihi olsun, ya da yalnızca onunla global bir sistem oluşturan 
Arganeraie bölgesinin7 durumu olsun, Akdeniz’in yerel üretici sistemleri kırılgan kalmaktadır. Arganeraie çok 
eski zamanlar içinde oluşturulan bir köy sistemini tümüyle işe katmak suretiyle kaynakların sürekliliği üzerinde 
rol oynayacak bir sistemin kapasitesini resmetmektedir. Bir “Argan”8 kaynağının işletilmesi üzerine dayanan 
köy sistemi yerel halktan bir üçüncü kişiye ormanın idaresi çevresinde bir faaliyet sağlar. Tarihsel karakteri 
itibariyle sürdürülebilir olan bu üretici sistem, talep artışının bu ekosistemi altüst etmesi varsayımında özellikleri 
ve dolayısıyla sürdürülebilirliğini kısmen yitirebilir. Bu üretici sistemin kırılgan karakterinin farkındalığına doğal 
ortamın ve bilgi-becerilerin etkin bir muhafazası da eşlik etmediği takdirde fiyat etkileri dengesizliğin taşıyıcıları 
olabilirler. Bu iki örnekten hareketle, yöresel ürünlerin globalleşmesine ilişkin arz ölçeğinde değil fakat talep 
ölçeğinde mevcut olan riskleri ortaya koyabiliriz. Akdeniz tarım sistemi içinde zamanda ve mekanda istikrarlı 
hale getirilecek ya da korunacak kapasiteye ilişkin olarak, bu kapasitenin sürdürülebilirliğinin ortaya konulması 
kaçınılmazdır. Yerel özellikleri özgünlükleri ve dolayısıyla sistemlerin kırılgan karakterini de artırdığı bilindiği 
takdirde, çok büyük olasılıkla takdim edilen üretici sistemlerin kısa vadeli meselesi bu sürdürülebilirliktir. 
Gerçekten de yerel özellikler bazen yüzyıllarca muhafaza edilebilmişlerdir, zira yerel gerekliliklere oldukça 
adapte olmuşlardır. Günümüzde ise, bu boyutun ihtiyari ya da gayri ihtiyari olarak unutulması Akdeniz tarımı 
için gerçek bir risk teşkil eder. İşte bu durum yerel özellikleri hesaba katan ve yakın bir gelecekte bu özelliklerin 
gerekli yeniden üretimlerini dikkate alacak olan türden bir etiketleme formu bulmanın neden gerekli olduğunu 
tamamen ortaya koyan bir şeydir. 

Bir ortak nokta: harekete geçirilen ya da potansiyel olarak varolma yolundaki bölgesel kaynaklar 

Bölgesel kaynak yakın zamanlarda geliştirilmiş bir kavramdır9 ve bu kavram sosyal bir kaynak yatırımı ve bir 
bölge için maddi ya da gayri maddi bir potansiyel sunma imkanı arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Söz konusu olan 
şey, organizasyon bakımından bir avantajın ya da tamamen başka türden avantajların (doğal, organizasyonel 
kaynaklar) inşası üzerinde ortaya çıkabilen maddi bir zeminden itibaren aktörler tarafından manipüle edilen bir 
konudur. Yöresel ürünlerin gelişim durumlarının çoğunluğunda, köken kaynağı uzamı ve onu oluşturan ürün 
ve aktörler arasında güçlü bir bağ yaratmayı sağlayan çevresel unsurlar olarak değerlendirilen kaynakların 
harekete geçirilmesi vardır. Kimi durumlarda kaynakların yaratılması yöresel tarım sistemindeki deneyimlenmiş 
bir mekan biçimiyle ilgili olan bir bölgesel işaret çevresinin oluşmasını sağlayan gelişim biçimidir.

Bazı durumlarında, yöresel ürünlerin ortaya çıkışında kaynakların rolü kolayca algılanmaktadır. Porto şarapları10 
ve zeytinlik [oliveraie]11 gelişimi örneği, yerelleştirme güçlükleri olmayan bir kaynağı göstermektedir, bir yandan 
Porto şarabının gelişmesini sağlayan özel bir bağ çubuğu üzerinde temellenen diğer yandan makul bir çeşitlilik 
kombinasyonu sayesinde yeniden üretilebilir genel kaynaklar etrafına üretici bir sistem yerleştirmeye dayanan 
bir gelişim sözkonusudur. Bunlar özgün bir yöresel sistemle ilişkilendirildiğinde, yerelleştirme güçlükleri belirleyici 
hale gelir ve bir “teminat” biçimini de alırlar. Böylece Porto şarapları çevresinde, aynı şekilde bu üretici sistemin 
köysel karakterinin çevresinde ve zeytinyağının çevresinde köysel bir boyut bulunur, fakat biz bu perspektifi 
Lübnan12 için gösterilen örneğe dek genişletebiliriz. Bu ülkede Lübnan’da sunulan farklı kültürler arasında bir 
birliktelikle karşılaşırız. Köysel boyut karşılıklı kullanımlarının bağlamlarına göre bölgesel kaynakların tesis 
edilmesini sağlayan ve doğal olduğu kadar turistik de olan bir değer yaratmayı mümkün kılar. 

Bu nedenle yerelleşme kısıtları kaynağın çok kısıtlı kullanımına ortak olabilir. Sunulan durumların büyük bir 
çoğunluğunda, Türk Obruk peynirinde olduğu gibi yöreye en iyi şekilde adapte bir hayvan cinsi bulmaktayız. 
Vakfedilen bu kaynaklar bitkiler sayesinde, yaz aylarına dayalı göçebe hayvan yetiştiriciliği sisteminin 
gerçekleştirilmesini mümkün kılmkata ve de ürünün gelişimini ve iyileştirilmesini sağlayan doğal bir mağaranın 
varlığıyla bütünleşmektedir. Ürünün eşsiz karakterini artıran şey bir kullanıma vakfedilen özel hakiki kaynaklardır. 
Doğal yöre aynı zamanda argan yağı ve Languedoc bağcılığı örneğinde de koşuttur. Bu kaynağın çok eski 
karakteri günümüzde üretici sistem dinamiği içinde yeniden değerlendirilme eğilimindedir. Aynı zamanda 
bölgesel kaynakların daha güçlü bir şekilde sektörleşmesi riski de mevcuttur, örneğin İspanyol zeytinyağı ve 

7. A. El Aich (2008) Maroc : Huile d’Argan. (ibidem) 
8. Ce système se caractérise par une multitude de produits issus des arganeraies, l’huile, la viande, le miel, l’orge.
9. La typologie des ressources est reprise de Peyrache-Gadeau V. Pecqueur B., (2004) les ressources patrimoniales : une modalité de valorisation par les milieux 
innovateurs de ressources spécifiques latentes ou existantes, in Ressources naturelles et culturelles, milieux et développement local R. Camagni, Maillat D., Matteaccioli 
A. (eds), Neuchâtel, Suisse, 71-89.
10. M.R. Lucas (2008) Portugal, vins de Porto. (ibidem)
11. J.S. Canada (2008) Espagne : Huile d’olive(ibidem)
12. F. Asmar (2008) Liban : produits de terroir et eco-tourisme. (ibidem)
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Porto şaraplarında da sözkonusu olduğu gibi, bu durum mekanlaştırma güçlüklerinden göreli bir bağımsızlaşma 
ve mekansal olarak daha geniş bölgelerde yetiştirilebilen daha az özgün karakterli ürünler arzetmek suretiyle 
yöreyi aşma riski taşımaktadır. 
Yöresel sistemlerde, bölgesel karakterli kaynakların mevcudiyeti süreklidir. Farklı sistemleri birbirinden ayıran 
şey, kaynağın bir yandan az çok önemli yerelleştirme güçlüklerine göre statüsüdür ve diğer yandan tekli ya da 
çoklu kullanım statüsüdür. Buna karşın bölgesel boyut ve bu boyutun dinamiği yöresel sistemlerin gelişimi için 
gerekli koşullardır, fakat orada da dinamiğin doğasını farklı aktörlerin yerelleşme derecesiyle ilişkiye sokmak 
gerekir. Aynı şekilde sistemin süreklileştirilmesi ve orta vadedeki perspektifinin oluşturulması da kaçınılmazdır.
 
Bölgesel bir kökenin araştırılması ve bu araştırmanın hedefleri 

Seminer esnasında sunulan örnek olaylar bölgesel dinamiğin yarattığı ya da tarihin mirası olan bir kökenin 
araştırılması ortak paydasına sahiptir. Bölgesel bir kökenin araştırılmasının iki hedefi olabilir, ya bölgenin 
karakteristikleri ve onların kaynaklandığı ürünlerin karakteristikleri arasındaki en iyi ilişkiyi gerçekleştirme bakış 
açısı, ya da bölgesel kökenin niteliksel ve niceliksel olarak bölgesel gelişime temel olabilmesi bakımından 
yeterince önemli sayıdaki aktörleri dahil etmek. Durumların çoğunda, bu iki hedefin bir birleşimi meydana 
gelmektedir ve bölgeye gelişmenin hizmetindeki sosyal ve ekonomik büyümenin oluşturulması imkanını 
sağlamaktadır. Bölgesel köken cesaretlendirici bir perspektiftir, tabii ancak bir globalleşmeye doğru gitmeyi 
sağladığı ölçüde, farklılığın bir tür globalleşmesini13 yönettiği ölçüde. Bu köken stratejik bir manivela olarak 
değerlendirilebilir, tüketiciler tarafından olduğu kadar üreticiler tarafından da gerçekten tanınan kaynaklar 
sayesinde somutluk kazanabilir. Ayrıca günümüzde globalleşme olgusunun hakiki bir perspektifini oluşturan bir 
nokta olarak kaynakların bilişsel boyutu vasıtasıyla daha da ustaca gerçekleştirilebilir14. Bu bölgesel kökenin 
ancak ve ancak kaynaklar bu kökeni makul kılacak biçimde konumlandırıldığı zaman anlamı vardır ve ancak o 
zaman anlam üreticidir. Örneğin, üretici sistemin üretimi içinde bilişsel bir biçimde perspektifi oluşturulmuş hakiki 
değerli şeyleri, bilgi-becerileri alabiliriz. Aynı şekilde, pazarlamanın gerçekleştirilmesi vasıtasıyla, bilişsel boyut 
yöresel bir ürün tüketmek isteyen tüketiciye gereken bir bilgi ile ifade edilebilir. 

Bu köken aynı zamanda kaynakların sürdürülebilirliğini de sağlamalıdır. Sürdürülebilirlik sorunu çevresel ve 
doğal bileşeni içinde yalıtık olarak değerlendirilmemelidir, bu yalnızca çevresel sürdürülebilirliğe değil fakat aynı 
zamanda, bölgelerin mekansal, sosyal ve ekonomik bir sürdürülebilirliğine de bağlı olan temel bir sorunsaldır. 
Türk peynir üretimi örneği vasıtasıyla (Obruk), yaz sistemini yeniden ele almamak üzere sürdürülebilir bir biçimde 
değerlendirilen kaynakların tamamının dengeye oturtulmasının önemini algılıyoruz. Sosyal yapı sürdürülmek 
zorundadır ve günümüzde bu üretici sistemi karakterize eden şey bu sosyal oluşumdur.

Yöresel ürünlerin en iyi şekilde mekansallaştırılması ve paradoksların çözümü için aktörlerin rolleri 

Üretim mekanları dinamik olmak zorundadır ve aynı zamanda paylaşılan bir değer tahmini üzerine dayanan 
“disiplinli bir rekabet”in içine alınmış olmalıdır. Bu rekabet aynı zamanda kalitenin inşa kurallarına uyulması 
suretiyle, disiplinli bölgelerin bağrında olmak suretiyle küresel rekabete de cevap verecektir. Sonuç olarak yerel 
ölçekte ortak biçimde kabul edilen bir kaliteyi ve aynı zamanda bu süreçler tarafından bölge seviyesinde ilgili 
aktörlerin tümü için bir yatırımı ortaya koyan şey bu değer tahminidir. Herkese yararı olan ortak bir varlığın 
üretilmesi için kolektif olarak düzenlemek suretiyle ve bununla birlikte bireysel tekillikleri de inkar etmeksizin 
menşe bölgenin görünürlüğünü güçlendirmek bakımından aynı yöne bakmanın bir üreticiler topluluğu için 
zorunlu olduğu sunulan örneklerden anlaşılmaktadır. İşte bu anlamda paylaşılan ve herkesin yararına olan 
değerler	etrafındaki	disiplinli	bir	rekabetten	bahsediyoruz.	Şayet	yerel	bölgelerden	gelen	ürünleri	gerçekten	ya	
da suni olarak yerelliğinden çıkarmak (ki bu bir paradokstur) istemiyorsak, yöresel ürünlerin en iyi biçimde 
mekansallaştırılmasının araştırılması zorunlu bir aşamadır. Languedoc bağları örneği yerel olarak tanımlanan 
bağlardan farklı adlandırmaların zenginliğini oluşturan tekilliklerin içeriden bir şekilde korunduğu daha global bir 
kimliğe doğru yapılan bu türden bir geçişin bir kanıtıdır. 

Tüketim mekanları “daha standart” ürünlerin durumunda olduğu gibi, yayılımlarının “mekansal uzanımı” itibariyle 
dinamik olmalıdırlar. Yeni piyasalara erişmek için mesafeden kurtulmak, yöresel ürünlerin daha global bir ölçekte 
en iyi şekilde okunurluğunun bir kanıtıdır. Aktörlerin arzuları çoğul olabilir, fakat tüketim mekanlarında ürünün 
bilişsel yayılımı günümüzde temel bir değer teşkil eder. Bu tüketim mekanları aynı zamanda günümüzde üretim 
bölgelerinin turistik boyutunun ürünler ve tüketicileri karşılaştırmayı sağlaması ölçüsünde bizzat üretim bölgeleri 

13. J.L. Rastoin (2004) Et si l’on allait vers une mondialisation de la différence, conférence comprendre les agricultures du monde, Marciac, 6 Mai, édition la mission 
agroscience.
14. Dedeire M., Tozanli S., (2007) Les paradoxes des distances dans la construction des identités alimentaires par acculturation, Revue Anthropology of food, http://
aof.revues.org/sommaire1732.html
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seviyesinde de ulaşılabilir haldedir. Dolayısıyla bu durumda mesafeden kurtulmak ürün bölgesinin en iyi şekilde 
tanınması sayesinde ürün kalitesi hakkındaki belirsizliğin azaltılmasına olduğu kadar, öte yandan da üreticiler 
için de pazar ve beklentilerinin en iyi şekilde tanınmasına işaret eder. Yöresel ürünlerin çağdaş toplumların gıda 
tasviri içinde önemli bir güce sahip olması ölçüsünde kalite algı sorunlarını ihmal etmemek gerekir. 

Yöresel ürünlerle ilgilendiğimizde nihayetinde bir tür hareketlilik paradokslarıyla karşılaşırız. Paradoks ürünlerin 
ya da bu ürünlerin tanınmasının bölgesel bir “gel git”inin bulunmasındadır, zira yöresel ürünler giderek menşe 
bölgelerinin dışında tanınmakta ya da teşhis edilmektedirler. Yöresel ürünlerin yerel kültürün meyvesi olması ve 
menşe bölgenin içinde pratik olarak ortak bir statüye sahip olmaları tarihsel bir vakadır. Bu ürünler bunun dışında 
tanınmaya başladığı zaman ise, bazen yabancı da olan yeni tüketiciler tarafından mal edilirler. Yerli olmayan 
halklara yerel bir ürün verme olgusu tahmin etmenin ya da hükmetmenin sözkonusu olduğu beklenmedik etkiler 
doğurabilir. Yöresel ürünlerin yerel yönetimi çok eski bir üretici sistemin sürdürülebilirliğini yeniden gündeme 
getirmemek üzere masaya yatırılması gerekecek olan gelecekteki bir meseledir muhtemelen.

Sunulan farklı durum etütleri bölgelerin hizmetindeki yerel kolların yönetim usül ve mevcutlarının gerçek bir 
görünürlüğünü arzetmektedir. İncelenen bölgelere göre kamu yönetim sistemleri göreli olarak farklı olsalar 
bile, ürünlerin ve kaynakların bölgesel nitelendirilme hedefleri yerel bir üretici sistemin sürdürülmesi için gerekli 
safha gibi görünmektedir. Yöresel ürünlerin sürdürülmesine aynı zamanda tarımsal-gıdanın yakın tarihinde 
çok sık olarak gözlemlenen bir yersizleştirmeye bağlı riskler eşlik eder. Bölgesel köken, kaynakların ortaya 
koyulmasının yalnızca aktörlerle ilişki halinde olarak değil fakat üretici sistemin coğrafi ve mekansal karakteriyle 
de ilişkili olarak mümkün olması varsayımında, çözümlerden birini oluşturur. Kimi durumlar gelişimi sürdürmek 
bakımından yeterince güç olan bir kökene yer veren mekanlar ve bölgeler arasındaki bu ilişkiyi göstermektedir. 
Kısacası, yöresel tarımları ekonomik, sosyal, politik ve çevresel olarak her bakımdan bilhassa kırılgan olan ve 
de özgün olan tarımları bakımından günümüzde umut taşıyıcı olan bir Akdeniz ölçeğinde değerlendirdiğimizde 
sürdürülebilir bir gelişim sözkonusudur.
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“Akdeniz Gıda Ürünlerine İlişkin Coşrafi İşaretler ve 
Yerel Kalkınma Üzerine” 

Antalya Deklarasyonu
Akdeniz Üniversitesi/Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi ile 

MAYZEM/Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, “Akdeniz Ülkelerinde Yöresel 
Ürünler, Coğrafi İşaretler ve Sürdürülebilir Yerel Kalkınma” konulu uluslararası 

bir seminer düzenlemişlerdir. Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nin 15. kuruluş yıldönümü ve birkaç yıldan beri sürdürülen araştırma 
çalışmaları ile uluslararası işbirliği programının devamı olan bu seminer, 24-26 

Nisan 2008 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Seminer, bazı ulusal ve 
uluslararası kuruluş temsilcileri ile 10 Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden gelen yüzü 

aşkın katılımcıyı bir araya getirmiştir.

Tarım ve gıdanın, küreselleşen dünyamızdaki temel rolü, MAYZEM üyesi ülkeler 
Tarım Bakanları’nın, 4 Şubat 2008 tarihinde, İspanya’nın Saragoza kentinde 

gerçekleştirilen 7. toplantısı sırasında bir kez daha vurgulanmıştır. Akdeniz tarım 
ve deniz ürünleri kalitelerine bağlı sorunlarla ilgili işbirliğinin sürdürülebilir 

kalkınmanın aracı olarak güçlendirilmesi Bakanlar tarafından özellikle tavsiye 
edilmiştir.

Seminer katılımcıları:
Akdeniz ülkeleri tarımının, demografik gelişme, iklim değişikliği ve temel tarımsal 

girdilerde yükselen fiyatlar gibi, karmaşık küresel sorunlarla karşı karşıya olduğuna 
ve tüketicilerin iyi bir izlenebilirlikle güvence altına alınmış kaliteli ürünler tercih 

ettiklerine;

Sahip oldukları tarımsal becerileri, besinsel mirası ve biyoçeşitlilik zenginliklerine 
rağmen Akdeniz ülkelerinin günümüzde, çevre, ürün tedariki, g›da güvenliği ve 
Akdeniz beslenme modelinin korunması açısından çok önemli olumsuz baskılarla 

karşı karşıya kaldıklarına;

Coğrafi İşaret sertifikasyonunun, Akdeniz Havza’sında sürdürülebilir kalkınmanın 
hızlandırılmasında önemli bir adım olduğuna ve öz ve doğal kaynakların ve yerel 

becerilerin güzel bir bileşimi olan “yöresel/yerel kültür” temeline dayanarak alternatif 
stratejilerin oluşturulmasında kullanılmaları gerekliliğine;
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Bu uyumlu yöresel sinerjinin Avrupa-Akdeniz tarım ve gıda işbirliği çerçevesinde 
güçlendirilmesinin gereğini öngörerek, tarım, gıda ve kırsal alanda sürdürülebilir 

kalkınmaya destek sağlayacak politikaların koordinasyonuna inanmaktadırlar.

Bu bağlamda, “Terroirs de la Méditerranée/Akdeniz yöreleri” adı altında ortak bir 
sinyalizasyonun (işaretlemenin) uygulamaya konulmasını önermektedirler.

Bu strateji Akdeniz Havzası’nd:
• Akdeniz yörelerinin kültürlerinde kök salmış ve izlenebilirliği olan, kaliteli mal ve 

hizmetlerin üretim ve tüketimlerinin uluslararası pazarlarda geliştirilmesini
• Yaratılan değerin korunmasını, arttırılmasını ve hakça paylaşımını

• Kültürel zenginliklerin değerlendirilmesini ve gelecek nesillere aktarımını
• Doğal ve yerel beşeri kaynakların ve biyo-çeşitliliğin korunmasını

• Katılımcı yönetişim mekanizmalarının tanıtımını amaçlamaktadır.

Bu nedenle, 
• Coğrafi kaynağa göre tanımlanan ürün ve hizmetlerin farklılaştırılması ve 

pazarlanması için gerekli araçların kullanılması;
• Akdeniz Havzası Coğrafi İşaretlerini içeren dinamik bir veri bankasının 

oluşturulması;
• Üreticiler ve ticari dağıtım kanallarının örgütlenmesi için gerekli kapasitelerin 

güçlendirilmesi;
• Ağ şeklinde organize edilmiş, araştırma ve yenilikçi eğitim programlarının 

tanımlanması ve gerçekleştirilmesi;
• Akdeniz Havzası yemek kültürünün tanıtılması amacıyla tüketicilerin 

bilgilendirilmesi ve eğitilmesi;
• “Terroirs de la Méditerranée-Akdeniz Yöreleri” girişiminin meslek ve devlet 

kuruluşlar› nezdinde tanıtılmasıyla ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi,
• Ve bu deklarasyonun içerdiği öngörülerin uygulamaya konulması ve izlenebilmesi için 

gerekli öğelerin ortaya çıkartılması için gerekli çabalar harcanmalıdır.

26 Nisan 2008, Antalya/TÜRKİYE

Antalya Deklarasyonu
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TÜRKİYE VE DİĞER AKDENİZ ÜLKELERİNDE COĞRAFİ 
İŞARETLER, SOSYO-EKONOMİK HAREKETLİLİK VE 

BİYO-KÜLTÜREL ÖZVARLIK

16 - 18 Aralık 2010, Antalya

2. ULUSLARARASI ANTALYA COĞRAFİ İŞARETLER SEMİNERİ
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SEMİNERİN TAKDİMİ

Bu seminer, 24-26 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilen “Akdeniz ülkelerinde yöresel ürünler, Coğrafi İşaretler ve 

sürdürülebilir yerel kalkınma” konulu I. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Seminer’inin devamı niteliğinde olup 

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi ve Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü 

(CIHEAM-IAMM) tarafından düzenlenmiştir. Türk Patent Enstitüsü, Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO, 

Cenevre), Fransa Büyükelçiliği, İtalya Büyükelçiliği ile birçok Türk tarım gıda firmaları tarafından desteklenmiştir. 

Seminer çalışmalarıyla paralel bir de Akdeniz ülkeleri yöresel ürünler fuarı düzenlenmiştir. 

Seminerin amacı, Coğrafi İşaretler ve nüfus hareketleri arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri inceleyen, kültürel 

değiş-tokuş ve ekolojik biyo-çeşitliliğin Coğrafi İşaretler ile korunmasına yönelik çalışmaları biraraya getirerek, 

konuyu farklı boyutları ile derinlemesine ele almaktır. 

Konunun sözü edilen farklı boyutları tüketici davranışlarını, Coğrafi İşaretlerin kurumsal ve yasal çerçevesini ve 

gıda sistemi kapsamında aktör stratejilerini de içermektedir. Aynı zamanda, yöresel ürünler ve Coğrafi İşaretlerin 

biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyo-kültürel özvarlığın devam ettirilmesi üzerindeki etkileri de tartışılacaktır.

Seminer organizasyonu konunun çok boyutlu olmasını dikkate alarak multi-disipliner bir yaklaşımla, ekonomi ve 

işletmecilik bilimlerinin yanı sıra, sosyoloji, antropoloji, tarih-coğrafya, psikoloji dallarını da dikkate alacak şekilde 

düzenlenmiş, Akdeniz araştırma ve işbirliği ağınının güçlendirilmesine odaklanmıştır.

Türkiye dışında 13 ülke, 5 uluslararası kuruluş ve 40’ın üzerinde yabancının katıldığı Seminerde 9 oturum yer 

almış ve 37’si yabancı 5’i Türkiye’den 42 bildiri sunulmuştur. 

Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi düzenlemiş bulunduğu İkinci Uluslararası Antalya Coğrafi 

İşaretler Semineri ile sürdürülebilir kalkınmanın önemli araçları olan Coğrafi İşaretler uygulamasının Türkiye’de 

gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
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Seminer Programı 

16 Aralık 2010

Açılış konuşmaları

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Seminer Organizasyon Komitesi Başkanı
Doç. 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
Leo Bertozzi, Origin Cenevre İsviçre
Alexandra Ognov, Köken ve Kalite Ulusal Enstitüsü (INAO)
Prof. Dr. Vincent Dollé, CIHEAM-IAMM – Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü Müdürü
Dr. Emilie Vandecaelere, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
Violetta Jalba, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Temsilcisi, (WIPO)

Kahve molası

1. Oturum Başkan: Prof. Dr. Fulya Sarvan (Akdeniz Üni.) 
Tartışmacı: Dr. Didier Chabrol (CIRAD/Paris)

Kurumsal bakış açısından Coğrafi İşaretler
Violetta Jalba (WIPO): Coğrafi İşaretlerin Korunmasında Uluslararası Yasal Çerçeve
Prof. Dr. Corrado Giacomini (Parma Üni.İtalya): Konumları, Kapladıkları Alanlar, Sosyal ve 
Kurumsal Açıdan Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler
Leo Bertozzi (Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, Reggio Emilia): Parmigiano-
Reggiano Peyniri: Pazar ve gelenek arasında kalmış bir Menşe İşareti
Emilie Vandecaelere (FAO İtalya): Yerel Kaynakların Korunması ve Bölgesel Kalkınmada 
Coğrafi İşaretler ve Kurumlar: Saha Çalışmalarının Getirdiği Öğretiler 
Serap Tepe (TPE Ankara): Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Önemi

Öğle yemeği molası

2. Oturum Başkan: Prof. Dr. Laurence Bérard (CNRS)
Tartışmacı: Dr. Jean-Pierre Boutonnet (INRA/Montpellier)

Biyolojik çeşitlilik ve çevre koruması açısından Coğrafi İşaretler 
Prof. Dr. Roland Pérez: Elinor Ostrom’un Kuramsal Çerçevesi Işığında Biyo-kültürel Özvarlığın 
Korunması ve Doğal Kaynakların Yönetimi 
Dr. Mohamed Ater  (Université Abdelmalek Essaâdi Fas): Jbala (Rif) Bölgesinde Tarımsal 
Çeşitlilik ve Eko-Sistemler
Yrd. Doç. Dr. Demir Özdemir (Adnan Menderes Üni.), Yrd. Doç. Dr. Eren Durmuş (Akdeniz 
Üni.): Türkiye’de Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları Koruma Çalışmalarına Destek Önerisi: 
Denizli ve Gerze Örneği
Pascal Lachaud (FNAB/Fransa): Organik Toplu Lokantacılık ve Bunun Yöreler, Biyo-Çeşitlilik 
ve Su Kaynakları Kullanımı Üzerindeki Etkileri : Bu Girişimin Ekonomik Yararları 
Véronique Desbois: Zeytin Kültürü Bilgi Birikiminin Yeniden Harekete Geçirilmesi ve Biyo-
çeşitlilik

Kahve molası 

3. Oturum Başkan : Prof. Dr. Mehmet Şakir Ersoy (Galatasary Üni.) 
Tartışmacı: Marc Dedeire (Montpellier III Üni.Fransa)

Coğrafi İşaretlerin değerlenderilmesinde yöreler ve toplu eylemler 
Doç. Dr. Théodosia Antopoulou (Pantheon Üni.Atina Yunanistan): Coğrafi İşaretler ve 
Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: Özvarlığın Değerlendirilmesinde Zımni Eşgüdümden Toplu 

9:00-10:00

10:00-10:15

10:15-12:15

12:15-14:00

14:00-16:00

16:00-16:15

16:15-18:30
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Eylemlere Geçiş Zorluğu
Prof. Dr. Zoubida Charrouf  (Mohamed V Üni.,Rabat Fas): Argan Yağı: Afrika Kıtasının İlk 
Coğrafi İşareti
Prof.Dr. Valériano Rodero Gonzalez (Salamanca Üni.İspanya): Kırsal Bölgelerin 
Kalkınmasında Kaliteli Gıda Ürünleri Üretiminin Önemi 
Prof. Dr. Daniel Coq Huelva (Seville Üni.İspanya): İspanya Andaluzi Bölgesinin Menşe İşaretli 
Estepa Zeytinyağı
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu (Akdeniz Üni.), Dr. Rana Demirer (Akdeniz Üni.): Türkiye’de Coğrafi 
İşaretler: Ezine Peyniri Örneği

Yöresel Ürünler sergisinin açılışı ve kokteyl

17 Aralık 2010

4. Oturum Başkan: Prof. Dr. Gérard Ghersi (MSH Montpellier France), 
Tartışmacı: Dr. Emilie Vandecaelere (FAO İtalya) 

Aktör stratejileri açısından Coğrafi İşaretler
Prof. Dr. Jean-Louis Rastoin (SupAgro Montpellier Fransa), Doç. Dr. Fatiha Fort (SupAgro 
Montpellier Fransa): Markalar, Coğrafi İşaretler ve Yöre Etiketleri: « Yerelleştirilmiş » Firmalar 
İçin Değer Yaratıcı Stratejiler Arayışı
Dr. Domenico Dentoni (Wageningen Üni.Hollanda): Sosyal Ağlarla Küresel Markalar Yaratan 
Küçük Çiftlikler
Dr. Didier Chabrol (CIRAD Paris Fransa): Ebly® ve Haute-Provence Bölgesinin Küçük 
épeautre’u: İki yenilik, İki Ayrı Gelişim, Özvarlığa İki Ayrı Bağ
Prof. Dr. Roberto Fanfani  (Bologna Üni.İtalya): Yeni Bin Yılda Tarım-Gıda Düzenlenmiş 
Bölgeleri: Parma Jambonu Örneği
Dr. Abderraouf El Antari (INRA Marrakech Fas): Tyout Chiadma Zeytinyağı: Fas’ın İlk Menşe 
İşareti Almış Yöresel Ürünü Bir Model ve Bir Kurumsal Teşvik

Kahve molası

5. Oturum Başkan: Prof. Dr. Vincent Dollé ( IAM Montpellier Fransa) 
Tartışmacı : Selma Tozanlı (IAM Montpellier, Fransa)

Coğrafi İşaretler: Kültürel Etkileşimler 
Dr. Gilles Allaire (INRA, Tolouse Fransa): Yöresel Ürünler: Kültürel Boyutları ve Toplumsal 
Beklentiler
Dr. Claude Challita (Lübnan): Yerleşik ve Göçmen Lübnanlılar’ın Tipik Gıda Ürünlerine Karşı 
Tavrı
Dr. Mehdi Moalla (Tunus Üni.Tunus): Kırsal Turizm ve Çevresel Bilişlerin Yerelleştirilmiş 
Yöresel Ürünlerin Farklılaştırılmasındaki Rolü
M. Berriane, M. Aderghal (Mohamed V Üni. Rabat Fas): Fas’ta Kırsal Turizm ve Yöresel 
Ürünler: Karşıtlık mı yoksa Tamamlayıcılık mı?
Dr. Hanane Abichou (Nantes Üni Fransa): Yöresel Kimliğin Rantabl Pazarlanmasında Bir 
Değer Kaynağı Olarak Özvarlık Turizmin Doğuşu: Tunus Örneği

Öğle yemeği molası

6. Oturum Başkan Prof. Dr. Roland Pérez, 
Tartışmacı: Abdelmajid Moukli (INRA, Marrakech Fas)

Coğrafi İşaretler: Akdeniz’in Dört Köşesinden örnekler
Prof. Dr. Consuelo del Canto Fresno (Madrid Complutense Üni. İspanya): Aynı Coğrafi Alanda 
Uygulanan Değişik Stratejiler
Dr. Naziha Kamoun (Zeytincilik Enstitüsü Sfax/Tunus): Zeytinyağı Alanında Kalite İşaretlerinin 
Geliştirilmesinde Tunus Deneyimi 
Dr. Ernesto - García Álvarez (Madrid Complutense Üni.İspanya), Dr. Susana Ramírez Garcia, 
Prof.	Dr.	Consuelo	del	Canto:	Cezayir’in	Ain	Temouchent	Vilayeti’nin	Şarap	Üretiminde	Yeni	

18:30

9:00-10:45

10:45-11:00

11:00-12:30

12:30-14:00

14:00-16:15
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Bir Sosyal Dürtü Gereği
Doç. Dr. Alia Gana (CNRS Paris I Fransa), Dr. Liza Terrozzini: Argan Yağı Coğrafi İşareti: 
Fas’taki Kırsal Bölge Kadınlarının Argan Ağaçlarının Sürdürülebilir Yönetiminde ve 
Sosyoekonomik Gelişimindeki Rolleri
Cheima Kortas Brahim (ISA Chott Mariem, Tunus): Bağ Bölge ve Yöreleri: Grombalia Ovası 
Kolonyal Çiftliklerindeki Bağ Manzaraları
Hasnaa Harrak (INRA, Marrakech, Fas): Fas’ta Akka Vahası Hurmalarıyla İlgili Bir Coğrafi 
İşaret Geliştirilmesi

Kahve molası

7. Oturum Başkan Dr. Hélène Ilbert (IAM Montpellier Fransa)
Tartışmacı: Dr. Salgur Kançal (Galatasaray Üni.)

Kurumlar ve hukuk açısından Coğrafi İşaretler
Guillem Calvo Vanderlamma (Unesco): Tarımsal Biyo-çeşitliliğin Koruma ve Muhafaza 
Koşulları
Doç. Dr. Valérie Varnerot (Picardie Jules Verne Üni.Fransa): Coğrafi İşaret Kavramının Bir 
Uzantısı Olarak Kaynakların Coğrafi Özlerinin İşaretini Kapsayan Bir Hukuk Dalının Ortaya 
Çıkışı
Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız (Ankara Üni.): Akdeniz Ülkelerinin Coğrafî İşaretlerinin Türk 
Hukuku Uyarınca Korunması
Seher Açıkel (TPE Ankara): Coğrafi İşaretler ve Koruma Sistemi

8. Oturum Başkan: Doç. Dr. Selim Çağatay (Akdeniz Üni.)
Tartışmacı: Dr.Théodosia Antopoulou (Pantheon Üni., AtinaYunanistan)

Coğrafi İşaretler kapsamında bağlantılar ve bilgi birikimi
Dominique Barjolle Musard (EPF Zürih İsviçre) Kökene Bağlı Ürünlerin Tanımlanması ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Potansiyelinin İrdelenmesi için Bir Yöntem
Collectif MediTer: Akdeniz Havzası Yöreleri: Çevre, Özkaynak ve Kalkınma. Uluslararası 
Mediter Karma Laboratuar Projesinin Sunumu
Annarita Antonelli (IAM Bari İtalya): Akdeniz’de Geleneksel ve Tipik Ürünlerin 
Değerlendirilmesi için Araştırma ve Eğitim

Gala yemeği

18 Aralık 2010

9. Oturum Başkan: Prof. Dr. Roberto Fanfani (Bologno Üni. İtalya)
Tartışmacı: Dr. Gilles Allaires (INRA, Tolouse Fransa)

Coğrafi İşaretlere eleştirisel bakışlar
Dr. Salgur Kançal (Galatasaray Üni.): Yöresel Ürünler: Ütopya ve Standartlar
Prof. Dr. Lahcen Kenny (IAV Hassan II Fas): Coğrafi İşaretlerde Fas deneyimi: Başarılar ve 
Hayal Kırıklıkları
Antonia Koraka (IAM Montpellier France): Léonidio Bölgesinin Menşe İşaretli Tsakonas 
Patlıcanı: Ekonomik Değerini Kaybeden Kimlikli Bir Ürün
Zoubir Sahli (Blida Saad Dahleb Universitesi Cezair): Bir Kalite İşaretinin Oluşturulmasında 
Olasılıklar ve Kısıtlar: Güney-Doğu Cezayir’deki Timacine’in Deglet Nour Hurması için Bir 
Coğrafi İşaret

Kahve molası

Değişik görüş açıları ve kapanış tartışması 
Başkan: Prof. Dr. Jean-Louis Rastoin (SupAgro Montpellier Fransa)

Dominique Chardon, (Terroirs et Cultures Fransa)

16:15-16:30

16:30-17:30

17:30 – 19:00

20:00

9:00-10:15

10:15-10:30

10:30-12:30
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Joan Reguant, (Fundacion Diete Mediterranea Barselona İspanya)
Leo Bertozzi, (Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano Parma İtalya 
Prof. Dr. Zoubida Charrouf (Mohamed V Üni.,Rabat Fas)
Doç. Dr. Marc Dedeire, (Montpellier III Üni.Fransa)
Dr. Hélène Ilbert (IAM Montpellier Fransa)
Dr. Emilie Vandecaelere, (FAO)
Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu

Gezi programı13:00-19:00
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BİLİM KOMİTESİ

Selim Çağatay (Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Başkan)
Yavuz Tekelioğlu (Onursal Başkan)

Filippo Arfini (Parma Üniversitesi, İtalya)
Habip Asan (Türk Patent Enstitüsü, Ankara)
Yıldız Aumeeruddy-Thomas (Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi, Montpellier, Fransa)
Laurence Bérard (Bilimsel Araştırmalar Ulusal Mrk., Lab. Ethno-terroirs, Bourg-en-Bresse, Fransa)
Jean-Pierre Boutonnet (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, UMR Elevage, Fransa)
Geneviève Cortès (Montpellier III Üniversitesi, Fransa)
Marc Dedeire (Montpellier III Üniversitesi, Fransa)
Vincent Dollé (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Fransa)
Fatima El Hadad-Gauthier (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Fransa)
Şükrü	Erdem	(Akdeniz	Üniversitesi,	Antalya)
M.	Şakir	Ersoy	(Galatasaray	Üniversitesi,	İstanbul)
Roberto Fanfani (Bolonya Üniversitesi, İtalya)
Fatiha Fort (Montpellier Ziraat Fakültesi, Fransa)
Consuelo Del Canto Fresno (Madrid Complutense Üniversitesi, İspanya) 
Vincenzo Fersino (Uluslararası Yüksek Zirai Araştırmalar Merkezi, Fransa)
Alia Gana (Paris X Üniversitesi, Fransa)
Gérard Ghersi (Montpellier Beşeri Bilimler Enstitüsü, Fransa)
Georges Giraud (Tarımsal Faaliyetler Ulusal Mühendislik Okulu, Clermont-Ferrand, Fransa)
Rachid Hamimaz (II. Hassan Tarım ve Veterinerlik Enstitüsü, Fas)
Hélène Ilbert (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Fransa)
Hélène Joly (Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Fransa)
Bouchaïb Khadari (Tarımsal Araştırma Ulusal Enstitüsü, Fransa)
A.Ali Koc (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Bernard Pecqueur (Grenoble Joseph Fourier Üniversitesi, Fransa)
Jean-Louis Rastoin (Montpellier Ziraat Fakültesi, Fransa)
Bernard Roussel (Doğa Tarihi Ulusal Müzesi, Fransa)
Javier Sanz Cañada (Madrid Beşeri ve Sosyal Bilimler Merkezi, İspanya)
Fulya Savran (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Selma Tozanli (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Fransa)

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Yavuz Tekelioğlu (Başkan)
Selim Çağatay (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

Habip Asan (Türk Patent Enstitüsü, Ankara)
Vincent Dollé (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Fransa)
Hélène Ilbert (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Fransa)
Selma Tozanli (Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü, Fransa)

Rana Demirer (Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Beyhan Yılmaz-Akay (Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Mehmet Zambak (Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Ali Akay (Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
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Ad Soyad Görevi Kurumu Ülkesi

1 Abdelmajid MOUKLI Araştırmacı INRA Fas

2 Abderrauf EL ANTARI Dr. INRA Fas

3 Ahmet ESKİYURT Erincan Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye

4 Alexandra OGNOV Araştırmacı INAO Fransa

5 Ali Rıza ALPDOĞAN Gaziantep Ticaret Borsası Türkiye

6 Annarita ANTONELLI
Araştırmacı 
Öğretim 
Üyesi

CHIEAM-IAMB İtalya

7 Anthony DUBOIS
Öğretim 
Görevlisi

CIHEAM-IAM Montpellier Fransa

8 Antonia KORAKA Stajer IAMM Yunanistan

9 Burçak YILDIZ Dr. Université Ankara Türkiye

10 Cheima
KORTAS 
BRAHIM 

Doktora 
Öğrencisi

ISA Chott Mariem Tunus

11 Claude CHALLITA
Doktora 
Öğrencisi

Lübnan Üniversitesi Lübnan

12 Consuelo
DEL CANTO 
FRESNO

Profesör
Universidad Complutense de Madrid, Dépt de 
Géographie Humaine

İspanya

13 Corrado GIACOMMINI Profesör Université de Parme İtalya

14 Daniel COQ HUELVA Araştırmacı Université de Seville İspanya

15 Demir ÖZDEMİR Dr. Université Adnan Menderes Türkiye

16 Didier CHABROL Dr. CIRAD Fransa

17 Domenico DENTONI Araştırmacı Wageningen University Hollanda

18 Dominic CHARDON Başkan Terroirs et Cultures Fransa

19 Dominique BARJOLE Araştırmacı SRVA İsviçre

20 Emilie VANDECAELERE Dr. FAO İtalya

21 Eren DURMUŞ Dr. Université Akdeniz Türkiye

22 Ernesto Garcia ALVAREZ Profesör
Universidad Complutense de Madrid, Dépt de 
Géographie Humaine

İspanya

23 Fatima
EL HADAD 
GAUTHİER

Araştırmacı 
Öğretim 
Üyesi

CIHEAM-IAM Montpellier Fransa

24 François DE CASABIANCA Araştırmacı INRA, Corté Fransa

25 Fulya SARVAN Profesör Université Akdeniz Türkiye

26 Gérard GHERSI Profesör Maison des Sciences de l'Homme Montpellier Fransa

27 Gilles ALLAIRE
Araştırma 
Direktörü

INRA Toulouse Fransa

28 Habip ASAN Başkan Institut Patente de la Turquie Türkiye

29 Hamza BOZADA
Tarım 
Sektörü	Şefi

Ambassade de France en Turquie Türkiye

30 Hanane ABICHOU Dr. Université de Nante Fransa

31 Hasnaa HARRAK Profesör INRA Fas

32 Hélène ILBERT
Araştırmacı 
Öğretim 
Üyesi

CIHEAM-IAM Montpellier Fransa

33 İlhan ACAR
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı

Gemlik Ticaret Borsası Türkiye

Katılımcı Listesi
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34 İsmet ÇELİK Kars Ticaret Borsası Başkanı Türkiye 

35 Jean Pierre BOUTONNET Dr. INRA/Montpellier Fransa

36 Jean-Louis RASTOIN Profesör SupAgro Montpellier Fransa

37 Joan REGUANT Koordinatör Fundacion Diete Mediterranea İspanya

38 Lachen KENNY Profesör IAV Hassan II Maroc Fas

39 Laurence BÉRARD Profesör CNRS Fransa

40 Leo BERTOZZI Başkan Associano Parmagiorno Reggiano İtalya

41 Mahmut TEKİN Antakya Türkiye

42 Marc DEDEIRE Doçent Université Paul Valéry Montpellier III Fransa

43 Maud HIRCZAK Araştırmacı Université Montpellier III Fransa

44 Mehdi MOALLA
Maitre de 
conférences

Université de Tunisia Tunus

45 Mehmet	Şakir ERSOY Profesör Université Galatasaray Türkiye

46 Melih KARBAY
Genel 
Sekreter

Gemlik Ticaret Borsası Türkiye

47 Mohamed ATER Dr. Université Abdelmalek Essaadi Fas

48 Naziha KAMOUN Araştırmacı Institut de l'olivier Tunus

49 Özden ÇAKIR

Yönetim 
Kurulu 
Başkan 
Yardımcısı

Gemlik Ticaret Borsası Türkiye

50 Pascal LACHAUD Koordinatör
FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biyologique)

Fransa

51 Roberto FANFANI Profesör
Université de Bologne, Faculté des Sciences 
Statistiques, 

Italya

52 Roland PÉREZ Profesör Université Montpellier I Fransa

53 Salgur KANÇAL Dr. Université Galatasaray Türkiye

54 Seher AÇIKEL Uzman Institut Patente de la Turquie Türkiye

55 Selma TOZANLI
Araştırmacı 
Öğretim 
Üyesi

CIHEAM-IAM Montpellier Fransa

56 Serap TEPE Uzman Institut Patente de la Turquie Türkiye

57 Servet PEHLİVAN
Meclis 
Başkanı

Gemlik Ticaret Borsası Türkiye

58 Sevim GÖKYILDIZ Gazeteci Mutfak Dostları Derneği Türkiye

59 Théodosia ANTHOPOULOU Profesör Université de Panthéon, Athènes Yunanistan

60 Valériano
RODERO 
GONZALEZ

Araştırmacı Université de Salamanca İspanya

61 Valérie VARNEROT
Maître de 
Conférences

Université de Picardie Jules Verne Fransa

62 Valérie VARNEROT Doç. Dr. Université de Picardie Jules Verne Fransa

63 Véronique DESBOIS Araştırmacı CEFE/CNRS, Montpellier Fransa

64 Vincent DOLLÉ Direktör CIHEAM-IAM Montpellier Fransa

65 Violetta JALBA Uzman WIPO İsiviçre

66 Yılmaz AKSARAY Antakya Türkiye

67 Zoubida CHARROUF Profesör Université Mohamed V Rabat Fas

68 Zoubir SAHLI Enseignant Université Blida Cezayir
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OTURUM RAPORLARI

İkinci Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Seminer’i ile yaklaşımların bir araya getirilmesi ve Coğrafi İşaretler 
üzerindeki düşüncelerin derinleştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Seminer, Coğrafi İşaretler hakkında Akdeniz 
araştırma ve işbirliği ağını güçlendirmiştir. Seminer’de güçlü bir biçimde temsil edilen Türkiye ve Fransa haricinde, 
Fas, Tunus, Cezayir, Lübnan, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Romanya ve Hırvatistan’dan birçok kişi 
sergilere ve oturumlara katılmıştır. 
Sergi ve oturumlar kurumsal görüşler, biyolojik çeşitlilik, bölgeler ve kolektif eylemler, aktörlerin stratejileri, 
kültürel boyutlar, bağlantılar ve bilgi birikimleri, çapraz görüşler ve eleştirel görüşler ana temaları çerçevesinde 
düzenlenmiş, tematik oturum bir toplantı ile sonlandırılmıştır. 
Kırktan fazla bilimsel makalenin sunulduğu ve çok yoğun geçen oturumların raporları aşağıda sunulmuştur.

1.Oturum - Coğrafi İşaretler: Kurumsal Görüşler

Başkan: Fulya Sarvan, (Akdeniz Üniversitesi)
Raportör: Didier Chabrol (CIRAD, Paris, Fransa)

Ulusal Köken ve Kalite Enstitüsü, Fransa (INAO)
Fransa’daki kuram ve uygulamalar üretim şartnamesi ve yöre bağının analizi ve de girişimin kolektif niteliği 
üzerinde odaklanmıştır. Bu kendi içinde yeni bir şey değil, fakat 2007 reformu ile Yönetim Kurum’ları bu bakış 
açısını biçimlendirmiştir, çünkü bunlar şeffaf, demokratik ve temsili olmalıdır.

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Teşkilatı (DFMT)
TRIPS anlaşmaları DTÖ’ne üye tüm ülkelerde, Cİ’ler için asgari koruma yükümlülükleri getirmiştir. Ek ödeme 
süresinden faydalanan çok fakir ülkeler hariç, çoğu ülke “yasal araçlarla” donatılmıştır. Fakat bunların sonuçları, 
uygulama şekilleri bir ülkeden diğerine çok farklıdır. Avrupa’daki durum diğer kıta veya ülkelerdeki durumu 
yansıtmamaktadır.
Diğer TRIPS anlaşmaları, hem uluslararası (Paris, Lizbon, Madrid…) konvansiyonları, hem de ikili anlaşmaları, 
sınırlar ötesinde Cİ’lerin tanınmasını sağlayan konvansiyon ve anlaşmaları geçersiz kılmıyor. Lizbon anlaşması 
üzerinde müzakereler hem DTÖ, hem de DFMT düzeyinde devam etmektedir. 

Birleşmiş Milletler, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
FAO’da, TRIPS anlaşmalarını takiben Cİ’in yerleştirilmesi konusunda bir dinamizm söz konusu, fakat sözcükler 
ve yaklaşımlar farklı. Yaklaşımlar bazen düşüşte olup yerel aktörler tarafından çok az tasdik edilmektedir (Avrupa 
deneyimi ve beklentileri ile çelişmektedir). 
Yerel kaynakların çoğaltılması, nihai ürünün hedeflenen kalitede olması üretim şartnamesi ve sınırlar ile temin 
edilmelidir. Denetim konusunda ortak bir temel yoktur. 

UNESCO
Ürünlerin türdeşlenmesinin, birikim ve biyolojik çeşitliliğin erozyonuna karşı, yerel ürünlerin kalitesine dayanan, 
çeşitli stratejilerde bir yükseliş tespit edilmektedir. Bu da farklı çeşitlilik biçimlerine ait rolün tanınması anlamına 
gelmektedir (Jenerik ürünler, rekabetli yörelerin dirençlilik ve farklılaşmasına katkıda bulunan tüm uygulamalar 
ve bilgi birikimleri). Fakat değerlendirme olmaksızın koruma ve dirençlilik oluşturulamaz.
Biyoçeşitlilik üzerinde Nagoya’da düzenlenen konvansiyon tarafları konferansında, UNESCO kültürel ve organik 
biyoçeşitlilik üzerinde bir proje başlatmıştır; Japonya’nın etkisi altında biyokültürel manzaralar üzerinde de bir 
girişim sözkonusudur. 
Bu 2 proje uygun uygulamaları toplamayı amaçlamaktadır.

2. Oturum - Coğrafi İşaretler: Biyoçeşitlilik, Biyolojik Çeşitlilik

Başkan: Laurence Bérard (CNRS, Fransa)
Raportör: Jean-Pierre Boutonnet (INRA, IAMM - Fransa) 

Biyoçeşitlilik, biyoçeşitliliğin bir unsuru olarak, tehdit altındaki gen kaynaklarının korunması ve kullanımının 
kimliklendirilmesi üzerindeki sorunlar üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Raporlar ve görüşmeler dört önemli nokta üzerinde odaklanmıştır: 
1- Kaynakların mülkiyeti 
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Coğrafi İşaretler ve gen kaynaklarıyla ilgili ortak bir soru: Bu varlıklar özel mi yoksa küresel kamu malları mı? 
Aslında, Elinor Ostrom çok iyi örgütlenmiş toplumların “ortak malları” veya “kolektif malları” yönetebileceklerini 
göstermiştir. 

Bu konudaki sorular üzerinde bir tartışma yapılmıştır: genetik veya coğrafi kaynakların miras edinilmesi 
hususunda meşruiyetlik dayanaklarını, doğa unsurları mı yoksa insani unsurlar mı oluşturmaktadır? Cİ’lerin 
veya çeşitlerin/cinslerin tescil edilmesi, biyolojik bir gerçeğin basit bir tanımlanması anlamına gelmez, çünkü bu 
işlem sosyal bir yapının inşa edilmesinin onayıdır. 
Hayvan cinslerinin veya bitkisel çeşitlerin değer kazanmasında yaşanan zorluklar, bu meşruiyetliğin bir insan 
grubu tarafından inşa edilmesinin önemini göstermektedir. 

2- Gen kaynaklarının ve Cİ’lerin yönetimi 
Tarımsal ekosistemlere bağlı bilgi birikimleri yerel olarak paylaşılmaktadır ve uzun bir tarihsel sürecin neticesinde 
oluşturulmuştur (Fas’taki Rif). 
Tartışmalar neticesinde, genetik kaynaklarında olduğu gibi Cİ’lerin;

Yerel olarak yönetildiğini,
Kolektif olarak yönetildiğini,
Resmi, özgün bir sicil kaydından yararlandığını: cins, bitkisel çeşitlilik kataloğu görülmüştür.

3- Cİ ve genetik kaynaklar uyumu
Bir ürünün Cİ olarak tanınması ve genetik kaynağının değer kazanması çatışma veya sinerji oluşturabilir:
Kontrollü Köken Adı (AOC) biyoçeşitliliği dondurabilir (Lucques zeytini Fransa).

AOC belirli bir cins veya özel bir türe ait ürünleri, genetiğin ürünlerin özgünlüğünü oluşturduğu bir unsur gibi 
ve muhafaza edilmesinde katkıda bulunarak, tanımlayabilir ve bu ürünlerden oluşan bir piyasa sunabilir 
(Türkiye’deki kanatlı kümes hayvanları),
Bir cins veya belirli bir tür ile ilgili uygulamaları aracılığıyla, menşe ve mahreç işareti altında bir ürün için 
başarı fırsatı veya ürünün temeli olabilir (Domfront armutu).

4- Korumacı veya yenilikçi
Standartlaşma söz konusu olduğundan, yenilikçiliğe fren riskleri ortaya çıkmaktadır. Ancak, birçok bildiri, 
yönetimin kolektif bir yapı tarafından sağlanmasının bilgi birikiminin geliştiğini göstermektedir: yeni kısıtlamalara 
uyum sağlamak üzere yeni teknikler uygulanmaktadır (Zeytincilik Fransa). 
Vurgu damak tatlarının, tüketim deneyimlerinin (toplu yeme, hızlı yeme) ve ürünlerin (zeytinyağı, piliç) gelişimi 
üzerine yapılmaktadır. 

Özellikle, ev dışı toplu tüketimdeki büyüme, hızlı lokantacılık (fast-food) dahil, bu işletmelerde farklı kaliteli 
ürünlerin (biyo, yöresel, yerel vs.) ayırt edilmesini ve geliştirilmesinin öngörülmesini zorunlu kılmaktadır. 

Son olarak, farklı kaliteli ürünleri satın almak ve takdir etmek için bazı katılımcılar, tüketici yeteneğinin 
geliştirmesinin veya keşfedebilmesinin önemini vurgulamışlardır (takdir etmeyi bilmek, yemek yapmayı bilmek).

3. Oturum - Coğrafi İşaretler: Bölgeler ve Kolektif Eylemler

Başkan: Mehmet Şakir Ersoy (Galatasaray Üniversitesi, Türkiye)
Raportör: Marc Dedeire (Montpellier Üniversitesi III, Fransa)

Bildiriler, bir taraftan birkaç çapraz noktayı açıklamış, diğer taraftan birkaç tartışma konusunu belirlemiştir. 
Ortak noktalardan birisi, yöresel ürünleri üreten kişilerin bilgi birikimlerinin bölgesel özgünlüğe dayanan, yerel 
bilgi birikimlerine ait kodlama sistemlerinin yaşama geçirilmesi ile alakalıdır. Argan yağı ve kırma aşaması 
ailesel yerel birikimler gerektirmekte olup yerel aktörler tarafından paylaşılmaktadır (Z. Charrouf). AOC Guijuelo 
Jambonu, sınırları belirlenmiş mütevazı bir nüfus hacmine sahip bir bölgede bilgi birikimlerinin üretim sisteminin 
atomatizasyonu (200’den fazla KOBİ) aracılığıyla özvarlıklaştırılması ile bu aynı dinamik üzerinde bulunmakta 
olup jambonun kalitesi ve diğer bölgesel fırsatlar ile ilişkileri inkâr edilemez bir kalkınma etkisi oluşturmaktadır 
(Rodera-Gonzales). Espeda yağı vakası aynı şekilde yurt içi konvasyonunda kayıtlıdır, fakat yerel ve mekansal 
boyutları arasında ilişki kurulması zorunluluğu yoktur. En son vakada, kodlama işlemi, tür veya çeşit sıralama 
yeniliğinden geçer (Coq Huelva) yağların yapılmasına imkân verir, buna benzer şampanya yapımını örnek 
olarak verebiliriz, çünkü şampanya da bir birleşim ürünüdür. Yöresel ürün meydana getirilmesi, zamansal olarak 
kalitenin değişkenliğini kabul etmemize yol açmaktadır, hem yerli bilgi birikimleri ile ilişkisinde, hem de yapımında 
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kullanılan doğal kaynakların değişkenliğinde. 
Diğer ortak nokta, üretim organizasyonunu oluşturan filyer bölgeselleştirilmesi ile alakalıdır. Sunulan tüm 
vakalarda, üretim sistemlerinde bir bölgeselleştirilme mevcuttur, fakat bu bölgesel yerleşimin mantığı ve 
girişimleri, yerel aktörlere göre farklıdır. Argan yağının vakası, Avrupa endüstrisi tarafından özellikle değer 
süreçlerinden, tarihsel yöreselleşmeyi “kaldırmaları” ve argan yağına, kozmetiğe getirdikleri yeni alışkınlıklar 
nedeniyle bölgeselleştirilme kısmen gerçekleştirildiğini göstermektedir. Yerel alışkanlıklar kısmen değiştirilmiş ve 
sektörde çalışan kadınlar için ürünlerinin değer kaybetmesine sebep olmuştur. Bu durum, endüstri aktörlerinin 
üretimin bir kısmını işgal etmeleri ile Türk Ezine peyniri için de geçerlidir. Zayıf yenilik kullanımı ürünün yapısı 
ve değerlendirilmesini az etkileyecektir (Tekelioğlu). Espada yağı vakasında, yöreyle farklı bir ilişki mevcut 
olup aktörlerin ürünleri farklılaştırmalarına sebep olacaktır. Bu vakada endüstri sektörü tarafından ele geçirilen 
değirmenler, endüstriyel olarak filiyer yönetme yetkisine güçlü bir biçimde endekslenmiş yeni bir yönetim şeklinin 
yükselmesine sebep olacaklar. 

Tartışma konuları, dışarı ve yerel mekân veya proje bölgesi arasındaki sınır sorunları ile alakalıdır. Bazı aktörlerin 
giriş yetkileri, sürekli sorun çıkartan bölge yönetiminin derecesini belirleyecek.

Cİ’ler ve özellikle AOC’lar bağımsız gerçekler değildir, değerlendirilecek başka üretimler var ve sistemler 
uyumlu değildir. Yerel ürünlerin bölgesel ve yöresel nitelik sorunu yerel kalkınmanın bileşik ifadelerinde ortaya 
çıkmaktadır. 

Nihai olarak, yöre (doğal, sosyal ve mirasçıl) arasındaki bağ sorunu da mevcuttur ve hibrid ve karışımlı ürünler 
yapma çabaları, yaratıcı yağların yapılmasına yol açabilir, icat edilen yağlar (Argan yağı) veya icat edilen basit 
peynirler (Ezine), birçok değişiklik yörelere yansıtılmaktadır veya yöreler tarafından yaşanmaktadır.

4. Oturum - Coğrafi İşaretler: Aktörlerin Stratejileri 

Başkan: Vincent Dollé (MSH Montpellier, Fransa)
Raportör: Emilie Vandecandelaere (FAO, Roma, İtalya)

Sunumların kapsadığı konular: 
Kalite etiketlerinin ve işaretlerin çoğaldığı bir bağlamda, sinerji veya tüketici açısından işaretlerin parazitlenmesi 
sorunu yaşanmaktadır. Yöre stratejisi ile özellikle küçük firmaların ve küçük üreticilerin bir bölgede birleşerek, 
önemli bir boyuta ulaşmaları sağlanmakta olup, yerel kaynaklar için değer yaratmaya yönelik kolektif stratejiler 
inşa edilmektedir (Rastoin). 

Mali krizlere bağlı olarak küresel rekabetin giderek artması, İtalyan endüstri sektörleri için bir tehdit oluşturmuş, 
bunlarda bu baskıya karşı firmalarını yurt dışına yerleştirme kararı almış, fakat gıda sektörleri bu baskıya karşı 
direnmekte, hatta yabancı pazarlarda ortak girişim stratejisi uygulayarak pazarlarını genişletmekteler (Fanfani). 
Yöre stratejisi iki ürün örneği için izah edilmiştir: (El Antari) zeytinyağı ve hububat (Chabrol) örneklerinde, kalite 
işareti (Cİ ve Köken adlandırması) oluşturmak ve bölge üzerinden kâr sağlamak üzere özellikle araştırma ve 
yerel aktörler hususunda ortaklık ve birleşme durumları gösterilmektedir (Ülke düzeyinde zeytinyağı örneği için 
kalitenin iyileştirilmesi ve yeteneklerin geliştirilmesi; unutulan bir ürünün, çevreye duyarlı geleneksel yöntemlerle 
yeniden canlanması, siyez vakası). 

Ayrıca siyez vakası, unutulan özgün bir ürünün tekrar canlanmasını sağlayan « dikiz aynası stratejisi » ile mirasın 
teşkil ettiği kaynak yeniliği vurgulanmaktadır. Bu yörünge, benzer bir ürünle tüketim anlamında kıyaslanmıştır, 
Ebly zıt bir stratejinin meyvesidir: küresel bir grup aracılığıyla makarnalık buğdaya değer kazandırmak için 
kullanılan karmaşık teknoloji ile yörenin herhangi bir ilişkisi yoktur. 

Pazarlama anlamında, aktörlerin büyüklüğünü yöresel stratejide dikkate aldığımızda, bir taraftan, daha büyük 
imkanlarla (ortak finansman) genel bir pazarlamadan faydalanmak üzere bir şemşiye marka geliştirilmesinin 
kazanımları (Rastoin). Diğer taraftan, İtalya’daki küçük şarap işletmelerinin durumunda, kolektif itibarın ötesinde, 
münferit aktörlerin itibarının ve konumları sayesinde ihracat pazarlarına ulaşmak için sosyal ortamda ünlü 
üçüncü şahısların (« high status aktörlerin») bu alanda rollerinin önemi vurgulanmıştır (Dantoni). Cİ olsun veya 
olmasın, bu ağların varlığı ve ihracat pazarları konusunda bilgilere erişilmesini iyileştirerek, bahse konu « high 
status » aktörler ile bu tür bağların desteklenmesi önerilmiştir. 

Görüşmeler sayesinde aşağıdaki hususlar belirtilmiştir: 
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•	 İşaret seçenek stratejileri (Argan yağı vakasında olduğu gibi, eğer tüm filyerin tüm aktörleri bölgede 
bulunmuyorsa AOC’ya karşı AOP),

•	 Katma değer ve üreticilerin kâr payı: Siyez örneğinde, üretim maliyeti buğday fiyatından daha düşük olup 
yeterli gelir sağlanmaktadır,

•	 Özgüllük (maddi varlık) anlamda biyo çeşitlilik: Fas’ta, özellikle zeytin üzerinde farklı çeşit ve bitki 
popülasyonunu belirtmek için kimya ve genetik analiz tekniklerini geliştirme gereği vurgulanmıştır, 

•	 Biyoçeşitlilik maddi olmayan duran varlık olarak, patentleşmeden korunması gereken bir miras olarak, 
ekolojik gıdanın egemenliğine ilaveten ekolojik egemenlikten bahsetmek faydalı olacaktır, 

•	 Cİ veya Cİ’siz farklılaşma ile pazarın bölünmesi, hem benzer ürünler için geçerli, hem de aynı bir bölge 
ve aynı bir firma için geçerlidir, çünkü tüm yerel aktörler onu kullanmamaktadır, 

•	 Kaliteli özgül ürünler, özgül besin kalitesi sunulmasını sağlamaktadır (Glütene alerji yapan kişiler için 
siyez kullanılması),

•	 Eğer, tüm aktörler girişimden ikna edilirlerse, bu durumda girişimin süresi hızlanabilir, burada araştırma 
çalışmasının önemi vurgulanmaktadır.

5. Oturum - Coğrafi İşaretler: Kültürel Mübadele 

Başkan: Gérard Ghersi (IAM, Montpellier, Fransa)
Raportör: Selma Tozanlı (IAM-M, UMR Moisa)

Kültürel mübadele sorunu ve Cİ’lerle bağları, tüketicilerin beklenti ve tercihlerine göre, ister gıda ürünleri, ister 
hizmetler veya doğa/manzara konusunda tartışılmaktadır.

1-Yöresel ürünler: toplum yapısında beklentiler ve kültürel boyutlar 
Yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren köken adlandırması (Yöresel ürünler, organik ürünler) sadece metalaşmış 
bir kategori değil ve kalite inancı ile bilgilerin ve değerlerin çokluğuna dayanmaktadır. Kalite kavramında, 
somut bir özellik (ürünün fiziksel özniteliği) ve soyut bir özellik (Ürünün sembolik özniteliği olarak muhtemel 
veya ölçülemez gerçek özellikler) görebiliriz. Coğrafi isimlendirmelerin kullanılmasının korunması ve tüzüğünün 
ötesinde, gelişimleri ve itibarları kalite itibarlarına bağlı olup miras ve kolektif değerlere dayanmaktadır. Doğaları 
gereği, Coğrafi İşaretler nihai kullanıcıya hitab etmekte ve bu açıdan, günümüzde yeni yollar arayışında olup, 
toplumsal beklentileri kapsamında oluşturulan diğer standartlar ile rekabet veya birlik içinde bulunmaktalar. 
İktisadi görünüşleri yeniden gözden geçirilmeli ve şehircilik boyutunu da kapsamalıdır. Bir şehir yöresinden 
bahsetmek gerekmektedir. 

2 – Özgün gıda ürünlerine yönelik tüketicilerin davranışları 
Çalışma, Lübnan’da ikamet eden 245 Lübnanlı ve 126 Lübnanlı gurbetçi (Çoğunlukla Arap Körfez ülkelerinde 
yaşayan) ile yapılan anket neticelerine dayanmaktadır. Bu kapsamda tarımsal gıda ürünlerinin basit bir ürün 
olarak algılanmadığı savunulmakta olup gıda tüketimi önemli bir kültürel kimliğin oluşmasına katılır. Lübnanlılar 
özgün ürünlerin “sunumunun” önemli bileşeni olduğunun bilincindeler ve beslenmelerini kültürlerinin bir taşıyıcısı 
olarak görmekteler. 

Özellikle aranan garantileri sunmamakla birlikte “baladi” kaliteli etiketine çok bağlılar. Göçmen Lübnanlılar, 
yerlilere göre kalite işaretlerini daha iyi tanımlamakta olup “baladi” ürünleri için yerlilerin kısa mesafeli seyyar 
satıcılarına güvendiklerini, ancak Lübnan dışında tüketiciler kalite etiketlerine ve markalara güvendiğini 
göstermektedir. 

3 – Yöreselleşmiş yerel ürünlerin farklılaştırılmasında çevresel bilişselliğin rolü 
Sunulan model sunu stratejileri ve ürünlerin ve hizmetlerin yöreselleşmenin yerleşmesine dayanmakta olup 
tüketicilerin algılarını dikkate almamaktadır. Çevresel bilişselliğin, turizm talebinin farklılaşma motoru olması 
varsayılmıştır. Alan çalışması Baronnies (Drôme/Fransa) ve Bauges (Savoie/Fransa) bölgesinde gerçekleştirilmiş 
ve 384 kiracı ile 120 çiftlik sahibi katılımıyla yapılan ankete dayanmaktadır. Denetlenen üç değişken: konfor, 
hizmetlere erişim ve çiftliğin doğa ortamıdır. İkinci aşamada, yöresel ürünlerin satın alınması sorgulanmakta. 
Elde edilen iki ana sonuç şöyle özetlenebilir: Çevresel özniteliklerin önemi diğer değişkenlere nazaran kendisini 
farklı kılmakta ve AOC şarapları, ülke şarapları, zeytinyağı, taze meyve ve biraz ileride peynirler Baronnie’nin 
güçlü görüntüsüne bağlı yöresel ürünler gibi görülmekteler, ancak bal, sabun ve esanslar zayıf görüntüye bağlı 
yöresel ürünlerdir. Neticeler bölgesel kalitenin güçlü getirimini ifade etmekte, çünkü çevresel bilişsellik yöresel 
ürünlerin farklılaştırılması ve tüketimi için güçlü bir özniteliktir.
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4 - Kimliğin turizm tarafından kârlı bir ticaret kaynağı olarak arkeoloji mirasına değer yaratmak 
Bir taraftan, mirasın korunmasında özel tanıtıcıların katılımı ve diğer taraftan, turistlerin sit alanına giriş ücretinin 
kabul etmelerini kapsayan yeni bir stratejinin önemi vurgulanmaktadır. Çalışma, yerel mirasın değerlenmesi için 
yerel aktörlerin teşkilatlanması ile ilgili Güney Tunus’un üç Ksour’unda (Yayla, dağ ve şehir Ksour’unda) yapılan 
anketlerin neticelerine dayanmaktadır. İki farklı eylem mantığı ayırt etmemiz mümkündür: iktisadi ve ticari bir 
mantık ile mirasçıl ve sürdürebilir bir mantık. 

Sorular ve yorumlar bir taraftan, kalitenin tanımı ile hijyen ve sağlık güvenliği ve tüketicilerin beklentileri ve 
davranışları üzerine odaklanmış. Diğer taraftan, kırsal turizm üzerinden vergi ve giderlerin faydası, hem Güney 
Tunus, hem de Fransa bölgerinde tartışılmıştır. Yörenin kalitesini yıpratan kitlesel turizmin, olumlu sonuçlar 
doğuran yöresel ürünlere değer kazandıran kırsal turizimden ayırt edilmesi gerekiyor.

6. Oturum - Coğrafi İşaretler: Sıvı Kıtasının Dört Köşesinden İfade Edilen Görüşler 

Başkan: Roland Pérez (Montpellier Üniversitesi I, Fransa)
Raportörler: Abdelmajid Moukli (INRA, Marakeş, Fas), Hélène Ilbert (IAM, Montpellier, Fransa)

Katılımcılar iki filyer incelemiştir: şarap ve zeytinyağı.
Başka yöresel ürünler mevcut olsa bile, bu iki filyer üzerinde yapılan analiz kurumsal dokunun değişkenliğini 
göstermiştir.

- İspanya’da, Devlet kolektif dinamiğe açık (mekansal yakınlık ağlarına ve ekoturizme dayalı) yoğun kurumsal bir 
doku ile kalite girişimlerini (Örnek: 5 adet AOC) desteklemektedir. 
- Tunus ve Fas’ta kamu makamları önleyici tedbirler almıştır: Tunus’ta zeytin yağı için ihracat teşvik fonları, Coğrafi 
İşaretler, eğitim, araştırma vs. için ulusal hukuk sistemi. Araştırmanın yeri çok önemlidir, çünkü araştırmacılar 
Coğrafi İşaretler için sınırların belirlenmesini sağlamaktalar (Genetik, duyusal, tarihsel sınırların belirlenmesi), 
aynen Akka vahasındaki hurmalar veya Tunus’un farklılaşma sürecinde zeytinyağı. 
-Cezayir’de, Devlet kalite ve yerel özerkliğe yönelik politikalar yürütmemektedir. Cezayir’de, miras manzarasının 
değerlenmesine yönelik bazı özel girişimler, markaların hakkına dayanarak eski şarap üretim alanlarına değer 
kazandırıyorlar (Saint Augustin köşkü veya kalesi) 

Bu sebepten dolayı teşkilat belirleyici bir değişkendir: kolektif dinamik yerel canlılığa, koordinasyon biçimlerine 
ve kurumsal yardımlara bağlıdır; mekânsal yakınlık, toplu dinamiği destekleyen bir unsurdur. Cezayir’de bölgesel 
gelişim etkenlerinin tespiti ve bilgi birikimlerinin değerlenmesi üzerinde yapılan çalışmalar veya gen çeşitliği ve 
Tunus zeytinciliği üzerinde yapılan tanımlama çalışmalarının gösterdiği gibi araştırmanın getirimleri önemlidir. 
Manzaranın analizi bölgesel kalkınmada rol oynamakta, çünkü mirsaçıl bir potansiyel mevcuttur (Grambalia 
şarap üretim manzarası). Bir yörenin ve özgül mekanların «  elçi  » ürünlerinin nitelendirilmesini sağlayan 
kriterlerin çok iyi bilinmesi, yetkilerin birleşimini gerektirmektedir (dört Akka hurma çeşitlerinin incelenmesi). 
 
Tartışmalar
Soruların konusu devletin gücü ve sınırları. Gerçekten de, kamu makamları niceliksel bir modelden niteliksel 
bir modele ve ihracata yönelik modele geçmek için örgütleniyor, yardımcı oluyor ve eğitim veriyor. Kaliteli zeytin 
ihraç etme teşvikleri güzel bir örnektir. Yerel girişimin ve kolektif teşebbüsün konum sorunu ile fiyat, ürünlere 
erişim ve iç pazar sorunu ortaya çıkıyor. Uluslararası standartların rolü belirleyicidir. 

Ekonomik kalkınma ve biyoçeşitliğin korunması arasındaki bağ karmaşıktır (Hassas ekosistem ve çevresel ve 
sosyal değeri güçlü fakat piyasa değeri düşük hurmaların değerlendirilmesi). Cİ, AOC ve AOC’lerin geliştirilmesi, 
pazarlama sektörü yönünde üreticilerin korunması. Fakat, bahse konu ürünlerin fiyatına ve yöre ile ilişkilerine 
dikkat etmek gerekiyor. 
Son otuz yıl içinde gerçekleşen paradigma değişikleri üzerindeki sorunlar açıklanmıştır: Cİ fiyat ayrımcılığı 
olarak görünmüyor…
Araştırma görünümleri iki yönde yapılmıştır, birisi daha kuramsal, diğeri ise daha yorumsal: 
Kalite eğitimi, hukuki onay ve ekonomik değerlendirme özelliklerini saptama çalışmalarının devamı.
Çatışmalar, yetkili heyetler, birlikler ve aktörler arasındaki ilişkilerin araştırılması; sosyal ağların analiz edilmesi.

7. Oturum - Coğrafi İşaretler: Hukukçu ve Kurum Mensuplarının Görüşleri 

Başkan: Hélène Ilbert (IAM, UMR Moisa, Montpellier, Fransa)
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Raportör: Salgur Kançal (Galatasaray Üniversitesi, Türkiye)

Hukuk üzerine odaklı bu oturum, yasal düzenleme biçimlerinin bir ülkeden diğerine değiştiğini göstermiştir. Bir 
örnek (Parma peyniri) incelemesi sonucunda, diğer sunumlar ulusal veya uluslar arası hukuk düzeni üzerinde 
odaklanmıştır. 
Fikrî mülkiyet haklarının genel mimarisinin ve Coğrafi İşaretlerin analizi, ticaret hukuku ile çevre hukukunun (biyo 
çeşitlilik konvansiyonu) muhtemel tutarlılığını irdelemiştir. 

Tedarik yönetimi sorunu AOC’li Parmigiano-Reggiano peynirinin somut örneğinin gösterdiği gibi önemli bir 
problemdir. Parmigiano-Reggiano peyniri belirli bir bölgeye özgü olup burada süt üretilir ve peynir yapılır, 
AOC işareti verilir. İneklerin beslenmesi tüzük altında yapılmaktadır: silolar yasak, vs… AOC işaretine haiz 
CONSORZIO DI TUTELA, AOC miktarının 3/4’ü temsil eden AOC üreticilerin gönüllü bir derneğidir. AOC 
denetim sistemi üçüncü bir kuruluş tarafından sağlanmaktadır, burada yetkili kurum DCQ PR olup şartnamelere 
riayet edildiğini tasdik eder. Bahse konu sistemin maliyeti peynir başına 6 Avro’dur ve üreticiler tarafından 
karşılanmaktadır. Son 5 yıl içinde üretim ve fiyatlar düşük dalgalanma göstermiştir (filyer 409 ve 114.909 teşkil 
etmekte, yani 2.946.384 peynir topu x 39 kg; 1,8 mil t. Süt. Üretim ve peynirinin olgunlaşması 12 ay sürüyor; 
üretimin	%70	İtalya’da	tüketiliyor	ve	%30’u	‘ihraç	ediliyor).	AOC	işareti	sahibi	filiyeri	korumayı	başardı.	Şimdiki	
problem ise onu yönetmektir. Ancak miktar veya fiyat ikilem arasında hangisi seçilmelidir? 

Uluslararası düzeyde, yasa mimarisi sorunları için, Dünya Ticaret Örgütü tarafından yönetilen ticaretlerle ilgili 
(TRIPS) fikrî mülkiyet hakları ve BiyoÇeşitlilik Konvansiyonu (BÇK) ile uyumlandırılması arasında özgül bir analiz 
yapılmıştır. Coğrafi İşaretler, ticari anlamda tanınmış olup biyoçeşitliğin de korunması için faydalı araçlardır: yerel 
üretimi teşvik eder ve çeşitli ekosistemi korurlar. Ancak Coğrafi İşaretler, mükemmel değiller ve biyoçeşitliğin 
korunmasında yetersiz kalmaktalar. Mükemmel değiller, çünkü çok esnek bir yasa kriterleri üzerine dayanmakta 
olup bu kriterler ulusal ve topluluk makamlara önemli manevra payı sunmaktalar. Yetersizdir, çünkü sadece “gıda 
ürünlerine” uygulanmakta ve pazar ürünleri sıfatını taşımaktalar. Dolayısıyla, biyo korsanlığına maruz kalan 
bazı biyolojik tarım kaynakları dışlanmaktadır. Bu durum iki yapıdan oluşan ve kendilerinden habersiz biyo-
hukukunun ayrılmasına yüklenebilir: BÇK ve TRIPS, DPİ’lerin korunması için asgari normlar sunmakta, fakat ön 
muvafakat ilkesine ve genetik kaynaklarının ve onlara bağlı geleneksel bilimin (GK/GB) kazanımlarının dürüst 
ve adaletli (hakkaniyetli) bir şekilde paylaşımı konularına duyarsız kalmaktadır.

Bu iki yapının işlemeleri üzerine, uluslaraarası düzeyde patent talebinde bulunanların GK/GB Coğrafi İşaretlern 
açıklama yükümlülüğü öngörülmektedir. Böyle bir tanıma, BÇK ve Kazanımlara Erişim ve Paylaşım protokolünün 
ilkelerine riayet etmek amacıyla, kaynağı tedarik eden Devletlerin ve/veya GB’lere sahip yerli toplulukların lehine, 
GK/GB Coğrafi İşaretler için bir hukuk oluşumuna sebep olabilir. 

Coğrafi İşaretlerin uygulama ve takip süreçleri bir ülkeden diğerine değişiklik göstermektedir. Ulusal sistemlerin 
uyumlaştırılması ve denetim sistemlerini dahil edilmesinde zorluklar yaşanacaktır, özellikle Türkiye’deki 
düzenleme çerçevesini göz önünde bulundurursak. 

Resmi düzeyde, Coğrafi İşaretlerle ilgili Türkiye’deki hukuki koruma, bugün uluslararası yönetmeliğe uygundur, 
çünkü Türkiye Paris (1883), Madrid (1891) ve TRIPS (1994) konvansiyonlarını imzalamıştır; fakat çok az ülke 
sayısı içeren Lizbon (1958) konvansiyonuna katılmamıştır. Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmadığından, birliğin 
iç hukukundaki aygıtlara da dahil edilmemiştir. Bununla birlikte, Coğrafi İşaretlerin korunması ile ilgili 555 sayılı 
bir kanun hükmünde kararname yayınlamıştır. Bu Kararname, AB’ye nazaran daha çok ürünü kapsamakta ve 
koruma derecesi AB ile aynı düzeydedir. Bu korumadan yararlanmak için, Coğrafi İşaretler üzerinde Türkiye’nin 
imzaladığı konvansiyonun aynısını imzalayan Akdeniz ülkelerinin Türkiye topraklarında koruma altına 
alınmak için Türkiye Coğrafi İşaretler siciline kayıt edilmelidir. Bu sicil, Ankara’daki Patent Enstitüsü nezdinde 
bulunmaktadır. Coğrafi İşaretlerin korunması ile ilgili 555 sayılı KHK ile Türkiye Coğrafi İşaretler siciline kayıt 
prosedürü açıkça belirtilmiştir.

8. Oturum - Coğrafi İşaretler: Bağlantılar ve Bilgi Birikimleri 

Başkan: Selim Çağatay (Akdeniz Üniversitesi Antalya, Türkiye)
Raportör: Théodosia Antopoulou (Panthéon Üniversitesi, Atena, Yunanistan)

Bu oturum, bir taraftan, Coğrafi İşaretlerin korunması ve değerlenmesi-tespit edilmesinde yerel aktörlere 
yardımcı olmak üzere uygulanacak yöntemleri ele almış, diğer taraftan Fas ve Yunanistan örneklerinde edinen 
deneyimlere dayanılarak, kavramların (yöresel, miraslaştırma) yerindeliğini ve yönetmeliklerin (AOC/AOP) 
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etkinliği konusu görüşülmüştür. 

FAO tarafından sunulan yöntem kılavuzu, Coğrafi (ülke-bölge-yöre) kaliteye bağlı potansiyel ürünlerin tespit 
edilmesini; değerlendirmenin pilot ürünler ve yerel aktörler tarafından yürütülen, sürdürebilir kırsal kalkınma 
amaçlı, bölgesel girişimle alakalı her ürün için eylem planları ile belirlenmesini, kaliteli ürünleri dizini 
oluşturulmasında ve değerlendirme stratejilerinin tanımlanmasında kullanılacak düşünce hattını ve yöntemlerini 
açıklamaktadır. 

Güney ülkelerde karşılaşan önemli sorunlardan birisi, bir taraftan çevresel değişimlerden (kuraklık, çölleşme 
vs.) olumsuz bir biçimde etkilenen ve diğer taraftan küreselleşmenin (politikalar, pazarlar vs.) etkisinden zarar 
gören yoksul ve marjina kırsal alanların geleceği ile alakalıdır. Tarım, yerel özgüllüklerin ve biyo çeşitliliğin 
değerlenmesi ve işletilmesi ile nasıl uyum sağlayabilir? Günümüzde, üretimci tarıma alternatif olarak yeni 
yöresel ve miraslaşma dinamik stratejileri kamu politikaları (Bakınız Fas) tarafından desteklenmekte ve teşvik 
edilmektedir. Fakat, “ithal edilen” kavramların yerindeliğini ve Akdeniz ülkelerindeki bilgi birikimlerine, kültür ve 
geleneklerine göre etkilerinin sorgulamak gerekiyor. 
 
Bu durum Yunanistan için geçerlidir, buradaki geleneksel filyer güçlü bir sosyal kültürel ve ekonomik bir miras 
teşkil etmektedir, aynen Feta peyniri ve zeytin yağı gibi, tüketiciler gıda seçeneklerinde belirli bir kavimmerkezcilik 
veya bölgeselcilik göstermekteler ve tüketimlerinin büyük bir bölümü için kendi akrabalık, köyde tanıdıkları 
üreticiler vs. ağlarından tedarik edilmeyi tercih etmekteler. 
 
Bunun üzerine, tüketiciler kurumsal (AOC/AOP) Cİ’lerden daha çok alışılmamış Cİ’lere (itibar, yerel ürünün 
itibarına) dayanmaktalar. Aslında, Cİ’ler tüketiciler açısından kalitenin özgüllük iletişim aracı olarak değil daha 
çok yerel üretimlerinin kimliklerini koruma aracı olarak işlemektedir. Filyer partnerlerinin müşterek bölge projesi 
çerçevesinde kolektif girişimlerin noksanlığından dolayı katma değer ve bölge lehine iktisadi sinerji kaybı 
oluşmamaktadır. 

9. Oturum - Coğrafi İşaretler: Eleştirel Görüşler 

Başkan: Roberto Fanfani (Bolonya Üniversitesi, İtalya)
Raportör: Gilles Allaire (INRA, Toulouse, Fransa)

Yöresel ürünleri piyasaya sürmek için Salgur Kançal, gıda sektörü pazarının bölünmesine katılan modern bir 
pazarlama kavramına veya postmodern veya estetikleştirme kavramına, Vichy’lilerin korporatizmine ve “Vidal 
de la Blache”nin coğrafyasına kadar uzanan ideolojik bir konuşmanın kalıntısının, küreselleşmenin getirdiği 
standardizasyonu karşılayıp karşılamadığını sorgulamaktadır. Ürünlerin yeniden yükseliş göstermesini, ademi 
merkeziyetçilik, yeşil turizm ve “slow food” veya “slow town” akımlarına bağlamakta ve bahse konu ürünlerin sosyo 
ekonomik elit ve düşük gelirli haneler (gurbetçiler) tarafından tüketildiğini ve bazılarının kitlesel tüketim haline 
geldiğini tespit etmiştir. Küreselleşmiş yöresel ürünler, özgül mekânlarla bağlarını kaybediyor ve ü-topik hatta 
ü-kronik oluyorlar. Esasen, iktisadi eylemde her zaman bir ütopi payı vardır, hem üreticinin (halen oluşmamış) 
bir pazarı fethetme girişimi, hem de tüketicinin bir rüya payı alması gibi. Salgur Kançal’a göre ütopi arz ediliyor, 
kalite ise ölçülüyor. Fakat kalite sadece prosedür ve standart değildir. Yazar sorularla bitiriyor: ütopiler nasıl 
uzlaştırılır? Ütopi ve standart arasındaki denge nedir? Standartları (hiyerarşik veya yatay olarak) kim belirler ? 
Hangi standartlar (hangi ürünler)? Kimin lehine? 

Lahcen Kenny, Fas deneyimi ile ilerlemek için eleştirileri gizlememek gerektiği fikrini ileri sürmüştür. Burada 
referans olarak sürdürebilir kalkınma esas alınmıştır: sosyo-ekonomik, kültürel, ekolojik, kurumsal ve örgütsel 
tarım hedefleri. Fas’ta Cİ’lerin geliştirilmesinin kozları: yörelerin zenginliği ve çeşitliği, kalite ve hijyen, elverişli 
kurumsal çerçeve, zayıf noktaları ise şöyle: fakirlik, okuma yazma bilmeyenlerin sayısı kırsal alanlarda %50’ye 
kadar ulaşmaktadır, erozyon (tüm alanlarda). Beş adet ürünler için kalite etiketi verilmiş ve eş sayıda ürün 
işlem altına alınmıştır. Önemli kazanımlar sunu, kalite, ticari ve gelir kanallarında gözlenmiştir. Fakat sınırlar 
ve sorular şunlarla alakalıdır: ihracat için yönlendirme (ihracat için uygulanan biyo durumu için de geçerlidir, 
ulusal düzenlemeler olmaksızın, operatörlerin eğitimi yapılmaksızın ve yerel pazar olmaksızın), “toplayıcıların” 
(küçüklere destek olan büyük üreticiler) predatör konumuna gelebilmesi, kolektif bütünleyicilik ve özel şirketler. 
“Kısa” yöntem altındaki işletmelerinin düzenlenmesi zor olabilir ve yerel pazarlarla ilişkileri mevcut olmayabilir. 
Bu bağlamda ve girişimlerin yeniliklerini dikkate aldığımızda, bunlar ilk aşamada sadece top down olabilir, fakat 
Lahcen Kenny için bottom up’e yönelmek üzere bir geçiş süreci düzenlenmelidir. Kurumsal hedefler biraz daha 
irdelenmelidir. Argan ve Safran yağını dikkate alırsak, katılımcı ekolojik konulardan bahsediyor, şartnameye 
göre Safran’dakiler Argan yağına nazaran daha iyi muhafaza edilmektedir; ancak tartışma esnasında bahse 
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konu şartnamenin, belirli bir zamanda, uygulamaların gerçek gelişimlerini dikkate aldığımızda bu sorunu 
değerlendirilmesinde yetersiz kaldığı gösterilmiştir. 

Antonia Koraka, tsakonique patlıcanından bahsederek Cİ aygıtının, uygun yönetim yapısının noksanlığı 
durumunda ekonomik açıdan yetersiz kalabileceğini belirtmiştir. 

Léonidio tsakonique patlıcanı (Péloponèse) 1996 yılından itibaren, sera üretimine başlamadan önce 1996 yılına 
kadar AOC unvanını taşımıştır, önemli bir mahsul ve çok güzel bir getirim sağlamaktaydı (konservelik bir patlıcan 
türü). Daha sonra, maliyeti daha düşük tsakonique türünde patlıcanlar pazarı işgal etiller. Belgelendirme yetersiz 
kalmaktadır. Üretimden pazara kadar ilgili tüm aktörlerin bilgilendirilmesi ve eğitim görmeleri gerekmektedir. 
Zoubir Sahli ilk katılımcınınkilere benzer sorular sunuyor; eleştirel bir görüş mevcuttur, çünkü bu aygıtları (AOC 
veya AOP türünde) anlamak yeni oldukları ülkerlerde kolay değildir. Tarımcılar ütopi (bir zenginliği değerlendirmek) 
ve ihracat için standartlar (İhtiyati tedbir kararı) arasında kalmış bir durumdadır. Yaklaşık 3 yıldan itibaren “kırsal 
canlandırma” programları uygulanmakta olup Cİ’ler bu projeye dâhildir, bu bir top/down sürecidir. Aktörlerde hem 
koordinasyon yok hem de organize değiller. Temel kısıtlamalar şunlar: açık bir yönetmelik (yapım sürecinde) ve 
teşvik kuruluşlarının noksanlığı, profesyonel örgütlerin zayıflığı, kooperatif teşkilatları için tereddütler. Bunlara 
rağmen yerel bir talep mevcut ve kârlı fiyatlar söz konudur. 

Tartışmalar
Tartışma neticesinde başarı veya başarısızlık konusundaki bilânçoların, hem pazar hem de örgütlerin 
biçimlerinin açısından mevcut alternatiflere bağlıdır. Yerleşmek, yöresel ürünleri tanımlamak için yetersizdir, bir 
şekilde (standart veya meşruiyet anlamda) evrenliğe ulaşmak gerekiyor. Engeller, standart (hijyen ve güvenlik) 
düzeyinde veya pazarlara erişim düzeyinde (organizasyon sorunları) meydana çıkmaktadır.

10. Oturum - Çapraz Görüş ve Sonuçlar 

Başkan: Jean-Louis Rastoin (Montpellier SupAgro, Fransa)

Bakış açıları:
Dominique Chardon (Yöreler ve Kültürler, Fransa), 
Leo Bertozzi, (Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, Parma, İtalya), 
Joan Reguant (Fundacion Diete Mediterranea, Barselon İspanya),
Zoubida Charrouf (Mohamed V Üniversitesi, Rabat, Fas), 

Görüşler :
Marc Dedeire (Montpellier Üniversitesi III, Fransa), 
Helene Ilbert (IAM-Montpeller, Fransa)
Katılımcıların tümünün katıldığı tartışma 
Seminerin kapanışı:
Yavuz Tekelioğlu (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)

GENEL SONUÇLAR

Jean Louis Rastoin

İlk önce, katılımcımlar seminer esnasında, yöresel ürünlerin korumasını ve nitelendirilmesini sağlayan Coğrafi 
İşaretlerin canlılığını vurgulamıştır. Hem Avrupa Birliği düzeyinde, hem de Akdeniz ülkelerinde ve özellikle 
günümüzde 89 adet ürünün Coğrafi isimlendirmesini kayıt eden Türkiye’de. Bu dinamizm, küresel ekonomik, 
çevresel ve etik krizi bağlamında yöresel ürünler tarafından sunulan sürdürebilirliğin potansiyeli ve uluslararası 
düzeyde ve birçok ülkede faydalı kurumsal çerçevelerin yükselişi ile açıklanmaktadır. Ancak genel olarak, 
Güney ve Batı Akdeniz ülkeleri Cİ’ler için kurumsal araçların zayıflığından dolayı geleneksel ürünlerinin 
değerlenmesindeki önemli gecikme göstermektedirler. Bununla birlikte, yöresel ürünlerin: diğer bölgelerde 
ünlerini oluşturan köken adlarının yerleşik işletmeler tarafından gaspı, bahse konu ürünlerin her tür yenilikçiliği 
engelleyen katı bir çerçeve içinde “sığınaklaştırılması” ve toprakların verimliliği ve randımanı için zararlı bir 
uzmanlaşmaya yönelik tarımsal üretim modelinden kaynaklanan tehditlerin altında olduğu vurgulanmıştır. 

İkincil olarak, seminer akademik araştırmaların ve alandaki eylemlerin sadece küçük sayıda ürünler üzerine 
odaklandığını göstermektedir, özellikle zeytinyağı ve peynirler. 
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 Tabii ki bu çok olumlu, çünkü bahse konu iki ürün, Akdeniz gıda tüketim modelinin kaidesini oluşturmaktadır. Yine 
de, tüm Akdeniz ülkelerinde yöresel ürün yaratmak veya “yeniden canlandırmak” (hububatlar, bakliyatlar, meyve 
& sebze, et, vs.) için biyoçeşitlik ve beslenme alışkınlıkları modellerinde önemli bir servet (miras) mevcuttur. 
Dolayısıyla, hükümetlerin bahse konu ürün portföyünde uygun finansman ve politikalarla bilimsel araştırmaları 
ve girişimcileri teşvik etmesi gerekmektedir. 

Seminerin üçüncü sonucu: Yöresel ürünlerinin bilimsel tanımında, hem doğal kaynaklardan (toprak, iklim, 
bitkiler ve hayvanlar), insanların deneyimi ve zekasından ve de üreticiler ve kamu güçlerince düzenlenen kolektif 
eylemden kaynaklanan bir ilerleme tespit edilmiştir. Böylece yöresel ürünler, kültürel mirası canlandırarak, 
toplum, ekonomi (hem tarım alanında, hem kırsal alanlar ile tarım gıda el sanatları ve turizm alanında katma 
değer ve istihdam yaratarak) ve çevre üzerinde çift nitelikli özgüllük ve özgünlük sunmaktadır. 

Seminerin dördüncü sonucu: politik karar vericiler, tarımsal işletmeler, restoran, turizm, ticaret ve tarım-gıda 
işletmeleri için öneriler sunulmaktadır. Böylece, yöresel ürünlerin başarısı ve sürekliliğini ve üretildikleri bölgelere 
olumlu etkiler sağlanması için «  bottom up  » girişiminden başlayarak katılımcı yönetişim araçlarının yerel 
topluluklara uygulanması veya güçlendirilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, tüketicilerin yöresel 
ürünlerle ilgili hafızalarını tazelemeleri ve yöresel ürünleri olumsuz etkileri bilinen tarım-gıda ürünleri yerine 
kullanmaları konusunda eğitilmeleri ve teşvik edilmeleri önerilmektedir. Son sıralarda UNESCO’nun insanlığın 
somut olmayan kültürel miras etiketini “Akdeniz Diyetine” vermesi ile, bu bölgenin tüm ülkeleri yöresel ürünlerini 
sadece kendi yurttaşları düzeyinde değil aynı zamanda kendilerini ziyaret eden milyonlarca turiste sunmak 
konusunda olağanüstü bir fırsat yakalamaktadır. 
Akdeniz Üniversitesi’nin bu Semineri, “Yöresel Ürünler, Coğrafi İşaretler ve Sürdürülebilir Yerel Kalkınma” konulu 
Antalya Deklarasyonundan iki yıl sonra, sürdürülebilir bir üretim ve gıda tüketimi ile kırsal bölgelerin uyumlu 
gelişmesi için yöresel ürünlere tanınması gereken önceliği tekrar vurgulamaktadır. 
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1. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler 
Seminer Kitabı (Montpellier, Fransa)

2. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler 
Seminer Kitabı (Montpellier, Fransa)

3. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler 
Seminer Kitabı (Antalya, Türkiye)

4. Doktora Tezi (Antalya, Türkiye)



401

Résumé 

Cet ouvrage recueille les actes du 
séminaire international sur les produits de 
terroir, l es indications géographiques et 
le d éveloppement local durable des pays 
méditerranéen qui s’est tenu à Antalya du 
24 a u 26 a vril 2008. I l a réuni des 
scientifiques, des experts et des décideurs 
du secteur public, d es e ntreprises e t du 
mouvement associatif, e t ainsi a formulé 
les premières réponses a ux q uestions 
primordiales pour le développement local 
des pays s oucieux de s auvegarder l eur 
patrimoine alimentaire et c ulinaire e t qui 
se sont portés volontaires pour relever le 
défi l ancé p ar l a densification et l a 
globalisation de l a concurrence. L e 
séminaire a contribué, par une synthèse de 
ses t ravaux p renant l a forme d’une 
« déclaration d’Antalya », à  l a 
construction d ’un concept distinctif pour 
la v alorisation des produits alimentaires 
issus des terroirs méditerranéens. 

___________________________________________________________________  
Editeurs scientifiques : Yavuz Tekelioğlu, Hélène Ilbert, Selma Tozanl  
Les produits de terroir, les indications géographiques et le développement local durable des pays 
méditerranéens - Montpellier : CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 
Méditerranéennes), 2009 - 379 p. (Séminaires Méditerranéens, N° 89, Options Méditerranéennes) 
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1. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği “Türkiye’nin Avrupa Birliği Devlet 
Yardımları Müktesebatına Uyumu” projesi

Proje ismi:  Türkiye’nin Avrupa Birliği Devlet Yardımları Müktesebatına Uyumu

Süre:   Kasım 2003-Eylül 2004

Destekleyen Kurum: Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği

Gerçekleştiren Kurum:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi

Partner Kurum:  Fransa Poitiers Üniversitesi

Tanıtım:   Proje, “Bridge of Knowledge (Bilgi Köprüleri)” programı kapsamında Avrupa Komisyonu 
Türkiye Temsilciliği’nin destek verdiği bir çalışmadır. Temel amacı AB’nin bölgesel politika uygulamalarına ve 
devlet yardımlarının yönetimine ilişkin Türkiye’deki bilgi eksikliğini gidermek ve başarılı uygulamaları ön plana 
çıkararak konuyla ilgili kesimlerin karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktır. Proje çıktıları bir kolokyumda 
tartışılmış ve kitaplaştırılmıştır.
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2. Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü “Jean Monnet Avrupa 
Birliği Modülü” projesi

Proje ismi:  Jean Monnet Avrupa Modülü: Avrupa Birliği Seminerleri

Süre:   Haziran 2001-Mayıs 2006

Destekleyen Kurum: Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü

Gerçekleştiren Kurum:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi

Tanıtım:   Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’nün desteklediği “Jean Monnet-
Avrupa Modülü” projesi kapsamındaki “Avrupa Birliği Seminerleri”, Akdeniz Üniversitesi’nin değişik birimlerinde 
görev yapan akademisyenleri AB’nin temel ilke ve politikaları konusunda bilinçlendirmeyi ve AB’nin değişik 
politika alanlarında uzmanlaşmış akademisyenlerinden müteşekkil bir işbirliği ağını kurmayı amaçlamaktadır. 
Projenin devam ettiği 5 yıl içerisinde 150’den fazla katılımcıya (üniversitemiz ve diğer kamu kurumlarından 
gelen) katılım sertifikaları takdim edilmiştir.  “Jean Monnet Modulü” projesi kapsamında katılımcılara aktarılan 
konulardan müteşekkil bir de kitap bastılırılmıştır.
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3. “Regorverning Markets (Pazarların Yeniden Yönetişimi)” projesi

Proje ismi:  Regoverning Markets 
   Pazarların Yeniden Yönetişimi 

Proje kodu:  IIED Regoverning Markets Programme

Süre:   Ocak 2006-Nisan 2008

Destekleyen Kurum: UK Department for International Development; 
   International Development Research Centre, Canada; 
   Canadian International Development Agency; Cordaid, Netherlands; 
   ICCO, Netherlands; US Agency for International Development

Lider Kurum:  UK Department for International Development

Partnerler:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi
   Avrupa	ülkeleri;	Çin;	Kenya;	Pakistan;	ABD;	Filipinler;	Şili	ve	
   Güney Afrika ilgili kurumlar

Tanıtım:   Bu proje, küçük tarımsal işletmelerin yeniden yapılanma süreci içinde olan dinamik 
tarım-gıda pazarlarına nasıl uyum sağladıklarını, fayda-maliyet analizleri ile araştırmaktadır. Proje süresince 
Akdeniz Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Merkez’inde iki çalıştay düzenlenmiştir. 
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4. Avrupa Birliği (AB) 6. Çerçeve “Traceability of Food Supply Chains (Gıda 
Arz Zincirlerinin İzlenebilirliği)” projesi

Proje ismi:  Integrated System for a Reliable Traceability of Food Supply Chains
   Gıda Arz Zincirlerinin Güvenilir İzlenebilirliği için Entegre bir Sistem

Proje kodu:  FP6-2005-FOOD-036300 TRACEBACK

Süre:   Ocak 2007- 2010

Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği

Lider Kurum:  Tecnoalimenti S.C.p.A., Italy

Partnerler:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi
   Instytut Logistyki i Magazynowania, Poland; Univerza v Mariboru, Fakulteta 
   za gradbeništvo, Slovenia; Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, 
   Lithuania; Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület, Hungary; University of 
   Ruse, Bulgaria; Všskumnš ústav dopravnš, Slovakia; Wyšsza Szkoša 
   Logistyki, Poland; Centrum dopravního všzkumu, Check Republic; Traffic 
   Eng., Planning, Research and Development L.t.d., Croatia; Aristotle 
   University of Thessaloniki, Greece; Israel Institute of Technology; University 
   of Applied Sciences in Tallinn, Estonia; Supply Chain Management Center, 
   Romania; Transport and Telecommunication Institute, Latvia; Strategies, 
   Tools, Advices and Research Ltd. Economics, Transport, Energy, 
   Communication Technologies, Italy

Tanıtım:   TRACEBACK Avrupa 6. Çerçeve Programları tarafından desteklenen bütünleşmiş 
bir sistemdir, sahadan rafa kadar önemli aktörleri içeren ve tüm gıda arz zincirine uygulanabilecek bir Avrupa 
izlenebilirlik standardı oluşturma amacındadır. TRACEBACK’ in gücü 11 ülkeyi temsil eden 28 ortağın birlikteki 
çabalarından gelmekte, gıda sektöründe ICT ve mikro aletlerle dünya çapında faydalı donanımın entegrasyonunu 
sağlamaktadır. Bu projenin getirdiği yenilik ürün akışıyla birlikte bilgi akışının da birlikteliği ile gıda zinciri boyunca 
güvenilir bilginin paylaşılmasını sağlayacak yaşayan bir izlenebilirlik modelinin gösterilmesidir. 

"Gda Tedarik Zincirinin Güvenilir ‹zlenilebilirli¤i
‹çin Entegre Sistem"

“Integrated System for a Reliable Traceability of
Food Supply Chains”

FP6-2005-FOOD-036300

‹zlenebilirlikte Gelimeler:
Kurumsal Çevre, Bilgi Aklar ve Mikro-araçlar

Progress in Traceability:
Institutional Environment, Information Flows and Micro-devices

12th-13th May 2008 • Sheraton Hotel Antalya / TURKEY

Akdeniz University

Economic Research Center on Mediterranean Countries

12-13 Mays 2008 • Sheraton Hotel Antalya / TÜRK‹YE

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Aratrmalar Merkezi

E‹T‹M SEM‹NER‹ / TRAINEE SEMINAR
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5. “Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri” Semineri

Konu:   Turkey and the European Union: The Crucial Choices Ahead
   Türkiye ve Avrupa Birliği: Geleceğin Stratejik Tercihleri

Tarih ve Yer:  12-14 Ekim 2005, Antalya

Organizatörler:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi
   Lüksemburg Avrupa ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü
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6. “Akdeniz Ülkelerinde Toprak Sorunu Değişim Ağı” Toplantısı

Konu:   Rencontre FONCIMED Réseau d’échanges sur la question foncière en 
   Méditerranée
   Akdeniz Toprakları (FONCIMED) Akdeniz Ülkelerinde Toprak Sorunu 
   Değişim Ağı

Tarih ve Yer:  9-11 Ekim 2008, Antalya

Organizatörler:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi
   Fransa Akdeniz Tarım Araştırmaları Uluslararası Merkezi
   Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü 
   Fransa Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Katılımcılar: 

 

Abdallah Ben Saad Tarım Ekonomisti, Tarım Araştırma Enstitüsü (IRA), Medenin, Tunus

Abdelmalek Ahmed Ali  Tarım Bakanlığı, Alger, Cezayir 

Ahmed Daoudi  Tarım Bakanlığı, Rabat, Fas

André Donzel  Sosyolog, Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi (CNRS), Fransa

Anne Marie Jouve Tarım Ekonomisti, Akdeniz Tarım Araştırmaları Uluslararası Merkezi, Paris;   

   Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü CIHEAM, IAMM, Fransa

Claude Napoleone Ekonomist, INRA, Fransa

Fabiyo Bartolini  Ekonomist, Bolonya Üniversitesi, İtalya

Faouzi Bouchaib  Asistan, Cezayir

Fatmir Guri  Tarım Ekonomisti, Tiran Tarım Üniversitesi, Arnavutluk

Ghislain Geniaux  Tarım Ekonomisti, Tarımsal Araştırma Ulusal Enstitüsü (INRA), Fransa

Gisèle Vianey  Coğrafyacı, Fransa

Hayette Nemouchi Doktora Öğrencisi, Caen Üniversitesi, Fransa

Imen Ben Soltan  Doktora Öğrencisi, Montpellier Üniversitesi, Fransa

Jean Christophe Paoli Ekonomist, INRA, Fransa

Mohamed Elloumi Tarım Ekonomisti, Tarımsal Araştırma Ulusal Enstitüsü, (INRAT), Tunus

Mongi Sghaier  Tarım Ekonomisti, IRA Medenin, Tunus

Orlando Rodrigues Tarım Ekonomisti, Tarım Bilimleri Ensititüsü (ISA), Lizbon, Portekiz

Romain Melot  Sosyolog, INRA, Fransa

Selim Çağatay   Ekonomist, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye

Sofia Nikolaïdou  Doktora Öğrencisi, Atina Üniversitesi, Yunanistan

Yavuz Tekelioğlu  Ekonomist, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye
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Rencontre FONCIMED
Réseau d'échanges sur la question

foncière en Méditerranée
9-10-11 Octobre 2008

Université Akdéniz, Antalya-Turquie

Organisé conjointement par
Le Centre de Recherche Economiques des Pays

Méditerranéens Université Akdeniz, Antalya-Turquie
Le Centre International de Hautes Etudes

Agronomigues Méditerranéens,
L’Institut Agronomique Méditerranéen de

Montpellier
(CIHEAM - IAMM), France

et
 I’institut National de la Rrecherche Agronomique

(INRA) France

Le réseau FONCIMED, créé en septembre 2007 à Montpellier,
a une vocation d’échange interdisciplinaire d'expériences entre
chercheurs et praticiens sur la question foncière autour de
quatre thématiques :
• Les processus de formation de la valeur des terres.
• Les stratégies des acteurs qui déterminent les usages des
sols.
• Les modes de régulation des échanges fonciers et de
l'occupation du sol.
• Les méthodologies de modélisation des dynamiques socio
spatiales à un niveau régional.
La rencontre 2008 d’Antalya portera sur deux thèmes :
• Les résultats de l’enquête sur la régulation foncière en
Méditerranée, afin de produire un document de synthèse
publiable. Neuf situations nationales vont être décrites :
Tunisie, Maroc, Algérie, Italie, Grèce, Portugal, France,
Turquie, Albanie.
• Préparation de la matière pédagogique nécessaire à
l’organisation de l’école chercheurs/cours prévue en 2009. Il
s’agit de susciter la présentation d’un certain nombre de
travaux permettant d’apporter un éclairage scientifique récent
et argumenté sur l’efficience environnementale comparée des
indivis d’une part et des terres privées d’autre part, sur les
espaces ayant un intérêt collectif (hors urbanisation) dans des
sociétés méditerranéennes.

11 ème
anniversaire
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Réseau FONCIMED
Echanges sur la question foncière en Méditerranée

Rencontre des 9 au 11 octobre 2008 à Antalya, TURQUIE

PROGRAMME
Arrivée des participants : mercredi 8 octobre

Jeudi 9 octobre

Séance introductive   Yavuz Tékélioglu et Anne-Marie Jouve

Pause

Résultats de l’enquête    Claude Napoléone

sur les modes de régulation 

foncière en Méditerranée et discussion

Déjeuner

Réflexion autour de l’approfondissement  Collectif FONCIMED

et de la valorisation de l’enquête

Projection du film documentaire “MAÇAHEL” présentant un cas de développement local 

en Anatolie du Nord. Réalisé par The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion or 

Reforestration and the Protection of Natural Habitats (TEMA).

Cocktail

Vendredi 10 octobre

Atelier 1: Environnement et dynamiques  Gislain Geniaux 

foncières     Abdallah Ben Saad 

     Romain Melot 

     Ahmed Daoudi

Pause

Atelier 2 : Comportements des acteurs  Fawzi Bouchaib

autour des enjeux fonciers   Hayette Nemouchi

     Romain Melot     

     Sofia Nikolaïdou

Déjeuner

Atelier 3 : Régulations des usages du sol Gisèle Vianey

     Imen Ben Soltan

     Orlando Rodrigues

     André Donzel

Pause

Discussion générale et conclusions

Samedi 11 octobre: Excursion

Départ des participants: dimanche 12 octobre

9h00-10h00

10h30-12h30

14h30-16h30

17h00-17h45

18h00

8h30-10h30

11h00-13h

14h30-16h30

17h00-18h00
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7. “Akdeniz için Birlik” konferansı

Tarih ve yer:   24 Ekim 2008, Atatürk Konferans Salonu
Organizatör:   Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi  
Açıklama:    Kasım 1995’te başlayan Avrupa-Akdeniz Barcelona süreci, 13 Temmuz 2008 
tarihinde Paris’te   yapılan Avrupa-Akdeniz  devlet ve hükümet başkanları zirvesi ile yerini “Akdeniz için Birlik”e   
bırakmıştır. Avrupa Akdeniz   ortaklığına yeni bir nefes verme  amacını taşıyan Birlik, içinde Türkiye’nin de 
bulunduğu   Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ile AB ülkelerinin tamamını kapsayan 44  üyeden oluşmaktadır.
 
Merkezi Barcelona’da  olan Birliğin,  Akdeniz’in temizlenmesi; deniz ve kara ulaşımı;  alternatif enerjiler,  Akdeniz 
güneş enerjisi, Avrupa-Akdeniz üniversitesi ve göç konularını içeren projeleri bulunmaktadır.
Barcelona(1995) zirvesinden  hemen sonra Türkiye ve Antalya’nın Akdeniz kimliği göz önünde bulundurularak 23 
ekim 1997 tarihinde kurulan “Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi”,  11.Kuruluş  
Yıldönümünü “Akdeniz için Birlik” konulu konferans ile kutlamıştır.  Bu konferans merkezin özel daveti üzerine,  
halen Fransa Anayasa Mahkemesi üyesi olan, Senatör Hubert Hannel tarafından  verilmiş, Fransa Büyükelçisi 
Bernard Emie’nin Antalya’da yaşayan tüm Frankofonlara verdiği resepsiyonla sona ermiştir..
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8. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “Türkiye için 
Alternatif Biyoenerji Politikalarının Oluşturulması” projesi

Proje ismi:  Dünya ve Türkiye Biyoenerji Piyasalarındaki Gelişmelerin ve Potansiyel 
   Değişikliklerin Türk Tarım ve Hayvancılık Sektörleri Üzerindeki Etkilerinin 
   Modellenmesi ve Türkiye için Biyoenerji Politika Alternatiflerinin    
   Oluşturulması

Proje kodu:  108K266

Süre:   Eylül 2008-Mart 2010

Destekleyen Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Gerçekleştiren Kurum:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi

Tanıtım:   Bu çalışma, biyoenerji piyasalarına ilişkin dünya ve Türkiye piyasalarında 
gerçekleşen gelişmeleri dikkate alarak Türkiye için alternatif biyoenerji politika önerileri oluşturmaktadır. Çalışma, 
politika önerilerini ampirik modellerin çeşitli senaryo varsayımları altında koşulmasında elde edilen sonuçlara 
dayandırarak oluşturmaktadır. Proje ön bulguları konferans tebliği ve makale olarak değerlendirilmiş, proje nihai 
bulguları kitap olarak yayınlamıştır.
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9. Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve “Sustainmed (Akdeniz’de Sürdürülebilir 
Kırsal Kalkınma)” projesi

Proje ismi:  Sustainable Agri-Food Systems and Rural Development in the Mediterranean 

   Countries

   Akdeniz Ülkelerinde Sürdürülebilir Tarım-Gıda Siztemleri ve Kırsal 

   Kalkınma

Proje kodu:  FP7-245233 SUSTAINMED

Süre:   Şubat 2010-Haziran 2013

Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği

Lider Kurum:  Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, France

Partnerler:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi

Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, France; Ecole Nationale 

d’Agriculture Meknès, Morocco; Consejo Superior de investigaciones Científicas, 

Spain; Institut National Agronomique, Tunusia; Kent Business School, UK; 

Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Greece; Pellervon taloudellisen 

tutkimuslaitoksen kannatusyhdistys r.y., Finland; Università degli Studi di Napoli, 

Italy; Universidad Politécnica de Valencia, Spain; National Agricultural Policy Center, 

Syria; Zagazig University, Egypt; National Institute for Agricultural Research, France

Tanıtım:   Proje, Avrupa Birliği’nin ve ulusal tarımsal, kırsal, çevresel ve ticaret politikalarının 

Akdeniz partner ülkelerindeki etkilerini incelemekte ve değerlendirmektedir. Sosyo-ekonomik yapısal değişiklikler, 

gelir dağılımı, kaynak yönetimi, liberalizasyon, yoksullukla mücadele, işsizlik ve göç eğilimleri ve bunların yanında 

ana ticaret partnerleri ile ticari ilişkiler ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücü özellikle incelenmektedir. Proje 

çıktıları halen kitaplaştırılmaktadır. 
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10. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “Akdeniz için 
Birlik Anlaşması ve İhracat ve Doğrudan Yatırım Potansiyeli” projesi

Proje ismi:  Akdeniz için Birlik Anlaşması ve Türkiye’nin Güney Akdeniz Ülkelerine 

   Doğrudan Yatırım ve İhracat Potansiyelinin Etkin Değerlendirilmesi

Proje kodu:  110K303

Süre:   Haziran 2010-Mayıs 2011

Destekleyen Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Gerçekleştiren Kurum:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi

Tanıtım:   Çalışma, Akdeniz için Birlik anlaşmasının, Türkiye açısından özellikle Güney 

Akdeniz ülkelerine doğrudan yatırım ve ihracat potansiyeli yaratacağı hipotezi üzerine kurulmuştur. İncelenen 

istatistikler ve çalışmalar Güney Akdeniz ülkelerinde mevcut ekonomik yapının Türkiye’den oldukça farklı 

olduğunu, Türkiye’den bu ülkelere yapılan mevcut ihracatın hem arttırılabileceğini hem de sektörel kapsamının 

genişletilebileceğine işaret etmektedir. Aynı zamanda, Türkiye’den ihracatı yapılacak sektörlerle tamamlayıcı ve/

veya ikame edici olarak bu ülkelere doğrudan yatırımların da arttırılabileceği öngörülmektedir. 

11. Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Dairesi 
(AU-BAP) “Akdeniz için Birlik Anlaşması ve Değişen Mal ve Hizmet Akımları” 
projesi

Proje ismi:  Akdeniz için Birlik Anlaşması: Türkiye’den Taraf Olan Ülke Pazarlarına 
   Gerçekleştirilen Mal ve Hizmet Akımında Olası Değişikliklerin Analizi

Proje kodu:  BAP 100320129

Süre:   Haziran 2010-Mayıs 2011

Destekleyen Kurum: Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Gerçekleştiren Kurum:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi

Tanıtım:  Proje, Akdeniz ülkeleri arasında 1995 yılında imzalanan Barselona sürecinin şu an için 
geldiği son aşama olarak değerlendirilebilen Akdeniz için Birlik anlaşmasınının, Akdeniz’in iki yakası arasındaki 
sosyal ve ekonomik uçurumun kapatılması yolundaki olası etkilerini değişen mal ve hizmet akımını inceleyerek 
ölçmektedir.
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12. Avrupa-Akdeniz Ekonomi Bilimleri Enstitüsü Forumu (FEMISE) 
“Convergence: Effects and feedbacks of Euro-Med Integration (Yakınsama: 
Avrupa-Akdeniz Entegrasyonun Etkileri ve Geri Beslemeleri” projesi

Proje ismi:  Convergence beyond the economic sphere: Effects and feedbacks of    

   Euro-Med integration

Proje kodu:  FEM 34-21

Süre:   Nisan 2011-Kasım 2012

Destekleyen Kurum: Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Économiques

   (Avrupa-Akdeniz Ekonomi Bilimleri Enstitüsü Forumu)

Lider Kurum:  Ekonomi Bölümü, Hamburg Üni., Almanya 

Partnerler:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi

   Ekonomi Bölümü, Mersin Üni., Türkiye

Tanıtım:   Bu çalışmada Akdeniz partner ülkeleri arasındaki çok yönlü yakınsama 

incelenmektedir. Analizde yaşam kalitesi ve sosyal hayata dair göstergelere odaklanılmakta aynı zamanda 

kurumsal yapı, düzenleyici çevre ve finansal piyasalar arasındaki yakınsama incelenmekte, ve ekonomik 

entegrasyonun yakınsama üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

Femise	  Annual	  Conference	  
Marseille	  15-‐16	  December	  2011	  

Convergence	  beyond	  the	  economic	  sphere:	  
Effects	  and	  feedbacks	  of	  Euro-‐Med	  integra<on	  

Prof.	  Dr.	  Bernd	  Lucke	  
University	  of	  Hamburg	  and	  Indiana	  University,	  Bloomington	  
Prof	  Dr.	  Selim	  Cagatay	  
Centre	  for	  Economic	  Research	  on	  Mediterranean	  Countries,	  
Economics	  Department,	  Akdeniz	  University	  
Prof	  Dr.	  Suleyman	  Degirmen	  
Economics	  Department,	  Mersin	  University	  
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13. Avrupa-Akdeniz Ekonomi Bilimleri Enstitüsü Forumu (FEMISE) 
“Immigration-Induced Changes in Product Diversity and Trade Patterns (Ürün 
Deseni ve Ticaret Kalıplarında Göçe Bağlı Değişimler)” projesi

Proje ismi:  Analyzing the Immigration-Induced Changes in Product Diversity and 
   Trade Patterns: The Case of the EU-Mediterranean-Eastern Europe 
   Zone
   Ürün Çeşitliliği ve Ticaret Kalıplarında Göçe Bağlı Gelişen Değişimlerin 
   Analizi: AB-Akdeniz-Doğu Avrupa Örneği

Proje kodu:  FEM 34-30

Süre:   Nisan 2011-Ocak 2013

Destekleyen Kurum: Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Économiques
   (Avrupa-Akdeniz Ekonomi Bilimleri Enstitüsü Forumu)

Lider Kurum:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi

Partnerler:  Ekonomi Bölümü, Hamburg Üni., Almanya 
   Ekonomi Bölümü, Mersin Üni., Türkiye

Tanıtım:   Projede, Avrupa Birliği’ne Akdeniz ve doğu Avrupa ülkelerinden gerçekleşen göçün 
Birlik ülkeleri sektörel üretim deseni ve dış ticaret kalıpları üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Çalışma 
göçmenleri alışageldik şekilde işgücü arzı olarak değerlendirmek yerine tüketiciler olarak dikkate almaktadır. 
Dolayısıyla, göçmenlerin taleplerinin gittikleri ülkelerdeki üretim deseni ve sektörel ithalat/ihracatı etkilemesi 
beklenmektedir. Sektörel bulgulara bakılarak yurtiçi üretim ile ithalatın birbirlerine tamamlayıcı mı yoksa ikame 
mi olduğu da incelenmektedir.

Centre for Economic Research on Mediterranean Countries, Akdeniz 
University, Turkey 

Institute for Growth and Fluctuations, Economics Department 
University of Hamburg, Germany 

Economics Department, Mersin University, Turkey!

Analyzing the Immigration-Induced Changes in  
Product Diversity and Trade Patterns:  

The Case of the EU-Mediterranean-Eastern Europe Zone 
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1*/&#%++#!23425!6#0#$7#/!8922!



432

Immigration, Enterprises, and Employment in the

European Union

Selim Cagatay∗ Murat Genc† Onur A. Koska‡

Perihan Ozge Saygin§

(Very preliminary – please do not quote)

August 16, 2012

Abstract

We study the effects of ethnic diversity, measured by the share of immigrants in

the total population in the EU member countries, on the number of establish-

ments and employment in the EU. We distinguish between different industries and

between different groups of source (migrant-sending) countries; i.e., Eastern Euro-

pean Countries (EECs) and Mediterranean Countries (MPCs). We use a panel data

that covers the period 1988-2010, and find that migration from MPCs to the EU

has a positive impact on both the number of enterprises and employment, especially

in light manufacturing industries. Also migration from MPCs to the EU positively

affects employment in construction and heavy manufacturing industries. Similarly,

migration from EECs to the EU positively affects employment, especially in food

and beverages industries.

Keywords: Migration; Enterprises; Employment.

JEL Classification: J2; J61; R23.

∗Akdeniz University, ERCMC, 07058 Antalya, Turkey, selimcagatay@yahoo.com.

†University of Otago, PO Box 56, Dunedin, New Zealand, murat.genc@otago.ac.nz.

‡University of Tübingen, D-72074 Tübingen, Germany, onur.koska@uni-tuebingen.de.

§University of Mannheim, D-68131 Mannheim, Germany, peri.saygin@gmail.com.
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14. Avrupa-Akdeniz Ekonomi Bilimleri Enstitüsü Forumu (FEMISE) 
“Macroeconomic Allocations and International Factor Mobility (Makroekonomik 
Dağılımlar ve Uluslararası Faktör Hareketliliği)” projesi

Proje ismi:  Macroeconomic Allocations and International Factor Mobility: A 
   Comparative Assessment of Major Trade Areas
   Makroekonomik Dağılımlar ve Uluslararası Faktör Hareketliliği: Ana Ticaret 
   Alanları için Mukayeseli Bir Değerlendirme

Proje kodu:  FEM 35-03

Süre:   Ocak 2012-Nisan 2013

Destekleyen Kurum: Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Économiques
   (Avrupa-Akdeniz Ekonomi Bilimleri Enstitüsü Forumu)

Lider Kurum:  Ekonomi Bölümü, Hamburg Üni., Almanya

Partnerler:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi

Tanıtım:   Çalışmada dünya ana ticaret bloklarındaki ekonomik reform ve ticaret liberalizasyonun 
makroekonomik etkileri mukayeseli olarak incelenmektedir. Çalışma ana makroekonomik değişkenler üzerine 
odaklanmakta, sektörel çıktılara ve faktör ve gelir dağılımına odaklanmaktadır. İncelenen ana ticaret blokları 
Euromed, ASEAN, Mercosur ve NAFTA’dır. 

15. Avrupa-Akdeniz Ekonomi Bilimleri Enstitüsü Forumu (FEMISE) 
“Tourism Industry as an Engine for Export-led Growth in the Mediterranean 
(Akdeniz’de İhracata Dayalı Büyümenin Motoru: Turizm Endüstrisi)” projesi

Proje ismi:  Tourism Industry as an Engine for Export-led Growth and Social    
   Development: Analysing Its Main Characteristics and Future Prospects for 
   Mediterranean Countries
   İhracata Dayalı Büyüme ve Sosyal Kalkınmanın Motoru olarak Turizm 
   Endüstrisi: Akdeniz Ülkelerinde Endüstrinin Ana Karakteristiklerinin Analizi 
   ve Geleceğe Dönük Beklentiler

Proje kodu:  FEM 35-04

Süre:   Ocak 2012-Mayıs 2013

Destekleyen Kurum: Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Économiques
   (Avrupa-Akdeniz Ekonomi Bilimleri Enstitüsü Forumu)

Lider Kurum:  IEI Valencia Üniversitesi, İspanya

Partnerler:  Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi
   İktisadi ve Siyasi Bilimler Fakültesi, Kahire Üni., Mısır
   Cartagena Teknik Üniversitesi, İspanya

Tanıtım:   Bu proje Akdeniz havzasının üç önemli turizm destinasyonu olan İspanya, Türkiye 
ve Mısır’da turizm sektörünü makro ve mikroekonomik çerçevede inceleyerek sektörün sürdülebilirliği açısında 
önemli olan faktörleri ortaya çıkarmaktadır. Küresel ekonomik kriz dönemlerinde göreli olarak az zarar gören 
sektörleden biri olarak tanmlanan turim setöründe sürdürülebilirliğin sağlanması özellikle ihrcata dayalı 
büyüme stratejisi ülkelerde döviz girdisinin sürekliliği açısından önem kazanmaktadır. Çalışma, sürdürlebilirliğin 
belirleyenlerini iki ampirik analiz ile ortaya koymaktadır. Bu analizlerde turistlerin harcamalarını ve destinasyon 
sadakatini belirleyen faktörler bulunmaktadır.
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III. Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin 
gerçekleştirdiği yayınlar
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Bu yapıt, 10-14 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen ve 2008 ve 2010 
yıllarında düzenlenen 1. ve 2. Uluslararası Antalya Coğrafi ‹şaretler Seminerlerinin  devamı 
olan, “Türkiye ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi ‹şaretler ve Yerel Gıda Değer Zincirlerinin 
Yönetişimi” konulu 3. Uluslararası Antalya Coğrafi ‹şaretler Seminerinde gerçekleştirilen  31 
sunumdan oluşmaktadır.

2008’de yayınlanmış olan ve “Akdeniz Ülkelerinde Yöresel Ürünler, Coğrafi ‹şaretler ve 
Sürdürülebilir Yerel Kalkınma” konusunu içeren “Antalya Deklarasyonu”nun bir devamı 
olan bu yapıtta , katılımcıların öngördüğü analizler ve bu konular etrafında gerçekleştirilen 
tartışmaların birçok yenilikçi ve işlevsel kavramların derinleştirilmesini sağladığı görülecektir. 
“Gıdanın sıradanlaştırılması”na karşı ürünlerin özgünlüğü, doğal ve beşeri bir  çevreyle uyumlu 
üretim yöntemleri, tarihi ve kültürel kökleşme aracılığıyla işletmelerin yöreselleştirilmesi, 
coğrafi koruma ve yasal çerçeve ile ilgili olarak yürürlüğe konan kurumsal düzenlemenin 
yerindeliği, dikey (filyer) ve yatay (yöre) eşgüdüme ve çok-aktörlü kurulların çalışmasına 
dayalı bir yönetişim biçiminin ortaya çıkışı…

3. Uluslararası Antalya Coğrafi ‹şaretler Semineri ayrıca “yöreselleştirilmiş gıda sistemleri” 
konusunda da bazı düşünsel ufuklar açtı; coğrafi işaretler ile ilgili düzenlemeyle öngörülen 
“tek ürün” yaklaşımı sonucu oluşan sosyal ve çevresel bileşenler; bir yandan piyasa 
asimetrisini azaltıcı koruma düzeyini yerinde tutarken diğer yandan da idari süreçlerin 
kolaylaştırılması gereği; üreticiler ve dağıtıcılar açısından kritik boyut hedefi; yöreselleştirilmiş 
gıda sistemlerinin oluşturulabilmesi için gerekli gıda ve tarım politikalarının tasarlanması 
zorunluluğu…
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