7 EYLÜL 2012 TARIHINDE HAVRAN’DA ULUSAL ZEYTIN VE ZEYTİN YAĞI
KONSEYİNİN KOORDİNE ETTİĞI VE TÜM YÖNLERİYLE ZEYTİN VE
ZEYTİN YAĞI İLE İLGİLİ SORUNLARIN TARTIŞILDIĞI “ZEYTİN VE
ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
ÇALIŞTAYI” SONUÇ BİLDİRGESİDİR.
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Konu
Sektörle ilgili istatistiki verilerin güncellenmesi, uzaktan algılama
sistemleri kullanılarak, bir coğrafi bilgi sistemi ve güvenilir veri
tabanı oluşturulması (U)
AB’deki zeytinyağı ile ilgili düzenlemelere sadece Topluluk
müktesebatının üstlenilmesi yükümlülüğü kapsamında
yaklaşılmamalı, bu düzenlemelerle ulusal politikalarımız arasında
karşılaştırma yapılmalıdır. Topluluk’un Türk zeytinciliği için
faydalı olan düzenlemelerinin üyeliğin beklenmeden ülkemizde
hayata geçirilmesi (K)
Yeni dikim alanlarına verilen yardımların geleneksel zeytin
ağaçlarının gençleştirilmesine ve diğer kültürel önlemler
bakımdan ilave önlemler ile desteklenmesine, (K)
40 yaşın altındaki genç çiftçilere, AB’ de olduğu gibi köyden
kente göçün engellenmesi ve üretimin özendirilmesi ile
sürdürülebilirliğinin sağlanması için bazı özel imkanlar verilmesi,
(K)
Halihazırda 1 Kg zeytinyağına verilen 50 Krş primin 2-2,5 TL
olması veya ham dane zeytine 50 Krş prim verilmesi, (K)
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin mali ve idari yönden
daha güçlü kılınması, koordinasyon verimliliğinin ve daha yetkin
hale getirilmesi için yeni düzenlemeler yapılması, (K)
Zeytin alanlarında maden aramalarına imkan tanıyan ve
Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılmasına dair Yeni
Yönetmeliğin geri çekilerek eski Yönetmeliğin yeniden yürürlüğe
konulması (K)
Çiftçi eğitimleri, bilgi değişimi için yayım hizmetlerinin
etkinleştirilmesi ve zeytin bahçelerinin yönetilmesi ve verimlilik
artırılmasına yönelik politikalar oluşturulması (O)
Zeytinde hastalık ve zararlılarla mücadelede yeni yaklaşım ve
yöntemlerin geliştirilmesi geniş spektrumlu ilaç kullanımının
önlenerek, organik kökenli ilaçlarla mücadelenin teşvik edilmesi,
biyolojik ve biyoteknik mücadelede kullanılan preparatların
destekleme kapsamına alınması (K)

SORUMLU
KURULUŞ
UZZK, GTHB, İKK
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Toprak erozyonuna karşı teraslama çalışmalarının ucuz ve uzun GTHB
vadeli kredilerle teşvik edilmesi, (O)
Fidan üretiminde bölgesel adaptasyon önemli olup, coğrafi yöre ile GTHB
özdeşleşmiş çeşitlerin kendi bölgelerine dikiminin teşvik edilmesi,
(K)
GTHB, UZZK
Ülkemizin yerli zeytin gen kaynaklarının korunması ve çeşitli
yollarla fidan ithalatının engellenmesi, (K)

2-5 yıl

Zeytincilik sektöründe kullanılan akaryakıt ve enerjinin
ucuzlatılması, (K)
Ağaç başına verimliliğin AB seviyesine yükseltilmesi için kamu
destekli bir program ile bölgelere ve zeytin çeşitlerine göre uygun
budama tiplerinin belirlenerek toplu ve tek tip budama
uygulamaları yapılaması, yaşlı ağaçların kademeli olarak
gençleştirmesi ve mekanik hasada uygun hale getirilmesi
çalışmalarının desteklenmesi, (O)
Zeytin hasat makineleri küçük ve orta ölçekli üreticilerin alımını
kolaylaştırmak üzere fiyatlarının kontrolden geçirilmesi, ayrıca
gövde sarsıcı gibi büyük makinaların da teşvik kapsamına
alınması, (K)
Zeytin işletmelerinde önemli bir sorun olan karasudan
kaynaklanan sorunun çözülmesi için üç faz çalışan kontinü
tesislerin iki faza dönüştürülmesi, veya mevcut 3 faz tesislerden
çıkan karasuyun buharlaştırılacağı veya arıtılacağı merkezi
sistemlerinin kurulması, desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Genel
Müdürlüğüne sunulan Çözüm Raporu’nun bir an önce
uygulanması, (U)
Zeytinyağında tekniğine uygun depoculuğun desteklenmesi, bu
kapsamda Lisanslı Depoculuğun teşvik edilmesi böylece her yıl iç
piyasa ve ihracata uygun, kaliteli ve düzenli bir zeytinyağı arzının
sağlanması, (O)
4572 Sayılı Kanunun revize edilerek kooperatif ve birliklerin
AB’ de olduğu gibi yeni kredi sistemi ile desteklenmesi, (K)
AB’ de olduğu gibi piyasayı regüle edici fiyat ve destek
modellerinin uygulanması, (K)
Halen 15-20 bin ton civarında ihraç edilen markalı ve ambalajlı
zeytinyağı ihracatının artırılması için AR-GE Destekleri ve İhracat
Teşviklerinin gözden geçirilerek sektör taleplerini de içerecek
şekilde yeniden hazırlanması, (K)
Ülkemizin Avrupa Birliği’ne gümrüksüz zeytinyağı ihracatı
yapabilmesi Gümrük Birliği çerçevesinde belirlenmiş kotadan
yararlanılması için girişimlerin başlatılması ve bu kotada artış
sağlanması ancak bu talebin markalı ve ambalajlı ihracat için
yapılması, halihazırda; Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen
ihracata yönelik devlet yardımları ve teşviklerin artarak devam
ettirilmesi,(O)

GTHB, MB

6-18 ay

GTHB, UZZK,
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2-5 yıl
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6-18 ay
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5 yıl

BSTB, GTHB,
UZZK,TSKOOPB,
KOOP.

2-5 yıl

GTB, TSKOOPB,
KOOP
GTHB, GTB,
TSKOOPB
EB

6-18 ay

ABGS, EB, GTHB

2 yıl

6-18 ay

6-18 ay

6-18 ay
6-18 ay

Ülkemiz zeytinyağı tüketiminin arttırılmasına yönelik mevcut
tanıtım faaliyetlerine ek olarak tüm paydaşların katılımı ile iç ve
dış piyasada çeşitli tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi, (O)
Zeytinyağının önden gelen sorunlarından birisi de taklit ve tağşişin
önlenmesi için Bakanlık UZZK işbirliğinin sağlanması, başta
tanker ve depo bazında kontrollere ağırlık verilmesi, (K)

KTB, EB, GTHB,
UZZK, ZZTK,
BZZTK
GTHB,UZZK, GTB,
BSTB, TOBB
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Pazarlarda veya yol kenarlarında genellikle taklit ve tahşişli veya
uygun olmayan koşullarda satışların kontrol edilmesi küçük
üreticilerin butik üretimlerinin, şahıs firma ve markalaşma
çalışmalarının teşvik edilmesi, üreticilerin beyaz teneke satışlarına
ziraat odalarınca veya GTHB tarafından verilen bandrol ile
standart getirilmesi (K)

GTHB, GTB,
6-18 ay
TZOB, UZZK, İKK,
Sivil Toplum Krlş,
Yerel İdareler,
Belediyeler, Emniyet
Genel Md, Adli
Yargı
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Zeytin ve yan ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ticarete konu
olanlarında katma değer artışı Ar-Ge çalışmalarına ağırlık
verilmesi, (U)

BSTB,EB,
GTHB,UZZK

2-5 yıl

GTHB, UZZK, EB,
KTB, ZZTK,
BZZTK

2 yıl

Raf maliyetleri nedeniyle üreticilerin büyük marketlere girmesini
kolaylaştırıcı yeni yasal düzenlemelerin getirilmesi, (K)
Tadım laboratuvarlarının UZZK, Borsa ve STK’ler bünyesinde
geliştirilmesi ve yetkilendirilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması,
(K)
İşletmelerin bu süreden az çalışması da göz önünde tutularak, 12 ay gıda
mühendisi çalışma süresi ve şartlarının yeniden gözden geçirilmesi, (K)

GTB,GTHB,
TSE,UZZK
GTHB,UZZK, GTB

6-18 ay

GTHB,UZZK

6-18 ay
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Küçük üreticilerin kooperatifleşmesinin desteklenmesi, (O)

2 yıl

31

Ekonomi Bakanlığınca ihracata yönelik verilen devlet yardımlarının tüm
sektöre duyurulması (K)

GTB,TSKOOPB,
TSKOOP.
EB,GTHB,UZZK
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Organik zeytin ve zeytinyağı ile ilgili bir platform oluşturularak
uluslararası pazarlarda avantajlı konumumuzun perçinlenmesi ve
geliştirilmesine çalışılması,(O)

Not: Bazı kısaltmaların açılımı aşağıdadır:
K: Kısa vadeli çözüm (6-18 ay), O: Orta vadeli çözüm (2 yıl), U: Uzun vadeli çözüm (2-5 yıl)
GTHB:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, GTB:Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
EB:Ekonomi Bakanlığı, BSTB:Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MB:Maliye Bakanlığı,
KTB:Kültür ve Turizm Bakanlığı, ÇB: Çevre Bakanlığı, ABGS:Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği, UZZK:Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, TSE:Türk Standartları Enstitüsü,
İKK:İlgili Kurum Kuruluşlar, BZZTK:Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi,
TZOB:Türkiye Ziraat Odaları Birliği,ZZTK:Zeytin-Zeytinyağı Tanıtım Komitesi,

2 yıl

6-18 ay

6-18 ay

6-18 ay

