
REKOR ALIM REKOR ÖDEME
2018/2019 İş Yılı ürün alım kampanyasında açıkladığı fiyatlarla ortaklarının yüzünü güldüren 
Marmarabirlik, yeni bir rekora imza atarak 352 milyon TL bedelle 51 bin 500 ton ürün alımı ger-
çekleştirdi. Tavan fiyat 12.60 TL, taban fiyat 4.80 TL, yağlık 3.25 TL olarak belirleyen Marmara-
birlik, 12 Ekim 2018 tarihinde başladığı ürün alımlarına 31 Aralık’ta sona erdi. 

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet ASA, 2018 yılında alınan ürün 
hakkında şu değerlendirmede bulundu; 
“Son 10 yılın en yüksek rekoltesinin ger-
çekleştiği bu zor yılda ürün alımlarında ta-
rihi bir rekora daha imza atıldı. 2018/2019 
Ürün Alım Kampanyasında üreticileri-
mizden 352 milyon TL karşılığı toplam 
51 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildi. 

2017/2018 ve 2018/2019 iş yılı ürün alım 
kampanya döneminde ürünün “var” yı-
lıydı. İklim koşullarının uygun geçmesi 
nedeniyle, bu yılın da “var” yılı olacağı 
görülüyor. Zor bir yıl daha bizleri bekliyor. 
Göreve geldiğimiz günden bugüne ortak-
larımızın emeğine ve alın terine değer ka-
tabilmek için büyük gayret içindeyiz. Birlik 
imkanları elverdiği ölçüde hiçbir zaman 

ortaklarımızı mağdur etmedik, her zaman 
yanında olduk. Bu kampanya dönemin-
de piyasada tek alıcı olmamıza rağmen 
zorlu dönemin üstesinden geldiğimize 
inanıyorum. 2010 yılından bu yana ürün 
bedellerini yine 1 TL kredi kullanmadan 
ödemiş olmamız, Marmarabirlik’in mali 
gücünü göstermektedir. Bu gücün kayna-
ğı ortaklarımızın alın teri ve emeğidir.”

Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerde Genel 
Kurullar tamamlandı. Seçim heyecanının 
yaşandığı Edincik’te Mehmet ÖZÇAKIR, 
Mudanya’da Ali YILDIZ, Erdek’te Abdullah 
ŞENOL güven tazeledi. Marmara Adası’nda 
yeni Başkan Murat YAKUT olurken, Gemlik’te 
Birlik Temsilcisi yapılırken, İznik’te ise Mali Ge-
nel Kurullar başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 
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5’TE
Kooperatiflerde 
seçim heyecanı

Son 10 yılda yakaladığı başarı ivmesini 
her geçen gün artıran Marmarabirlik’in 
2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurulu 
yapıldı. Kooperatiflerimizi temsilen 251 
Birlik Temsilcisinin katıldığı Genel Kurul-
da Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başka-
nı Hidamet ASA, geleceğe yönelik önemli 
mesajlar verdi. ASA, “Gelecek nesillere 
daha güçlü bir Marmarabirlik bırakmak 
için ekibimizle birlikte büyük gayret içinde 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Son yıl-
larda Marmarabirlik sayesinde Koopera-
tifçilik yükselen bir değer olmuştur” dedi.

6’DA
Marmarabirlik 
Genel Kurulu yapıldı 

2018/2019 İş ürün alım kampanyasında, 
kurulduğu günden bugüne en yüksek 
miktarda ürün alımı gerçekleştiren Mar-
marabirlik, 2019 yılında satışlarını daha 
da artırmak üzere, bayi satış temsilcileri 
ile bir araya geldi. Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet ASA, “Geçtiği-
miz yıl alınan ürün miktarı kadar ürün ala-
bilmemiz için 2019 yılında en az 40 bin ton 
ürün satmayı hedeflemekteyiz” dedi. 

5’TE
2019’u önemsiyoruz

Kurumsal kimliğini, sosyal projelerle zenginleştiren Marmarabirlik, “23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinlikleri kapsamında çalışanlarının ço-
cuklarının katıldığı “Zeytin ve Zeytin Ağacı” konulu resim yarışması düzen-
ledi. Yarışmada birincilik ödülünü Mürefte faaliyet bölgesinden Zehra KOÇER, 
ikincilik ödülünü Berra BİLGİN, üçüncülük ödülünü ise Cihan ERBAY kazan-
dı. Dereceye giren başarılı öğrencilere ödülleri, Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet ASA tarafından verildi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet ASA ve Genel Müdür İsmail 
ACAR, Milli Savunma Bakanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. 18 Ocak 2018 tari-
hinde Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında, Marmarabirlik 
tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ez-
mesi ve zeytinyağı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda anlaşmaya varılmıştı. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet ASA ve Genel Müdür İsmail 
ACAR, Milli Savunma Bakanlığı’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gençlerin sanat aşkı M.S.B.’ye teşekkür ziyareti 

7’DE

65 yıllık geçmişi 8 kooperatifi ve 32 bin ortağı ile dün-
yanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik, 
global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 
Marmarabirlik, Ticaret Bakanlığı’nın yurtdışında ver-
diği Marka Destek Programı’na dahil edilen Türki-
ye’de ilk kooperatif oldu. 

Ticaret Bakanlığı’nın ihracat yapan firmalara sunduğu Marka Destek Programı’na ka-
bul edilmesi hakkında açıklama yapan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hida-
met ASA, “Kooperatif ve birliklerin marka destek programına alınması için büyük çaba 
sarf ettik. Bu doğrultuda yaptığımız girişimler neticesinde, uluslararası pazarda küresel 
bir oyuncu olma adına önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Dünya genelinde daha çok 
bilinen bir marka olma yolunda bir başarıya daha imza atılmış oldu” dedi.

2017 yılında yapılan tebliğ değişikliği ile Kooperatif ve Birliklerin Marka Destek Prog-
ramı’na müracaat etme imkanının sağlanmasıyla birlikte, 4 Ekim 2018 tarihinde resmi 
başvuru yapılmıştı. Marmarabirlik, kurumsal yönetim, marka, pazarlama ve tedarik zin-
ciri performansı ile bilgi teknolojileri gibi gerekli bütün kriterleri incelenmesi ve uygun 
bulunması sonucunda Marka Destek Kapsamına dahil edildi.
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MARMARABİRLİK’TEN BİR İLK DAHA

Yıl:Haziran 2019   Sayı:15 Üreticinin Kuruluşu, Dünyanın En Büyük Sofralık Siyah Zeytin Üreticisi



65 yıllık geçmişi 8 kooperatifi ve 32 bin 
ortağı ile dünyanın en büyük sofralık 
zeytin üreticisi Marmarabirlik, global 
marka olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyor. Marmarabirlik, Ticaret Bakanlı-
ğı’nın yurtdışında verdiği Marka Destek 
Programı’na dahil edilen Türkiye’de ilk 
kooperatif oldu.

2010 yılından bu yana ilkleri yaşayan 
zeytin ve zeytinyağı ihracatında ilk defa 
birincilik ödülü alan, kurulduğu günden 
bugüne kendi öz kaynaklarıyla ilk defa 
2017 yılında kar payı dağıtan, 51.500 
ton ürün alarak tarihinde en yüksek alım 
miktarını gerçekleştiren, Dünya’da ilk 
defa zeytin üzerine lisanslı depoculuğu 
kuran, ilk defa ilk 500 sanayi kuruşu için-
de 347’de yer alan Marmarabirlik, Türki-
ye’de bir kooperatif olarak ilk defa Marka 
Destek Programı’na dahil edildi.

Dünya’nın devlet destekli ilk ve tek marka 
destek programına kooperatif ve birlikle-
rin de dahil edilmesi için yoğun bir çaba 
sarf eden Marmarabirlik’e müjdeli haberi 
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TU-
RAGAY verdi. TURAGAY, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet ASA 
ile yaptığı görüşmede Marmarabirlik’in 
Marka Destek Programı’na alındığının 
müjdesini verirken, bundan sonra da 
üretici kuruluşu Marmarabirlik’e her za-
man destek vermeye devam edecekleri-
ni belirtti. 2017 yılında yapılan tebliğ de-
ğişikliği ile Kooperatif ve Birliklerin Marka 
Destek Programı’na müracaat etme im-
kanı sağlanmasıyla birlikte, 4 Ekim 2018 
tarihinde resmi başvuru yapılmıştı. Mar-
marabirlik, kurumsal yönetim, marka, 
pazarlama ve tedarik zinciri performansı 
ile bilgi teknolojileri gibi gerekli bütün kri-
terleri incelenmesi ve uygun bulunması 
sonucunda Marka Destek kapsamına 

dahil edildi. Marka Destek Programı; 
yurtdışında Marmarabirlik’in marka 
gücünü artırmak üzere yapıla-
cak olan tanıtım, reklam 
ve pazarlama 
giderleri, yurt-
dışı ofis, depo 
ve mağaza ki-
raları, dekoras-
yonu, yurtdışı re-
yon kira ve yurtdışı 
showroom kira ve de-
korasyonu çalışmaları-
na destek olacaktır.

Marmarabirlik, Turquality 
Marka Destek Programı kap-
samında hedef bölge olarak bugüne 
kadar satışların az olduğu Orta Do-
ğu’yu belirlerken, bu doğrultuda özellikle 
Irak’ta kapsamlı çalışmalar yapılacağı 
belirtildi. Ticaret Bakanlığı’nın ihracat 
yapan firmalara sunduğu Marka Destek 
Programı’na kabul edilmeleri hakkında 
açıklama yapan Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet ASA, “Koope-
ratif ve birliklerin Marka Destek Progra-
mı’na alınması için büyük çaba sarf ettik. 
Bu doğrultuda yaptığımız girişimler neti-
cesinde, uluslararası pazarda küresel bir 
oyuncu olma adına çok önemli bir geliş-
me olduğunu düşünüyoruz. Dünya ge-
nelinde bilinen bir marka olma yolunda 
çok önemli bir adım daha attık. Marma-
rabirlik, Marka Destek Programı ile çok 
daha büyüyecek ve üreticinin gücüne 
güç katacaktır. Hedefimiz, 2023 yılına 
kadar ihracatımızı daha da artırmaktır. 

Başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere 54 ülkeye doğrudan 

ihracat gerçekleştiren 
ve Dünya stan-

dartlarında 
üretim ya-

pan Birliğimiz, 
Ar-Ge faaliyetleri, 
inovatif çalışma-
larla her geçen 

gün marka değerini 
artırmaktadır.” ifadele-

rini kullandı.

“32 Bin ortağımız her şeyin en gü-
zelini hak ediyor, bu başarı hepimizin” 
diyen Başkan ASA; “Türkiye’de ilk defa 
bir kooperatif marka destek programına 
dahil edildi. Mevcudu muhafaza etmek 
kolaydır. İlkleri başarmak zordur. Biz 
ilkleri başarmayı kendimize ilke edin-
dik. Çünkü zeytin üreticisi her şeyin en 
güzelini hak ediyor. 2010 yılında göre-
ve geldiğimizde hedefimiz Marmara-
birlik’i zirveye taşımaktı. Sizlerle birlikte 
başardık. Şimdi ise hedefimiz zirvede 
kalıcı olmaktır. Tüketicilerimiz, bundan 
sonrada Marmarabirlik reklamlarını bir 
Alman, bir Amerikan bir Rus kanalında 
görebilecektir. Büyümemize büyük katkı 
sağlayacak olan Marka Destek Progra-
mı’na kabul edilmemizle ilgili desteklerini 
esirgemeyen Ticaret Bakanlığımız, Ma-
liye Bakanlığımız, ilgili diğer bakanlıkla-
rımıza ve her konuda zeytin üreticisinin 
kuruluşu Marmarabirlik’in yanında olan 
AK Parti hükümetimize şükranlarımızı 
sunuyoruz.” diye konuştu.

 MARMARABİRLİK’TEN BİR İLK DAHA

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün iki önemli kuruluşu Tariş ve Marmarabirlik 
işbirliği için önemli adım attı. Marmara Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hida-
met ASA, Yönetim Kurulu üyeleri, Kemal DİNÇ, Osman BOSTANCI, Enis 
EDİN ve Genel Müdür İsmail ACAR, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’ne 
iade-i ziyarette bulundu. 

Sektörün iki devini bir araya getiren buluşmada, zeytin ve zeytinyağı eko-
nomisi ve birlikler ile ilgili önemli değerlendirmeler yapıldı. Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi SÜREK, zeytin ve zeytinyağı sektöründe 
iki önemli kuruluşun, bugünden geleceğe dönük stratejik işbirliği üzerinde 
durduklarını söyledi. 

Marmarabirlik Başkanı Hidamet ASA da gerçekleştirdikleri ziyaretin, iki 
birlik arasında ticari ve teknik anlamda iş birlikteliği oluşturulacağını be-
lirterek, “Ortak AR-GE çalışmalarımız bizi geleceğe taşıyacaktır. AR-GE 
çalışmalarıyla yaratılacak yeni değerler, katma değeri yüksek ürünler ve 
yenilikçi ürünlerle kurumlarımızı ve markalarımızı bugün oldukları yerden 
çok daha ileri taşıyacağız. İç ve dış piyasalarda rekabetçi yapılar oluştura-
rak, tüm kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını da yine bu çalışmalarla 
destekleyeceğiz.” dedi.

TARİŞ İLE GÜÇ 
BİRLİĞİNE GİDİLİYORMarmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi-

damet ASA ve Genel Müdür İsmail ACAR, 
Milli Savunma Bakanlığı’na ziyaret gerçek-
leştirdi. Ziyarette, Birliğin 32 bin ortak adına 
Milli Savunma Bakanlığı’na teşekkür edildi.

18 Ocak 2018 tarihinde Milli Savunma Ba-
kanlığı ile yapılan protokol kapsamında, 
Marmarabirlik tarafından Türk Silahlı Kuv-
vetleri’ne sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, 
zeytin ezmesi ve zeytinyağı ihtiyaçlarının 
karşılanması konusunda anlaşmaya varıl-
mıştı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet ASA ve Genel Müdür İsmail 
ACAR, Milli Savunma Bakanlığı’na teşek-
kür ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin makamında gerçekleşen buluş-
ma ile ilgili açıklama yapan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet ASA, 
“1954 yılından bugüne Türk Silahlı Kuvvetlerine 1 kg ürün verilememişti. Üreticinin 
alın terini emeğe dönüştüren Marmarabirlik olarak başta ülkemizin bekası için gö-
rev yapan Mehmetçiğimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm mensuplarına ürün 
vermenin gururunu yaşamaktayız. Bizlere bu imkanı sağlayan başta hükümetimiz 
olmak üzere Milli Savunma Bakanı’mız Sayın Hulusi AKAR ve protokolün imza-
lanmasında emeği geçen diğer bakanlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi. 

Milli Savunma Bakanlığı’na 
Teşekkür Ziyareti

MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ Adına;
İmtiyaz Sahibi: İsmail ACAR
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Emrah AKSARI
Yönetim Yeri: Marmarabirlik Genel Müdürlüğü 
Başköy Mah. İzmir Yolu Cad. No:682 Başköy / BURSA
Tel: 0.224 449 00 10 Pbx    Web: www.marmarabirlik.com.tr



Değerli Marmarabirlik Ailesi;
Marmarabirlik’in 65. kuruluş yıldönümünü 
kutladığımız bu yılda yine gururlu ve mut-
luyuz. Son 10 yılın en zor ürün alım kam-
panyasını alnımızın akıyla başarıyla geride 
bırakmış bulunmaktayız. Marmarabirlik, geç-
tiğimiz yıllarda olduğu gibi böyle zor bir yılda, 
zeytin üreticisinin kara gün dostu olduğunu 
bir kez daha göstermiştir. Üreticilerimizin alın 
terinin, emeğinin değerini çok iyi biliyoruz. 
Son ürün alım kampanyasında tavan fiyat 
12.60 TL, taban fiyat 4.80 TL, yağlık 3.25 
TL olarak belirledik. Kampanya öncesinde 
son 10 yılın en yüksek rekoltesinin gerçek-
leşeceğini zor bir yıl olacağını birçok defa 
dile getirmiştik. Böyle zor bir yılda 51 bin 500 
ton ve 352 milyon TL’lik ürün alımı yapıldı. 
2017/2018 ürün alım kampanyasında ise 51 
bin ton ve 290 milyon TL’lik ürün alımı ger-
çekleşmişti. Son iki iş yılında üst üste alım 
rekoru kırılmış oldu. Görülüyor ki alınan ürün 
miktarı aynı olmasına rağmen, ortaklarımız 
bir önceki yıla göre 61.5 milyon TL daha faz-
la kazanmış oldular. 

Kıymetli üreticilerimiz;
Her zaman belirttiğimiz gibi mali imkanları-
nın elverdiği sürece ürün bedellerinin en kısa 

sürede ödemeye gayret ettik. 2018/2019 
Ürün Alım Kampanyasında alınan ürün 
bedellerinin %60 karşılığını 15 günlük peri-
yotlarda ödenirken, ürün satışlarından geri 
dönüşlerin olumlu olması sebebi ile kalan 
%40’lık dilimin yarısı 25 Ocak’ta ödenmiş-
ti. Üreticilerimizin alacakları son dilim olan 
77.5 milyon TL’yi de 15 Mayıs’ta tarihinde 
ödemiş ve ortaklarımıza borcumuz kalma-
mıştır. 2010 yılından bu yana Marmarabir-
lik’te değişimi ve dönüşümü sizlerle birlikte 
gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimiz en 
büyük sermayemiz oldu. Marmarabirliğin 
ortaklarına sahip çıkması için, zarar et-
memesi, daha çok ürün alabilmesi için de 
daha çok ürün satması gerekir. Göreve 
geldiğimiz günden bugüne Marmarabirlik’i 
kredi belasından hep uzak tuttuk. 1 TL kre-
di kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla 
bir yandan geçmiş dönemin borçları öde-
nirken, bin yandan da ürün bedelleri za-
manında ödenmiş ve bunun yanında yatı-
rımlarımız da devam etmiştir. 

Değerli ortaklarımız; 
Asla unutmamalıdır, aslında geçtiğimiz yıl 
piyasa koşullarında fiyat artışı yoktu. Mar-

marabirlik olarak bu zor dönemde üreticile-
rimize destek olmaya çalıştık. Eğer bir ön-
ceki yıl fiyatlarından ürün almış olsaydık, 
ürün bedelleri çok erken bir tarihte öden-
miş olacaktı. Ayrıca geçtiğimiz yıl yaşa-
nan sıkıntılar sebebiyle birçok ortağımız: 
“Ben bu sene ana taahhüdüme kadar re-
kolte beyanı vereceğim.” demektedir. Siz 
ne kadar rekolte beyanı verirseniz verin, 
Marmarabirlik’ in bir alım planı vardır. He-
sap yapılırken, depo kapasitesi göz önüne 
alınarak ve kooperatife 5 yıl boyunca tes-
lim edilen ürüne bakarak tahsisat miktarı 
belirlenmektedir. Kooperatifinize ne kadar 
ürün verdiyseniz o kadar daha fazla ürün 
teslim etme hakkı kazanmış olursunuz. 
Onun için, yüksek miktarda beyan vererek 
kooperatiflerimizi zor duruma düşürmeyin.

Değerli ortaklarımız;
Artık Marmarabirlik kabuğuna sığmamak-
tadır. 2010 yılından bugüne, global bir 
marka olabilmek için yeni yatırımlar yapıl-
mıştır. Türkiye ve Dünya pazarında sektö-
rünün öncü kuruluşları arasında yer aldık. 
2009 yılında 111 milyon TL olan öz kay-
naklarımızı 2018 yılında 435 milyon TL’ye 
yükselmiştir. Yine bu 9 yıllık sürede; 192 
milyon TL aktif büyüklüğümüz 540 milyon 
TL’ye çıkarken, 170 milyon TL olan satışlar 
da 524 milyon TL’ye ulaşmıştır. Birliğimiz 
2018 yılında 36 bin ton satış gerçekleştire-
rek, 524 milyon TL net ciro elde edilmiştir. 
Yakaladığımız başarı bir tesadüf değildir. 
Tesadüfen kazanılan başarı 1 yıl olur, 2 
yıl olur. Oysa ki; 2010’dan bugüne, başa-
rılarımız devam etmektedir. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu olarak kendimize yeni bir 
yol haritası ve hedef belirledik. Geçtiğimiz 
yıl alınan miktar kadar ürün satmayı hedef-
lerken, önümüzdeki kampanyanın hazırlık-
larına şimdiden başlamış bulunmaktayız. 

Kıymetli üreticilerimiz;
Ağaç bakımı ve üretimin artırılmasına yö-
nelik ortaklarımızın önemli girdi kalemle-
rinden olan gübre ve ilaç desteğini 2010 

yılından bu yana sürdürmekteyiz. Döviz 
kurundaki dalgalanmadan kaynaklı fiyat-
lardaki değişkenlik nedeniyle, üreticilerimi-
zin faiz oranlarında zarar görmemesi için 
bu yıl klasik kompoze gübre yerine; orga-
nik, organomineral, leonardit ve yavaş sa-
lınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtımı 
yapılmasına karar verdik. Bu kapsamda, 
önümüzdeki hasat döneminde teslim edile-
cek ürün bedellerinden kesilmek üzere, or-
taklarımıza 58 milyon TL kredi limiti tahsis 
edildi. Vadesi 31 Aralık 2019 tarihine olmak 
üzere sabit fiyatla üreticilerimize verilecek 
gübre desteği için faiz işletilmeyecektir. Ay-
rıca ortaklarımızın en önemli girdilerinden, 
bordo bulamacı, bakır sülfat (göztaşı) ve 
insektisitler olmak üzere zirai ilaç desteği 
de verilmeye devam etmektedir. 

Değerli ortaklarımız;
Bu yıl kooperatiflerimizin genel kurulları-
nın yapıldığı önemli bir yıl oldu. Edincik’te 
kooperatifin kurulduğu tarihten bu yana 
ilk defa tek liste ile gidilen seçimde Meh-
met ÖZÇAKIR başkanımız tekrar göreve 
getirildi. Mudanya’da Ali YILDIZ başkan 
rakibine tarihi fark atarak seçimi kazan-
dı. Seçim çalışmaları esnasında bir ay 
boyunca iftiraların, söylenen yalanlara 
Mudanyalı ortaklarımız itibar etmemiştir. 
Abdullah ŞENOL’un tekrar göreve geldiği 
Erdek seçimleri de milat niteliğindedir. Bu-
rada sandıktan çıkan sonuç, yıllarca zeytin 
üreticilerine yalanlarla kandıranlar ve iftira 
atarak politika yapanlara güzel bir cevap 
olmuştur. Marmara Adası’nda kooperatifi-
mizin yeni başkanı Murat YAKUT olmuştur. 
İznik’te, Gemlik’te Mali Genel Kurullar da 
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ge-
ride bıraktığımız genel kurullar, Marmara-
birlik politikalarının ne kadar doğru olduğu-
nun ve ortaklarımızın da kooperatiflerine 
sahip çıktıklarının bir göstergesidir. Bir kez 
daha tüm Başkanlarımızı, Yönetim Kurulu 
üyelerini, seçilen delegelerimizi kutluyo-
rum. Yapılan seçimler Marmarabirlik aile-
sine hayırlı olsun.

Mudanya Zeytin Tarım Satış Koo-
peratifi’nin 22 Ocak 2019 tarihin-
de gerçekleştirilen Genel Kurulu 
öncesi Marmarabirlik Başkanı 
Hidamet ASA sahaya indi.

Mudanya Zeytin Satış Kooperatifinde 
tekrar adaylığını açıklayan Ali YILDIZ 
ve ekibi ile birlikte Mudanya köy ve ma-

hallelerinde üreticilerle buluşan Başkan 
ASA, önemli mesajlar verdi. Yönetim 
Kurulu Üyesi Şevket KARAGÖZ’ün de 
yer aldığı ziyaretlerde konuşan ASA, 
“Marmarabirlik olmasaydı ürünümüzü 
nereye, kime satacaktık? 2018/2019 
İş Yılı’nda ortaklarımızdan 70 bin ton 
rekolte beyanı alındı. Geçtiğimiz kam-
panya dönemi bütün bölgelerde ürü-

nün ‘var’ yılıydı. Bir önceki yıldan gelen 
ince tane stoğu vardı. Göreve geldiği-
miz 2010’dan bugüne 30 bin ton kapa-
siteli modern depolama tesisleri yapıl-
dı. Bu yatırımlar yapılmamış olsaydı 52 
bin ton ürün alım planı yapılabilir miydi. 
Geçmişi unutmayın, 15 günde alımla-
rın sona erdiği dönemleri iyi hatırlayın. 
Görevi devraldığımızda Marmarabirlik 
uçurumun kenarındaydı. Bir taraftan 

geçmiş dönemin borçları ödenirken, bir 
taraftan ürün bedelleri kendi öz kay-
naklarımızla ödenmekte, bir taraftan 
da sürekli yatırım yapmaktayız. Koltuk 
sevdamız hiç olmadı. 32 bin ortağımı-
zın yükü omuzlarımızda. Biz 2010 yı-
lından bu yana ortada bir başarı var 
ise; ekip çalışmasıyla ve sizlerin des-
teği ile yakalandı.” dedi.



Çok Değerli Ortaklarımız,
1954 yılında kurulan ve siz değerli or-
taklarımızın katkı ve çabaları ile bugüne 
gelen Marmarabirlik’imiz;  bir yandan 21. 
yüzyılda yaşanan ulusal ve uluslararası 
değişimlere uyum sağlayarak, ayak uy-
durmaya çalışmakta diğer yanda da böl-
gemizin ve ülkemizin sürdürülebilir kal-
kınmasına, yeni nesil teknolojiler, çevre 
dostu yenilikçi ürünler ve hizmetler üret-
meye devam etmektedir. Bu doğrultuda, 
Yönetim Kurulu’nda alınan kararları koor-
dine etmekte ve uygulamaktayız.

Marmarabirlik olarak, sizlerden her geçen 
yıl çok daha fazla ürünü sürekli ve dü-
zenli satın almak ve almış olduğumuz bu 
ürünleri ulusal ve uluslararası pazarlarda 
hepimizin gururu olacak şekilde “küre-
sel bir marka” olarak satabilmek için; 
2018/2019-2022/2023 yıllarını kapsayan 

ve beş yılı içine alan “Marmarabirlik 
Strateji Planı” nı hazırladık. Hazırlamış 
olduğumuz strateji planı; Marabirlik’in, 
misyonu, vizyonu, etik ve ahlaki değerleri 
ile sürdürülebilir üretime katkısı, ürettiği 
ve satışa sunduğu ürünleri ile sektörün-
de; dünyadaki en çok bilinen ve tercih 
edilen, insanları mutlu eden bir “küresel 
marka” olmayı hedeflemektedir. Strate-
ji planımız bir taraftan sofralık zeytinin 
üretimden pazarlanmasına, ürün satı-
şından, satış sonrası aşamalarına ka-
dar, pazar, ürün analizi, rekabet, dağıtım 
kanalı, tüketici analizi ve bütün bunların 
stratejilerini içermekte, diğer taraftan da 
Birliğimizi; sektöründe daha başarılı ve 
daha rekabetçi kılacak, istikrarlı ve karlı 
büyümesine, gelişmesine ve de öngör-
düğümüz “2023 Hedeflerine” ulaşma-
sına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda 
hazırladığımız “Marmarabirlik Strateji 

Planı”nın kooperatif ortaklarımıza, koo-
peratiflerimize ve Marmarabirlik’ e hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.

Kıymetli Üreticilerimiz;
Hepimizin bildiği gibi Marmarabirlik’in 
“vizyonu”; “Dünyada en çok bilinen ve 
tercih edilen, değişimi ve gelişimi hedef-
leyen, yeni nesil teknolojileri kullanan, 
çevreye duyarlı, insanları mutlu eden 
“küresel bir marka” olmak.” şeklinde 
özetlenmiştir. Dünyada en çok bilinen 
ve tercih edilen, değişimi ve gelişimi he-
defleyen “bir marka olmak” adına Bir-
liğimiz; “Türk ürünlerinin yurtdışında 
markalaşması, Türk malı imajının yer-
leştirilmesi ve Turquality’nin destek-
lenmesi hakkındaki tebliğ” kapsamın-
dan yararlanmak için Ticaret Bakanlığına 
yapmış olduğumuz müracaatımız kabul 
edilmiş ve Birliğimiz; “Marmarabirlik” 
markası ile  “Marka Destek Programı” 
kapsamına alınması uygun görülmüştür.

Birliğimiz; önümüzdeki süreç içerisinde 
Turquality/Marka Destek Programından 
yaralanmak ve Birliğimizin ulusal ve ulus-
lar arası piyasalarda “küresel bir mar-
ka” olmasına yönelik olarak Turquality 
programı yönetim danışmanı firması ile 
birlikte “Gelişim Yol Haritası” hazırlaya-
caktır. Birliğimiz hazırlayacağı gelişim yol 
haritası ile günümüzde gittikçe ağırlaşan 
rekabet koşulları, değişen ve dönüşen 
tüketim alışkanlıkları ve davranışlarını da 
göz önüne alınarak, yalnızca uluslararası 
piyasalarda yer almak için değil, ulusal ve 
uluslararası piyasalarda “Marmarabirlik 
markalarımızı” daha güçlü kılmak, daha 
fazla katma değer yaratmak ve daha fazla 
pazar payı alarak kalıcı olmanın yollarını 
arayacaktır. Birliğimizin daha rekabetçi 
olması ve rekabetçi kalması için ve yine 

Birliğimizin sofralık zeytin ve zeytinyağı 
sektörünü değiştiren, geliştiren ve sektö-
rüne, en iyi ürün üreten ve hizmet sunan 
çalışanları yetiştirmek amacı ile kurulan 
Marmarabirlik Akademi’deki çalışmala-
rımızda devam etmektedir.

Birliğimiz ve kooperatiflerimiz bünyesinde 
çalışan ve “Sofralık Zeytine Yönelik Te-
mel Bilgiler” sınavını geçen gıda, kim-
ya ve ziraat mühendisleri ile eksper ve 
eksper yardımcılarımıza da önümüzdeki 
dönem içerisinde Birliğimizde yapacağı-
mız bir günlük uygulamalı eğitim sonra-
sı “Sofralık Zeytin ve Tadım Eğitimi” 
sertifikalarını vermiş olacağız. Böylece 
çalışanlarımızın mesleki bilgi birikimini, 
deneyimlerini artırarak kişisel gelişimleri-
ne katkı sağlayacağız.

Çalışanlarımız ve ortaklarımız ile bütün 
bu çabalarımız, ulusal ve uluslararası 
piyasalarda Marmarabirlik’i küresel bir 
marka yapmak ve siz değerli ortakları-
mızdan her geçen yıl çok daha fazla ürün 
almak ve bu ürünü küresel piyasalara 
sürekli ve düzenli olarak sunarak değer 
yaratmaktır.

Dünden bugüne gelen başarılarımızın 
arkasında ve içinde fark yaratan çalışan-
larımızın uzmanlığı ve yaratıcılığı ile siz 
değerli ortaklarımızın yaz kış demeden 
sunduğu emek ve de özverili çalışmaları 
vardır. Bizler; tarım sektörünün ve özel-
liklede sofralık zeytin sektörünün sürdü-
rülebilir yapıya kavuşması ve sürdürüle-
bilir yapının kalıcı olması için siz değerli 
ortaklarımızın çabaları ve katkıları ile bir-
likte bugünün ve yarının gerçeklerine uy-
gun hep birlikte yeni hikâyeler yazmaya 
ve yeni girişimcilik tohumları atmaya de-
vam edeceğiz...

Yurtiçi ve yurtdışında pazar payını sürekli artıran Marmarabirlik, Bursa PTT 
Başmüdürlüğü ile online satış protokolü imzaladı. Yapılan anlaşma doğrultu-
sunda Marmarabirlik’e ait ürünlerin satışına www.epttavm.com adresinden 
başlandı.

Dünya’da 54 ülkeye ihracat yapan yurtiçinde 57 bayiliği bulunan Marmara-
birlik, ürün satış yelpazesini genişletmek adına bir adam daha attı. Online 
satışlarını www.e-marmarabirlik.com.tr adresinden gerçekleştiren Marma-
rabirlik, PTT ile de işbirliğine gitti. Bu doğrultuda Bursa PTT Başmüdürlüğü 
Başkanvekili Hüseyin SALMAN, Başmüdür Yardımcısı Harun OLCAY, Tanıtım 
ve Pazarlama Müdürü Serdar ÖZÜSAĞLAM’ın Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet ASA ve Genel Müdür İsmail ACAR ile yaptıkları görüşmenin 
ardından, işbirliği protokolü imzalandı.

Yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hidamet ASA, 
“PTT gibi önemli bir kuruluş ile yaptığımız bu anlaşma, Marmarabirlik’i marka 
tanınırlığını artıracak ve ürün satışlarımıza da olumlu katkı sağlayacaktır. Bu 
işbirliğinin her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Yapılan protokol 
kapsamında Bursa’ya özgü ürünlerin satıldığı www.epttavm.com adresinde 
“Bursa Posta Pazarı” adında dükkan açılırken, Marmarabirlik’e ait ürünlerin 
satışına 25 Mart’ta başlandı. 

Marmarabirlik, üreticilerine bu yıl organik, organomineral, leonardit 
ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile zirai ilaç dağıtımı yapmakta. Bu 
kapsamda ortaklara 58 milyon TL kredi limiti tahsis etti. 

Marmarabirlik, ağaç bakımı ve 
üretimin artırılmasına yönelik or-
taklarına destek olmaya devam 
etmekte. Konuya ilişkin açıkla-
ma yapan Marmarabirlik Başka-
nı Hidamet ASA, “2010 yılından 
bu yana üreticilerimize ürün alım 
bedelleri ödenirken, bir taraftan 
da gübre ve zirai ilaç desteği 
sağlanmaktadır. Döviz kurundaki 
dalgalanmadan kaynaklı fiyatlar-
daki değişkenlik nedeniyle, üreticilerimizin zarar görmemesi için klasik kom-
poze gübre yerine; organik, organomineral, leonardit ve yavaş salınımlı akıllı 
gübreler ile zirai ilaç dağıtımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda önümüzdeki hasat 
döneminde teslim edilecek ürün bedellerinden kesilmek üzere, Marmarabirlik 
ortaklarına 58 milyon TL kredi limiti tahsis etti.” dedi.

Başkan ASA, “Belirlenen kredi limitleri ortaklarımızın kooperatiflerine 2016/2017, 
2017/2018 ve 2018/2019 zeytin alım kampanyasında teslim ettikleri toplam 
zeytin miktarının 1/3’ü oranında ve kilogram başı 1 TL/Kg olarak hesaplandı. 
Son üç yılın ürün alım döneminde rekolte beyanının % 50’sini kooperatife teslim 
eden ortaklarımıza ilave olarak kredi tahsis edildi.” açıklamasında bulundu.

“Vadesi 31 Aralık 2019 tarihine olmak üzere sabit fiyatla üreticilerimize verilen 
gübre desteği için faiz işletilmeyecektir” diyen Hidamet ASA, “Bu kararı alma-
mızın en önemli sebebi; faiz oranlarından üreticilerimizin olumsuz etkilenme-
mesidir. Ayrıca ortaklarımızın en önemli girdilerinden, bordo bulamacı, bakır 
sülfat (göztaşı) ve insektisitler olmak üzere zirai ilaç desteği de yapılmaktadır.” 
ifadelerini kullandı.

MARMARABİRLİK- PTT 

İŞBİRLİĞİ
ORTAKLARA GÜBRE VE 
ZİRAİ İLAÇ DESTEĞİ



Marmarabirlik’te 20 Ocak ile 27 
Şubat tarihleri arasında 6 koope-
ratifimizde Seçimli Olağan ve Mali 
Genel Kurullar yapıldı. Seçim he-
yecanının yaşandığı Edincik’te 
Mehmet ÖZÇAKIR, Mudanya’da 
Ali YILDIZ, Erdek’te Abdullah ŞE-
NOL güven tazeledi. Marmara Ada-
sı’nda yeni Başkan Murat YAKUT 
olurken, Gemlik ve İznik’te ise Mali 
Genel Kurullar başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi. 

Edincik yine “ÖZÇAKIR” dedi
Marmarabirlik Edincik Zeytin Tarım Satış Ko-
operatifi Genel Kurulu 20 Ocak 2019 Pazar 
günü yapıldı. Kooperatifin kurulduğu tarihten 
bu yana ilk defa tek liste ile gidilen seçimde 
mevcut Başkan Mehmet ÖZÇAKIR yeniden 
seçildi. 

Edincik Kooperatifi Yönetim Kurulu;
Başkan: Mehmet ÖZÇAKIR
Kooperatif Yönetim Kurulu: Süleyman 
DÖNMEZ, Nuri BURMA, Mahmut ALAK, Er-
doğan ERBAY (Müd.)

Mudanya’da “YILDIZ” yeniden Başkan
Marmarabirlik’e bağlı Mudanya 150 sayılı 
Zeytin Tarım ve Satış Kooperatifi Olağan 
Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ali YIL-
DIZ, 2 liste ile gidilen seçimde rakibine tarihi 
fark attı. YILDIZ, 1585 oy alırken, diğer liste 
sadece 272 oy alabildi. Başkan Ali YILDIZ, 
Genel Kurul’da yaptığı konuşmada “Marma-
rabirlik gücünü istikrardan alıyor. Bu güç siz-
lersiniz. Bayrağı aldığımız noktadan daha iyi 
yerlere getirdiğimize inanıyoruz” dedi.

Mudanya Kooperatifi Yönetim Kurulu;
Başkan: Ali YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyeleri: Hasan FERİK, 
Tacettin TARMAN, Bahri BAYRAK, Cüneyt 
SOYLU, Savaş Hüseyin TAŞTAN

Erdek’te gök mavi deniz mavi
Marmarabirlik’e bağlı 162 sayılı Erdek Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi’nin Seçimli Olağan 
Genel Kurulu yapıldı. İki liste halinde gidi-
len seçimde mevcut Başkan Abdullah ŞE-
NOL’un başa baş yarıştığı mavi liste 930 oy 
alarak seçimi kazandı. Mustafa İLGEN de 
Birlik Temsilcileri listesinde 1.’inci sırada yeri-
ni aldı. Marmarabirlik Başkanı Hidamet ASA, 
“Bu seçim milat olmuştur. Sandıktan çıkan 
sonuç yıllarca zeytin üreticilerine yalan söyle-
yerek kandıranlar ve iftiralarla politika yapan-
lara güzel bir cevap olmuştur.” dedi.

Erdek Kooperatif Yönetim Kurulu; 
Başkan: Abdullah ŞENOL
Yönetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Ali YAĞ-
CI, Mehmet TAŞDELEN, Kudret YANGAL, 
Adnan CANBAZ, Mustafa SAÇIL

Marmara Adası’nda yeni Başkan Murat 
YAKUT 
748 Kayıtlı ortağı bulunan Marmarabirlik’e 
bağlı S.S. 996 Sayılı Marmara Adası Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi’nin seçimli olağan ge-

nel kurulu yapıldı. İki listenin 
yarıştığı ve 177 seçmenin 
oy kullandığı seçimde mev-
cut başkan Hasan Organ 
61 oy alırken, Murat Yakut 
ise 104 oy alarak kooperati-
fin yeni başkanı oldu.

Marmara Adası Kooperatifi Yönetim 
Kurulu;
Başkan: Murat YAKUT
Yönetim Kurulu Üyeleri: Mustafa PÜ-
ZÜK, Şükrü KORKMAZ ve Erdoğan YALÇIN

İznik’te Mali Genel Kurul Yapıldı
İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
2017-2018 İş Yılı Olağan Genel Kuru-
lu’nu yaptı. 494 ortağın katıldığı Genel 
Kurul’da, gündem maddelerinin tamamı 
oy birliği ile onaylandı. Kooperatif Baş-
kanı Ali BULUT yaptığı konuşmada, “Ge-
nel Kurulumuz, kooperatifimize yakışır 
bir şekilde icra edildi. Bir kez daha tüm 
ortaklarımıza teşekkür etmek istiyoruz. 
Üreticilerimiz adına yapılacak çok işimiz 
var. Bizler kavga peşinde değil, ortakla-
rımızın kazancına kazanç katma, ülke 

ekonomisine değer katma peşindeyiz.” 
dedi.

Zeytinin Başkenti Gemlik’tir!
Marmarabirlik’e bağlı Gemlik Zeytin Ta-
rım Satış Kooperatifi’nin 2017/2018 İş 
yılı Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı. 
234’nün katılımı ile gerçekleştirilen ve 
tüm maddelerin oy birliği ile kabul edil-
diği Mali Genel Kurulda, birlik temsilci 
seçimi de yapıldı. Tek liste ile gidilen 
seçimde 24 kişiden oluşan asil ve ye-
dek liste oy birliği ile kabul edildi. Genel 
kurulda konuşan Marmarabirlik Yöne-
tim Kurulu Hidamet ASA, diğer coğrafi 
bölgelerde zeytinin başkenti olduklarını 
iddia edenlere, “Zeytinin başkenti; adı-
nı da aldığı Gemlik’tir.”  diyerek cevap 
verdi. 

KOOPERATİFLERDE SEÇİM HEYECANI

Geçtiğimiz yıl, kurulduğu günden bugü-
ne en yüksek ürün alım miktarını ger-
çekleştiren Marmarabirlik, 2019 yılında 
satışlarını artırmak üzere, bayi satış 
temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. 

8 Kooperatifi ve 32 bin ortağı ile üret-
meye ve büyümeye devam eden Mar-
marabirlik, 2019 yılında da hedefini 
yüksek tutuyor. Başköy tesislerinde 
gerçekleştirilen ve 302 bayi satış per-
sonelinin bilgilendirme toplantısında 
konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet ASA, önemli mesajlar 
verdi.

Bayilerin distribütörlük anlamında diğer 
gıda markalarının da satışını yaptığını 

söyleyen Başkan ASA, “Zeytin üretici-
si ve Marmarabirlik açısından 2019 yılı 
çok önemli. Önceliğiniz Marmarabirlik 
olsun. Siz bizim sahada gözümüz ku-
lağımızsınız. Yaşanacak sıkıntıları ve 
müşteri taleplerini dikkate almanızı ve 
bize aktarmanızı istiyoruz. Değişen 
Dünya’da satış yöntemlerinin de değiş-

tiğini görmekteyiz. Eski satış yöntemleri 
her geçen gün geçerliliğini yitirmektedir. 
Kendimizi geliştirmek ve değişime ayak 
uydurmak zorundayız.” dedi. 

Marmarabirlik sayesinde ülkemizde ko-
operatifçiliğin yükselen bir değer olma-
ya başladığını belirten Başkan Hidamet 

ASA, “Kooperatifçilikte işin kuralı aldı-
ğınız ürünü satabilmektir. Marmarabir-
lik Yönetim Kurulu olarak, 2019 yılını 
ve satışları önemsiyoruz. Artan Dünya 
rekabetinde ancak takım çalışmasıyla 
ayakta kalmak mümkündür. Biz sizler-
le birlikte bir ekibiz. Sizlere inanıyoruz, 
güveniyoruz.” dedi.

2019’u 
önemsiyoruz



GÖZÜMÜZ HEP YÜKSEKTE
Son 10 yılda yakaladığı başarı 
ivmesi ile göz kamaştıran Mar-
marabirlik’in 2017/2018 İş Yılı 
Olağan Genel Kurulu yapıldı. 
Kooperatifleri temsilen 251 Bir-
lik Temsilcisi’nin katıldığı Genel 
Kurul’da, Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet ASA, 
geleceğe yönelik önemli mesaj-
lar verdi. ASA, “Gelecek nesil-
lere daha güçlü bir Marmarabir-
lik bırakmak için örnek bir ekip 
çalışmasıyla, kendini yenileyen, 
sürekli yatırım yapan, ürün be-
dellerini 1 TL kredi kullanmadan 
ödeyen, bir kurum haline gelmiş-
tir. Marmarabirlik sayesinde ko-
operatifçilik yükselen bir değer 
olmuştur” dedi.

251 Birlik Temsilcisi katıldı
Son 10 yılda değişim, dönüşüm ve plan-
lı büyüme hedefi ile fark yaratan Mar-
marabirlik, geleceğe umutla bakıyor. 
65 yıllık geçmişi 32 bin ortağı ile global 
marka olma yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Marmarabirlik’in 2017/2018 İş 
Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ger-
çekleştirildi. Başköy tesislerinde yapı-
lan Genel Kurula, Bakanlık Temsilcileri, 
Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Marma-
rabirlik’e bağlı 8 Kooperatif Başkan ve 
Yöneticileri ile 251 Birlik Temsilcisi ka-
tıldı. Marmarabirlik’in Yönetim Kurulu 
faaliyet raporu, bütçe ve çalışma prog-
ramı oybirliği ile kabul edildi. Marmara-
birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
ASA, genel kurulda yaptığı konuşmada 
birliğin dünü, bugünü ve hedefleri ile il-
gili önemli mesajlar verdi. 

Nereden nereye?
Marmarabirlik’in 2010 yılından bugüne 
geldiği noktayı çarpıcı rakamlarla or-

taya koyan Başkan Hidamet ASA, şu 
bilgileri verdi: “Marmarabirlik, örnek bir 
ekip çalışmasıyla, kendini yenileyen, 
sürekli yatırım yapan, ürün bedelle-
rini 1 TL kredi kullanmadan ödeyen, 
bir kurum haline gelmiştir. 2010’dan 
bugüne Entegre Tesisler başta olmak 
üzere toplam 125 Milyon TL’ lik yatı-
rım yapılmıştır. Marmarabirlik’in depo-
lama kapasitesi 55 bin tonlardan 80 
bin tonlara çıkmıştır. Entegre Tesisle-
rimizin yıllık üretim kapasitesi 35 bin 
tonlardan, 55 bin tonlara yükselmiştir. 
Depolama kapasitemizi 100 bin tonla-
ra çıkarmayı hedeflemekteyiz. Marma-
rabirlik 1954 yılından bu güne ilk kez 
kendi öz kaynaklarıyla 2017 yılında 17 
milyon TL kar payı dağıtan bir kurum 
haline gelmiştir. 2019 yılında aldığımız 
ürünün tamamını satarak 600 milyon 
TL ciro elde etmeyi hedefliyoruz. 2023 
vizyonumuzda hedefimiz 1 milyar TL 
cirodur.” 

Marmarabirlik örnek oldu
Marmarabirlik sayesinde ülkemizde 
kooperatifçiliğin yeniden yükselen bir 
değer haline geldiğine vurgu yapan Hi-
damet ASA, “Değişen vizyonu ve mis-
yonuyla, yakalanan başarı ve ilklerle 
Türkiye’ de zeytin üreticilerinin yeniden 
yeşeren bir umudu olmuştur. Bu gurur 
hepimizindir. Faaliyet alanımız dışın-
da diğer bölgelerdeki zeytin üreticile-
ri ürününü satacak yer bulamazken, 
Marmarabirlik ortaklarının güvencesi 
ve sigortası olmuştur. Bu başarının te-
melinde ekip çalışması vardır. Başarıya 
ulaşmak için ilk önce inanmak gerekir. 
Birlik Yönetim Kurulu olarak Marmara-
birlik’i daha güvenli yarınlara taşıyaca-
ğımıza inancımız tamdır.” dedi. 

İlklere imza attık
Marmarabirlik’in Marka Destek Prog-
ramı’na alınarak Türkiye’de de bir ilki 

gerçekleştirdiklerini belirten ASA, 
Marmarabirlik’in imza attığı diğer ilk-
lerleri de şu şekilde sıraladı:
∙ Zeytin üzerine dünyada ilk “Lisanslı 
Depoculuk”,
∙ Kendi öz kaynakları ile ilk defa, 17 
milyon TL kar payı dağıtımı,
∙ Ayrıca ilk 500 sanayi kuruluşu için-
de 347. sırada yerini almış olması,
∙ Zeytin ve zeytinyağı ihracatında 5 
kez birincilik ödülü alınmış olması,
∙ Marmarabirlik Turquality Marka 
Destek Programına giren ilk koopera-
tif olması, 
∙ Her yıl karlılığını arttıran,
∙ İlk az tuzlu zeytini üreten,
∙ İlk kuru sele üretim yapan,
∙ İlk katla-yağla ürünümüzle
∙ ‘Tane tane’ zeytin sloganıyla ilk 20 
gramlık ürünü piyasaya sunan,
∙ Ayrıca kurulduğu tarihten bugüne ilk 
defa Milli Savunma Bakanlığı ile pro-
tokol imzalayan ve Mehmetçiğimizin 
kaliteli zeytin tüketmesini sağlayan 
bir kurum olmanın gururunu yaşıyo-
ruz. Yakaladığımız başarının temelin-
de; Üreticinin alın terine ve emeğine 
duyulan saygının olduğunun bilinme-
sini isterim. 

Hedeflerimizi yüksek tuttuk
“Bundan sonra zirvede kalıcı olmak 
istiyoruz” diyen Başkan Hidamet 
ASA, Marmarabirlik’in gelecek yıllar-
daki hedefleri ile ilgili olarak şunları 
kaydetti:
∙ Tüm resmi kurumlara ürün tedarik 
eden bir kurum olmayı, 
∙ Üretici ortaklarımıza yapmış oldu-
ğumuz destekleri daha da arttırmayı,
∙ Daha çok almayı, daha çok satma-
yı, Marmarabirlik’i geleceğimize gü-
venle taşımayı,
∙ Ortaklarımıza eğitimler vermeyi ve 
sorunlarına bilimsel olarak çözüm 
üretmeyi, 

∙ Ortaklarımızın üretim maliyetlerini 
düşürmek amacıyla;
∙ Organik gübre üretmeyi,
∙ Yeşil zeytin ihtiyacımızı karşılaya-
cak şekilde yeni bir tesis kurmayı,
∙ Almanya’nın Köln şehrinde lojistik 
süresini kısaltmak amacıyla depola-
ma ve paketleme tesisi kurmayı,
∙ Ar-GE laboratuarı ile toprak ve yap-
rak analizi yapacak şekilde ortakları-
mıza hizmet vermeyi,
∙ E-ticaret satışlarımızı arttırmayı,
∙ AR-GE yatırımlarımızı arttırmayı,
∙ Sosyal Sorumluluk projelerimize 
önem vermeyi,
∙ 2023 hedefimizle, yılda 70 bin ton 
ürün almayı,
∙ Yine 2023 hedefimizle, yılda 50 bin 
ton ürün satmayı,
∙ 1 milyar TL ciroya ulaşmayı,
∙ 54 ülkeye yaptığımız ihracatımızı, 
8 bin tonlara ve 30 milyon dolarlara 
çıkarmayı hedefliyoruz.



“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı” etkinlikleri çerçevesinde Mar-
marabirlik çalışanlarının çocuklarının 
katıldığı “Zeytin ve Zeytin Ağacı” 
konulu resim yarışmasında birbirinden 
güzel tablolar ortaya çıktı. Jüri üyeleri-
nin değerlendirmesi sonunda derece-
ye giren geleceğin başarılı ressamları 
ödüllendirildi.

Marmarabirlik sosyal sorumluluk pro-
jesi kapsamında, 6-14 Yaş aralığında 
çocukların katıldığı resim yarışmasın-
da minik eller pastel, sulu ve kuru boya 
ile hünerlerini sergiledi. Minik çocuklar, 
zeytin ağacına duydukları sevgiyi tablo-

lara yansıttılar. Ortaya çıkan birbirinden 
güzel tablolarda, zeytin ve zeytin ağa-
cının farklı güzellikleri resmedildi. Mar-
marabirlik Genel Müdürlük bünyesin-
deki müdür ve çalışanlardan oluşan jüri 
üyelerinin değerlendirmesi sonucunda, 
yarışmada birincilik ödülünü Mürefte 
faaliyet bölgesinden Zehra KOÇER, 
ikincilik ödülünü Berra BİLGİN, üçüncü-
lük ödülünü ise Cihan ERBAY kazan-
dı. Dereceye giren başarılı öğrencilere 
ödülleri, Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet ASA tarafından ve-
rildi. Hidamet ASA, 23 Nisan’da koltu-
ğunu resim yarışmasında 1.’lik ödülünü 
alan Zehra KOÇER’e bıraktı. 

65 yıllık geçmişi ile Dünya’nın 1 numa-
ralı sofralık zeytin üretici Marmarabir-
lik’te Kadınlar Günü unutulmadı. “8 Mart 
Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında 
birlik ve kooperatiflerinde çalışan kadın 
personele bez çanta hediye edildi. 

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Mar-
marabirlik Genel Müdürlüğü, üretim te-
sisleri ve birliğe bağlı kooperatiflerde 
göreve yapan kadın personele, üzerinde 
zeytin dalı desenli bez çanta hediye edil-
di. Marmarabirlik Genel Müdürü İsmail 

ACAR, kadın personele çiçek ve hedi-
yelerini vererek kadınlar gününü kutladı. 
Bu önemli gün dolayısıyla kısa bir açık-
lama yapan ACAR, “Kadınlar bizim en 
değerli varlıklarımız. Gerek ev, gerek iş 
hayatında ortaya koydukları özveri tak-
dire şayandır. Özellikle tarım sektöründe 
kadınlarımızın ortaya koyduğu emek bir 
o kadar değerli. Toplumun temel taşı ka-
dınlarımızın her zaman değerini bilme-
liyiz. Başta Marmarabirlik ailesi olmak 
üzere, tüm kadınlarımızın Kadınlar Gü-
nü’nü kutluyorum” dedi.

Marmarabirlik yatırımlarına devam edi-
yor. 2010 yılından bu yana üreticinin yü-
zünü güldüren Marmarabirlik, bir taraftan 
da yatırım ve atılım hamlelerini sürdü-
rüyor. Diğer taraftan Türkiye ve Dünya 
pazarında hak ettiği yeri alma yolunda 
önemli mesafe kat eden Marmarabirlik, 
gelecek için önemli adımlar atmaya de-
vam ediyor. Bu doğrultuda Gemlik Yeni 
Depo inşaatının çalışmaları sürüyor. 

İnşaatı devam etmekte olan ve bir son-
raki kampanyaya yetiştirilmesi planla-
nan depo, 7.120 metrekare kapalı alan 

ve 4500 depolama kapasitesine sahip 
olacak. Tesisin tamamlanmasıyla birlik-
te Gemlik Kooperatifimize 40 yıl aradan 
sonra ilk yatırım yapılmış olacak. Tesis 
toplamda 18 milyon TL’ye mal olacak.

Marmarabirlik, Dubai Gulfood Fuarı’nda boy 
gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai 
kentinde 17-21.02.2019 tarihleri arasında 
düzenlenen Gulfood 2019 yılı fuarında fuara 
Marmarabirlik, Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet ASA, Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
BOSTANCI, Genel Müdür İsmail ACAR ve 
İhracat Bölge Temsilcisi Samet ORUÇ ile ka-
tılım sağladı.

Fuarda, Marmarabirlik standına ilgi yoğundu. 
BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün’ den 
fuarı ziyaret edenler Marmarabirlik standına 
özel ilgi gösterdiler. Marmarabirlik ürünlerin-
den fuarda sergilenen kuru sele, Mega yağlı 
salamura, yeşil zeytin, sızma zeytinyağı, kü-
çük gramajlı special ürünler ziyaretçilerden 
tam not aldı. Ayrıca fuar standında zeytin 

ve zeytinyağı sektörleri ile ilgilenen yaklaşık 
136 firma ile birebir görüşme yapılırken, ilgili 
firma ve kişilerin ürün talepleri de alındı. Ayrı-
ca standımızı yurtdışı bayi ve alıcılarımızdan 
Vintage (ABD), Aytaç (İngiltere), Kahvecioğlu 
(Avustralya), Simmo (İsveç), Tanay (Alman-
ya), Tok GmbH (Almanya), Tadal (Belçika), 
Organic Life (Arabistan), Perfect Co. (Irak), 
Ecolog (Afganistan), Old Bazar (BAE), İs-
tanbul Food (BAE), Karaköy Gurme (BAE) 
firmaları ve yetkilileri ziyaret etti. Ayrıca Dubai 
Ticari Ataşemiz Ahmet CANLI ve LuLu mar-
ketlerinin satınalma koordinatörü de standı-
mızı ziyaret etti. 

Fuara katılmaya başlandığı günden bugüne 
BAE ve Dubai başta olmak üzere, Arap ülke-
lerinde her geçen yıl ihracatımız artmaktadır.

MİNİK RESSAMLARIN 
ZEYTİN SEVGİSİ

Kadınlar günü kutlandı Gemlik’te geri sayım sürüyor

Dubai’de Marmarabirlik rüzgarı

Değerli ortaklarımız; 2018/2019 İş yılı zey-
tin kampanyası rekolte çalışmalarına 10 
Eylül 2018 Pazartesi günü başlayıp, koo-
peratifimize bağlı tüm ortaklık merkezine 
yönetim kurulumuz olarak ziyarette bulu-
narak bire bir temas içerisinde gerçekçi 
rekolte beyannamesi alınmasını sağladık. 
2.815 ortağımızdan toplamda 4.284.472 kg 
beyanname alımı gerçekleştirdik. Bir önce-
ki sezona göre tüccarın neredeyse hiç ol-
madığı ve zeytinin bol olduğu bu sezonda 
üreticimizi mağdur etmemek adına Yöne-
tim Kurulumuz ve Marmarabirlik Yönetimi 
ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde 
kooperatif olarak 4.000 ton ürün alım planı 
gerçekleştirdik. 2018/2019 ürününün erken 
olgunlaşması, tüccarın ekonomik sebepleri 
bahane ederek piyasadan çekilmesi ve or-
taklarımızdan gelen erken açın talebi ile 12 
Ekim 2018 günü zeytin alım kampanyasına başlayıp 31 Aralık 2018 gününe kadar top-
lamda 4.128.384 kg alım ile bu sezonu kapadık.

Sayın ortaklar, son zamanlarda kurumumuzun değerinin daha anlaşılır hale geldiğini çok 
net bir şekilde görmekteyiz. Marmarabirlik’ in zeytin üreticisi için sigorta olduğu açıkça 
ortadır. Geçtiğimiz sezon olgunlaşmış zeytinin havuzda değer kaybetmesi sebebiyle zor 
durumda olan üreticinin, bundan böyle tüm ürününü kooperatife teslim etmek istediklerini 
bu kampanya döneminde görmüş olduk. Bilinmesini isteriz ki geçmişte depo kapasitesi 
yetersiz olan bir Marmarabirlik vardı, şimdi her geçen gün kapasitesini arttıran bu sebeple 
de ortağından daha çok zeytin alan ve daha çok satış yapan bir Marmarabirlik’imiz var.
Değerli ortaklar; Zeytinin Başkenti Gemlik’imize 40 yıl sonra yepyeni, çağımızın şartlarına 
uygun, bölgemizdeki zeytin sektörüne örnek olacak 10 dönüm alan içerisinde 4.500 ton 
kapasiteli otomatik devir daim sistemli depo inşaatına başladık. Allah’ın izniyle 2019/2020 
kampanyasında alacağımız ürünleri yeni depomuza koymayı hedefliyoruz. Bu modern 
tesisin yapılmasında büyük emeği geçen Marmarabirlik Başkanı Sn. Hidamet ASA ve Yö-
netim kuruluna bir kez daha teşekkür ediyorum. Kurumumuz var olduğu sürece bölgemiz-
deki üreticimizin her daim güvencesi olacaktır. Ayrıca kooperatifimiz sadece zeytin alarak 
değil, ortaklarına zirai ilaç, gübre dağıtımı ve sigorta hizmetlerine de devam edecektir. 
Ürün bedelinden kesilerek yapılan bu hizmetler, satışlarımızdan elde edilen karlarla ger-
çekleşmektedir. Özellikle bu yıl gübre ve ilaç piyasasında oluşan aşırı fiyat artışlardan 
üreticimizin etkilenmemesi için Marmarabirlik piyasayı kontrol altına almış ortaklarına her 
zaman olduğu gibi bu yıl da uygun fiyatlarla zeytine vadeli gübre ve ilaç desteğinde bu-
lunmaktadır. Gerçek kooperatifçilik anlayışı ortaklarına her şekilde hizmet etmektir. Daha 
faydalı olmak adına Marmarabirlik’ in hedefi, ortaklarımızın ihtiyacı olan ve önemli girdi 
kalemini oluşturan organik gübre üretimini yapmak ve ortağının her zaman yanında ol-
maktır. Ortaklarımız, Marmarabirlik’in kıymetini iyi bilmeli ve kurumlarına sahip çıkmalıdır.



ZEYTİNDE 2019 YILI 
YETİŞTİRİCİLİK DÖNEMİ 
Bitki Koruma Uygulamalarına 
Genel Bakış
Zeytinde önemli verim kayıplarına neden olan 
hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele-
de 2019 yılını yetiştiricilik döneminin ortaları-
na doğru giderken kısaca bir değerlendirmek 
gerekirse, aşağıdaki şekilde bir özetleme 
yapılabilir; Öncelikle bahçelerimizde şimdiye 
kadar yabancı ot kontrollerinin yapılmış olma-
sı gerektiğini belirtelim. Yabancı ot kontrolle-
rinde umarım ruhsatlı da olsa kimyasal yani 
ilaç atarak yabancı ot kontrolünü son tercih 
olarak kullanıyorsunuzdur. Hastalık kontrolle-
rinde ise şimdiye kadar en az bir defa Bordo 
Bulamacı veya bakırlı bir fungisiti çok geç 
olmadan mevsim başlarında (Mart ve Nisan 
aylarında) kullanmışsınızdır. Eğer bunları 
şimdiye kadar zaten yapmışsanız hastalık ve 
yabancı ot yönünden bahçenizde sorun olma-
ması gerekir. 

Zeytinde hastalıklar için lütfen Bakırlı Fun-
gisitler dışındaki fungisitlere şimdilik meyilli 
olmayınız. Gerektiğinde Tarım ve Orman 
Bakanlığı’mızın ilgili kuruluşlarından izin al-
madan yeni uygulamalar yapmayınız. Çev-
renizdeki danışmanların zararınıza ortak 
olmayacağını bilmelisiniz. Şu sıralar kuruyan 
zeytin ağaçlarınız veya dallar olabilir. Hemen 
bunlara çare önerenlerden öncelikle teşhisin 
doğru olup olmadığını, sonrada önerilen uy-
gulamanın yasal olup olmadığını öğreniniz. 

Yetiştiricilik döneminde suistimal edilen bir 
diğer konu da; meyve dökümleri olmaktadır. 
Dökümün nedeninin, belirlenmeden yapılan 
uygulamaların boşuna işgücü ve maddi kayıp 
olacağını bilmelisiniz. Hasada doğru giderken 
atılacak Bordo Bulamacı veya Bakırlı Fun-
gisitlerin hasattan en az 21 gün önce olması-
na dikkat ediniz. Zira, bakırlı fungisitlerin de bir 
ağır metal olan bakır içerdiğini ve kullanımın-
da kısıtlamaların tartışıldığını unutmayınız! 

Zeytinde zararlılar açısından bir değerlendir-
me yapılacak olursa; ana zararlı konumun-
da olan zeytin güvesi (sap dibi) ve zeytin 
pamuklu bitine (pamuçak) tam zamanında 
ve doğru bitki koruma ürünlerinin kullanıl-
ması gerekmektedir. İlk etapta pamuklu bit 
yumurtalarını yeni uyanan meyve gözlerinin 
gizli yerlerine bırakmaktadır ve bu yumurtaları 
mevcut zehirlerle kontrol etmek mümkün de-
ğildir. En doğru zamanlama, pamuklu bit nimf-
lerinin çıkış yaptığı zeytin çiçek salkımının 2-3 
boğum geliştiği erken dönemde dimethoate 
etken maddeli bir insektisitle tek bir uygulama 
yapmaktır. Çünkü bu dönemde pamuklubit 
ballı pamuk salgısını çok az üretmektedir ve 
zehirlere çok hassastır. Unutmadan söylemek 
gerekir, yaptığımız saha çalışmalarında bakırlı 
ilaçlarla Dimethoate’ın karıştırılması pamuklu 
bite karşı zehirin etkisini çok düşürmektedir. 
Bu noktada en önemli tavsiyem; bakırlı ilaç-
larla zehirleri karıştırılmadan uygulanmasıdır. 
Daha sonra, zeytinin çiçek salkımının tam ge-
liştiği dönemde zeytin güvesi yoğun yumurta 
bırakmaya başlar. Bu yumurtalar 8-10 gün 
içinde açılır ve larvalar çiçek tomurcuklarının 
içine girerek bunları tahrip eder. Siz bu erken 
dönemdeki zararı pek anlamazsınız. Daha 
sonra çiçek tomurcuğunda beslenip büyümüş 
larva, diğer tomurcuklarla ve çiçeklerle besle-
nerek büyük tahribat yaratır. Bu tahribat çoğu 
zaman üretici tarafından sahada gözlenir ama 
çok üzülerek söylemek isterim ki artık iş işten 
geçmiştir ve zarar büyüktür. Bu nedenle size 
tavsiyem tomurcukların çiçek açması başlan-
gıcında geç kalmadan ruhsatlı insektisit (ze-
hirlerden) birinin uygulamasıdır. Hatta hem 
zararlının yumurtasına hem de zararlı larva-
sına etkili olan karışım ilaçların uygulanması-
nı tavsiye edebilirim. Tercihen sistemik etkili 
(bitki özsuyunda dolaşabilen) insektisitlerin 
kullanılması tomurcuk içine giren larvaların da 
erken dönemde kontrol edilmesini sağlar. Bu 

ikinci insektisit uygulamasından sonra, yapıla-
cak iş döllenmenin ve meyve tutumunun bek-
lenmesidir. Meyveler mercimek büyüklüğüne 
geldiğinde yeniden zeytin güvesinin yeni nesil 
erginleri yoğun yumurta bırakmaya başlarlar. 
Bunlara karşı da hem yumurta öldürücü hem 
de larva öldürücü tercihen de sistemik etkili in-
sektisitlerin kullanılması başarıyı arttırır. Eğer 
zeytininizde yok yılı yaşandığı için meyve tu-
tumu azsa ve feromon tuzaklarda çok yüksek 
zeytin güvesi bireyi gözleniyorsa, tercihen 15 
gün sonra ikinci bir ilaçlama daha yapılabilir. 

Normalde bir sezon içinde pamuklu bit için 
1 insektisit, zeytin güvesi için 2 veya en 
fazla 3 ilaçlama yeterlidir. Ancak, bahçe-
nizde yapılan gözlemler sonucunda zeytin 
karakoşnili var ise koşnilin yumurtalarının 
açıldığı ve nimflerin çıkış yaptığı dönemde 
“pyriproxyfen” etken maddeli bir insektisitle 
tek uygulama yapmak yeterlidir. Ancak unu-
tulmamalıdır ki; bu ilaç bir böcek büyüme dü-
zenleyicisidir ve belirttiğim zamanda uygula-
mak yerine rastgele bir zamanda uygulanırsa 
su yerine geçer ve etkisiz olur. Bu nedenle, 
Mayıs ayından itibaren çok iyi saha gözlemi 
yapılmalı ve en doğru zamanda ilaç bir defa 
uygulanmalıdır. Son olarak, Bursa ilçelerinde 
bazı yıllarda, Batı Marmara’da her yıl salgın 
yapan zeytin sineği (takoz)’ne gerekli ön-
lemleri almak gerekir. Bunun için zararlının 
ergin sineklerinin ilk çıkışları tuzaklarla çok iyi 
takip edilmelidir. Sinek çıkışları başladığı gibi, 
zehirli yem tuzaklarıyla veya çekici yem ve 
zehir içeren karışımlarla kısmi dal ilaçlaması 
mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca, zeytin sineğinin 
yumurta bırakmasını engelleyen bakır, kireç 
veya kaolin uygulamaları da bulaşmayı ve do-
layısıyla zararı büyük ölçüde düşürür. Tuzak 
sayımlarına göre zeytin sineği sayıları çok dü-
şükse bu uygulamalar yeterlidir. Eğer zeytin 
meyvesi renklenmeye başladığı dönemden 
itibaren; halen çok yüksek bir zeytin sineği 
ergin popülasyonu ve vuruk oranı saptanı-
yorsa; o zaman sistemik etkili bir insektisitle 
tercihen bir ilaçlama yapılması gerekmekte-
dir. Sinek sayımlarına göre bu uygulama sa-
yısı arttırılabilir. Ancak unutmayalım ki; tüm bu 
uygulamalar zararlının salgın yaptığı bölge ve 
yıllarda yapılmalıdır. Eğer sizin tuzaklarla ya-
pılan saha gözlemleriniz yoksa veya Tarım il 
ve İlçe Müdürlüklerinin gerekli uyarıları yoksa, 
sırf tedbir diye ilaçların atılması hem doğaya 

hem de sizin ve ülkemizin ekonomisine zarar 
vermektedir. Yine hasada yakın yapılan ilaç-
lamalar gereksizdir ve ürünün üzerinde zehir 
kalıntısı bırakır. Bu durum, zeytin meyvesin-
den alacağımız fayda yerine bize zehir yerine 
geçmesine neden olur. Lütfen yetiştirdiğimiz 
bu güzide ürüne ticari bir mal olarak değil, bir 
şifa meyvesi olarak bakalım ve hak ettiği gibi 
mümkün olduğunca az zehirle doğal yetiştire-
lim. Önce sağlık! 

Son olarak, tuzaklarla ve/veya fiziksel şekilde 
zararlıların ve bulaşık materyallerinin toplanıp 
yok edilerek popülasyonlarının azaltılması 
sağlanmalıdır. Kimyasal mücadele gerekli ise 
zararlının en kritik döneminde uygulanmalıdır. 
Zararlının bu ilaçlara bağışıklık kazanmaması 
için ilaç rotasyonuna gidilmeli ve bu konuda 
bitki koruma uzmanlarından destek alınmalı-
dır. Etkisi düşük görülen ilaçların dozunun ve 
uygulama sayısının artırılması yerine farklı 
etki mekanizmalı ilaçların kullanılması ve bu-
nun için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
bitki koruma ürünleri sitesinde (http://bku.
tarim.gov.tr/bku) önerilen ruhsatlı ürünlerin 
kullanılması gerekmektedir. İlaçlama suyu-
nun asitliğinin basitçe turnusol kâğıtları veya 
pH metrelerle ölçülerek çeşitli katkı madde-
leriyle ilacın kimyasına uygun hale getirilerek 
kullanılması gerekir. Aşırı yağışlı, sıcak veya 
rüzgârlı günlerde ilaçlama yapılmaması, ilaç-
lama makinalarının zeytin yaprak ve meyve-
lerinde iyi bir kaplama yapması için meme, 
basınç, yükseklik vb. ayarlarının iyi yapılması 
gerekmektedir. Kimyasal ilaçlar dışında öne-
rilen tuzaklara ve yem içerikli kısmi ilaçlama-
lara öncelik verilerek faydalı organizmaların 
korunması sağlanmalıdır. 

İlaçların uygulanmasından önce T.C. Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın önerdiği ilaçlama ile 
hasat arasındaki izin verilen süreye çok dik-
kat edilmesi gerekmektedir. İlaçlama yapan 
personelin gerekli iş ve işçi sağlığına yönelik 
önlemleri alması gerekmektedir. İlaçlama ya-
pılan alanın kolayca görünür uyarı levhalarıy-
la işaretlenmesi ve çevredeki arıcıların uyarıl-
ması diğer dikkat edilmesi gereken konulardır.

Tüm zeytin üreticilerimize bereketli bir sezon 
diliyoruz. 

Saygılarımızla 

Değerli ortaklarımız;
Son yıllarda kooperatifçiliğin öneminin her 
geçen gün daha da artığını görmekteyiz. 
Marmarabirlik olarak 2018/2019 ürün alım 
kampanyasında ürün alım fiyatları açıklan-
mış, ürün alımları yapılmış ve ürün bedeli 
ödemeleri de tamamlanmış bulunmaktadır.
Marmarabirlik belirlemiş olduğu fiyatlarla 
her zaman olduğu gibi yine ortaklarımızın 
yanında yer almış ve kazanan üreticilerimiz 
olmuştur.

Aylar geçmiş olmasına rağmen, bazı üreti-
cilerimizin Marmarabirlik çiğ ürün alım kam-
panyasının altında bir fiyatla ürün sattıklarını 

görmekteyiz. 2018/2019 yılı hasat dönemin-
de Marmarabirlik’e ürününü veren ortaklar 
kazançlı çıkmış, vermeyenler pişman olmuş-
lardır. 

Geçmişte Marmarabirlik’in devlete bağlı ol-
duğu dönemlerle bugünkü Marmarabirlik’in 
mukayesesi yapılmamalıdır. Adı üzerinde 
devlet gücüyle fiyatlar açıklanmakta ve dev-
let gücüyle ödenmekteydi ve yöneticilerin bir 
sorumluluğu yoktu. Bugün geldiğimiz nok-
tada yöneticilerin sorumlulukları her geçen 
gün artmaktadır. Kısaca; ortaklarımızda ger-
çek manada kooperatifçilik bilinci oluşmaya 
başlamıştır. Ürün fiyatlarının açıklanması, 
bedellerin zamanında ödenmesi ve yatırım-
ların yapılması kooperatifçiliğin her geçen 
yıl geliştiğinin ve önem kazandığının gös-
tergesidir. Kooperatifçiliğin değeri artmıştır. 
Özellikle Orhangazi kooperatif bölgesinde 
ortaklarımız kooperatiflerine sahip çıkmakta 
bunu da verdikleri ürünle göstermektedirler. 

Üreticilerimizin daha çok ürün verebilmek 
için bir gayret içersinde olduklarını görmek-
teyiz. Bu da bizi mutlu etmektedir. Orhangazi 
kooperatifi ve Marmarabirlik’in geleceği için 
üreticilerimizle çalışmalarımızı sürdürmekte-
yiz. Buradan ortaklarımıza seslenmek iste-
rim. Bugün Orhangazi Zeytin Kooperatifine 
sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmak 
demektir. Bu anlayışın bütün ortaklara ör-
nek olması temennisi ile önümüzdeki hasat 
döneminin ve gelecek yılların Marmarabir-
lik ortakları adına daha iyi olmasını diler; 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Hidamet ASA ve Yönetim Kuruluna, Genel 
Müdürümüz Sn. İsmail ACAR’a, tüm müdür-
lerimize ve çalışanlarımıza başarılı yönetim 
ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. 


