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Sunum

Tarımsal Üretici Örgütleri Rekabet Gücü Geliştirilmesi Projesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 22 Şubat 2016 tarihinden itibaren 
pilot iller olarak kabul edilen İzmir, Antalya, Adana’da yürütülmeye başlanmış bu illerdeki tarımsal 
örgütlerin katılımıyla devam etmekte olan bir projedir. Projenin amacını kısaca özetlemek 
gerekirse; verilecek olan eğitimler, danışmanlık destekleri ve uluslararası teknik gezilerden elde 
edilecek bilgiler vasıtasıyla üretici örgütlerinin rekabet gücünü arttırmaya yönelik kazanımlar elde 
etmelerini sağlamaktır. Projede teknik gezi yapılması planmış olan Fransa’nın, AB tarımsal 
üretiminde ilk sırada yer alması, bunun yanısıra ülkenin gerek kooperatifçilik anlamında gerekse de 
coğrafi işaretleme boyutunda dünyada önde gelen bir ülke olması, proje konusu ve amacı 
açısından oldukça önemlidir. 13-16 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleşmiş olan teknik geziye, ilgili 
bakanlıktan, il müdürlüklerinden, tarım kredi kooperatifleri merkez birliğinden, süt üreticileri 
birliklerinden ve Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’den katılım olmuştur. Bu rapor ise Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği katılımcıları perspektifinden hazırlanmıştır.

Başarılı kooperatifçilik modelleri ve başarılı coğrafi işaret uygulamaları ile ilgili olarak uluslararası 
temaslarda bulunulması, Birliğimizin 2014-2018 strateji dökümanına geçmiş temel hedeflerinden 
ikisidir. Bu bağlamda 13-16 Haziran 2016 tarihlerinde Fransa’da gerçekleştirilmiş olan bu teknik 
geziye bu hedefler çerçevesinde katılmış bulunmaktayız. Kanımızca bu iki konu özellikle 
Türkiye’de tarımsal üretici örgütlerinin küresel piyasalarda rekabet gücü elde edebilmesi açısından 
fazlasıyla önemlidir. 

Başarılı kooperatifçilik modellerinin incelenmesi ve Türk kooperatifçiliği ile karşılaştırılması 
amacıyla Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Strateji Geliştirme Birimince hazırlamış olduğumuz 
Fransız kooperatiflerinin yapısal analizine yönelik soru grubu, cevaplanmak üzere temas ettiğimiz 
enstitü ve kooperatifler ile paylaşılmıştır. Soruların cevapları tarafımıza ulaştığında konuyla ilgili 
detaylı bir analiz yapılarak Birliğimiz paydaşları ile paylaşılacaktır. Bunun dışında diğer konu olan 
coğrafi işaretleme ve kontrollü köken adlandırması Fransa’da bulunduğumuz süre içerisinde gitmiş 
olduğumuz her kuruluşta karşımıza çıkmış ve bu konuyla ilgili birçok veri toplanmıştır. Esasen bu 
raporun öne çıkan konusu coğrafi işaret ve kontrollü köken adlandırması uygulamalarıdır. 

Günümüzün global ekonomik yapısında kurumların en çok önem vermesi gereken faaliyetlerinin 
başında, uluslararası işbirliklerinin geliştirmesi, bilgi ve deneyim paylaşımlarıdır. Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği özellikle son on beş yıldır bu gerçeğe dayanarak bir çok başarılı uluslararası 
temaslar ve işbirlikleri geliştirmiştir. En son Haziran 2016 yılında gerçekleşmiş olan bu teknik gezi 
ile Birliğimizin bu faaliyetlerine yeni bir halka eklenmiştir. Bu bağlamda projenin koordinasyonunu 
yürüten ve gezi programının hazırlanmasında büyük emeği geçmiş olan Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü uzman kadrolarına teşekkür eder, “Montpellier/Languedoc Roussilion Bölgesi Teknik 
Gezi Notlarının” konuyla ilgili kişi ve kurumlar için faydalı olmasını temenni ederiz.

Dr. Hakkı Çetin

Tariş Zeytin A.Ş.
Stratejik Planlama Danışmanı
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Fransa Tarımı ve Üretici Örgütlenmeleri Hakkında Genel Bilgiler

Fransa dünyada altıncı, Avrupa’da ise İngiltere ve Almanya’dan sonra üçüncü büyük ekonomiye 
sahiptir. Tarımsal üretim ve tarımsal ihracatta Fransa AB ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. 
Bunun yanında Fransa dünyada coğrafi işaretlemenin anavatanı olarak kabul edilen bir ülkedir. 
Fransa’da coğrafi işaret korumasının başlangıcı 1905 yılına kadar uzanmaktadır. Bu erken tarih 
itibariyle Fransa dünyada coğrafi işaretlerle ilgili ilk sistematik düzenlemeleri yapan ülke olmuştur . 1

Teknik ziyaretin yapıldığı şehir olan Montpellier’in 
içinde bulunduğu, Fransa’nın Languedoc 
Roussilion bölgesi, ülkenin güneyinde yer alan, 
temel ekonomiler olan tarım ve turizmin ağırlıkta 
olduğu bir bölgedir. Bölgenin özgün coğrafik 
yapısı ve ikliminin etkisi bu bölgede çeşitli 
tarımsal ürünlerin bol miktarda ve yüksek 
kalitede yetişmesine zemin hazırlamaktadır. 
Bölge insanının örgütlenme kültürü, üretim 
alışkanlıklarının nesilden nesile aktarılmış 
olması, coğrafi işaretleme ve tüm bunlara ek 
olarak pazarlama becerileri, hem tarımsal üretimi 
sürdürülebilir kılmış hem de bölgenin turizminin 
gelişimine de büyük katkı vermiştir. Languedoc 
Roussilion bölgesinde başlıca üretim alanları, 
şarapçılık, peynircilik, zeytincilik, meyvecilik, 

arıcılık, küçük baş ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği olarak sıralanabilir.

13 Haziran 2016
Agropolis International Montpellier Ziyareti

Fransa’nın Montpellier şehrinde yer alan Agropolis International Kurumu, 1986 yılında Montpellier 
ve Languedoc-Roussillion bölgesinin araştırma ve yüksek eğitim enstitülerince kurulmuş, yerel 
yönetimlerin ve hükümet destekleri ile tarım, gıda, bio çeşitlilik ve çevre konularında araştırmalar 
yürüten bir kuruluştur. Üyeleri arasında 4 üniversite, 9 yüksekokul, 15 araştırma kuruluşu yer aldığı 
gibi ABD Tarım Departmanı (USDA)’da bu oluşuma üyedir. 

Bu platform Akdeniz ülkelerinin tarımsal alandaki gelişimi için çabalamakta olup, ekonomik 
kalkınma boyutunda ve sivil toplumdan geniş ölçekte paydaş ve partneri bir araya getirmektedir. 
Tüm üye kuruluşlar ayda bir defa bu kurumda toplanarak uluslararası stratejiler belirlemektedirler.

13 Haziran Pazartesi günü kurumun toplantı salonunda, teknik gezi grubuna verilen brifingde 
Agropolisin faaliyetleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Buna göre Agropolis bünyesinde yer alan 
enstitüler bölgede örgütlenme ve tarımı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Agropolis’in 
misyonu; üniversiteler, ulusal ve uluslararası araştırma kuruluşlar, sivil toplum ve kamu kuruşları 
arasında koordinasyon ve sinerji yaratmak olarak tanımlanmış. Araştırmaların finansmanı 2/3’ü 
kamu kaynaklarından 1/3’ü ise AB ve Dünya Bankası proje fonlarından sağlanmaktadır. Değer 

 Neşe İloğlu, “Coğrafi işaretlerin Tescili ve Denetimi Üzerine Farklı Ülke Sistemlerinin İncelenmesi ve Türkiye 1

Uygulaması”, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2014, s.50.
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zinciri araştırmaları ve coğrafi işaretleme konularındaki 
araştırmalar Agropolis için öncelikli araştırma alanları olarak 
kabul edilmekte. Agropolis International, Fransa’da tarımsal 
ürünlerin kalite-fiyat dengesi çerçevesinde sürdürülebilirliğine 
yönelik araştırmalar yürütürken üründe farklılaşmayı Fransız 
Modeli çerçevesinde sağlamak kuruluşun stratejik amaçlarından 
biri olarak  tanımlanmaktadır. Fransız modelinin ana kolonları 
ise coğrafi işaretleme ve apelasyon (kontrollü köken 
adlandırması) olarak ön plana çıkarılmaktadır.

Bu noktada coğrafi işaretleme ve apelasyon (kontrollü köken 
adlandırması) konusunda ayrı bir paragraf açmak gerekirse; 
Appellation d’origine controlee ́ e (AOC) kontrollü köken 
adlandırması uygulamasını Dünya’da ilk kez Fransızlar 1936’da 
en önemli geleneksel ürünleri olan şarap ile başlatmıştır. 
Kontrollü köken adlandırması ile AOC (Appellation d’Origine Controlee) etiketi, denetim sonucu 
uygun bulunan ürünlerin üzerine basılmaktadır. AOC-Apelasyon ürünün yasalarca tanımlanmış bir 
bölgede, belirlenmiş üzüm çeşitleriyle, yükseklik, toprak çeşidi vb. üretim koşullarıyla denetimli 
olarak üretildiğini gösteren bir etikettir.  Kaliteli ve denetimli üretimin garantisini vererek hem 
tüketiciyi bilgilendirmeye hem de üreticiyi haksız rekabete karşı korumaktadır. 1930’larda 
Fransa’da başlayan bu sistem bugün Fransa’da zeytinyağı, peynir, ekmek, kümes hayvanları, 
deniz ürünleri, et, bal, yağ gibi 450 kadar farklı ürün için uygulanmaktadır. AOC sistemi son derece 
sıkı kontrolleri olan bir süreçtir. Fransa’da sertifikalandırma işlemlerini, Tarım Bakanlığına bağlı bir 
enstitü (Institut National Des Apellations d’Origine) yürütmektedir.

Avrupa’da, ortak pazar anlaşmasının imzalanması ile beraber ticarete açılan sınırlar Avrupa 
ülkelerinin üreticilerine ürünlerini diğer ülkelerde satabilmek konusunda fırsat vermiş bununla 
bağlantılı olarak da isim hak ihlalleri risklerini arttırmıştır. Bu bağlamda Avrupa Konseyi, Birlik 
bünyesindeki tarımsal ürün ticaretinde ortaya çıkabilecek bu riskleri önlemek ve AB tarımsal 
üretimini koruyabilmek amacıyla 1992 yılında coğrafi işaretlerin korunması ve kontrollü köken 
adlandırması Fransız modelini AB bünyesinde de uygulama kararı almıştır . AOP (Appellation 2

D’Origine Protegee) etiketi AB ülkelerinin tamamında geçerli olan bir kalite güvencesi etiketidir.

 Laurence Berard, Philippe Marchenay, “Local Products and Geographical Indications: Taking Account of 2

Local Knowledge and Biodiversaity”, International Social Science Journal Cultural Diversity and Biodiversity, 
No: 187, ss.109- 116, 2006
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Agropolis’de 13 Haziranda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Fransa’nın çeşitli tarımsal 
örgütleri ve diğer kurumlardan gelen temsilcilerin teknik sunumları olmuştur. Bunlar; Fransa 
Kooperatifler Federasyonu (Coop de France), Akdeniz İleri Tarımsal Bilimler Uluslararası Merkezi 
(CIHEAM), Tarımsal Kooperatifçilik ve Gıda Sanayi Yüksek Okulu (ESCAIA), Herault Ziraat Odası 
temsilcilerinin teknik sunumlarıdır. Bu sunumlarda Fransa’nın ve Languedoc-Roussillion bölgesinin 
üretimle ilgili verileri, bu bölgedeki tarımsal örgütlerin tarihi ve istatistiki verileri, enstitülerin 
faaliyetleri ve yapısı, tarımsal kooperatifçilik eğitimi ve coğrafi işaretleme konularında bilgiler 
paylaşılmıştır.

Fransa’da tarımsal araştırma enstitülerinin ülke tarım politikalarının belirlenmesindeki etkileri, 
sürdürülebilir üretim konusundaki katkıları, Akdeniz çevresinde yer alan ülkeler ve diğer 
uluslararası işbirliklerine verdikleri önem, enstitülerin özerk ve bağımsız yapıları ilgimizi ve 
dikkatimizi çekmiştir.

Yapılan teknik sunumlardan bir başka ilgimizi çeken konu Fransa’nın tarımsal kooperatifçilik eğitimi 
ile ilgilidir. Tarımsal Kooperatifçilik ve Gıda Sanayi Yüksek Okulu’nda (ESCAIA) işletme yönetimi, 
pazarlama, lojistik yönetimi, kooperatifçilik konularında öğrencilere ve kooperatif üyelerine eğitimler 
vermektedir. Kurum temsilcisinin yapmış olduğu sunumda dikkatimizi çeken nokta bu yüksek 
okulun Montpellier bölgesindeki kooperatiflerin girişimleri ile kurulmuş olmasıdır. Ayrıca burada 
meslek yüksek okullarının üniversitelerin fakültelerinden daha prestijli olması dikkatimizi çeken 
konulardan biri olmuştur. Bu esasında edinilen bilginin uygulama ile birleşmesine verilen önemi 
göstermektedir.

Özellikle CIHEAM’ın temsilcisi olan Prof. Dr. Selma Tozanlı ile sunumlar sonrasında yapmış 
olduğumuz mülakatta, Fransa’da tarımsal ürünlerin özellikle de Herault havzasındaki şarap, peynir 
ve zeytinyağı ürünlerinde coğrafi işaretlemenin önemi ve bu ürünlere kalite ve fiyat anlamında 
kattığı değerler, coğrafi işaretleme sertifikasyon ve denetimini yapan kuruluş bilgileri, araştırma 
enstitülerinin çabalarının bu süreçteki önemi, ayrıca uluslararası oluşumların coğrafi işaret 
konusundaki çabaları ile ilgili bilgiler alınmıştır. Selma Tozanlı, bir bölgede coğrafi işaret 
tanımlamak isteyen, bunu da ulusal ve uluslararası boyutta kamuoyu yaratmak ve kamu politikası 
noktasına getirmek isteyen odalar, dernekler veya birliklerin, ulusal ve uluslararası platformalara 
dahil olmasının kendileri için bir avantaj yaratabileceği ve bu bağlamda da Türkiye’de YÜCİTA 
(Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı)  ismi ile kurulmuş olan bir araştırma 
ağının parçası olunmasının faydalı olabileceğini belirtmiştir.

14 Haziran 2016
Meyve ve Sebze Teknik Merkezi Ziyareti

Teknik gezinin ikinci gününün sabah programında bölgenin meyve ve sebzecilik üretim alanında 
kalite, üretim teknikleri, zararlılar ile mücadele gibi konularda araştırmalar yürüten Meyve ve Sebze 
Teknik Merkezi’ni (CTIFL)  ziyaret olmuştur. CTIFL kar amacı gütmeyen bir dernek statüsünde 
olmakla birlikte bölgede yer alan, sektörün tüm aktörlerin temsilcileri vasıtasıyla yönetilmektedir. 
Bütçesinin büyük bir kısmı (%60) kamu merkezi bütçesinden aldığı pay, diğer kısmı ise AB 
hibelerinden oluşmaktadır. Bünyesinde laboratuarlar ve uygulama alanları bulunan kuruluşta 
kalitedeki üretimin sürdürülebilirliğine yönelik bilimsel araştırma faaliyetleri yapılmaktadır. Ziyaretçi 
gruba yapılan teknik sunumda kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş ve tesisler gezdirilmiştir. 
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Bu ziyarette bizim en dikkatimizi çeken unsur, zararlı ile mücadele konusu olmuştur. Araştırma 
merkezinin bazı zararlılar ile mücadelede kimyasal ilaçlar yerine biyolojik mücadele olan zaralının 
doğal düşmanını üreterek (örümcek veya fare gibi) bu zararlıları ortadan kaldırmasına yönelik 
çalışmalar yapması ilgimizi çekmiştir. Ayrıca bununla bağlantılı olarak teknik sunumda anlatılan 
Fransa’da meyve ve sebzede kalıntı bırakan ve insan sağlığına zararlı olan kimyasalların kesinlikle 
yasak olduğu ve bu konuyla ilgili önemli yaptırımlar olduğu belirtilmiştir.

Keçi Sütü ve Peyniri Üreticisi Ziyareti

Öğleden sonraki programda bölgenin Saint Benezet 
köyünün küçük tarımsal işletmelerinden birine yapılan 
ziyarette, keçi sütü ve bu sütten elde edilen peynirlerin 
nasıl üretildiği ve pazarlandığına yönelik çeşitli bilgiler 
edinilmiştir. Yaklaşık 10.000 Euro tarımsal hibe ile bir 
çiftçinin kurmuş olduğu keçi çiftliğinde elde edilen süt, 
aynı yapı içerisindeki peynir işletmesinde keçi 
peynirine dönüştürülerek Pelardon markası ile ve 
“Kontrollü Köken Adlandırması” (AOP) etiketi ile kilosu 17 
Euro’dan satılmaktadır. 
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Fransa kırsalında küçük bir keçi çiftliği ve peynir işletmesinde üretilen peynir, geleneksel üretim tekniği ve AOP 
sertifikası sebebiyle özellikle restoranlar ve otellerden yüksek talep görmektedir. Konvansiyonel keçi peynirleri 
marketlerde kilosu ortalama 8 Euro fiyatla satılırken, bu peynirlerin kilosu 17 Euro’dan alıcı bulmaktadır. Bu çarpıcı 
fiyatlar esasında geleneksel üretim ve apelasyon ile kırsalda nasıl katma değer üretebileceğinin somut bir örneğidir.



15 Haziran 2016
Şarap Kooperatifi Ziyareti

Çarşamba günü Languedoc Roussilion bölgesinin Herault isimli havzasında, biri şarap biri de 
zeytinyağı olmak üzere iki kooperatif ziyareti gerçekleştirildi. Sabahki programda “Les Coteaux de 
Capimont” isimli bir şarap kooperatif ziyareti oldu.

Şarap kooperatifi 1910 yılında havzadaki küçük üreticilerin bir araya gelmesi ile kurulmuş. 
Günümüz itibariyle kooperatifin 90 ortağı ve bu ortaklara ait olmak üzere toplam 300 hektarlık bağ 
alanı ve yıllık 18.000 litre şarap üretimi mevcut. Kooperatif ortakları ürünlerinin tamamını 
kooperatife getirmek zorunda bu zorunluluk ise kooperatif anasözleşmesinde bir hüküm olarak yer 
almakta. Ürünlerini getirmeyen ortağa birim şarap üretim maliyeti kadar bir ceza kesilmekte. Fiyat 
ise üreticiler ürünlerini kooperatife teslim ettikten sonra şekilleniyor. Ürün kooperatife teslim 
edilmesinden en erken 2 ay sonra piyasa satılmaya başlıyor. Satıştan elden edilen gelir üzerinden 
işletme sabit giderleri düşüldükten sonra ortağa geri ödeme yapılıyor. Üretici kooperatifinden 
parasını alabilmek için belirli bir süre beklemek zorunda bu bekleyiş bazen bir seneyi bulabiliyor. 
Ancak sistem her hangi bir tıkanma olmadan sürdürülebilmekte. Özellikle bölgede yer alan güçlü 
tarımsal kredi ağı, üreticilerin bu süre içerisinde uygun faizde kredi alabilmelerine olanak 
sağlamakta. ayrıca AB’den çiftçi bazında ürün maliyetinin yarısı kadar destek alıyor olması ortağı 
finansal anlamda rahatlatan faktörler olarak görülmüştür. Ancak kooperatif yöneticisinin dile 
getirdiği konu özellikle genç neslin parasını almakta beklemek istemeyişi ve buna bağlı nedenler 
şarapçılıkta son yıllarda gençlerin sektörü ve bölgeyi terk etmekte meyilli olduklarıdır.

Zeytinyağı Kooperatifi Ziyareti

Kooperatif ziyareti ile ilgili bilgileri paylaşmadan önce Fransa’nın zeytin ve zeytinyağı üretimi 
hakkında genel bir bilgi vermek gerekirse; öncelikle Fransa küçük ve geleneksel üretici bir ülkedir. 
Yıllık zeytinyağı üretim miktarı ortalama 4000-5000 ton arası değişmekte üretim özellikle ülkenin 
güneyinde yer alan dört bölgeye dağılmaktadır. Bu bölgeler “Provence-Alpes-Cote-d’Azur”, 
“Languedoc-Roussillion”, Rhone-Alpes ve Corse olarak sıralanmaktadır . Fransa’da son yıllarda 3

zeytinyağı tüketiminin giderek artması ve artan talebin üretimle karşılanamaması nedeniyle 
zeytinyağı ithalatında artışlar gerçekleşmektedir. Ancak ülkenin menşei korunması boyutundaki 

 http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/136-country-profiles3
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altyapısı bağlantılı olarak yerleşmiş tüketim kültürü bölge üretiminin ithalattan zarar görmeden 
sürdürülebilirliğine olanak sağlamaktadır.

Teknik gezimizin üçüncü gününün öğleden sonrasında 
Herault havzasında bir zeytinyağı kooperatifi olarak 
faaliyetlerini sürdüren Huilerie Cooperative de 
Clermont’a ziyaretimizi gerçekleştirdik. 1920 yılında 
kurulmuş olan Bu kooperatif, günümüz itibariyle 1800 
ortağı ile bölgenin en büyük zeytinyağı kooperatifidir. 
Kooperatif, bünyesinde ortalama 100 kg’dan 25.000 
kg’a kadar ürün toplayan ortakları mevcut olmakla 
birlikte, kooperatifin yıllık zeytinyağı üretimi 100-180 ton 
arası değişmektedir. Sofralık zeytinde ise 100 tonluk bir 
üretimleri bulunmaktadır. Kooperatif yöneticisinin verdiği 
bilgiye göre sadece Languedoc Roussilion bölgesinde 
12 farklı zeytin çeşidi vardır. Kooperatif, bu zeytin 
varyetelerinin tamamını ayrı ayrı tartarak alımlarını 
yapmakta, farklı varyetelerden elde edilen yağların ise 
ayrı ambalajlarda pazarlanmaktadır. Bölgede 12 farklı 
çeşit olmasına rağmen bu varyetelerden öne çıkanlar 
Lucque (Lük) ve Oliviere’dir. Verim varyeteye göre 
değişmekle birlikte genellikle 100 kg’da 15-18 kg yağ 
elde edilmektedir.

Üretici fiyatları konusuna gelirsek, fiyat sezon başında bilinmemekle birlikte kooperatif bulunduğu 
bölgedeki diğer kooperatifler ile birlikte zeytinyağı için kilo başına 8,50 Euro’luk bir taban fiyat 
belirlemektedir. Gerçek fiyat ise yıl içerisinde oluşmakta çıkan fark ortağa dağıtılmaktadır. 
Kooperatif yöneticisinin verdiği bilgiye göre bu fark ortalama kilo başına 1 ile 2 Euro arasında 
değişmektedir. Bu kooperatifte de şarap kooperatifinde olduğu gibi ortak ürününün tamamını 
kooperatifine getirmek zorunda. Aksi halde “ortaklıktan çıkarılma” bir yaptırım olarak kullanılmakta. 
Bölgedeki zeytinyağı kooperatifleri AFIDOL isimli bir üst örgüte bağlı bu örgütte Coop De France 
üyesi olarak faaliyetlerini yürütmektedir.
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Lucque (Lük) zeytin çeşidi

Kooperatif üretim tesisinin içi Kooperatif yöneticileri ile yapılan mülakat



Kooperatifin üretim tesislerinde 3 fazlı sürekli sistemleri mevcuttur. Zeytinyağı üretimi esnasında 
ortaya çıkan karasuyu buğday tarlalarını sulamakta kullanmaktadırlar. Zeytin çekirdekleri ısıtmada, 
kalan atıklar ise kompost gübre olarak kullanılmaktadır.
Kooperatif ürünlerini bölgedeki diğer zeytinyağı kooperatifleri ile ortaklaşa kurmuş oldukları bir 
pazarlama şirketi aracılığıyla ağırlıklı olarak niş piyasada pazarlamaktadır. Şirketin Clermont turistik 
şehrindeki butik mağazasına yapmış olduğumuz ziyarette en çok dikkatimizi çeken zeytin farklı 
varyetelerden elde edilen yağların farklı ambalajlarda raflarda olmasıydı. Ambalaj tipi olarak 500 ml 
ve 750 ml koyu renk cam şişelerde 11.80 ve 16,50 Euro fiyatlarıyla satılmaktadır. Bununla beraber 
aynı butik mağazada dökme zeytinyağı satışının olması ve litresinin 17 Euro olması dikkatimizi 
çeken bir başka unsur olmuştur. Özetlemek gerekirse üreticiden kilosu 8.50-10 Euro arasında bir 
fiyatla alınan ürün ambalajlı olarak tüketiciye 750ml’si 16.50 Euro’dan satılmaktadır. 

Bu noktada zeytin varyetesine göre farklı ambalajlama konusunu biraz açmak faydalı olacaktır. 
Daha öncede belirttiğimiz üzere kooperatif bölgesinde üretilen 12 çeşit zeytin varyetesinin 
tamamını ayrı ayrı sıkımını yaparak elde ettikleri yağları farklı ambalajlarda satmaktadır. Burada 
satış direktörünün bizimle paylaştığı ilgi çeken bilgi, 12 varyeteden biri olan “oliviere” varyetesinden 
elde edilen zeytinyağının kozmetik alanında kullanıldığı ve bu yağın küçük şişelerde cilde 
sürülmesi amacıyla satışını gerçekleştirdikleridir. Bu ürüne Japon tüketicilerin büyük ilgi duyduğu 
ve yarım litresini 15 Euro fiyatla Japonya’ya ihraç etikleri, satış direktörünün bizimle paylaştığı bir 
diğer bilgidir.
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Varyeteye göre ayrı ambalajlı sızma zeytinyağı Butik mağazada satışı yapılan dökme zeytinyağı

Oliviere, ağırlıklı olarak Fransa’nın güneyinde yetişen bir zeytin çeşididir. 
İtalya ve Cezayir’de de görülen bu zeytin çeşidinden yüksek kalitede yağ 

elde edilmektedir.

Fransızlar, sadece olivere varyetesinden 
elde edilen yağları kozmetik alanında 

kullanmaktadır. Bu varyetenin yağının, 
emilim anlamında insan tenine daha uyumlu 

olduğu söylenmiştir.



Zeytinyağında coğrafi işaret ve apelasyon konusuna değinmemiz gerekirse; Fransa’da 2016 tarihi 
itibariyle; Nyons, Baux-de-Provence, d’Aix-en-Provence, Nice, Nimes, Corse, Provence olmak 
üzere 7 farklı bölgenin zeytinyağı, “kontrollü köken adlandırması” (AOP) ile kalitesi koruma 
altındadır . Teknik gezinin gerçekleştiği  Languedoc-Roussillion bölgesinin apelasyonu bu yazının 4

yazıldığı tarihte bulunmamaktadır. Ancak konuya başka bir bölgenin markası üzerinden örnek 
vermek gerekirse yukarıdaki fotoğrafta 250 ml teneke ambalajda Baux-De-Provence vadisinin 
zeytinlerinden elde edilen zeytinyağını Avrupa Birliği AOP tescil etiketini almış bir şekilde 
görülebilecektir.

 Fransız Zeytinyağında apelasyon sertifikası olan bölge listesi, http://www.afidol.org/aoc4
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Ziyaret etmiş olduğumuz Huilerie Kooperatifinin 
zeytinyağı ürünlerinin tamamında zeytin çeşidi ambalaj 
üstünde vurgulanmaktadır. Yukarıdaki fotoğraf “Luques” 
varyetesinden elde edilen 750ml’lik ürüne aittir. Ancak 

zeytinyağlarının elde edildiği coğrafyanın Ulusal Menşei 
Enstitüsünce henüz sertifikalandırılmamış olması 

nedeniyle ambalajlar üzerinde AOP sertifikası yoktur.

AOP sertifikalı bir ürüne örnek olarak seçtiğimiz 
Fransa’nın “Castelines” markalı zeytinyağının 250ml’lik 
ambalajında zeytinyağının elde edildiği bölge ve AOP 

sertifikası kırmızı oklar ile gösterilmiştir. Yukarıdaki 
zeytinyağının Baux De Provence bölgesi ilgili enstitünün 

vermiş olduğu sertifika ile koruma altına alınmıştır.

http://www.afidol.org/aoc


16 Haziran 2016
Roquefort Kasabası Ziyareti

Teknik gezinin son günü sabahı Montpellier’den iki saatlik bir otobüs yolculuğuyla Averyon ilinin 
Roquefort köyüne ulaştık. Roquefort köyü, Comblau kayalıklarının bittiği alanda kurulmuş özgün 
iklimi, florası, doğal bir şekilde oluşmuş mağaralarında üretilen dünyaca ünlü rokfor peynirlerinin 
ana diyarıdır. Roquefort köyü yıllık rokfor peyniri üretim miktarı 17.000 tondur ve sadece rokfor 
peyniri ihracatıyla Fransa yılda 1 milyar Euro gelir elde etmektedir. Ayrıca rokfor peyniri dünyada ilk 
kez menşei korumasına alınmış olan gıda ürünüdür.

Rokfor peynirinin köken adlandırma kontrolünden (AOP) geçebilmesi için, sütün sağımından üretim 
yöntemlerine kadar bir dizi kurala uyulması gerekmektedir. Fransa Ulusal Menşei Enstitüsünün 
rokfor peyniri üretiminde uyulmasını zorunlu tuttuğu kurallar şunlardır ;5

1. Süt, koyunun doğurmasından en az yirmi gün sonrasında sağılarak üretim yerine getirilir,
2. Lacaune cinsi koyun, olabildiğince Averyon iline bağlı alanlarda otlamalıdır. Yemlerinin en 

az 3/4’ü bu bölgeden elde edilmelidir.
3. Süt çiğ (34 santigrattan daha fazla ısıtılmamış olması) ve filtrelenmemiş olmalıdır.
4. Mayalamada kullanılan süt kuzusunun midesinden elde edilen enzimler 48 saat süt emmiş 

kuzudan elde edilmiş olmalıdır.
5. Peynirin yapımında kullanılan küf cinsi olan “penicillium roqueforti” küfünün Fransa’nın 

Roquefort sur-Soulzon doğal mağaralarında üremiş olması gerekmektedir.
6. Tuzlama süreci kuru naturel tuzla olmalıdır.
7. Peynirin olgunlaşması, kesimi, paketlemesi ve soğuk saklaması gibi tüm süreçler 

Roquefort-sur-Soulzon ilçesinde gerçekleşmelidir.

Sütün toplanması bölgedeki üretici kooperatifler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Teknik geziminizin 
16 Haziran perşembe günü sabahındaki ilk durağımız bu kooperatiflerden biri olmuştur. Üretici 

 AOC Roquefort INAO, http://www2.inao.gouv.fr/public/produits/showTexte.php?5

ID_TEXTE_CONSOLIDE=791
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Roquefort-sur-Soulzon ilçesine bağlı otlaklarda otlayan Lacaune ırkı koyunlar

http://www2.inao.gouv.fr/public/produits/showTexte.php?ID_TEXTE_CONSOLIDE=791


Jean-Louis Vidal ekibimize çiftliği, üretim süreçleri ve örgütlenmeleri hakkında bilgi vermiştir. 
Örgütlenme anlayışının ziyaret ettiğimiz diğer kooperatifler olan şarap ve zeytinyağında olduğu gibi 
güçlü olmasının yanısıra burada gözlemlediğimiz temel fark, üretici kooperatiflerin bu bölgedeki 
peynir üretim ve ticaretini yapan özel girişimlerin süt tedarikçisi konumunda olmalarıdır. Kasabada 
üretim ve satış merkezleri bulunan 7 büyük özel şirket mevcuttur bu şirketler bölgedeki üretici 
kooperatiflerden süt satın alıp, rokfor peyniri üretip tüm dünyaya pazarlamaktadırlar. Kooperatiflerin 
sütün peynire dönüştürülerek markalaşma ile nihai tüketiciye ulaştırılma boyutunda yer 
almamasının bu bölgedeki kooperatiflerin eksik yönü olduğunu söylemek mümkündür.  

Teknik gezimizin öğleden sonraki programında “Roquefort Koyun Sütü Üreticileri ve Sanayicileri 
Konfederasyonu” ziyareti gerçekleştirilmiştir. 1920’li yıllarda süt fiyatlarında yaşanan düşüşler bölge 
üretici ve sanayicilerini konfederasyon kurma yoluna itmiş. Bu bağlamda 1925 yılında 
konfederasyon kurulmuş. Bu konfederasyon vasıtasıyla süt üreticileri ile peynir üreticileri birlikte 
çalışmaya başlamışlardır. Konfederasyon, 9 kişi ile üreticilerden 9 kişi ile de sanayici 
temsilcilerinden oluşmaktadır. Her yıl konfederasyon başkanı değişmekte ve başkanlığı temsilciler 
sırayla yürütmektedirler. Konfederasyonun amacı ise Roquefort bölgesindeki süt fiyatlarının 
belirlenmesidir. Bu bağlamda bize verilen bilgiye göre her ay bu iki grup temsilciler bir araya 
gelerek fiyatlar ile ilgili olarak toplantılar yapmaktadırlar. Konfederasyonun amaçları; 

• Roquefort “kontrollü köken adlandırması” savunma ve tanıtımlarını gerçekleştirmek, 
• Üretici ve sanayiciler arasındaki koordinasyonu sağlamak, 
• Koyun yetiştiricilerine teknik hizmet sunmak,
• Süt kalite kontrolünü sağlamak,
• Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, olarak sıralanmaktadır.

Roquefort Koyun Sütü Üreticileri ve Sanayicileri Konfederasyonu ziyareti ile birlikte 13 Haziran 
2016 tarihinde başlayan teknik gezimiz 16 Haziran’da tamamlanmış ve Montpellier’e dönülmüştür. 
17 Haziran 2016 tarihinde ise Türkiye’ye geri dönüş gerçekleştirilmiştir.
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Societe firmasına ait mahzenlerde, rokfor peynirinin olgunlaşma 
safhasındaki görüntüsü

Societe markalı rokfor peyniri ambalajının sol 
üst köşesindeki apelasyon (AOP) etiketi, 

ürünün Roquefort köyünün ürünü olduğunu 
garanti altına almış.



Sonuç

Tarım günümüzde tüm dünya ülkeleri için en stratejik sektörlerin başında gelmektedir. Özellikle 
gelişmiş ülkeler, tarımsal üretimi ülke nüfusunun gıda tüketim talebini karşılama ihtiyacının 
yanında, uluslararası ticarette önemli bir gelir kalemi olarak görmekte ve bu bağlamda da tarım ile 
ilgili kurumsal altyapılarını geliştirmektedirler. Bugün AB bütçesinin yüzde 41’inin tarımsal 
desteklere ayrılması konunun ne derece önemli olduğunu gösteren başlıca ölçüttür. Fransa AB 
ülkeleri arasında gerek tarımsal üretim anlamında gerekse de yasal ve kurumsal altyapı anlamında 
önde gelen ülkelerden biridir. Buna ek olarak ülkenin dünyada ilk defa tarımsal ürünlerde menşei 
korumasını getirmiş olması, tarımsal üretim ve ticaret kültürü açısından diğer AB ülkelerinden 
ayrışmaktadır.

Fransa’nın tarımsal kooperatifçilik yapısı, coğrafi işaretleme ve kontrollü köken adlandırması 
sistemi teknik geziye katılmadan öncede tarafımızca ilgi gösterilen bir konu olmuştur. Ancak teknik 
gezide yapmış olduğumuz yerinde gözlemler ve uzman kişilerle gerçekleştirdiğimiz mülakatlar, 
gerek demokratik kooperatifçilik gerekse de coğrafi işaretleme konularında Türkiye’de daha 
yapılması gerekenler olduğu kanaatini zihnimizde doğurmuştur. Fransa’da tarımsal araştırma ve 
geliştirmeye verilen yüksek önem, kurumlararası bölgesel işbirliği anlayışı, tarımsal kooperatiflerin 
özerkliği ve bağımsızlığı, bölge insanının demokratik katılımcılığı, tarımsal üretim ve kırsal turizmin 
bütünselliği, coğrafi işaretlemedeki yüksek standartlar, ülkeyi kırsaldan başlayarak kalkınmanın 
dünya çapında bir örneği haline getirmiştir. Bu bağlamda esasında ülkemizde kırsalın kalkınması, 
köyden kente olan göçün önlenmesi, sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması ve yüksek ihracat 
gelirlerine ulaşılabilmesi için Fransa’nın önemli bir rol model olarak görülebileceğini söylemek 
yanlış olmayacaktır.

Demokratik tarımsal kooperatifçiliğin ve coğrafi işaretlemenin birlikte işlemesi yerelde sermaye 
birikimini sağlayarak kalkınmayı başlatmaktadır. Fransa’da Roquefort köyü bu konuda çok çarpıcı 
bir kırsal kalkınmışlık örneğidir. Türkiye’nin AB entegrasyon sürecinde demokratik tarımsal 
kooperatifçiliğin ve coğrafi işaretlemenin bir başlık olarak yer alması; yerelde kooperatiflerin ve 
yerel yönetimlerin, merkezde ise ilgili bakanlıkların strateji dökümanlarında somut hedefler 
konularak işbirliği kanallarının oluşturulması, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar 
sağlayacaktır. Ayrıca, yapılacak olan çalıştay, kongre, sempozyum vb. aktiviteler ile Fransız 
modelinin çok iyi incelenerek, Fransa’nın yasal ve kurumsal altyapısının bu süreçte referans 
alınması mümkündür. 

Günümüzde, Türkiye’de, coğrafi işaretleme denetim ve sertifikasyon sürecini ilgili kurumların 
başvurularına istinaden Türk Patent Enstitüsü yürütmektedir. Ancak enstitünün faaliyet alanının 
genişliği ve sadece tarımsal ürünlere odaklı olmayışı Fransa ve AB’deki menşei koruması 
standartlarına ulaşılması anlamında yetersizlikler doğurabilecektir. Bu bağlamda Fransız 
modelinde olduğu gibi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurulacak “Türkiye Ulusal 
Menşei Enstitüsü” sadece coğrafi işaretleme konusuna yönelerek uzmanlaşmayı getirecek, AB 
standartlarına ulaşılmasında ivmelendirici bir yapılanma olabilecektir.

Türkiye’de tarımsal üretici örgütlerinin rekabet gücü elde etmesi, kırsalın kalkınarak sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşılması için “AB tarımsal kooperatifçiliği ve coğrafi işaretleme 
standartlarını yakalamak” ülke tarımının stratejik önceliği olmalıdır.
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