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TÜRKİYE’NİN YÖRESEL TÜRKİYE’NİN YÖRESEL 
ÜRÜNLERİNİ TEK BİR ÇATI ÜRÜNLERİNİ TEK BİR ÇATI 
ALTINDA SERGİLEYEN İLK ALTINDA SERGİLEYEN İLK 
VE TEK FUAR OLAN YÖREX VE TEK FUAR OLAN YÖREX 
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ’NİN DESTEĞİ VE BİRLİĞİ’NİN DESTEĞİ VE 
ANTALYA TİCARET BORSASI’NIN ANTALYA TİCARET BORSASI’NIN 
ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENDİ. ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENDİ. 
72 ŞEHİR İLE KUZEY KIBRIS 72 ŞEHİR İLE KUZEY KIBRIS 
TÜRK CUMHURİYETİ’NDEN 485 TÜRK CUMHURİYETİ’NDEN 485 
KURUM VE FİRMANIN KATILDIĞI KURUM VE FİRMANIN KATILDIĞI 
FUAR BOYUNCA TÜRKİYE’NİN FUAR BOYUNCA TÜRKİYE’NİN 
BÜTÜN YÖRESEL ÜRÜNLERİ BÜTÜN YÖRESEL ÜRÜNLERİ 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI. GÖRÜCÜYE ÇIKTI. 
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli-

ği’nin (TOBB) desteği ve Antalya 

Ticaret Borsası’nın öncülüğünde 

“Sizin Oraların Nesi Meşhur?” slo-

ganıyla ilki 2010 yılında düzenlenen Yöresel 

Ürünler Fuarı YÖREX bu yıl da büyük ilgi 

gördü. Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 

düzenlenen fuara 72 il ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nden 485 kurum ve firma ka-

tıldı. Beş gün süren fuar boyunca Türkiye’nin 

bütün yöresel ürünleri görücüye çıkarken, 

fuarı 200 bini aşkın kişi ziyaret etti.

YÖREX’in açılışına TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğ-

lu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 

Türel, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan-

dır, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut 

Çetin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı 

Habip Asan Oda ile Borsa başkanları, il, ilçe 

belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda 

davetli katıldı.

“YÖREX aynı zamanda birlik 

ve beraberliğin simgesidir”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açılışta 

yaptığı konuşmada, YÖREX’i çok önemse-

diklerini ve baştan beri destek verdiklerini 

belirtirken, “Her ilin, her ilçenin yöresel lez-

zetleri, coğrafi işaretli ürünleri burada ser-

gileniyor. YÖREX, coğrafi işaretli ürünlerin, 

hem Türkiye, hem de dünya ile buluşmasını 

sağlıyor. YÖREX aynı zamanda birlik ve be-

raberliğin simgesidir” dedi. YÖREX fikrinin 

sahibi olan Antalya Ticaret Borsası Başkanı 

Ali Çandır’ın müthiş bir başarıya imza attı-

ğını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

geçtiğimiz yıllarda Oda ve Borsalara çağrıda 

bulunarak “İlinizde, ilçenizde unutulan coğ-

rafi işaretli ürünleri tescil ettirin” dediğini 

hatırlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çok 

şükür bugün geldiğimiz noktada, coğrafi 

işaretli ürünlerin yüzde 40’ını, Oda ve Bor-

salarımız tescil ettirdi. Tabii ki sadece yurt içi 

tescille iş bitmiyor. Önemli olan, yurt dışın-

da da tescil ettirmekte ve yurt dışı pazarına 

girmekte. Şu ana kadar üç ürünümüz Avru-

pa’da tescillendi; Gaziantep Baklavası, Aydın 

İnciri ve Malatya Kayısısı... Bunu başaran 

Odalarımızı tebrik ediyorum. Diğer ürünle-

rimizin AB nezdinde tescili için de Brüksel 

ofisimizle, TOBB ile Oda ve Borsa camiası 

olarak çalışıyoruz. AB’de tescilli ürünlerin 

AB’deki perakende zincirlerin raflarında yer 

alması için hazırlık çalışmalarına başladık” 

diye konuştu.

Coğrafi işaretli ürünlerin, üretimini, ti-

caretini, tüketimini ve denetimini artırmak 

gerektiğine dikkat çeken TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, “Ticaret Bakanlığımız, yöresel 

ürünlere yüzde 1 oranında raf ayrılmasını 

sağladı. Coğrafi işaretli ürünlerin perakende 

sektörünün raflarında hak ettiği yeri alması-

nı sağlamamız gerekiyor. 

Bu kapsamda arkadaşlarıma, hazır 

önümüzde YÖREX varken, burada ‘Üreti-

cilerle, perakendecileri bir araya getirelim’ 

dedim. Ülkemizdeki ulusal ve yerel zincir 

marketlerin yöneticilerini ve satın alma 

ekiplerini, turizmcileri ve otel yöneticilerini 

YÖREX’e davet ettik. Sağolsunlar, hem pe-

rakendecilerimiz hem de turizmcilerimiz 

bizleri kırmadılar ve bugün buradalar. Per-

şembe günü perakendeciler, cuma günü 

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı, üretildi-
ği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan 
tarım ürünleri gıda ürünleri, el sanatı ve 
sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte 
tanıtmak amacıyla düzenlenen bir orga-
nizasyon. 
YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın temel 
amaçları arasında şunlar yer alıyor: 

  Yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerini 
desteklemek,

  Yöresel ürünlerde markalaşmayı sağla-
mak,

 Yöresel ürünlerin katma değerini artırmak,
 Yöresel ürünleri üreten işletmelerin eko-

nomik kapasitelerini geliştirmek,
 Yöresel ürünleri kamuoyuna mal etmek.

YÖREX NEDEN DÜZENLENİYOR?
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de turizm-otelciler, coğrafi işaretli ürün 

üreticileri ve satıcılarıyla, ikili iş görüşmeleri 

yapacaklar” dedi.

Çandır: Yöresel ürünlerimize 

sahip çıkmaya çalışıyoruz

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Çandır da bugünlerde değer-

lerimize sahip çıkmanın kıymetinin daha 

fazla anlaşıldığını belirterek, ”Özellikle eko-

nomik açıdan kazanmadan harcamanın, 

üretmeden tüketmenin maliyetlerini daha 

derinden hissediyoruz. Oysa ki bizim millet 

olarak üreten, tasarruf eden, paylaşan ve 

yardımlaşan bir karakterimiz bulunmaktadır. 

Bu karakterimizi ortaya koymak için ‘Sizin 

Oraların Nesi Meşhur?’ diyerek kıyıda köşede 

kalmış, unutulmaya yüz tutmuş bize ait olan 

yöresel ürünlerimize tüm kararlılığımızla 

sahip çıkmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 

Çandır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 

liderliğinde Antalya’dan çıkan ve ulusal hale 

gelen YÖREX’e omuz veren herkese teşekkür 

etti. YÖREX’i düzenlerken başından beri iki 

temel amaçları olduğunu belirten Çandır, 

“Bunlardan ilki, yöresel ürünlerimizin hak-

kını ve hukukunu koruyarak ticaretini artır-

mak ve yüksek katma değer yaratmalarını 

sağlamak; ikincisi ise yöresiyle eşsizleşen 

bu ürünlerimize ticari değer kazandırarak 

ulusal ve uluslararası pazarda yayılmasını 

sağlamaktı” dedi. 

Coğrafi  işaretli ürün 

sayısı 370’i geçti

Çandır, şunları söyledi: “10 yıl önce yak-

laşık 109 olan coğrafi işaretli ürün sayımız 

bugünlerde 370’i geçti. 400’ü aşkın ürünü-

müz de tescil beklemektedir. Oda ve Borsa-

larımızca 500 civarındaki yöresel ürünümüz 

içinse çalışmalar devam ediyor. Görüldüğü 

üzere Rifat Başkanımızın da hassasiyetiyle 

YÖREX sonrası coğrafi işaretli ürün sayımız 

her geçen gün biraz daha artıyor. Nitekim 

coğrafi işaretli ürün sayımızın yüzde 60’ı YÖ-

REX sonrası tescillenmiştir. Yine coğrafi işa-

ret kanunu sonrası hızlı ve iyi bir performans 

sergiledik. Son iki yılda toplam tescilli ürün 

sayımızın yüzde 40’ını gerçekleştirdik. Bu 

yılbaşında ise coğrafi işaretli ürünlerimizde 

amblem kullanımının zorunlu hale gelme-

siyle bir eksikliğimiz daha giderilmiş oldu.”

Çandır şöyle devam etti: “Şimdi devle-

timizden yöresel ürünlerimizin hakkının, 

hukukunun korunması ve ticaretinin ge-

liştirilmesi için bir enstitünün kurulması 

için destek bekliyoruz. İkinci beklentimiz 

ise coğrafi işaretli ürünlerimizin üretimi, 

depolaması, ambalajı, iç ve dış piyasada 

pazarlanması gibi konularda yine devleti-

mizden teşvikler sunmasını talep ediyoruz. 

Yani devletimizden üreticiyi, ticaret erbabını 

ve ihracatçıyı daha fazla teşvik etmesini 

beklemekteyiz. Kısa sürede oluşan ilginin 

pozitif bir biçimde devam etmesi için bu iki 

beklentimizi öneri olarak sunuyoruz.”

2019 yılında yurt dışına

açılması hedefl eniyor

Önümüzdeki yıl YÖREX’i yurt dışına ta-

şımak için emek harcayacaklarını belirten 

Çandır, “Yedi bölgemizde yöresel ürünler 

ve coğrafi işaretlerle ilgili faaliyetlerimizi yıl 

boyuna yayılmış etkinliklerle devam edece-

ğiz. Yapmayı planladığımız diğer bir faaliyet 

de YÖREX’i ürün odaklı ihtisaslaştırmak ola-

caktır” diye konuştu. 2019 yılında YÖREX’in 

mutlaka yurt dışına taşınması gerektiğini 

söyleyen Çandır, 2019 yılı hedefini şöyle 

anlattı: “Yedi bölgemizde yöresel ürünler 

ve coğrafi işaretlerle ilgili faaliyetlerimizi yıl 

boyuna yayılmış etkinliklerle devam ede-

ceğiz. Yapmayı planladığımız diğer bir faa-

liyet de YÖREX’i ürün odaklı ihtisaslaştırmak 

olacaktır.” 

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Çandır, yöresel ürünlerin pazar 

payının artması için üretici firmalar ile ulu-

sal ve yerel market zincirleri temsilcilerini 

bu yıl ilk kez ikili görüşme masasına otur-

tacaklarını yineleyerek, “Rifat Başkanın da 

altını çizdiği bu girişim ile otel satın alma 

müdürleriyle ile üretici firmalarımızı da bir 

araya getireceğiz. Ulusal marketlerle de 

yerel üreticimizi bir araya getirip iş bağlan-

tıları için zemin hazırlıyoruz. Böylece yöresel 

ürünlerimizin yurt dışına açılmasını yine 
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turizm cenneti olan Antalya’dan başlayarak 

sağlamış olacağız” dedi. 

Ali Çandır, dokuz yıl boyunca destekle-

rini, ilgilerini ve katılımlarını esirgemeyen, 

gittiği her yerde; yerli üretimin önemini an-

latan ve yöresel ürünlerimize coğrafi işaret 

ile sahip çıkmanın bir memleket meselesi 

olduğuna vurgu yapan TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’na ve YÖREX’e sahip çıkan 

Oda ile Borsalara teşekkür etti. Yöresel ürün-

lerin zırhı olan coğrafi işaretler konusuna 

özel önem veren Türk Patent Kurumu Baş-

kanı Habip Asan ve ekibine de teşekkür 

eden Çandır, YÖREX’e katkılarını esirgeme-

yen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mende-

res Türel’e ve fuara destek olan diğer il ve 

ilçe belediye başkanlarına da teşekkür etti. 

Çandır, “Bizlerin her daim destekçisi olan 

Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu ile 

bugün aramızda bulunan sayın valilerimize 

ve onların nezdinde fuarımızda yer alan 19 

kalkınma ajansımıza, desteğini her daim 

hissettiğimiz ve dünyanın hangi noktasında 

olursa olsun bir telefon kadar bizlere yakın 

olan Antalyamız için büyük bir şans olarak 

gördüğümüz Bakanımız Sayın Mevlüt Ça-

vuşoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. 80 

ilimizden gelerek bizlere güç veren tüm 

misafirlerimize ve ilgileri için basın mensup-

larımıza teşekkür ediyorum. Şimdi herkesi 

çocuklarıyla birlikte Anadolu’nun bu eşsiz 

zenginliğiyle buluşmaya davet ediyoruz” 

diye konuştu.

Asan: 14 ürün AB tescili 

için başvuru aşamasında

Türk Patent ve Marka Kurumu Başka-

nı Prof. Dr. Habip Asan da kurum olarak 

gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ülkenin 

kültürel ve tarihi değerlerini, belli bir kali-

teyi ve gelenekselliği garantileyen coğrafi 

işaretler tesciliyle koruma altına aldıklarını 

kaydetti. 379 ürünün coğrafi işaret tescili 

aldığını, 413 ürün hakkında başvuru iş-

lemlerinin devam ettiğini bildiren Asan, üç 

ürünün de AB tescilli olduğunu, 14 ürünün 

de başvuru aşamasında bulunduğunu 

kaydetti. Bu konuda AB Komisyonu ile 

işbirliği çalışmalarını yürüttüklerini ifade 

eden Asan, “Bu bağlamda hem mevcut 

başvurularımızın hızlanması hem de yeni 

başvuruların hızlı şekilde tescil edilmesi 

 Yöresel ürünlerimizin, iç pazarda 
baskınlık kuran ithal ürünler arasında 
eriyip gitmesine engel olmak, 

 Yerel pazarlarda sıkışıp kalmış yöre-
sel ürünlerimizin, daha geniş pazarlar-
da değer bulmasına yardımcı olmak, 

Yöresinin adını almış ve bu özelliği 
ile tescillenmiş ürünlerin ulusal ve 
küresel pazarlardaki değerini artırmak, 

 Yöresinin adını almış, ancak tescil-
lenmemiş ürünleri, coğrafi işaretler 
başta olmak üzere benzeri belge-
lendirmeler ile tescillenmesini teşvik 
etmek,

 Oda ve Borsaların yöresel ürünlerini 
ulusal ve küresel pazarlarda tanıtma 
konusunda öncü kurum olma özel-
liklerini pekiştirmek, 

Oda ve Borsaları yöresel ürünleri-
nin ticarileştirilmesi konusunda bir-
birleriyle kaynaştırmak, iletişimlerini 
geliştirmek ve ortaklaşa çalışmalarına 
zemin hazırlamak, 

 Yöresel ürünlerin odağında yöresel 
değerlerin ve kültürel unsurlarımızın 
fuar süresince etkileşimini ve paylaşı-
mını sağlamak, 

 Yöresel ürünlerin ticari değerlerini 
ve hacmini yükselterek, yöredeki is-
tihdamı geliştirmek ve tersine göçü 
artırmak,

 YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın ulu-
sal ve küresel düzeyde devamlılığını 
sağlamak.

YÖREX'İN HEDEFLERİ
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YÖREX'İN KAPSAMI
amaçlanmaktadır. Coğrafi işaretler tesci-

liyle bir taraftan atalarımızdan bize miras 

kalan bu değerlerimizi, gelenekselliği ve 

kaliteyi muhafaza ederek gelecek nesil-

lerimize aktarıyor, diğer taraftan da bu 

ürünlerimizin sahip olduğu katma değeri 

yükseltiyor, üreticilerimize daha fazla gelir 

kazandırıyor, kırsal ve bölgesel kalkınmaya 

önemli bir destek sağlıyoruz”  dedi.

Karaloğlu: YÖREX`i ülke 

sınırlarının dışına çıkarmalıyız

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise yöre-

sel ürünlerin paketlenmesinden pazarlan-

masına, markalaşmasına, ihracatına kadar 

çok büyük mesafe alınmasında YÖREX`in 

büyük katkısının olduğunun altını çizdi. 

YÖREX`in artık Türkiye içindeki gelişimini 

tamamladığını belirten Karaloğlu, “Artık 

YÖREX`i ülke sınırlarının dışına çıkarmamız 

lazım. Yabancı heyetler ile Türk heyetlerini 

buluşturmamız lazım” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Menderes Türel de Türkiye’nin tarım po-

tansiyeli, üretim kültürü, coğrafi yapısı ve 

kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel 

ürünler bakımından dünyanın en zengin 

ülkesi olduğuna dikkat çekti. Türel, dokuz 

yıl önce başlayan fuarın ilk yıl 24 bin kişi 

tarafından ziyaret edildiğini, bugün ise 200 

bin ziyaretçinin beklendiğini dile getirerek 

“Yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari 

değer kazanması yolunda önemli bir bu-

luşma noktası haline gelen fuarın, sektörde 

yer alan firmaların iş birliğine zemin hazırla-

yacağını umuyorum. Oluşturulan bu pazar 

ile ekonomik canlanmaya da katkı sunula-

cağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çetin: Artık dijital 

ekonomiye geçiyoruz

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Davut Çetin ise YÖREX’in 

yerel ürünlerin ekonomiye kazandırılma-

sındaki katkıya dikkat çekti. Marka, patent 

ve coğrafi işaretin çağımızın tapu senetleri 

olduğunu ifade eden Çetin, “Dijital ekono-

miye geçiyoruz ve dijital ekonomide fikri 

mülkiyet hukuku artık hayati bir önem taşı-

maktadır. Dijital dönüşüme başlayacaksak, 

ülkemizde hukuk bilincini, hukuka saygıyı 

geliştirmekten başlamalıyız” diye konuştu.

Ürün: Finike Portakalı, Amasya 
Elması, Erzurum Oltu Taşı, Şile Bezi, 
Hereke Halısı, Afyon Mermeri, Adana 
Kebabı gibi yöresinin adıyla anılan 
ürünler başta olmak üzere tüm yö-
resel ürünler YÖREX Yöresel Ürünler 
Fuarı kapsamında. 

 Katılımcı: İl ve ilçelerde faaliyet 
gösteren ticaret ve sanayi odaları ile 
ticaret borsaları ve deniz ticaret oda-
ları başta olmak üzere yöresel ürünler 
üreten kuruluşların üye olduğu ve bu 
üyeleri destekleyici faaliyetleri olan 
tüm kurum ve kuruluşlar YÖREX Yö-
resel Ürünler Fuarı’nın katılımcıları 
kapsamında. 

 Ziyaretçi: Tescillenmiş ve tescillen-
memiş tüm yöresel ürünlerle ilgile-
nen, ticarileşmesini ve markalaşma-
sını isteyen başta tedarikçi, toptancı, 
perakendeci, otel işletmecisi, ithalatçı 
ve ihracatçı tüm kurum ve kuruluşlar 
ile yerli ve yabancı misafirler YÖREX 
Yöresel Ürünler Fuarı’nın ziyaretçileri 
kapsamında. 


