
AR-GE birimi ve satış depart-
manı ile yapılan çalışmalar 
doğrultusunda , siyah zeytin 

ve ezmeden oluşan 25 ürün yelpa-
zesinin bulunduğu MB markasını 

oluşturan Marmarabirlik bunun 
pazarlanması ve satışı için  sektörün 
önde gelen firmalarından DÜZEY 
PAZARLAMA A.Ş. ile  anlaştı.

Marmarabirlik’in uzun sü-
redir Gemlik ilçe merke-
zinde yer alan yaklaşık 7 

bin 538 metrekarelik arsasının ta-
kası ile Orhangazi İlçesi’nin Cami 
Kebir Mahallesi’nde bulunan  16 
bin metrekarelik arsasının istim-
lak ve takas çalışmalarında son 
aşamaya gelindi.

MARMARABIRLIK
Dünyanın en büyük zeytin üreticisi

Değerli Marmarabirlik ai-
lesi ve ortaklarımız;
Bildiğiniz üzere 2010 

Mart ayından bugüne, Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini yü-
rütmekteyim. Göreve geldiğim 
gün Marmarabirlik’de “ Değişim,  
dönüşüm ve planlı büyüme  ” 
hedeflerimizle yola çıkmıştık.
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Başkan’dan

Kooperatiflerimizden haberler5

İşte İşte dünyanın en büyük zeytin 
üreticisi  Marmarabirlik’in “en”leri 
olarak nitelendirebileceğimiz  satış, 

ürün alım,  ihracat, öz kaynak , yatırım 
ve büyüme rakamlarımız… 

2008-2009 iş yılında 145 milyon 
TL olan net satışlarını % 82 arttı-

rarak 2013-2014 iş yılında yaklaşık 
265 milyon TL net satış ile tarihinin 
en yüksek ciro rakamına ulaştık.

Üst üste kar ederek, 2013-2014 iş yı-
lında konsolide 41,7 milyon TL kar 

ile tarihinin en yüksek karını elde ettik.

%14 satış karlılığı ve %15 öz kay-
nak karlılığı ile en yüksek karlılık 

oranlarına ulaştık.
32.500 ton ambalajlı satış ile tari-
hinin en yüksek ambalajlı ürün sa-

tışı gerçekleştirdik.
Sürekli artan karlı yapısı ile 2008-
2009 iş yılında 111 milyon TL olan 

öz kaynaklarını %119 büyüterek 244 
milyon TL ile tarihinin en yüksek öz 
kaynağına ulaştık.

2008-2009 iş yılında 192 milyon 
olan aktif büyüklüğümüz 2013-2014 

iş yılında 335 milyon TL ile tarihinin en 

yüksek aktif büyüklüğüne çıkardık.
Üretici ortaklarımızdan aldığımız 
ortalama ürün alım miktarını %25 

arttırdık.
2009 yılında ihracat yapılan ülke 
sayısı 18 iken 2014 yılında 47 ül-

keye ihracat yaparak Türkiye’de iki yıl 
üst üste ihracat şampiyonu olmayı ba-
şardık.

Son 4 yılda yapılan 30 Milyon TL 
sabit kıymet yatırımı ile tarihinin 

en çok yatırım gerçekleştirilen döne-
mine imza attık.
Bu başarı hepimizin...

İşte Marmarabirlik’in “en”leri...
Özellikle son 4 yıl içinde yönetimsel bazda   gerçekleştirdiği değişim ve 
dönüşüm politikaları sonucu büyüme rakamları ile dikkatleri üzerine 
çeken Marmarabirlik, 2014 yılı sonu itibariyle   tarihinin en önemli ra-
kamlarına imza atmanın gururunu yaşıyor.

Marmarabirlik’in  
Gemlik ve Orhan-
gazi’deki arsaları 
uzun yıllar sonra 
çözüme kavuştu

2014’ün  Altın Ambalaj  
ödülü Marmarabirlik’in

Gıda sektörünün Altın Palmiye 
Ödülleri  olarak da kabul edilen 
geleneksel  “Ambalaj Ay Yıldız-

ları” yarışmasında “Yılın Altın Ambalaj 
Ödülü Marmarabirlik’in oldu.6’da

Ürün alım  
fiyatları 
açıklandı
Ma r m a r a b i r l i k 

2014/2015 yılı ürün 
alım kampanyasında 

tavan  fiyatı 7.00 TL. olarak 
belirlerken,  taban fiyatta  410 
dane  için 1.80 TL. olarak ka-
rara bağladı. Tepe yağlık  da 
1.5 TL olarak belirlendi.

Marmarabirlik son 
4 yıldır üretici or-
taklarına yaptığı 

gübre yardımı  ile de yüz 
güldürüyor. 3’te

İkinci markamız         için dev iş birliği
İç piyasadaki dağıtım ağını genişletmek ve 
ambalajlı zeytin satışını arttırmak amacıyla  
yeni  çalışmalarda bulunan Marmarabirlik, 13 
Aralık Cumartesi günü bir ilke daha imza attı.

Marmarabirlik  ürün alım kampanyasını 9 Ocak’da sonlandırıyor
Marmarabirlik’ten üreticiye 2  büyük yeni yıl müjdesi:

Yıl:10 Sayı: 24 Aralık 2014

22 Ekim tarihinde başlattığı 
ürün alım kampanyasını 9 
Ocak 2015 tarihinde  sonlan-

dıracak olan Marmarabirlik ,üretici 
ortaklarının yüzünü güldürme 
noktasında 2 önemli karara daha 
imza attı. Ürün alım bedellerinin 
tamamını 16 Ocak 2015 tarihinde 

ödeme kararı alırken, gübre ve zirai 
ilaç yardımı adı altında 22 milyon  
889 bin TL’lik  kredi tahsisatında da 
bulundu. 
ÜRÜN BEDELLERİNİN TAMAMI 
16 OCAK’DA ÖDENECEK
Marmarabirlik  Yönetim Kuru-
lu yılın son toplantısında önemli 

kararlara imza attı. 22 Ekim 2014 
tarihinde başlayan  ürün alım 
kampanyasının bitiş tarihini 9 Ocak 
2015 olarak belirleyen yönetim ku-
rulu, bu tarihe kadar gerçekleştirile-
cek olan ürün alım bedellerinin de 
16 Ocak 2015 tarihinde ödenmesini 
kararlaştırdı.
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Duyurular...

Yeni ana sözleşmenin  
getirdikleri

Zeytin sektörünün öncü kuruluşlarından Mar-
marabirlik’in haber ve duyurularını içeren bir  
yayını ile daha karşınızdayız.Sizlere bu sayı-

mızda üretici ortaklarımızı çok yakından ilgilendiren 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Ana Sözleşme Deği-
şikliği ile  ilgili teknik bilgilendirmede bulunacağım. 
Birlik ve Koperatif  yönetim kurulları ile üretici ortak-
lara yeni sorumluluklar getiren  bu düzenleme  ana 
hatları ile şöyle: 
11.04.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanıp yü-

rürlüğe giren 6455 sayılı kanun ile, 4572 sayılı “Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Birlikleri Hakkındaki Kanun”da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kap-
samda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Tarım Satış Kooperatifleri-
nin ve Birliklerinin Anasözleşmeleri de yeniden düzenlenmiştir. Türkiyedeki 
bütün tarım satış kooperatif ve birlikleri için getirilen düzenlemelerde ortak-
larımızı en çok ilgilendiren hususlar aşağıda açıklanmıştır.
1. Bakanlıkça yapılan önemli değişikliklerden birisi, ortaklık paylarının dev-
redilebilmesi imkânının getirilmiş olmasıdır. Yeni anasözleşme ile birlikte, 
ortaklarımız, hayatta iken ortaklık paylarını devredebilecek veya vefat eden 
ortağımızın mirasçılarının kendi aralarında belirleyecekleri ortaklık şartları-
nı taşıyan birisi ortaklığı devralabilecektir. 
2. Bir diğer değişiklik de ortaklık şartlarında yapılmıştır. Yeni Ana sözleş-
mede, Ortaklık şartlarında Kooperatifin çalışma konusu ürünler üzerinde 
faaliyet gösteren bir şirketin yöneticisi olmamak koşulu aynen yer alırken, 
bu şirketlerin yetkilisi” olmamak koşulu maddeye eklenmiştir. Buna göre; 
Kooperatifin çalışma konusu ürünler üzerinde faaliyet gösteren bir şirketin 
imza yetkili personeli de artık kooperatiflere ortak olamayacaktır. 
3. Önceki Ana sözleşmede üç yıl üst üste ürün teslim etmeyen ortakların 
ortaklıktan çıkarılması gerekirken, yeni anasözleşme ile birlikte, bu süre üç 
yıldan beş yıla çıkarılmıştır. 
4. Anasözleşme ile getirilen önemli bir diğer değişiklik de, kooperatif serma-
ye sisteminde yapılmıştır. Bilindiği gibi, eski Ana sözleşmede ortaklarımız, 
teslimatlarından yapılan % 4 oranındaki kesinti ile sermaye paylarını öde-
mekteydi. Yapılan kesintiler ortaklarımızın sermaye (kapital) hesaplarında 
tutulur, ortaklıktan çıkanlara iade edilmek üzere bekletilirdi. 
Yeni sistemde, ortaklığa girişte ve sermaye artırımlarında taahhüt edilen ser-
mayenin ¼’ü(dörtte biri)’nin peşin olarak ödenmesi kuralı devam etmekte-
dir. Ancak, kalan sermaye borçlarının en çok 20 eşit taksitte (yirmi yılda) 
ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, ortağın ürün teslimi sonucu 
kooperatiften doğan alacağı ile sermaye borcu birbirinden ayrıştırılmıştır. 
Sermaye payı tahsilatları, yıllık olarak yine ortağın alacaklarından kesilecek 
ancak kesintiler ortağın teslimat tutarı oranında olmayıp, kooperatifçe daha 
önce yapılan taksitlendirme miktarına göre hesaplanarak yapılacaktır. Ana-
sözleşme, sermaye taahhüdünün en çok 20 eşit taksitte ödenmesini zorun-
lu kılmaktadır. Bu nedenle yapılacak kesintiler, kalan sermaye borçlarının 
1/20’si ile sınırlı olacaktır.
Anasözleşme ile getirilen bu uygulamadan düzenli teslimat yapan ortakları-
mız olumlu olarak etkilenecektir. Önceden kanunlar, Anasözleşme ve Genel 
Kurul kararları doğrultusunda, ortaklardan yaklaşık %9 kesinti yapılırken 
bundan böyle, %4 oranındaki kapital kesintisi artık yapılmayacağından ya-
sal kesintiler toplamı yaklaşık %5 olarak gerçekleşecektir.  
Ancak, ortaklığa ilk girişte yüksek miktarda sermaye taahhüt eden fakat za-
man içinde kooperatife teslimat yapmayan veya esas taahhüdüne nazaran az 
miktarda teslimat yapan ortaklarımızın sermaye borçlarının da, kooperatife 
ürün teslim edip etmemesine bakılmaksızın ödemesi gerekmektedir.
Kanun kapsamında yürürlüğe giren Anasözleşme ile getirilen bu kuralda 
Marmarabirlikçe herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle, or-
taklarımızın, kooperatife ürün teslim etmemesi halinde, sermaye borçları 
için düzenlenecek ödeme planına göre ödemelerini yapmaları gerekmekte-
dir.
Olumsuz hava şartları nedeniyle zor bir yıl geçiren üretici ortaklarımıza  yeni 
yılda  sağlık ve mutluluk dilerken, bol ve bereketli bir hasat dönemi  geçirme-
nizi de temenni ediyorum.

İbrahim MİNARECİ
MARMARABİRLİK Genel Müdürü

Duyurular...

Başkan’dan
Hidamet ASA

Değerli Marmarabirlik aile-
si ve ortaklarımız;
Bildiğiniz üzere 2010 

Mart ayından bugüne, Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini yö-
netmekteyim. Göreve geldiğim 
gün Marmarabirlik’de “ Değişim,  
dönüşüm ve planlı büyüme  ” he-
deflerimizle yola çıkmıştık.
2010 yılından önce Marmara-
birlik alım miktarları ortalama 
olarak 32.000 ton, ihracat mikta-
rımız da 16 milyon dolar civarın-
daydı. Yıllık satış miktarlarımız 
ise göreve başladığımız dönemde 
24.000 ton seviyelerindeydi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
olarak, öncelikle birliğin önü-
müzdeki yıllar hedefleri belirlen-
miş ve planlaması yapılmıştır. Bir 
taraftan tasarruf edilirken diğer 
taraftan kg başına işçilik giderleri 
düşürülmüş ve işçilik maliyetle-
rimiz yapılan yatırımlar ile bir-
likte 0.30 TL’ye indirilerek büyük 
tasarruflar sağlanmıştır.
Marmarabirlik bir taraftan ürün 
alım miktarlarını 40-45 bin ton-
lara çıkarmış olup, ürün alım-
larının yanında 1954 yılında 
kurulduğu tarihten bugüne Mar-
marabirlik 2014 yılında en yük-
sek ambalajlı satış miktarıyla bir 
rekora imza atmıştır. Bir yılda 
ise toplam 36.200 ton ürün satı-
şı gerçekleştirilirken, 24 milyon 
dolarlık brüt ihracat rakamına 
imza atmıştır.
2010 yılında göreve geldiğimiz-
den bugüne, her geçen yıl kar-
lılığımızı arttırarak bu oluşan 
karlılıkla birlikte başta Entegre 
tesisleri olmak üzere Orhangazi, 
İznik ve son olarak da 30.10.2014 
tarihinde ihalesi yapılan ve startı 
verilen 7.000 tonluk Mudanya 
kooperatifine depo yapılma kara-
rıyla birlikte son dört yılda 36,6 
milyon TL yatırım yapılmıştır. 
2015 yılında Gemlik ve bir son-
raki yıllarda da Edincik, Erdek ve 
Mürefte kooperatiflerimizin de 
depolarının yenilenmesi ve depo 
kapasitelerinin de arttırılması he-
deflenmektedir.
Değerli ortaklarımız; yıllık satış 
miktarımız her geçen gün artarak 
36.200 tonlara çıkarılması, Mar-
marabirliğin satışlarının kırılma 
noktasıdır. Yapılan planlı alımlar 
ve oluşan düzenli stoklarla birlikte 
2015 yılında 39 bin ton ve bir son-
raki yıl da ise 42 bin ton ürün sat-
mayı hedeflemekteyiz. Dolayısıyla 
bu rakamlara ulaştığımızda Mar-
marabirliğin ürün alım dönemin-
de en az 60 bin ton ürün alması 
gerekmekte olup, bunun açıkla-
masını da yıllarca ortaklarımızın 
korkulu rüyası olan KOTA illetin-

den kurtarmayı amaçlıyoruz.
Değerli ortaklarımız;
Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
olarak birlik, beraberlik ve koo-
peratiflerimizle uyum içinde ça-
lışmalarımızı sürdürerek ve sizle-
rin de desteği ile Marmarabirliği 
daha iyi yerlere taşımayı hedefle-
mekteyiz. 2009 yılında 111 mil-
yon TL olan öz kaynaklarımız, 
2014 yılında 1 Kasım itibarıyla 
244 milyon TL’ye ulaşmış bulun-
maktadır. Aktif büyüklüğümüz 
ise 2009 yılında 192 milyon TL 
iken 2014 1 Kasım itibarıyla 335 
Milyon TL ‘ye ulaşmıştır. ISO 
tarafından en son açıklanan ve-
rilere göre Marmarabirlik Gıda 
firmaları içinde 79. sırada yerini 
almıştır. Ayrıca Gıda Sektörün-
deki firmalarda öz kaynak karlı-
lığı %4-5 büyüme gerçekleşirken 
Marmarabirliğin %12 olarak ger-
çekleşmiştir.
Görülmektedir ki;  Yıllarca Tarım 
Satış Kooperatifleri batık kuru-
luşlar olarak anılmış olmasından 
kaynaklanan psikolojik baskı 
Birliğimizin üzerinden kalkmış, 
zarar eden durumdan kar eden 
duruma gelmiş, ürün satışların-
da bir rekora imza atmış bunun 
yanında da her geçen gün ürün 
alımlarını da arttırmış bulun-
maktadır.
Elde edilen kârımız, ortakları-
mızdan daha fazla ürün almak 
ve daha fazla ürün satmak için 
kullanılmış olup bundan sonra 
oluşacak kârımız da depolama 
kapasitesinin arttırılması için 
kullanılacaktır.
Kısaca Marmarabirlik çok satan, 
çok alan sürekli kar eden ve bu 
karlılığı yatırıma dönüştüren 
bir kurum haline gelmiş yıllarca 
ürün bedellerinin ödenmesinde 
kullanılan kredilerden kurtulmuş 
kendi öz sermayesiyle en geç Ni-
san ayı başında (%20’lik kalan 
dilim olmak üzere) yaklaşık 140 
milyon TL ‘yi bir TL kredi kullan-
madan öder hale gelmiştir.
Marmarabirlik’in gerçek sahipleri 
değerli ortaklarımız; Bu kurum 
sizlerin, bizler emanetçiyiz. Sizle-
ri temsilen buradayız. Marmara-
birlik Yönetim Kurulu olarak siz 
değerli ortaklarımızı bu kuruma 
daha çok sahip çıkmaya davet 
ediyoruz. 
Unutmayın ki;
Sizler bu kuruma sahip çıktıkça, 
bu kurum daha da büyür ve yü-
celir. Büyüdükçe hem siz değerli 
ortaklarımıza hem de Türk eko-
nomisine katkı sağlar.
Çalışmanızda başarılar diler say-
gılar sunarım.

Demek ki oluyormuş
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Dünyanın en büyük 
sofralık zeytin üre-
ticisi Marmarabirlik, 

yenilenebilir enerji yatırım-
larına yenilerini eklemeye 
devam ediyor. Çevre sağlı-
ğı açısından büyük sıkıntı 
yaratan  zeytin atıklarının 
bertaraf edilmesi konusun-
da geliştirdiği TÜBİTAK 
destekli  3 milyon lira be-
delli “Zeytin Atıklarından 
Elektrik Enerjisi Üretme” 
Projesini yıl sonu itibariyle 
hayata geçirecek olan Mar-
marabirlik , bu projeye ila-
veten elektrik enerjisi üreti-
mi için iki farklı proje daha 
geliştirdi.
ORC TRİBÜNÜ İLE  
GÜNEŞ PANELLERİ   
SİSTEME DAHİL  
OLACAK
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa”Devlet destekli proje-
lerle enerji üreterek Mar-
marabirlik’in sürekli  kar 
etmesini sağlıyoruz” dedi 
ve şöyle devam etti: “Yenile-
nebilir enerjide Birlik olarak 
3  enerji projesi geliştirdik. 
Birincisi, Türkiye’de ilk olan 
zeytin atıklarını gazlaştırı-
lıp  elektrik enerjisine dö-
nüştürme projesi.Yılda 500 
kilowat/saat  kapasiteli  bu 
projemizi yıl sonu uygu-

lamaya sokuyoruz.İkincisi 
bu tesisin ürettiği ısıyı da 
elektrik enerjisine dönüş-
türecek “Organik Rankin 
Çevrimi”  olarak bilinen 
yine TÜBİTAK’ın destekle-
diği ( Rankine Conversion) 
ORC sistemi.Bu sistemden 
de 270 kilovat/saat elektrik 
enerjisi elde edilecek.Fizi-
bilitesini tamamladığımız 
üçüncü projemiz de güneş 
enerjisinden elektrik  üre-
timi. Marmarabirlik Enteg-
re Tesisleri’nin çatısı ve boş 
alanlara kuralacak paneller-
le güneş enerjisi  elde etmeyi 
planlıyoruz.  Marmarabirlik 
olarak bizim şu anki kapasi-
temizle kullandığımız elekt-
rik miktarı 2.5-3 milyon 
kilovat… Enerji üretimimiz 
başladığı anda 2 milyon ki-
lovat olacak. İhtiyacımızın 
büyük bölümünü ilk aşama-

da karşılamış olacağız. ORC 
ve güneş panelleri de devre-
ye girdiğinde ihtiyaç fazlası-
nı üretmiş olacağız ki, bunu 
da satarak Marmarabirlik’in 
gelirine önemli bir katkı sağ-
lamış olacağız”.
TEKNİK  
İNCELEMELERDE  
BULUNDULAR
Konuyla ilgili olarak İtal-
ya’da  Mitsubishi’nin yüzde 
51 hisseyle sahibi olduğu 
Avrupa Enerji devi TUR-
BODEN firmasında teknik 
inceleme yaptıkların6ı, fir-
manın ortaklarından Milan 
Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Mario Gaio ile de 
görüşerek bilgi aldıkları-
nı da anlatan Başkan Asa 
elektrik enerjisi projelerini 
daha sonra birliğe bağlı ko-
operatiflerde de uygulamayı 
planladıklarını söyledi. .

Geleceğe enerji yatırımları
Türkiye’de bir ilk olan “Zeytin Atıklarından Elektrik 
Enerjisi  Üretimi” projesini  yılsonu itibariyle hayata 
geçirecek olan  Marmarabirlik, sisteme  yenilenebi-
lir enerjide 2  yeni proje daha ekleyecek.Biri, ısıdan 
elektrik üreten ORC tribünü diğeri de kurulacak panel-
lerle güneş enerjisi…

AR-GE birimi ve satış 
departmanı ile yapılan 
çalışmalar doğrul-

tusunda , siyah zeytin ve 
ezmeden oluşan 25 ürün 
yelpazesinin bulunduğu MB 
markasını oluşturan Marma-
rabirlik bunun pazarlanması 
ve satışı için  sektörün önde 
gelen firmalarından DÜZEY 
PAZARLAMA AŞ ile  anlaştı.
13 Aralık Cumartesi günü 
İstanbul-Pendik’de  Şahsu-
varoğlu Grubunun Ote-
linde gerçekleşen işbirliği 
anlaşmasına  Hidamet Asa 
başkanlığındaki Marmara-
birlik Yönetim Kurulu  ile 
üst düzey müdürleri tam 
kadro katılırken,   DÜZEY 
PAZARLAMA AŞ. de tam 
kadro hazır bulundu.
İmza anlaşmasında konuşan  
Marmarabirlik Başkanı Hi-
damet Asa  karşılıklı işbirli-
ği çalışmalarının 10 ay önce 

başladığını ve  gelinen nok-
ta itibariyle  memnunluk 
duyduklarını belirterek” 
Marmarabirlik gibi sektör-
de ve tüketiciler nezdinde 
bilinen ve güven duyulan 
bir markanın dağıtımı için, 

bizim gibi köklü, büyük, 
kurumsal, satış ve dağıtım 
ağı ile sahayı çok iyi bilen 
sizler gibi kalifiye personele 
sahip Düzey A.Ş. ile birlikte 
yola çıkmanın heyecanını 

ve gururunu yaşıyoruz. 
Bu işbirliği  başta  üretici 
ortaklarımız, kooperatifle-
rimiz ve birliğimiz olmak 
üzere, tüm sektöre ve tabii 
ki  iş ortağımız DÜZEY 
PAZARLAMA AŞ’ne hayırlı 
uğurlu olsun”dedi.
Marmarabirlik Başkanı 
Hidamet Asa,Ocak 2015 
itibariyle  başlayacak  olan 
bu çalışmadan sonra ikinci 
hedeflerinin MB markasını 
dünya pazarlarına açmak 
olacağını da  sözlerine 
ekledi.

İkinci markamız        için dev iş birliği
İç piyasadaki dağıtım ağını genişletmek ve ambalajlı zeytin satışını arttırmak amacıyla  yeni  
çalışmalarda bulunan Marmarabirlik, 13 Aralık Cumartesi günü bir ilke daha imza attı.

Ürün Ürün alım bedel-
lerinin tamamını 16 
Ocak 2015 tarihinde 

ödeme kararı alırken, güb-
re ve zirai ilaç yardımı adı 
altında 22 milyon  889 bin 
TL’lik  kredi tahsisatında da 
bulundu.
Marmarabirlik  Yönetim Ku-
rulu yılın son toplantısında 
önemli kararlara imza attı. 
22 Ekim 2014 tarihinde 
başlayan  ürün alım kam-
panyasının bitiş tarihini 9 
Ocak 2015 olarak belirleyen 
yönetim kurulu, bu tarihe 
kadar gerçekleştirilecek olan 
ürün alım bedellerinin de 16 
Ocak 2015 tarihinde öden-
mesini kararlaştırdı.
Konuyla ilgili değerlendir-
mede bulunan Marmarabir-
lik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bir önceki 
yıl kampanyamızı 40  bin 
ton ürün alımı ve 129 mil-
yon TL’lik ürün alım bede-
liyle kapatırken,  kampanya-
mızda bugün itibariyle 115 
milyon TL’lik ürün alımı ger-
çekleştirdik. Kampanya biti-
minde 28 bin ton ürün alı-
mı tahminine  karşılık 120 
milyon TL. ürün alım bedeli 
hedeflemekteyiz. Beklentile-
rimizin üzerinde bir alımla 
karşı karşıyayız.Marmara-
birlik tarihinde bir ilk olarak  
alımlarımızın büyük dilimi-
ni oluşturan 18-19  dane 
ürün bedelini peşin olarak 
ödemiş olup, kampanyanın 
bitiminden tam 7 gün sonra 
16 Ocak 2015 tarihinde de 
ürün bedellerinin tamamını 
ödeyecek olmamız da  Bir-
liğimizin tarihinde yine bir 
ilktir”.

GÜBRE VE ZİRAİ İLAÇ 
YARDIMINDA DA BİR 
İLK YAŞANACAK
Marmarabirlik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hidamet Asa, 
Marmarabirlik’in 2010 yı-
lından bu güne kadar gübre 
dağıtımı yaptığını, bu yıl ise 
yaşanan rekolte düşüklü-
ğü sebebiyle  destek amaç-
lı  önemli bir kararın altına 
daha imza attıklarını söyledi.
Başkan Asa “Üretici ortak-
larımızın mağduriyeti göz 
önünde bulundurularak  
geçtiğimiz yıllarda  gübre ve 
zirai ilaç borcu olup, ödeme 
yapamayan 4 bin ortağıımı-
zın ertelenmiş  borcunu da 
kapsayan  seyyanen 600 TL 
limit tahsisinde bulunuyo-
ruz.Destek amaçlı yeni uy-
gulamada Marmarabirlik ta-
rihinde ilk olup, toplam 22 
milyon 889 bin TL’lik gübre 
ve zirai ilaç dağıtımı adı al-
tında kredi  tahsisatı  yapıl-
mıştır” diye konuştu.
KREDİ İLE ÜRÜN ALIM-
LARINDAN KREDİSİZ 
ÜRÜN ALIMLARINA
Marmarabirlik’in bir taraftan 
ürün alım bedellerini peşin 
yapmasının, diğer taraftan 
üretici ortaklarına gübre ve 
zirai ilaç yardımında bulun-
masının yakaladığı büyüme 
ivmesinin en önemli göster-
gesi olduğunu da söyleyen 
Başkan Asa”Daha önceki yıl-
larda devletten aldığı kredi 
ile ürün bedellerini zar zor  
gecikmeli ödeyebilen  Mar-
marabirlik, şimdi  1 TL’lik 
kredi dahi kullanmaksızın 
kendi öz kaynaklarıyla ürün 
bedellerinin tamamını peşin 
öder duruma gelmiştir.”dedi.

Üreticiye 2  büyük 
yeni yıl müjdesi
22 Ekim tarihinde başlattığı ürün 
alım kampanyasını 9 Ocak 2015 
tarihinde  sonlandıracak olan Mar-
marabirlik ,üretici ortaklarının 
yüzünü güldürme noktasında 2 
önemli karara daha imza attı. 
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Marmarabirlik’in uzun süredir 
Gemlik ilçe merkezinde yer 
alan yaklaşık 7 bin 538 met-

rekarelik arsasının takası ile Orhanga-
zi İlçesi’nin Cami Kebir Mahallesi’nde 
bulunan  16 bin metrekarelik arsası-
nın istimlak ve takas çalışmalarında 
son aşamaya gelindi.Her iki arsa için 
devreye giren AK Parti Bursa Milletve-
kili  İsmail Aydın, çalışmalar sonucu 
tarafları memnun edecek  protokolun 
imzalanarak takasın yapıldığını söyle-
di. Aydın” Gemlik ilçemizin Hamidiye 
Mahallesi’ndeki alan için  Gemlik Bele-
diyemiz imar düzenlemesine gitti.Bura-
daki alana 24 derslikli okul yapılacak.  
Belediyemiz, ilçe kaymakamlığımız 
ve Marmarabirlik ile protokol yapıldı. 
Buna karşılık  Marmarabirlik’i ve üre-
ticilerimizi de mağdur etmedik. Arsa 
değeri karşılığında takas yapılarak, Bir-
liğe Engürücük’de Serbest Bölgeden 9 
bin 500 metrekare yer tahsisi sağlandı 
.”diye konuştu.
 Söz konusu alana yapılacak olan 24 
derslikli okulun devlet bütçesi ile inşa-

atına başlanıp, önümüzdeki eğitim-öğ-
retim dönemine yetiştirilmesi planlanı-
yor.
ORHANGAZİ’YE  PARK KARŞILI-
ĞINDA, MERKEZDEN YER TAHSİSİ
Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Mar-
marabirlik’in aynı durumda Orhanga-
zi’nin Cami Kebir Mahallesi’nde  16 bin 
metrekarelik arsasının da  takas çalış-

maları yapıldı.Bursa Milletvekili Aydın 
“Bu arsanın Orhangazi Belediyesi tara-
fından geçmiş yıllarda imar değişikliği 
ile  yeşil alan olarak  kullanıma  açılma-
sı  kararı alınmıştı. Marmarabirlik’in ve 
üretici ortaklarının  mağdur olmamala-
rı  konusunda  yerin  arsa değeri  kar-
şılığında istimlak bedeli ödenerek  veya 
Büyükşehir  Belediyesi tarafından  Bur-

sa’nın imara açılan  bir bölgesinde yer 
tahsisinde bulunarak  konuyu çözüme  
kavuşturmak istiyoruz”dedi.
 MARMARABİRLİK ÇALIŞMALARI 
OLUMLU KARŞILADI
 Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde bulu-
nan Marmarabirlik’e ait 2 ayrı arsanın 
okul ve yeşil alan olarak  Bursalıların 
kullanımına kazandırılacak olması 
Marmarabirlik yönetiminde de  olum-
lu karşılandı. Marmarabirlik Başkanı 
Hidamet Asa” Çalışmaları yakından 
takip ediyoruz. Milletvekilimiz İsmail 
Aydın’ın girişimleri sonucu  Orhanga-
zi’deki arsamızın yeşil alan karşılığında 
Birliğimizin Genel Kurul’unda belirle-
nen bedel karşılığında Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından yer tahsisi yapılacak 
olması, aynı şekilde Gemlik’teki arsa-
mızın da okul olarak kazandırılıp kar-
şılığında Serbest Bölge’den yer verilmiş 
olması bizim  için  önemli ve yerinde 
bir kazançtır” diye konuştu.
FOTO:AK Parti Bursa Milletvekili İs-
mail Aydın, Marmarabirlik Başkanı Hi-
damet Asa’yı ziyaret etti. 

Marmarabirlik’in  Gemlik ve Orhangazi’deki
arsaları uzun yıllar sonra çözüme kavuştu
AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Marmarabirlik’in Gemlik ve Orhangazi ilçe merkez-
lerinde kalan iki ayrı  arsasının belediyelere devir ve takaslarının yapıldığını,  birinin okul  
diğerini de  yeşil alan olarak hizmete kazandırılacağını söyledi.  Aydın ”Bunun karşılığında 
Marmarabirlik’i de mağdur etmedik. Söz konusu arsaların değerleri karşılığında yer tahsi-
sinde bulunuldu” dedi.

Marmarabirlik’in AR-GE birimi tara-
fından geliştirilen yeni projeye göre  
Edincik Su Tipi  zeytini klasik işle-

me  yönteminden farklı olarak, bundan böyle  
Yunanistan’ın kalamata  zeytinine  uygulanan  
yöntem ile işlenecek.  Yeni ve farklı işleme 
yöntemi ile  aromasının daha da lezzetlenmesi 
amaçlanan Edincik su tipi zeytininin  önümüz-
deki süreçte Yunanistan’ın  dünyaca bilinen 
kalamata zeytinine  rakip olması hedefleniyor.

Edincik su tipinin geleceği kurtuluyor

Su içeriği sebebiyle ortaya çıkan yüksek fire  AR-
GE’nin geliştirdiği yeni işleme yöntemi ile  yüzde 
25’lerden yüzde 3’lere kadar düşürüldü. Aynı tekni-
ğin yüzde 20’lerde fire oranı ile karşılaşılan Gemlik 

çeşidinde de uygulama çalışmalarında da son aşamaya ge-
lindi. Yapılan açıklamaya göre  Gemlik çeşidi zeytin de de 
fire oranının yüzde 20’lerden yüzde 3’lere düşürülmesiyle 
sektörde  “ en büyük ekonomik kayıp” olarak  nitelendiri-
len  bu sorunun  önüne geçilmiş olacak. 

Marmarabirlik’in ürün yel-
pazesinden  biri olan   ve 
daha çok Edincik yöremizde 
yılda  ortalama  2 bin ton 
civarında yetişen Edincik Su 
Tipi  zeytinin  işleme tekni-
ğinde  değişikliğe gidiliyor. 

Zeytinde fire oranı 
son buluyor
Marmarabirlik’in AR-Ge birimi ta-
rafından  üzerinde uzun süredir ça-
lışılan zeytindeki fire oranlarında 
da önemli gelişme kaydedildi. 

En büyük 500 firma içinde Marmarabirlik “çıta” yükseltti
Üretimden, satışa, ihracattan ürün yelpazesine kadar her alanda  istikrarlı bir büyüme içine 
giren Marmarabirlik  ISO’nun açıkladığı liste ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye’nin en büyük  500 
sanayi kuruluşu içinde yer 
alan Marmarabirlik, son bir 

yıl içinde üretimden satışa gerçek-
leştirdiği yüzde 20’lik büyüme ile  
465. sıradan 433. sıraya yükseldi.  
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı 
verilere göre Marmarabirlik  geçen 
seneye göre bu yıl listede 32 basa-
mak birden yükseldi.

 “ÜLKEMİZ İÇİN  
GURUR KAYNAĞI”
Konuyla ilgili  değerlendirme yapan 
Marmarabirlik Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hidamet Asa Birliğin  
Türkiye’nin  en büyük 500 firma 
içinde son bir yıl içinde gösterdiği 
bu yükselmenin önemli bir gelişme 
olduğunu ve ülke ekonomisine de  
katkı sağladığını söyledi. 

Başkan Asa “  2012 yılında üretim-
den satışımız 181 milyon  85 bin 
123 TL iken, 2013  yılında  üre-

timden satışımız  217 milyon  517 
bin 160 TL oldu. Listede bildiği-
miz kadarıyla özel bir firmanın 34 
basamak yükselişinden sonra biz 
Marmarabirlik olarak 32 basamak 
yükselme ile 2. sıradayız. Bir çok 
ünlü  büyük firma yerinde sayarken 
çıtayı yükselttik. Bu Marmarabirlik 
ve tabii ki ülkemiz için gurur kay-
nağıdır” diye konuştu.
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Kooperatiflerimiz...

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet Asa ile yönetiminin tam kadro ka-
tıldığı kongre de,  İznik Belediye Başkanı 

Osman Sargın, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet 
Hıştıroğlu, İznik Ticaret Odası Başkanı Mahmut 
Dede, İznik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Re-
cep Uslu, İznik Ziraat Odası Başkanı Mahut Mutlu, 
Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, 
İznik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hasan 
Zengin, Esnaflar Derneği Başkanı Kadir Akçaalan, 
Bal-Göç Başkanı Serkan Acar, İznik Genç İşadam-
ları Derneği Başkanı Mehmet Kumcu, Batum Der-
nek Başkanı Mahmut Tuna,  Taşıyıcılar Kooperatifi 
Başkanı Mehmet Zeki Arslan’ın yanı sıra,  46 köy 
muhtarı, çeşitli dernek ve odaların temsilcileri ve 
yöneticileri hazır bulundu.
Ayrıca İznik kooperatifi’nin genel kuruluna Mu-
danya Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, Mürefte 
Kooperatifi Başkanı Kahraman Koçen, Edincik 
ko6operatifi Başkanı Mehmet Özçakır’da katılarak 
destek verdi.
828 OY FARK ATTI
Bin 765 üretici ortağın oy kullandığı seçimlerde 
Ergün Sürücü başkanlığındaki sarı liste bin 213 
oyla galip gelirken, Niyazi Acar başkanlığındaki 
beyaz liste 385 oyda kaldı.
Seçimlerde ayrıca Birlik delege listesi de oylan-
dı. Buna göre, Maramarabirlik Başkanı Hidamet 
Asa’nın ilk sırada yer aldığı sarı listeye bin 213 oy 
çıkarken, Niyazi Acar’ın beyaz listesinde yer alan 
birlik delegelerine ise yalnız 384 oy çıktı.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa’nın desteklediği Ergün Sürücü’nün 828 oy 
farkla yeniden başkanlığa seçildiği kongrede yöne-
timde Yakup sevinç, İsmail Yavaş, Hazer Göllü, Ali 
Zekeriya Uğur ve Fikret Ölçer yer aldı.
BAŞKAN ASA:DEMOKRATİK BİR YARIŞTI
Kongre sonunda yeni seçilen Başkan Ergün Sürücü 
ile yönetimini kutlayan Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa’da yaptığı değerlen-
dirmede seçimin gayet güzel ve demokratik bir 
ortamda geçtiğini ve seçimle birlikte kooperatif ve 
Marmarabirlik’in daha da güçlendiğini söyledi.
Başkan Asa “Bir kere daha sağduyu kazandı.Seçilen 
arkadaşlarımın başta kooperatifimiz olmak üzere 
Birliğimizin başarılarına yeni imzalar atacağına ina-
nıyorum” dedi.

Marmarabirlik AR-Ge 
çalışmalarının yanı 
sıra, yenilenebilir 

enerji yatırımları ve çevre dostu 
projeleriyle beraber kooperatif-
lere olan yatırımlarına da hızla 
devam ediyor. İznik, Gemlik 
ve Orhangazi kooperatiflerine 
modern depolama tesisi kazan-
dırılmasının ardından Mudanya 
Kooperatifi’ne de modern ve ta-
mamen hijyenik koşullarda hiz-
met verecek depolama tesisinin 
ihalesi yapıldı ve çalışmalara 
başlandı. Söz konusu depolama 
tesisi, aynı zamanda Marmara-
birlik’in Mudanya’ya 40 yıl son-
ra yaptığı ilk ve büyük yatırım 
olma özelliğini taşımakta.
1.5 YILDA TAMAMLANACAK
Marmarabirlik tarafından Mu-
danya Kooperatifi için gelişti-
rilen modern depolama tesisi 
projesi 30 Ekim 2014 tarihinde 
ihaleye çıkarılarak, 18 Kasım 
2014 tarihinde sözleşmesi im-
zalandı. 12 firmanın katıldığı 
ihaleyi BURDE İnşaat firması 8 
milyon 200 bin TL bedelle aldı. 

Yörük Ali Köy’ünde yapılacak 
olan modern zeytin depolama 
tesisi 700 bin ton kapasiteli 
olup, 1.5 yılda tamamlanması 
bekleniyor.
40 YIL ARADAN  
SONRA BİZE NASİP OLDU
Konuyla ilgili değerlendirmede 
bulunan Marmarabirlik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, özellikle kendi yönetimleri 
dönemindeki son 4 yılda koo-
peratiflerin mevcut yapılarının 
iyileştirilmesi için çalışmalarda 
bulunduklarını ve yatırımlara 
ağırlık verdiklerini söyledi. Baş-
kan Asa” Mudanya Kooperati-
fimizin de modern bir depola-
ma tesisine ihtiyacı vardı. CTP 
tanklarından oluşan ve tama-
men hijyenik şartlarda hizmet 
verecek olan tesisimizi yapmak 
40 yıl aradan sonra bizim dö-
nemimize nasip oldu. Bu tesisle 
birlikte Mudanya Kooperatifi-
miz ve tabii ki üretici ortakları-
mız daha iyi şartlarda ürünleri-
ni  değerlendireceklerdir.” Diye 
konuştu.

BİRLİK VE KOOPERATİFLER 
İYİ DİYALOG İÇİNDE
Böylesine önemli bir tesisi Mu-
danya Kooperatifi’ne ve dolayı-
sıyla Mudanya İlçesi’ne kazan-
dırmanın gururunu yaşadık-
larını da söyleyen Başkan Asa 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“ Uygulanacak olan projenin, 
gerek arsa alımı, gerek de ihale 
süreçlerinde Birlik Başkan Ve-
kili Şevket Karagöz ve Mudan-
ya Kooperatifimizle bir uyum 
içinde çalışılmıştır. Ayrıca Koo-
peratif Yönetim Kurulu Başkan 
ve yöneticilerin özellikle son 3 
yılda Mudanya Kooperatifi’nin 
başta alımlar olmak üzere or-
taklarla iyi ilişkiler ve düzenli 
çalışmaları neticesinde koope-
ratifin yüksek miktarlarda kar-
lılığa ulaşmasını sağlamışlar-
dır. Kendilerine Birlik Yönetim 
Kurulu olarak teşekkür ediyo-
rum. Yapılacak olan tesisimize 
ilk harç 15 gün içinde atılacak 
olup, 1,5 yıl gibi sürede de ta-
mamlanması planlanmaktadır”

İznik Kooperatifi’nde 
Başkan Sürücü ve ekibi  
güven tazeledi
Marmarabirlik’in 8 koope-
ratifinden biri olan İznik 
Zeytin Tarım Satış Koopera-
tifi’nde 26 Haziran Salı günü 
gerçekleşen kongrede  baş-
kan değişmedi. Kooperatif 
Başkanı Ergün Sürücü yeni-
den başkanlığa  seçildi.

Mudanya  Kooperatifi’ne  
40 yıl sonra ilk yatırım!
Marmarabirlik AR-Ge çalışmalarının yanı sıra, 
yenilenebilir enerji yatırımları ve çevre dostu 
projeleriyle beraber kooperatiflere olan yatırımlarına 
da hızla devam ediyor. 

1974 yılından bugüne yatırım yapılmayan
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Gıda sektörünün Altın Palmiye 
Ödülleri  olarak da kabul edilen 
geleneksel  “Ambalaj Ay Yıldız-

ları” yarışmasında “Yılın Altın Ambalaj 
Ödülü Marmarabirlik’in oldu. Ambalaj 
Sanayicileri Derneği tarafından düzen-
lenen ödül gecesinden 2  altın ödülle 
dönen Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa “Bu ödül bizim 
üretimden tüketime tüm aşamalarında 
insan sağlığından tutun da çevre gü-
venliğine kadar  verdiğimiz önemin bir 
göstergesidir” diye konuştu.
HEM TASARIM HEM DE  
GENEL KLASMANDA 2 ÖDÜL
Ambalaj Sanayicileri Derneği ile TSE 
tarafından gıda sektöründe ürün gü-
venliğini teşvik amacıyla her yıl gele-
neksel olarak düzenlenen Ambalaj Ay 
Yıldızları 2014 yarışmasında büyük 
ödül, 2 ayrı kategoride Marmarabirlik’e 
verildi. 
Akademisyen ve  ambalaj uzmanla-
rından oluşan seçici kurulun  üretim 
kalitesinden, insan ve çevre sağlığı ile 
tasarım özgünlüğüne kadar toplam 11 
kriter doğrultusunda tek tek not  ve-
rerek yaptığı değerlendirme sonun-
da  Marmarabirlik, Türkiye’de ilk defa 
geliştirdiği ve patenti kendine ait olan 
“Oksiyen Bariyer Etiketli Gıda Amba-
lajı” ile  hem ambalaj malzemeleri ka-
tegorisinde hem de  genel klasmanda  
yılın ambalaj ödülüne layık görüldü.
Yarışmanın  2 altın ödülünü, Marma-

rabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet Asa,5-Eylül 2014  Cuma günü 
İstanbul Conrad Otel’de düzenlenen 
Ambalaj Ay Yıldızları 2014  ödül tö-
reninde, Ambalaj Sanayicileri Derneği 
Başkanı Sadettin Korkut ile TSE De-
ney ve Kalibrasyon Merkez Başkanı ve 
Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet 
HÜSREV’den aldı.

DÜNYA MARKASINA  
BÖYLE ÖDÜL YAKIŞIR
Başkan Asa ödülle ilgili olarak  “Biz her 
zaman tüketici memnuniyetini esas 
alan bir kuruluşuz. Üretimden tüke-
time kadar  tüm alanlarda modern ve 
hijyenik el değmeden üretim yaptığı-
mız gibi bunu da tüketiciye  sağlığını 
dikkate alarak ambalajlayıp sunma 

amacımız  önceliklidir. Biz devamlı 
tüketicilerimiz  ürünlerimizi alırken  
güvenle ve gönül rahatlığıyla alabilir-
ler diyoruz. İşte bu ödül, dünyanın en 
büyük zeytin üreticisi Marmarabirlik’in 
insan sağlığına ne kadar önem ver-
diğinin bir  kanıtıdır. Dünya markası 
Marmarabirlik’e de ancak böyle büyük 
ödüller yakışır. “ dedi.

2014 yılında toplam 36 bin satış 
rakamını geçen Marmarabirlik 
böylece saniyede  1 kg.141 gr. 

ürün satışı gerçekleştirerek hem sektör 
açısından önemli bir başarıya ulaştı, 
hem de tarihinde önemli bir rekora  
imza attı.
YÜZDE 60 BÜYÜME
Marmarabirlik  2010 
yılından bu yana 
yürüttüğü   çalış-
malarında  başarılı 
sonuçlar almaya 
başladı. Son 4 yıl 
içinde  üründen 
satışa,  teknik 
çalışmalardan ya-
tırımlara kadar her 
alanda  yürütülen 
değişim ve dönüşüm 
politikalarıyla  büyüme  
içine giren Marmarabirlik 4 
yılda ortalama satışlarını 13 bin 
ton arttırarak 36 bin 200 tona çıkardı.
 Gelinen noktayı Birliğin zarar eden 

durumdan  kar eden duruma dönüş-
mesi olarak nitelendiren Marmarabir-
lik Başkanı Hidamet Asa “ 4 yıl önce-
sine kadar Marmarabirlik üretimden 
satışlara kadar bir çok alanda sıkıntılar 
yaşıyor, alım miktarlarında da  kota 
uygulaması yapıyordu.Ortaklarımızın 

güveni ve tüketici memnuniyeti  
kalmamıştı “dedi.

365 GÜN 7/24 SAAT 
ÇALIŞMA YAPILI-
YOR
2010 yılından 
itibaren hızlı bir 
değişim ve dönü-
şüm politikalarıy-
la   yeni bir ivme 

kazandırıldığını 
anlatan Marmarabir-

lik Başkanı Hidamet 
Asa konuşmasını şöyle 

sürdürdü:
“Bugün 35 bin ortaklı birliğimiz hem 

ortaklarına,hem ülkemize katma değer 
sağlayan  ilk 500 firma içinde yer alan 

bir kuruluştur.  4 yıl öncesine kadar 
23 bin ton seviyelerinde olan satış 
rakamını 2014 yılı Ekim ayı itibariyle  
36 bin 200 ton seviyelerine çıkararak 
yüzde 60 büyüme gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. 365 gün 7/24 saat itiba-
riyle çalışıyoruz. Bu toplam rakamı  24 
saat üzerinden değerlendirdiğimizde  
Marmarabirlik 1 saniyede 1 kg.141gr. 
ürün satışı yapmış oluyor ki, Birliğimi-
zin tarihinde de böyle bir rekora  ula-
şılamamıştır” diye konuştu.
Satış miktarlarını ciro  bazında da de-
ğerlendiren Birlik Başkanı Asa” Net sa-
tışlarımızda da artış söz konusu.2013 
iş yılı bazında 223,5 milyon TL iken  
satışlarımız 2014 iş yılı bazında 263 
milyon TL’ye yükselerek,  %12,5 ora-
nında büyüme gerçekleşti” dedi.
HEDEFİMİZ ORTAKLARIMIZDAN 
60 BİN TON ÜRÜN ALMAK 

Marmarabirlik’in her yıl hedef bü-
yüttüğünü de söyleyen Başkan Asa” 
Marmarabirlik olarak 2015 yılında 
hedefimiz 39 bin ton ürün satışı ger-
çekleştirmek. Bir sonraki yıl 2016 
yılında 42 bin ton ürün satışı gerçek-
leştirmeyi ve ortaklarımızdan da ürün 
alımlarını 60 bin ton seviyelerine çek-
meyi hedefliyoruz.”dedi. Başkan Asa, 
satışların artmasında en büyük etkenin  
planlı alım,düzenli stok ve ürünün 
muhafazası olduğunu da  söyleyerek, 
2015 yılı hedefleri içinde 81  ildeki 
yerel zincir mağazalarına  ağırlık vere-
ceklerini de sözlerine ekledi. Başkan 
Asa”Bu konuda sürdürdüğümüz alt 
yapı çalışmalarında önemli mesafe elde 
ettik.2015 yılında yerel zincir mağa-
zalarında yapacağımız çalışmalarımız 
sonucu  satış rakamlarında  büyük 
artış bekliyoruz”dedi.

2014’ün  Altın Ambalaj  
ödülü Marmarabirlik’in oldu

Marmarabirlik saniyede  
1 kg 141 gr ürün satıyor!
2010 yılından bu yana gerçekleştirilen de-
ğişim ve dönüşüm politikalarıyla  istikrarlı  
büyüme ivmesi yakalayan Marmarabirlik ba-
şarılarına bir yenisini daha ekledi.
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Basında Marmarabirlik

Marmarabirlik Başkanı Hida-
met Asa yaptığı açıklamada, 
taleplerin arkasındaki asıl 

amacın damak tadı bakımından en 
kaliteli üretim yapılan Güney Mar-
mara Bölgesinde yetişen Gemlik tipi 
zeytin üretimini baltalamak olduğu-
nu belirterek” İlk önce zeytin üre-
timinde yıllar itibariyle  oluşan arz 
fazlalığına çözüm bulunmalı. Zey-
tinyağına verilen devlet desteğinin 
zeytinyağının ham maddesi olan 
zeytine de verilmelidir” dedi.
SOFRALIK ZEYTİNE KG  
BAŞINA TEŞVİK VERİLMELİ
Marmarabirlik Başkanı Hidamet 
Asa’nın  konuyla ilgili  açıklaması 
şöyle:
‘’100 milyon zeytin fidanı dikilmesi 
ve bu fidan dikimine devlet deste-
ği verilmesi yönündeki taleplerden 
önce merdiven altı üretim nasıl ön-
lenir ve haksız rekabetin  önüne 
nasıl geçilebileceği  gündeme ge-
tirilmeli. Diğer bölgelerde yetişen 
zeytin çeşitleri  Gemlik zeytini diye 
piyasaya sunulmakta olup, Gemlik 
çeşidi olmayan zeytin çeşitleri de 

Gemlik tipi zeytin adı altında satıl-
maktadır. Bu son derece haksız bir 
kazanç sağlama yöntemidir. Mutla-
ka bunun önüne geçilmelidir. Zey-
tinyağına teşvik verilmekte ve daha 
da arttırılması istenmektedir.Sofra-

lık zeytin üretimi yapan üreticilere 
haksızlık  yapılmaktadır.”
 Sektörün en önemli sorunlarından 
biri olan  merdiven altı üretimin 
önlenmesi ve kaliteli sofralık zeyti-
nin  tüketilebilmesi için  öncelikle 
üreticinin yetiştirdiği sofralık zeyti-
ne  müstahsil makbuzu karşılığında  
teşvik verilmesi gerektiğini de söy-
leyen Başkan Asa” Böylelikle aynı 
zamanda Ülkemizde üretilen orta-
lama 500 bin ton sofralık zeytin de 
kayıt altına alınmış olacaktır.”dedi.
Açıklamalarında yağlık zeytin fi-
danının yetiştirilmesinin çok zor 
olduğunu ve bu sebeple kolay yön-
tem seçilerek Gemlik çeşidi fidan 
üretimi yapılacağının altını  da çi-
zen Asa” Geçmiş yıllarda olduğu 
gibi birçok bölgede dikilen Gemlik 
tipi fidanların ürün vermeye başla-
dıktan sonra düşük kalitede olması-
na rağmen bölgemiz zeytini ile aynı 
pazarda aynı raflarda yer alacak ve 
böylece tüketiciler daha düşük ka-
litedeki ürüne yüksek fiyat ödemek 
zorunda kalacaktır. Eğer teşvik veri-
lecekse kontrollü olarak yağlık zey-

tin fidan dikimine verilmeli” diye 
konuştu.
ARZ FAZLALIĞI BULUNMAKTA
Açıklamasında, zeytin üretiminde 
yıllar itibariyle oluşan arz fazlalığına 
da dikkat çeken Marmarabirlik Baş-
kanı Hidamet Asa” Ülkemizde sof-
ralık zeytin üretimi 10 yıl önce 250 
bin ton iken, bu gün 500 bin tona 
çıkmış bulunmaktadır.10 yıl önce 
sofralık zeytin tüketimi 3.5 kg.’dı.  
10 yıl sonra da tüketimin artmadı-
ğını görüyoruz. Bundan dolayı da 
bazı yıllarda arz fazlalığı oluştuğu 
görülmektedir. Mevcut zeytin üre-
ticisinin hakları daha da iyileştiril-
meden ve arz fazlalılığı çözülmeden 
100 milyon zeytin ağacı dikilmesi 
gerektiği yönünde açıklama yapan-
ların ne amaçla yaptığını merak et-
mekteyiz’’dedi. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet ASA  açıklamasını 
“Ülke genelinde 438 bin ton sofra-
lık zeytin ve 190 bin ton zeytinya-
ğı rekoltesinin olduğu yönündeki 
açıklamalar da  gerçeği yansıtma-
maktadır”  sözleriyle tamamladı.

Zeytin fidan dikimine devlet desteği taleplerinde bulunanlara Marmarabirlik’ten sert açıklama:

“Önce haksız rekabet önlenip, sofralık zeytin tüketimi arttırılmalı’’
“Amaç, Gemlik tipi zeytin üretimini sekteye uğratmaktır.” 
Kamuoyunda son günlerde dile getirilen “100 milyon zeytin fidanı dikilmesi için devlet des-
teği verilmesi” yönündeki açıklamalara Marmarabirlik’ten sert tepki geldi. 
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Kısa kısa...Bizden kareler...

Marmarabirlik tarafından  
İznik, Orhangazi ve Erdek 
Kooperatifleri için gelişti-

rilen atık su arıtma ve depolama 
tesislerinden oluşan  3 ayrı çevre 
dostu projeleri  BEBKA ve GMKA 
tarafından destek programlarına 
alındı. Başvuruda bulunan  200 
proje içinden seçilen Marmarabir-
lik’in projelerinin toplam maliyeti 
2.5 milyon TL. olarak belirlendi.
MODERN TESİSLER
Kısa adı BEBKA olan Bursa,Eskişe-
hir, Bilecik Kalkınma Ajansı Çevre 
Dostu Üretim  Mali Destek progra-
mı kapsamında  Marmarabirlik’in  
İznik  ve Orhangazi Kooperatifleri 
tarafından geliştirdiği  2 ayrı proje-
yi , 200 başvuru arasından başarılı 
bulup desteklemeyi uygun gördü.

Proje kapsamında  İznik Koope-
ratifi  adına hazırlanan “Zeytin 
Sektöründe  Sürdürülebilir  Temiz 
Üretim Yöntemi ile Kirliliğin  Kay-
nağında Azaltılması” projesi gele-
neksel sistem yerine havalı sistem 
zeytin  deposu  yapımını kapsı-
yor. Orhangazi Kooperatifi  adına 
hazırlanan ve BEBKA tarafından  
desteklenmeye hak kazanan 2. 
Proje ise “İleri Temiz  Teknoloji-
lerle  Çevre Dostu Sofralık  Zey-
tin Üretimi”adını taşıyor. Bu proje 
kapsamında da  Orhangazi’de ku-
rulacak Atık Su Arıtma Tesisi aynı 
zamanda Gemlik Kooperatifi’ne de 
hizmet verecek.
Kısa adı GMKA olan Güney Mar-
mara Kalkınma Ajansı da “Sek-
törler Mali Destek Programları” 

kapsamında  Marmarabirlik’in 
Erdek Kooperatifi için hazırladı-
ğı “Salamura Zeytin Üretiminde 
Sürdürülebilir Çevre Dostu Temiz 
Teknoloji Uygulaması” adlı projeyi 
destek kapsamına aldı. Havalı sis-
tem teknolojisinin kullanılacağı ve 
atık su arıtma tesisinin yapılmasını 
içeren proje aynı zamanda  Edin-
cik ve Marmara Adası  Kooperatif-
lerine  de hizmet verecek.
BEBKA İznik Kooperatifinin yak-
laşık 410 bin TL’lik projesi ile Or-
hangazi Kooperatifi’nin yaklaşık 
820 bin TL’lik projelerinin yüzde 
50’sini hibe kapsamına alırken, 
GMKA Erdek Kooperatifinin yak-
laşık  1 milyon  240 bin TL’lik pro-
jesinin yüzde 40’ını hibe kapsamı-
na aldı.

58 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI
Kampanya başladığı 22  Ekim tarihinden 
itibaren toplam 22 bin tona yakın ürün alı-
mı  gerçekleştiren Marmarabirlik,  rekolte 
düşüklüğü nedeniyle sıkıntılı  yıl yaşayan 
üretici ortaklarının yanında olmaya devam 
ediyor.180-190 dane ağırlığındaki zeytinleri 
ile yağlık zeytinlerinin bedelini peşin öde-
yen Marmarabirlik  14 Kasım Cuma günü 
gerçekleştirdiği 23 milyon TL’lik birinci tak-
sit ödemeden sonra toplam 35 milyon TL 
tutarındaki  ikinci taksit ödemeyi de  28 Ka-
sım Cuma günü yaptı. Böylelikle  toplamda 
58 milyon TL’lik ödeme gerçekleşmiş oldu.

ALIM POLİTİKALARIMIZI  
DEĞİŞTİRDİK
Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, ya-
şanan rekolte düşüklüğü sebebiyle üretici 
ortaklarının  bu yıl geçmiş yıllara göre gelir 
kayıpları yaşadığını söyleyerek şu değerlen-
dirmede bulundu:
“ Yaşanan kayıplar sebebiyle alım politikala-
rımızda bir dizi değişikliğe gittik. Ürün alım 
kampanyasını öne çekerken, ardından piya-
sa koşullarını ve tabii ki üretici ortaklarımı-
zın çıkarlarını gözeterek barem fiyatlarımızı 
açıkladık. Ayrıca ürünün iri daneli olma-
sından dolayı  180- dane baremi açtık. 180 
ve 190 dane ürün bedellerinin peşin olarak 
ödenmesi kararıyla da İri daneli zeytinlerin 
Marmarabirlik’e gelmesini sağlamış olduk. 
Yine  ödeme takvimini kısa aralıklarla 
düzenleyerek katkıda bulunmaya devam 
ediyoruz. Bu kapsamda 23 milyon TL tu-
tarındaki ilk ödeme 14 Kasım’da yapıldı.  
ikinci ödeme dilimi olan 35 milyon Tl tu-
tarındaki ödemeyi de 28 Kasım Cuma günü 
yaptık. Toplamda 58 milyon TL’lik ödeme 
yapmış oluyoruz ki bu da  kampanya döne-
minden itibaren aldığımız 98 milyon TL’lik  
ürün bedelinin yüzde 70’inin peşin olarak 
ödenmesi demektir”diye konuştu. 

KOTA  5 YILLIK TESLİMAT  
ÜZERİNDEN BELİRLENMEKTE
Marmarabirlik’in bundan sonraki yıllarda 
kota  uygulamasının önüne geçebilmesi için 
üretici ortaklarının doğru beyanname ver-
meleri gerekiyor.
Başkanı Hidamet Asa “Ortaklarımız bu sene 
kooperatiflerine yapmış olduğu  rekolte 
miktarı dolayısıyla bir sonraki yıllarda ola-
sı kota ugulamasından doğrudan etkilen-
memeleri  için düzenli  teslimat yapmaları 
gerekmektedir.Çünkü, kota belirlenirken 
daha önceki 5 yılda  yaptığı teslimat miktarı 
baz alınmaktadır. alınıyor”diye konuştu.

GÜBRE VE ZİRAİ İLAÇ KREDİLERİ  
1 YIL SONRAYA ERTELENDİ
 Zeytin üreticisinin sıkıntılı bir yıl geçir-
mesinden dolayı  Marmarabirlik üretici or-
taklarının yanında olmaya devam ediyor. 
2012-2013 ve 2013-2014  dönemlerinde 
ortakların kullandığı zirai ilaç ve gübre  kre-
dilerinin 1 yıl sonraya ertelendiğini anlatan 
Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa”Alım 
sonrasında yapılacak değerlendirmeler ne-
ticesinde  önümüzdeki yıl üreticinin  daha 
çok ihtiyaç duyacağı  gübre ve zirai ilaç  yar-
dımlarının dağıtımı konusunda da Birlik 
olarak hazırlık yapmaktayız” dedi 

Marmarabirlik’in “Çevre Dostu  
Projeleri”göz dolduruyor
İznik, Orhangazi ve Erdek kooperatiflerine devlet destekli  
yatırım yapılıyor


