Sayı:2012/98

Tarih:19 Eylül 2012

Konu: Havran ÇalıĢtayı Sonuç Bildirgesi Hk.
Konseyimizin Değerli Üyeleri
Bilindiği üzere Ülkemiz, zeytin üretiminde Dünyanın önemli üreticileri arasında
olmasına rağmen gerek üretim gerek iç tüketim gerekse dıĢ ticarette konulmuĢ
olan hedeflerine henüz ulaĢamamıĢtır. Zeytin; ihraç ürünü olması nedeniyle
ülkemize döviz girdisi sağlayan, iç tüketimde insanların temel besini, sağlıklı
toplum ve nesillerin oluĢmasında önemli etkisi ve doğrudan yaklaĢık 500 bin
ailenin dolaylı 10 milyon kiĢinin geçim kaynağı olan önemli bir tarım ürünüdür.
Ancak zeytin ve zeytinyağı sektöründe küresel ve ülkesel bazda yaĢanan önemli
yapısal sorunlar nedeniyle zeytin ve ürünlerinin yeterince ekonomik getiri
sağlayamaması sektörün gerilemesine ve darboğaza girmesine yol açmıĢtır. Bu
sorunların çözümü için sektörle ilgili tüm tarafların katılımıyla iĢbirliği halinde
ve koordineli olarak çalıĢmalar yapılması mevcut sorunların çözümüne yönelik
faaliyetlerin etkinliğini artıracaktır.
Bu amaçla; yaklaĢmakta olan 2012/2013 Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Sezonu
öncesinde, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK)’mizce ülkemiz
ekonomisinde önemli yeri bulunan zeytin sektörünün yaĢadığı güncel sorunları
ve gelecek hedeflerini bir kez daha masaya yatırmak ve çözümüne yönelik
alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kamu, özel sektör, üreticiler, sivil
toplum kuruluĢları, birlikler, odalar, borsalar, ihracatçılar ve bunun gibi kurum
kuruluĢların, kısacası ilgili tüm sektörel tarafların katılımıyla 7 EYLÜL 2012
tarihinde Balıkesir Ġli Havran Ġlçesinde “ZEYTĠN VE ZEYTĠNYAĞI
SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI ÇALIġTAYI”
düzenlenmiĢtir.

ÇalıĢtaya Ek-1 Programda yer alan birbirinden değerli konuĢmacıların yanısıra
çok sayıda ve her kesimden sektör temsilcisi katılmıĢ ve tüm taraflar zeytincilik
sektörünün sorunları ve çözüm yolları konusunda düĢüncelerini net bir biçimde
ortaya koyma fırsatı koymuĢlardır. Bu çerçevede; sektörel sorunlar ve çözüm
yolları; bir tablo ve ana baĢlıklar halinde, çözüm süresi ve sorumlu kurum veya
kuruluĢlar da belirtilerek yer almak suretiyle Ek-2’ de sunduğumuz ÇalıĢtay
Sonuç Bildirgesinde belirtilmiĢtir. ÇalıĢtay sonunda alınan bu kararların ve
sonuçlarının sektörümüzün güncel sorunlarının çözüme kavuĢmasında ve
gelecek hedeflerine ulaĢmasında önemli katkı sağlayacağını bildirir, çözüm
konusunda yapacağınız katkılarınız için Ģahsım Konseyimiz ve ÇalıĢtay
Organizasyon Komitesi adına Ģükranlarımı sunarım.
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