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UZK İcra Direktörlüğü’ne seçilen Ghedi-
ra, ilk resmi ziyaretini Marmarabirlik’e 
gerçekleştirdi. Entegre Tesisler Müdür-
lüğü’nü gezen Ghedira, Marmarabir-
lik’te uygulanan doğal fermantasyonu 
üye ülkelere örnek olarak anlatacakları-
nı söyledi.

Ürün alım ve satış rakamlarını her geçen yıl daha da 
yukarılara taşıyan Marmarabirlik, piyasanın talepleri-
ni karşılayabilmek için üretim kapasitesini yıllık 30-35 
bin tonlardan 55 bin tonlara taşıyor. Marmarabirlik, 
yaklaşık 10 milyon TL’lik yeni makine yatırımları sa-
yesinde tüketiciye tek porsiyonluk küçük ambalajlar 
sunacak.

Marmarabirlik, iş 
yılı bazında ilk 5 
ayda 147 milyon 
TL’lik satış raka-

mına ulaştı. Asa, “Nisan-mayıs-ha-
ziran aylarında 10 bin tonluk satış 
rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Yıl 
sonu hedefimiz 350 milyon TL ciro-
ya, 2018 yılı hedefimiz ise 50 bin ton 
ürün satışı ve 500 milyon TL ciroya 
ulaşmak” dedi.

Güçlü ortak hedefiyle üreticilerin 
yanında olan Marmarabirlik, 2015-
2016 iş yılında, ortakların ihtiyacına 
göre 700 TL ilave kredi tahsisatı 
yaparak en düşük kredi limitini bin 
800 TL’ye çıkardı. Böylece ortakla-
ra tahsis edilen toplam kredi mikta-
rı, 33.8 milyon TL’den 55.4 milyon 
TL’ye çıkmış oldu.

M a r m a r a -
birlik’in #birlikolursak temalı yeni 
reklam filmi televizyon kanalların-
da yayınlanmaya başladı. Rama-
zan ayından hemen önce yayına 
giren yeni reklam filmi, verdiği 
birlik beraberlik mesajı ve doğal 
görüntüleri ile izleyenlerin büyük 
beğenisini kazandı.

Marmarabirlik, 
yeşil zeytinde-
ki pazar payını 
artırmak ama-
cıyla ortakları-
na hiçbir bedel 
talep etmeden, 
ürün alımı garantisiyle “domat” türü 
zeytin fidanı dağıtacak.

Doğal fermantasyon dünyaya tanıtılacak Kapasite artıyor ambalaj küçülüyor
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Marmarabirlik’in 2014-2015 Ola-
ğan Mali Genel Kurulu, 297 de-

legenin katılımıyla Başköy Tesisle-
ri’nde gerçekleştirildi. Başkan Asa, 
“Marmarabirlik’in kurulduğu tarih-
ten bugüne kadar yapılan en huzur-
lu genel kurullardan birini gerçek-
leştirmiş bulunmaktayız” dedi. 
Marmarabirlik’in 2015 yılında 64,4 
milyon TL konsolide karlılığa ulaştı-
ğını ifade eden Asa, “Marmarabirlik, 

her yıl elde ettiği karlılığı yatırıma 
dönüştürmüş olup, dolayısıyla bu 
yatırımlar da ortaklarına hizmet 

olarak geri dönmektedir. Ortakları-
mıza zirai ilaç ve gübre desteği ve-
riliyorsa, kooperatiflerimize depo-
lama kapasitesinin artırılması için 
yeni yatırımlar yapılıyorsa, bir lira 
dahi kredi kullanmadan ürün bedel-
leri zamanında ödeniyorsa, bunun 
tek sebebi karlılıktır; karlılık olmazsa 
bunların hiçbiri olmaz. Marmarabir-
lik’in mutlaka kar etmesi gerek-
mektedir” diye konuştu. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Marmarabirlik’te dünya-
nın ilk ve tek zeytin lisanslı depo-
sunun faaliyete başlama törenine 
katıldı. Törende yaptığı konuşma-
da üreticiye müjde veren Tüfenk-
ci, “Ürünlerini lisanslı depolarda 
muhafaza edenler için kira ücret-

lerinin yarısı devletimizce karşılan-
maktadır. Ayrıca bu üreticilerimiz, 
zirai stopaj ve katma değer ver-
gisinden de muaf olacaklar” dedi. 
Marmarabirlik’in 30 binden fazla 
kayıtlı zeytin üreticisi ile ülkenin 
bu alanda en büyük tarım satış ko-
operatifi olduğunu ifade eden Tü-

fenkci, “Mar-
marabirlik’in 
depoları, al-
dıkları lisans-
larla, dünya-
nın ilk ve tek 
zeytin lisans-
lı depolarıdır” 
diye konuştu. 

Başkan Asa, 26 Ekim’de başlayan 
2015-2016 iş yılı ürün alım kampan-
yasında toplam 37 bin ton ürün alın-
dığını ve bunun karşılığında 187 mil-
yon TL bedel ödendiğini söyledi. Asa, 
“Marmarabirlik ortaklarına ilk etap-
ta 101 milyon TL’lik ödeme yapılmış 
olup, ürün bedellerinin kalan yüzde 
40’lık kısmı ise 19 Şubat’ta üreticile-
rimizin hesaplarına aktarılmış ve or-
taklarımıza hiç borcumuz kalmamış-
tır” dedi.

Birlik beraberlik coşkusu
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Marmarabirlik’in 2014-2015 Olağan Mali Genel Kurulu, Başköy Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
297 delegenin yönetime tam destek verdiği Genel Kurul’da birlik beraberlik coşkusu yaşandı.
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Yeşil zeytin
fidanına teşvik

“Ürün alımından

700 TL
ilave
kredi limiti

Reklam
filmi
yayında

50 bin ton satış
500 milyon TL ciro

Marmarabirlik’ten dünyada bir ilk
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#birlikolursak
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Marmarabirlik Tarım Ürünleri Li-
sanslı Depoculuk Anonim Şirke-
ti’nin faaliyete başlama töreni, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin katılımıyla Başköy’de-
ki Marmarabirlik Genel Müdür-
lüğü’nde gerçekleşti. Tüfenkci, 

Marmarabirlik Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depo-
culuk A.Ş.’nin faaliyet 
lisansını, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa’ya takdim 
etti. Tüfenkci, “En büyük destekçile-
rimizden biri Marmarabirlik’tir. Mar-
marabirlik, 30 binden fazla kayıtlı 
zeytin üreticisi ile ülkemizin bu 
alanda en büyük tarım satış koo-
peratifidir ve bir dünya markası 
haline gelmiştir. Marmarabirlik’in 
depoları, aldıkları lisanslarla, dün-
yanın ilk ve tek zeytin lisanslı de-
polarıdır. Bu çok önemlidir; çünkü 
tarım tüm dünyada ülke ekonomi-
leri için önemli ve vazgeçilmez bir 
sektördür” diye konuştu. Lisanslı 

depoculuk sisteminin gelişmesi 
için çeşitli teşvikler sağlanacağı-
nı açıklayan Tüfenkci, “Ürünle-
rini lisanslı depolarda muhafaza 
edenler için ödediği depo kira üc-
retlerinin yarısı devletimizce kar-
şılanmaktadır. Ayrıca, ürünlerini 
lisanslı depoya bırakan ve elekt-
ronik ürün senetleri vasıtasıyla sa-
tan üreticilerimizin zirai stopajdan 
ve katma değer vergisinden de 
muaf olmasını sağladık. Böylece 
üreticilerimiz hiçbir vergi kesin-
tisi yapılmadan ürünlerini satabi-
leceklerdir” şeklinde konuştu.

Marmarabirlik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hidamet Asa, 

Genel Kurul’un açılış konuşma-
sında, göreve geldikleri günden 
bu yana “güçlü ortak, güçlü ko-
operatif ve güçlü Marmarabirlik 
ilkesiyle” çalıştıklarını belirterek, 

“Hedeflerimizi gerçekleştirmeye, 
yaptığımız çalışmaların meyvele-
rini toplamaya başladık. Marma-
rabirlik bugün itibariyle çok alan, 
çok satan ve ürün bedellerini 
kendi öz kaynakları ile ödeyen bir 
kurum haline gelmiştir. Bu başa-
rıda, başta Birlik Yönetim Kurulu 
üyelerim olmak üzere, idari kad-
romuz, kooperatiflerimiz, ortak-
larımız, çalışanlarımız ve Birlik 
temsilcilerimizin katkısı büyük-
tür. Amacımız, 8 kooperatif ve 
32 bin ortağımız ile kenetlene-

rek, Marmarabirlik’i gelecek nesil-
lere güvenle taşımak ve emanet 

etmektir” diye konuştu.

“MARMARABİRLİK MUTLAKA

KAR ETMELİDİR”
Marmarabirlik’in 2015 yılında 
64,4 milyon TL konsolide karlı-
lığa ulaştığını vurgulayan Asa, 
“Ortaklarımıza zirai ilaç ve gübre 
desteği veriliyorsa, kooperatif-
lerimize depolama kapasitesinin 
artırılması için yeni yatırımlar 
yapılıyorsa, bir lira dahi kredi 
kullanmadan ürün bedelleri za-
manında ödeniyorsa, bunun tek 
sebebi karlılıktır; karlılık olmazsa 
bunların hiçbiri olmaz. Marmara-
birlik’in mutlaka kar etmesi ge-
rekmektedir” ifadelerini   kullandı.
8 kooperatiften 297 birlik tem-

silcisinin katıldığı Genel Kurul’da, 
Marmarabirlik ortaklarına verile-
cek kredi limitlerinin artırılması-
na ve Marmarabirlik bünyesinde 
bir Ar-Ge şirketi kurulmasına ka-
rar verildi.

HUZUR VE UYUM İÇİN
TEŞEKKÜR
Başkan Asa, Genel Kurul’un ar-
dından yaptığı konuşmada ise 
“Marmarabirlik’in kurulduğu 
tarihten bugüne kadar yapılan 
en huzurlu genel kurullardan 
birini gerçekleştirmiş bulun-
maktayız. Başta Birlik Yönetim 
Kurulu Üyelerim olmak üzere, 
kooperatif başkan ve yönetici-
lerine, 297 delegemize ve Birlik 
çalışanlarımıza katkılarından 
dolayı teşekkürlerimi sunuyo-
rum” şeklinde konuştu.

Marmarabirlik’in 2014-2015 Genel Kurulu’nda tüm gündem maddeleri oybirliğiyle onaylandı. 
Asa, “Amacımız Marmarabirlik’i gelecek nesillere güvenle taşımak ve emanet etmektir” dedi.

Yönetime tam destek
Kampanya döneminde 37 bin ton ürün 

alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, 
ürün bedelinin yüzde 60’ını peşin öderken, 
kalan yüzde 40’ını da 19 Şubat’ta ödeye-
rek, toplam 187 milyon liralık ürün bedeli 
ödemesi yaptı. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet Asa, 26 Ekim’de başlayan 2015-2016 
iş yılı ürün alım kampanyasının 10 Ocak’ta 
sona erdiğini belirterek, “Marmarabirlik or-
taklarına ilk etapta 101 milyon TL’lik öde-
me yapılmış olup, ürün bedellerinin kalan 
yüzde 40’lık kısmı ise 19 Şubat’ta üretici-
lerimizin hesaplarına aktarılmış ve ortak-
larımıza hiç borcumuz kalmamıştır. Mar-
marabirlik son 5 yıldır ürün alımından ürün 
satışına, öz kaynaktan ciroya, Ar-Ge’den ih-
racata kadar büyük bir ivme yakalamış, çok 
alan, çok satan ve ürün bedellerini kendi öz 
kaynakları ile neredeyse peşin ödeyen bir 
kurum haline gelmiştir. Bu başarıda, başta 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız, 
kooperatiflerimiz ve ortaklarımızın katkısı 
büyüktür” diye konuştu. 

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Özer Matlı ile beraberindeki 
heyet, dünyanın ilk ve tek zeytin lisanslı 
deposunu faaliyete geçiren Marmara-
birlik’i ziyaret ederek, Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa’yı tebrik etti. Mar-
marabirlik’in son yıllarda yaptığı çalışma-
larla Bursa firması olmaktan çıktığını ifade 
eden Matlı, “Ticaret Borsası’nın ana gelir 
kaynaklarından, yüz akımız Marmarabir-
lik’i ve Hidamet Başkanı ziyaret etmek-
ten gurur duyuyoruz. Marmarabirlik, son 
dönemlerde yapmış olduğu çalışmalarla 
Türkiye markası haline gelmiştir. Marma-
rabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
A.Ş, Türkiye’ye model olan vizyon projeler-
den biridir. Marmarabirlik, Türkiye’nin buğ-
dayla başlayan lisanslı depoculuk serüve-
nine zeytini de ekleyerek fark yaratmıştır. 
Başarılı projelerinizden dolayı şahsınızda, 
üreticilerinizden tüm çalışma arkadaşları-
nıza ve yurtdışındaki bayilerinize kadar bu 
büyük aileye teşekkürlerimizi sunmak isti-
yoruz” diye konuştu.

Dünyada

bir ilk

187 milyon lira
ürün bedeli ödendi

Bakan Tüfenkci
müjdeyi verdi

“Lisanslı Depoculuk
Türkiye’ye örnek”
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Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) İcra Di-
rektör Yardımcılığı’na seçilen Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Mü-
dürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa 
Sepetçi, Marmarabirlik’in Zeytin Atıkların-
dan Elektrik Üretme Projesi’ni yerinde in-
celeyerek, “Marmarabirlik, zeytinyağının en 
büyük sorunu olan karasuya örnek bir proje 
ile çevresel çözüm üretmiştir” dedi. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel 
Müdürlüğü heyeti, Marmarabirlik’e inceleme 
ve çalışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette 

heyet, Zeytin Atıklarından Elektrik Üretme 
Projesi’nin, karasuyun arıtılması konusunda 
dünyaya örnek olacağına işaret etti. Heyete 
başkanlık eden Sepetçi, “Proje, çok yaygın 
olan üç fazlı sistemle üretimde ortaya çıkan 
karasuyun bertarafı için doğaya uygun bir 
çözüm sunmaktadır. Proje ile karasu tama-
men bertaraf edilerek aynı zamanda enerji 
üretiminde kullanılmaktadır. Tesisi kendi ala-
nında bir ilk olma özelliğine sahiptir. Projenin 
UZK aracılığıyla dünyaya tanıtımı için gayret 
harcayacağım” diye konuştu.

UZK İcra Direktörlüğü’ne seçilerek 
ocak ayında yeni görevine başlayan 
Abdellatif Ghedira, ilk resmi ziyareti-
ni Marmarabirlik’e gerçekleştirdi. UZK 
Tanıtım Şefi Ender Gündüz ile birlik-
te Entegre Tesisler Müdürlüğü’nü ge-
zen Ghedira, Marmarabirlik’te uygula-
nan natürel fermantasyonu Konsey 

toplantılarında anlatacakları-
nı söyledi. Ghedira, Marmara-
birlik’te hiçbir katkı maddesi 
kullanılmadan uygulanan iş-
leme tekniğinin dünyada bi-
linmesi gerektiğini belirterek, 
“Marmarabirlik’te uygulanan 
natürel fermantasyonun Kon-
sey tarafından tanınması için 
gereken desteği vereceğiz. 
Natürel fermantasyonu dün-
yaya anlatacağız” dedi. Ghe-
dira, Marmarabirlik’in üretim 
alanında incelemelerde bu-
lunduktan sonra zeytin ve 

zeytinyağı tadımı yaptı. Marmarabir-
lik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa ise üretim süreçlerinde tamamen 
doğal işleme tekniği uyguladıklarını 
vurgulayarak, Marmarabirlik ürün-
lerinin bu yönüyle piyasadaki diğer 
ürünlerden ayrıldığını kaydetti.

Geçtiğimiz şubat ayında kurulan Zey-
tin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği 
çalışmalarına devam ediyor. Kısa adı 
ZEYDER olan derneğin, Marmarabir-
lik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa kurucu başkanlığındaki son top-
lantısında, üye sayısının artırılması 
için bölge ziyaretleri yapılmasına ka-
rar verildi. Dernek Yönetimi ilk ziya-
retlerini Gemlik, Orhangazi ve İznik’e 
gerçekleştirdi. Başkan Asa toplantı-

da, “Bizler yıllarca aynı masanın et-
rafında bir araya gelemediğimiz için 
bugün sektörde çeşitli sıkıntılarla kar-
şı karşıyayız. Bundan böyle sorunlar-
la üreticilerimiz ve sanayicilerimizle 
birlikte mücadele edeceğiz. Derne-
ğimizin en büyük amaçlarından biri, 
merdiven altı üretimi bitirmek ve do-
layısıyla ülke genelinde zeytin tüketi-
mini artırmak olacak” diye konuştu.

Doğal fermantasyon tanıtılacak

UZK İcra Direktör Yardımcılığına seçilen Sepetçi, “Marmarabirlik örnek 
bir proje ile karasuya çevresel çözüm üretmiştir. Projenin dünyaya tanıtı-
mı için gayret harcayacağım” dedi.  

ZEYDER faaliyetlerine başladı

Hidamet ASA

Değerli
Marmarabirlik Ailesi

ve Ortaklarımız,

Göreve geldiğimiz gün güçlü ortak, güçlü kooperatif, güçlü Mar-
marabirlik ilkesiyle çalışmalarımıza başlamış, kendimize yeni bir 
yol haritası belirlemiştik. Bugün bu hedeflerimizi birer birer ye-
rine getirmeye, yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya 
başlamış bulunmaktayız.

Marmarabirlik, son 6 yıldır ürün alım ve satış rakamlarıyla özkay-
nak, ciro ve karlılık açısından yukarı yönlü hızlı bir çıkış yakala-
mıştır. Yıllar itibariyle ürünün var yılı ve yok yılı olması sebebiyle 
yaşanan sıkıntılara rağmen geçtiğimiz yıl 36 bin 500 ton ürün 
satışı gerçekleştirilmiştir. 2015/2016 ürün alım kampanyası ön-
cesinde ortaklarımızdan beyan ettikleri ürünün tamamının alına-
cağı açıklanarak ürün alımlarına başlanmıştır. 
Kampanya süresince, 37 bin ton ürün alımı yapılmış, bunun kar-
şılığında brüt 187 milyon TL bedel oluşmuştur. Ürün bedellerinin 
yüzde 60’ı hasat döneminde peşin ödenirken, kalan yüzde 40’lık 
kısmı 19 Şubat’ta üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış ve üreti-
cilerimize borcumuz kalmamıştır. Her ne kadar geçmiş dönemde 
olsa da Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan 2007 yılında alı-
nan 60 milyon TL kredi borcu halen taksitler halinde ödenme-
sine rağmen, Marmarabirlik ürün bedellerini bir lira dahi kredi 
kullanmadan kendi öz kaynakları ile ödeyen bir kurum haline gel-
miştir. Bu başarıda, başta Birlik Yönetim Kurulu üyelerim olmak 
üzere, idari kadromuz, kooperatiflerimiz, siz değerli ortaklarımız 
ve çalışanlarımızın katkısı büyüktür.

Marmarabirlik’in 2009/2010 iş yılında net cirosu 177 milyon TL 
iken, 2014/2015 iş yılında bu rakam yüzde 77 artışla 314 milyon 
TL’ye ulaşmıştır. Artan satış rakamlarına paralel olarak son 5 
yılda bir kısmı Entegre Tesislere, bir kısmı kooperatiflere olmak 
üzere devam eden yatırımlarla birlikte yaklaşık 55 milyon TL’lik 
yatırım gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında Türkiye ekonomisi bir 
önceki yıla göre yüzde 4 büyürken, Marmarabirlik aynı dönemde 
yüzde 19 oranında büyüme göstermiştir. Bugün 49 ülkeye ihra-
cat yapan Marmarabirlik, zeytin ve zeytinyağı sektöründe 4. kez 
ihracat şampiyonu olmuştur. Marmarabirlik olarak hedefimiz, 
2016 yılında 350 milyon TL ciroya, 2018 yılında ise 50 bin ton 
satış ve 500 milyon TL net cirolara ulaşmaktır. Hedeflerimize 
ulaştıkça Marmarabirlik ürünlerinin girmediği hane, satılmadığı 
nokta kalmayacaktır. 
 Bütün bu gelişmeler ışığında, 20 Nisan 2016 tarihinde Başköy 
Entegre Tesislerimizde 2014-2015 Olağan Mali Genel Kurulumu-
zu 297 Birlik temsilcimizin katılımıyla birlik beraberlik coşkusu 
içinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu yıl hep birlikte Marma-
rabirlik’in kurulduğu tarihten bugüne kadar yapılan en huzurlu 
genel kurullardan birini yaşadık. Başta Birlik Yönetim Kurulu 
Üyelerim olmak üzere, kooperatif başkan ve yöneticilerine, 297 
delegemize ve Birlik çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşek-
kürlerimi sunuyorum. 
Genel Kurulumuzda bir kez daha gördük ki Marmarabirlik demek, 
“bir olmak”, “birlik olmak” demek. Bizler de satış rakamlarımızı 
artırmak amacıyla bu mesajı daha geniş kitlelerle paylaşmak için 
yeni reklam filmimizi hazırladık. Dalından soframıza kadar geçen 
tüm süreçlerde “birlik olmak” mesajı içeren reklam filmimiz, geç-
tiğimiz günlerde televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. 
Reklam kampanyamızın tüm Marmarabirlik camiasına hayırlı ol-
masını dilerim.

Kıymetli Ortaklarımız, 
Marmarabirlik, gücünü 32 bin ortağı ve 8 kooperatifinden almak-
ta olup, elde edilen başarı ekip ruhundan kaynaklanmaktadır. 
Sizlerle birlikte güvendik, inandık ve hep birlikte başardık. Kuru-
mun sahibi olan siz saygıdeğer ortaklarımızın alın terini kazanca 
dönüştürerek müreffeh bir gelecek inşa edebilmek için bundan 
sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Birlik olursak, birlikte olur-
sak, Marmarabirlik’i geleceğin aydınlık Türkiye’sinde, bugün ol-
duğu gibi yarın da zirveye taşımaya devam ederiz.

2016 yılının tüm üreticilerimiz için bereketli ve kazançlı geçmesi-
ni temenni eder, saygılar sunarım.

Marmarabirlik 
dünyaya örnek 
olacak

Doğal fermantasyon Uluslararası Zeytin Konseyi’nde
kabul görürse, Marmarabirlik ortakları kazançlı çıkacak.
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İbrahim MİNARECİ

Değerli Ortaklarımız,

Marmarabirlik, yurtiçi ve yurtdışı 
bayi toplantılarını 3-8 Mayıs ta-

rihlerinde Antalya’da gerçekleştirdi. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa, “Uyguladığımız 
satış politikaları ile ülke genelindeki 
sıkıntılı dönemleri başarılı bir şekilde 
yönetmekteyiz. Marmarabirlik, gücü-
nü 32 bin ortağı ve 8 kooperatifinden 
almakta olup, elde edilen başarı ekip 
ruhundan kaynaklanmaktadır. Önü-
müzdeki süreçte yaşanabilecek ola-
sı sıkıntıları da bayilerimizle birlikte 
aşacağımıza inancımız tamdır. Bu ne-
denle yeni reklam filmimizi dalından 
soframıza kadar geçen tüm süreçler-
de ‘bir olma’, ‘birlik olma’ mesajı vere-
cek şekilde hazırladık. Kampanyamız, 

sosyal medyada da #birlikolursak 
hashtag’i ile yer alıyor” diye konuştu.

“BİRLİK OLURSAK HEDEFE ULAŞIRIZ”
Bayilerine “iş ortaklarımız” şeklinde 
seslenen Başkan Asa, “Marmarabirlik 
olarak bütün illerin yerel zincir mar-
ketlerinde var olmak için bayilerimi-
ze her türlü desteği vermeye hazırız. 
Ayrıca Marmarabirlik ürünlerinin 
tüketiciye en hızlı ve en kolay şe-
kilde ulaşmasını sağlamak amacıyla 
önümüzdeki yıllarda her ilde Mar-
marabirlik ürünlerinin sunulacağı 
franchising mağazalar açmayı plan-
lamaktayız. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da birlik olursak 
hedeflerimize ulaşırız” ifadelerini 
kullandı.

Marmarabirlik’in Olive 
Home markasıyla piya-
saya sunduğu organik 
zeytin ve zeytinyağı 
tüketicinin beğenisini 
kazandı. Doğal ve sağ-
lıklı yöntemlerle üretim 
yapan Marmarabirlik’in 
“Olive Home” marka-
sıyla piyasaya sunduğu 
organik zeytin ve zey-
tinyağı, tüketiciden tam 
not aldı. Bugüne kadar 
tüm üretim süreçlerin-
de doğal fermantasyon 
gerçekleştiren Marma-
rabirlik, geçtiğimiz yıl 
ilk kez organik zeytin 
ve zeytinyağını da ürün 
gamına ekleyerek, 81 
ilde tüketiciye sundu.
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hida-
met Asa, yaklaşık 200 
ton organik zeytin ve 
zeytinyağının yepyeni 
bir marka ve ambalaj 
tasarımı ile tüketiciye 
sunulduğunu belirte-

rek, “Hedefimiz organik 
ürün pazarında yer ala-
rak bu yöndeki talepleri 
karşılamak ve sektör-
deki liderliğimizi organik 
ürün pazarına da taşı-
mak. Bu amaçla ürünleri-
mizde fark yaratmak için 
yeni markamızla yeni 
ambalajlarımızla tüke-
ticiye ulaşıyoruz. Olive 
Home markalı organik 
ürünlerimiz için sade-
ce cam ambalaj kullan-
dık. Organik sofralık 
zeytinlerimiz 81 ilde 
tüketiciye ulaşırken, 
organik zeytinya-
ğımız ise ilk etapta 
Marmarabirlik satış 
mağazalarında tü-
keticiyle buluşmaya 
başladı. Olive Home 
markalı organik ürün-
lerimizin tüketicinin 
beğenisini kazandığı-
na yönelik geri bildi-
rimler almaya başla-

dık. Önümüzdeki dönem 
de organik ürünlerimiz 
raflarda yer almaya de-
vam edecek” dedi. Asa, 
organik ürünlerin ihra-
catına yönelik çalışma 
yaptıklarını da sözleri-
ne ekledi. 

Marmarabirlik iş 
ortakları ile buluştu
Bayileriyle bir araya gelen Marmarabirlik, yeni reklam filmini “birlik ol-
mak” temasıyla görücüye çıkardı. Asa, “Bütün illerin yerel zincir mar-
ketlerinde var olmayı hedefliyoruz. Birlik olursak hedefe ulaşırız” dedi.

“Olive Home”markasına büyük ilgi

Geçtiğimiz nisan ayında Olağan Mali Genel Kurulumuzu, Mar-
marabirlik’in marka değerine ve kurumsal yapısına uygun 

bir şekilde gerçekleştirdik. 297 delegemizin tüm gündem mad-
delerini oybirliği ile onayladığı Genel Kurul’da, Marmarabirlik’in 
geleceğini inşa edecek önemli kararlar alındı. Genel Kurulumu-
zun üretici ortaklarımız için hayırlı olmasını diliyorum. 

Son yıllarda üretim ve satış rakamlarını artıran Birliğimiz, satış-
larını 24 bin tonlardan 37 bin tonlara çıkarmıştır. Özkaynak ve 
satış karlılığı ile Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasın-
da yer alan Marmarabirlik, üretici ortaklarına daha fazla kazanç 
sağlamak için satışlarını artırmak zorundadır. 

Dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi Marmarabir-
lik, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı satışlarını artırmak için tüke-
tici tercihlerini göz önüne alarak ürün yelpazesini genişletme 
kararı almıştır. Sofralık siyah zeytinde sektörün lideri olan Mar-
marabirlik, özellikle Avrupa’da etnik pazar dışındaki tüketicinin 
taleplerini karşılamak için yeşil zeytin ve zeytinyağında da söz 
sahibi olmayı hedeflemektedir. Bugüne kadar yer almadığımız 
pazarlarda var olabilmek için, Avrupa’daki tüketicinin damak 
tadına uygun ürünlerin, hiçbir yatırım yapılmaksızın İspanya 
ve Yunanistan’dan transit ticaret yoluyla temin edilmesi plan-
lanmaktadır. Marmarabirlik, transit ticaret kapsamında temin 
edeceği yeşil zeytin türevleri ve zeytinyağını, ihracat yaptığı 
49 ülkede satışa sunmayı planlamaktadır. Yeşil zeytin satışları-
nın artması, siyah zeytin satışlarımıza da olumlu yansıyacaktır. 
Ayrıca bu uygulama, Avrupa’da zeytinyağı satışlarımızı da ar-
tıracaktır. Transit ticaret kapsamında alınan zeytinyağı, AB ko-
taları nedeniyle ilave vergilerden doğan rekabet sıkıntısını or-
tadan kaldırarak, Marmarabirlik’e fiyat avantajı sağlayacaktır. 
Kısacası yeşil zeytin, etnik pazar dışındaki ulusal marketlerde 
elimizi güçlendirecek; zeytinyağı ise piyasa koşullarındaki fi-
yatlarla rekabet etme imkanı sağlayacaktır. Dolayısıyla Marma-
rabirlik’in bu ürünleri Avrupa’ya pazarlayacak olması, ciro ve 
karlılık hanemize artı yazarak, büyüme rakamlarımızı da olumlu 
yönde etkileyecektir. 

Değerli Ortaklarımız, 

Marmarabirlik bir yandan pazar payını artırmaya yönelik ça-
lışmalar yürütürken, diğer yandan da yeni yatırımlarına hız 
kesmeden devam etmektedir. Yeni yatırımlarla birlikte 31 bin 
500 tonlarda olan üretim kapasitesi 50 bin tonlara çıkmıştır. 
Bu yatırımlar kapsamında tüketiciye tek elle kullanım kolaylı-
ğı sağlayan katla yağla sos ambalajı üretilmiştir. Katla yağla 
sos, sektörde bir ilk olmasının yanı sıra, Türk Hava Yolları’nda 
milyonlarca yolcuya ulaşarak, aynı zamanda önemli bir tanıtım 
çalışması yapılmış olacaktır. 

Marmarabirlik, karlılığını artırmak için bu çalışmaları yürütür-
ken, kooperatiflerimizde de son dönemlerde özellikle kalite ve 
kalibraj kaymaları konusunda farkındalık oluştuğunu görmek-
teyiz. Bu konuda alınacak önlemler yine kooperatiflerimize ve 
ortaklarımıza fayda sağlayacaktır. Kooperatiflerimizin, Marma-
rabirlik’in ürün alım ve satış hedeflerini göz önüne alarak, kalite 
bazlı çalışma yapmaları ve önümüzdeki yıla hazırlıklı girmeleri 
gerekmektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan olumsuzluklara rağmen siz-
lerden aldığımız güçle, gösterdiğiniz özveri ve fedakarlıkla 
Marmarabirlik ürünleri, raflarda sürekliliğini artırmaya devam 
etmektedir. Önümüzdeki yıllarda da 32 bin ortağımız ve 8 ko-
operatifimizle güç birliği yaparak, Marmarabirlik’i daha büyük 
hedeflere hep birlikte ulaştıracağımıza inancımız tamdır.

Bereketli bir yıl geçirmenizi diliyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.
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İkinci markası MB ile bir 
yılda 17 milyon TL ciro-
ya ulaşan Marmarabir-
lik, 2016 yıl sonunda MB 
markasıyla 20 milyon TL 
ciroya ulaşmayı hedefli-
yor. Marmarabirlik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hida-
met Asa, piyasada ikinci 
bir güvenilir marka ihti-
yacından dolayı 2015 yı-
lında MB markalı ürünleri 
tüketiciye sunduklarını 
söyledi. Asa, MB markalı 
ürünlerin yurtiçi dağıtı-
mını Düzey Pazarlama 

ile yaptıklarını vurgula-
yarak, MB ürünlerinin 
bugün itibariyle ülke ge-
nelinde 40 ürün çeşidi ile 
toplam 26 bin perakende 
noktasında yer aldığını 
açıkladı. Yurtdışında ise 
bugüne kadar 22 bayi ve 
alıcıya MB markalı ürün 
sevkiyatı yapıldığını ifade 
eden Asa, yaklaşık 5 bin 
perakende noktasında 
MB ürünlerinin satışa su-
nulduğunu bildirdi. Baş-
kan Asa, ambalaj şekli ve 
tasarımıyla Marmarabir-
lik ürünlerinden ayrıştırı-

lan MB markalı ürünlerin 
tüketicilerin büyük be-
ğenisini kazandığını vur-
gulayarak, “Geçtiğimiz 
yıldan bu yana bir yılda 
MB markamızla yaptığı-
mız satışlarda yaklaşık 17 
milyon TL ciroya ulaştık. 
2016 yıl sonu hedefimiz 
ise 20 milyon TL ciroyu 
yakalamak” diye konuş-
tu. Marmarabirlik’in ikinci 
markası olan MB markalı 
ürünler, 1 Ocak 2015 tari-
hinde piyasaya sunmaya 
başlamıştı.

Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hida-

met Asa, ürün alım ve satış 

rakamlarını her geçen yıl 
daha da yukarılara taşıyan 
Marmarabirlik’in, piyasanın 
taleplerini karşılayabilmek 
için üretim kapasitesini ar-
tırmaya yönelik bir dizi ya-
tırım yaptığını söyledi. Asa, 
bu amaçla Başköy Entegre 
Tesisleri’nde başlayan yatı-
rım çalışmalarında sona ge-
lindiğini belirterek, “Üretim 
kapasitesinin artırılması ve 
tüketicinin küçük ambalajlı 
ürün talebinin karşılanabil-
mesi amacıyla bir yıldır de-
vam eden yeni yatırım çalış-
malarımız tamamlanmıştır. 

Yaklaşık 10 milyon TL’lik 
yatırımların tamamı, faa-
liyete geçmek üzere olup, 

yeni yatırımlarla birlikte 
Marmarabirlik’in toplam 
üretim kapasitesi, yıllık 30-
35 bin tonlar seviyesinden 
55 bin tonlara ulaşacaktır” 
diye konuştu. 

TEK PORSİYONLUK AMBALAJ
Yeni yatırımlar hakkında 
bilgi veren Asa, “Yeni zey-
tin ezmesi üretim tesisimiz-
de, tek porsiyonluk küvet 
ambalajlarda zeytin ezmesi 
üretilecek olup, bu ambalaj-
ların, başta otel, restoran ve 
kafeler gibi kahvaltı sektö-
ründe faaliyet gösteren ev 

dışı tüketim tesislerine ve-
rilmesi planlanmaktadır. Bu 
makine ile aynı zamanda 
tek kullanımlık sofralık zey-
tin de üretilecektir” dedi.

SEKTÖRDE İLK:
“KATLA YAĞLA SOS”

Başkan Asa, sektörde ilk kez 
üretilecek tek porsiyonluk 
zeytinyağı ve sos içeren kat-
la yağla ambalajı için yaklaşık 
1 milyon TL’lik yeni yatırım 
yapıldığını da belirterek, yeni 

ambalajın tüketiciye tek elle 

kullanım kolaylığı sağlayaca-
ğını kaydetti. Asa, “Yeni yatı-
rımlarımız ile birlikte vakum, 

teneke ambalaj, pet-cam, kuru 

sele gibi ürünler de birbirinden 

bağımsız alanlarda üretilecek-

tir. Bu yatırımlardaki asıl he-

defimiz, satışlarımızın artması 

nedeniyle artan talebi karşı-
layabilmek için Marmarabir-
lik ürünlerini farklı hatlarda 
aynı anda üreterek verimi ar-
tırmak ve yüksek standartlar-
da üretim gerçekleştirmek-
tir” ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hida-

met Asa, “Yıl sonundaki 
350 milyon TL’lik ciro 
hedefimize emin adım-
larla ilerliyoruz. Hedefe 
ulaştıkça, Marmarabir-
lik ürünlerinin girmediği 
hane, satılmadığı nokta 
kalmayacaktır” dedi. Asa, 
2015 yılında Türkiye eko-
nomisinde bir önceki yıla 
göre yüzde 4 büyüme 
gerçekleşirken, Marma-

rabirlik’in yüzde 19 ora-
nında büyüdüğünü, son 
5 yılda ise yüzde 77 bü-
yüme gerçekleştirdiğini 
açıkladı. 

YENİ REKLAM FİLMİ
YAYINA GİRDİ
Başkan Asa, bu yıl ülke 
genelinde yaşanan bazı 
olumsuzluklar sebebiyle 
birçok sektörde olduğu 
gibi gıda sektöründe de 
sıkıntılar yaşandığına işa-
ret ederek, Marmarabir-
lik’in planlı satış politika-
ları ile bu süreci başarıyla 
yönettiğini kaydetti. Asa, 
piyasalarda ramazan ha-
reketliliğinin yeni yeni 
başladığını ifade ederek, 
Marmarabirlik’in #bir-
likolursak temalı yeni 
reklam filminin de tele-
vizyon kanallarında ya-
yınlanmaya başladığını 
ve reklam filminin izleyi-
cilerin büyük beğenisini 
kazandığını bildirdi. Bil-
dirdi. Asa, “Belirlediği-
miz satış stratejileri çer-
çevesinde, iş yılı bazında 
ilk 5 ayda 147 milyon 
TL’lik satış rakamına 
ulaştık. Nisan-mayıs-ha-
ziran aylarında 10 bin 
tonluk satış rakamına 
ulaşmayı hedefliyoruz. 

Yıl sonu hedefimiz 350 
milyon TL ciroya, 2018 yı-
lında ise 50 bin ton ürün 
satışı ve 500 milyon TL 
ciroya ulaşmak” diye ko-
nuştu.

EDT PAZARINI
GENİŞLETECEĞİZ

Asa, “Önümüzdeki süreç-
te yerel zincir mağazala-
ra önem vermeye devam 
edeceğiz. Bunun yanı sıra 

ev dışı tüketim (EDT) 
olarak adlandırılan 
otel, restoran gibi 
yerlere yapılan satış-
ları artırmayı amaç-
lıyoruz. EDT pazarını 
genişletmek amacıyla 
bir yandan bayi sayı-
mızı artırırken, diğer 
yandan ürün portfö-
yümüzü genişletiyo-
ruz” dedi.

İHRACATTA HEDEF 
YENİ PAZARLAR
Marmarabirlik’in ih-
racat hedeflerini de 
değerlendiren Asa, 

şöyle devam etti: “2015 
yılı itibariyle Marmarabir-
lik’in ihracatı 6 bin ton-
lara ulaşmıştır. 2016 yılı 
sonunda ise ihracatımızı 
6 bin 500 tonlara taşı-
mayı hedefliyoruz. Etnik 
pazar dışındaki ulusal 
market raflarında olmak 
hedeflerimiz arasında 
yer alıyor. Aynı zaman-
da yurtdışında daha önce 
olmadığımız pazarlarda 
yer alabilmek için pazar 
çeşitlendirmesi yapıyo-
ruz. Japonya ve Dubai 
gibi alternatif pazarlara 
ulaşmaya çalışıyoruz. Kı-
sacası 6 kıtaya ihracat 
yaparak, Marmarabirlik’i 
bir dünya markası haline 
getirmeyi hedefliyoruz.” 

MB her geçen gün güçleniyor

Ambalajı küçülttü, 
hedefi büyüttü
Satış rakamları ile rekor kıran Marmarabirlik, 
yaklaşık 10 milyon TL’lik yeni makine yatırımını 
hayata geçiriyor. Yeni yatırımların ardından üre-
tim kapasitesi, yıllık 55 bin tonlara ulaşacak.

Kapasiteyi55 bintonlara taşıyor

Hedef 500
milyon TL ciro

Marmarabirlik, 5 ayda 147 milyon TL’lik satış rakamı-
na ulaştı. Asa, 2018 yılında 50 bin ton satış ve 500 
milyon TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.
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Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hida-

met Asa, Marmarabirlik’in 
satışlarını artırmak ve sür-
dürülebilir karlılık sağlamak 
amacıyla Ar-Ge faaliyetle-
rine büyük önem verdik-
lerini söyledi. 2010 yılında 
kurulan Ar-Ge departmanı-
nın bugüne kadar çikolatalı 
zeytin şekerinden soslu ye-
şil zeytine kadar tüketicinin 
beğenisini kazanan farklı 
ürünler geliştirdiğini anım-
satan Asa, “Son yıllarda bir-
liğimizin Ar-Ge faaliyetleri-
ne verdiği önem neticesinde 
geliştirdiği katma değerli ve 

inovatif ürün sayısında artış 
meydana gelmiştir. Bu du-
rum hem satışlarımıza hem 
de marka imajımıza olumlu 
katkı sağlamıştır. Bu bağ-
lamda önümüzdeki süreçte 
Marmarabirlik bünyesinde 
KOSGEB hibe kredilerinden 
faydalanmak üzere bir Ar-
Ge şirketi kurmayı hedefli-
yoruz” diye konuştu.

ORTAKLAR İÇİN
YENİ BİR KAZANÇ

Ar-Ge şirketi kurulmasına 
yönelik kararın 20 Nisan’da 
yapılan Marmarabirlik Ola-
ğan Genel Kurulu’nda alın-

dığını ifade eden Asa, şöyle 
devam etti: “KOSGEB’in la-
boratuar ve Ar-Ge’ye verdi-
ği destekler dikkate alınmış 
ve konu üzerinde araştır-
malar yapılmıştır. Kurulma-
sı planlanan anonim şirketi 
laboratuarının, zeytin ve 
zeytinyağı analizleri konu-
sunda ulusal ve uluslararası 
platformda akredite olması 
hedeflenmektedir. Akredi-
te laboratuarın, sektörde 
faaliyet gösteren diğer fir-
malara da hizmet vererek 
kazanç elde etmesi, ortakla-
rımızın geleceği için ayrıca 
önem taşımaktadır.”

Marmarabirlik Ar-Ge
şirketi kuruyor

Uzun süredir müca-
dele verdiği amansız 
hastalığa yenik dü-
şen Gemlik Koope-
ratifi Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet 
Besli, 61 yaşında ve-
fat etti. Geçtiğimiz 
25 Nisan’da sabaha 

karşı Umurbey’deki evinde hayata gözlerini 
yuman Besli, öğle namazını müteakip Umur-
bey Camii’nden kaldırılarak toprağa verildi. 
Birleştirici ve olumlu tavırları, üreticinin 
haklarını gözeten yöneticilik anlaşıyı ile 
Marmarabirlik camiası tarafından sevilen 
Besli’nin vefatı üreticileri yasa boğdu. 
Uzun yıllar Marmarabirlik’e hizmet veren 
Besli, 17 Şubat 2014 tarihinden bu yana 
Gemlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı’nı yürütmekteydi. 

İznik Kooperatifi Yö-
netim Kurulu Üyesi 
İsmail Yavaş’ın annesi 
Halise Yavaş 86 yaşın-
da hayatını kaybetti. 
Yavaş, ailesinin ve se-
venlerinin gözyaşlarıy-
la Çakırca Mahallesi’n-
den son yolculuğuna 
uğurlandı. Yavaş’ın 

cenazesi, öğle namazını müteakiben kılı-
nan cenaze namazının ardından Çakırca 
Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

Orhangazi Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Remzi Bayram’ın kayınpederi 
Ahmet Yıldız, 66 yaşında hayatını kaybet-
ti. Yıldız, ailesinin ve sevenlerinin gözyaş-
larıyla Narlıca Mahallesi’nden son yolcu-
luğuna uğurlandı. Yıldız’ın cenazesi, öğle 
namazını müteakiben kılınan cenaze na-
mazının ardından Narlıca Mahallesi Me-
zarlığı’na defnedildi.

Hayatını kaybeden Gemlik Kooperati-
fi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Besli’nin yerine düzenlenen olağa-
nüstü toplantıda Başkan Vekili İbra-
him Demir oybirliği ile başkan seçildi. 

Marmarabirlik Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa ve Yö-
netim Kurulu Üyesi 
Osman Bostancı’nın 
da katıldığı toplantı-
da, Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na De-
mir, Yönetim Kuru-
lu Üyeliği’ne yedek 
üyelerden Mehmet 

Palabıyık getirilirken, İbrahim De-
mir’den boşalan Başkan Vekilliği-
ne de Kadir Dinçer seçildi. Besli’nin 
çalışmalarının hiçbir zaman unu-

tulmayacağını ifade eden Başkan 
Asa, “Sayın Besli’yi kooperatifçiliğe 
yaptığı olumlu katkılardan dolayı 
rahmetle anıyor, adının ölümsüzleş-
tirilmesi için Gemlik Kooperatifimize 
önümüzdeki süreçte yeni sistemle 
yapılacak depolara ismini vererek 
Mehmet Besli adını yaşatmayı düşü-
nüyoruz” diye konuştu.
BAŞARILAR DİLİYORUM
Asa, Gemlik Kooperatifi’nin yeni Yö-
netim Kurulu Başkanı Demir’i de teb-
rik ederek, “Geçmiş dönemlerde ko-
operatif yönetim kurullarında görev 
yapan yeni Başkanımıza, 3 bin 800 

ortağı ile bir bütün olan Gemlik Koo-
peratifi’nin geleceğinin tesis edilme-
sinde başarılar diliyorum” dedi.
SORUMLULUĞUMUZUN
FARKINDAYIZ
Yeni Başkan Demir ise kooperatifçi-
liğe gönül verdiğini ve üretici ortak-
larla her zaman birlik ve beraberlik 
içinde olmayı hedeflediğini belirte-
rek, “Gemlik Kooperatifi’ni daha iyi 
yerlere taşıyabilmek için Yönetim 
Kurulumla birlikte Sayın Besli’den 
devraldığımız bayrağı daha da yu-
karılara taşıyacağımızı ortaklarımıza 
bildirmek isteriz” diye konuştu.

ÜRETİCİDEN
Ahmet KAYNAK

“Tarlan varsa içinde ol,
işin varsa başında ol”

Marmarabirlik’in acı günü Bayram ve Yavaş’ın acı kaybı

-Ahmet Kaynak kimdir? Kaç yıl-
dır zeytin üreticisisiniz? Hangi 
bölgede üretim yapıyorsunuz?
1949 İznik Elbeyli doğumlu, 
ilkokulu Elbeyli’de, ortao-
kulu İznik’te okumuş, 1967 
Bursa Ziraat Okulu, 1994 
Uludağ Üniversitesi Sera-
cılık Meslek Yüksekokulu 
mezunu, 16 dekar alanda 
60 yaşlarında 300 zeytin 
ağacı olan, çocukluğu zey-
tin ağaçlarının altında top-
rakla oynayarak, babasının 
yaptırdığı küçük çepinle 
zeytin diplerindeki otları 
çapalamakla geçen, tahsil 
ve memuriyet hayatında 
bile zeytin ağaçlarından ay-
rılamayan, tarımda huzuru 
bulan, üretici olmaktan son 
derece mutlu, yaz-kış de-
meden zamanının çoğunu 
arazide geçiren bir üretici-
yim. 

-Peki iyi ürün almanın püf nokta-
ları nelerdir?
“Tarlan varsa içinde ol, 
işin varsa başında ol” ata-
sözünü unutmamak lazım. 
Devamlı tarlasında vakit 
geçiren bir üretici, tarladaki 
eksikleri, sorunları görür ve 
zaman kaybetmeden mü-
dahale eder. Özellikle ürün-
de görülebilecek hastalık 
ve zararlılar söz konusu 
olduğunda anında müdaha-
le ederek, ürüne zarar gel-
mesini önleyebiliriz. Genel 
olarak birkaç teknik detay 
verecek olursak, doğru bu-
dama, tahlil neticesine göre 
gübreleme, mantarlara ve 
haşerelere karşı zamanın-
da ilaçlama ve son olarak 
ağacın durumuna göre ihti-
yaç halinde sulama şarttır.

-Kooperatifler üretici ve tüke-
tici açısından ne gibi çözümler 
sunuyor?
Bir üreticinin ekonomik ola-
rak en çok zorlandığı konu, 
gübre ve ilaç masraflarıdır. 
Marmarabirlik bir koopera-

tifler birliği olarak bizlere 
bu desteği sağlamaktadır. 
Üreticinin ikinci büyük sı-
kıntısı ise ürettiği ürünü 
satmaktır. Marmarabirlik, 
zeytin üreticisinin pazar-
lama sorununu çözen ve 
alacağını garanti gördüğü 
bir kuruluştur. Marmarabir-
lik aslında bir güç birliğidir. 
Tek başına bir üreticinin 
ulaşamayacağı pazarlara 
bu güç birliği ile ulaşmasını 
sağlayan bir kuruluştur.

-Sizce üretici ortaklarımıza dü-
şen görev ve sorumluluklar ne-
lerdir?
Üreticiye bu kadar imkan-
lar sunan bir birliğe üreti-
cinin de sahip çıkması ge-
rekir. Üreticilerimiz şunu 
hiç unutmasınlar; zeytin 
üreticilerinin geleceği Mar-
marabirlik’in yaşamasına 
bağlıdır. Eğer kooperatif 
ortakları kooperatiflerine 
sahip çıkar, ortaklık gö-
revlerini yerine getirerek 
bugün olduğu gibi bundan 
sonra da iyi niyetli, çalış-
kan, kooperatifçiliği bilen, 
piyasaları takip eden, ko-
operatif menfaatlerini ön 
planda tutan yöneticileri 
görev başına getirirlerse, 
Marmarabirlik’in geleceği-
nin çok parlak olacağını dü-
şünüyorum.

-Gelecekte nasıl bir Marmara-
birlik hayal ediyorsunuz? 
Geçmişle kıyasladığımızda 
Marmarabirlik bugün bir 
holding düzeyine ulaşmış 
olup, profesyonel şekilde 
yönetilmektedir. Bu da biz 
üreticilere gelecek açısından 
umut vermektedir. İnanıyo-
ruz ki Marmarabirlik, üreti-
cinin destekleriyle daha da 
büyüyecektir. Sadece biz 
değil, torunlarımız yok yılı 
yaşadığında bile Marmara-
birlik üreticinin sigortası olma-
ya devam edecektir.

Gemlik Kooperatifi’nin yeni başkanı İbrahim Demir

Başkan Asa, ortaklara daha fazla kazanç sağlamak amacıyla Marmarabirlik 
bünyesinde akredite laboratuarı olan bir Ar-Ge şirketi kurulacağını açıkladı.
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Hüseyin SARI
S.S.  6   Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı

Marmarabirlik 
dünya devleri

arasına girmiştir

Güçlü ortak hedefiy-
le üreticilerin ya-

nında olan Marmarabir-
lik,2015-2016 iş yılında 30 
bin 750 ortağa 33.8 mil-
yon TL tutarında gübre 
ve zirai ilaç kredi tahsisatı 
gerçekleştirdi.
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hida-
met Asa, 2010 yılından 
bu yana her yıl üreticiye 
gübre ve zirai ilaç deste-
ği verdiklerini belirterek, 
“2015-2016 iş yılında bir 
taraftan ürün bedeli öde-
meleri devam ederken, 

diğer taraftan bir sonraki 
yılın ürün bedellerinden 
kesilmek üzere toplam 
30 bin 750 aktif ortağa 
33.8 milyon TL kredi tah-
sisatında bulunduk. 30 
Aralık 2015 tarihi itibariy-
le ortaklarımızın gübre ve 
zirai ilaç ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere en düşük 
bin 100 TL limit belirlen-
miş olup, bugüne kadar 8 
bin 479 ortak 8,7 milyon 
TL kredi kullanmıştır. Or-
taklarımızın zirai ilaç ihti-
yaçları göz önüne bulun-
durularak, ilaveten 700 

TL kredi tahsisatı yapıl-
mış ve ayni kredi limiti 
en düşük bin 800 TL’ye 
çıkarılmıştır. 700 TL ek 
limitle birlikte toplam 
tahsisat miktarımız 55.4 
milyon TL’ye yükselmiş-
tir. Bu durum gösteriyor 
ki Marmarabirlik, güçlü 
ortak hedefiyle gerekti-
ğinde ortaklarına farklı 
imkanlar sunmaktadır. 
Ortaklarımızın da öde-
melerdeki olumlu tablo-
yu ve kredi tahsisatındaki 
destekleri göz önüne alarak 
kurumuna sahip çıkmalarını 
bekliyoruz” diye konuştu.

Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, “Yurtiçi ve yurtdı-
şındaki yeşil zeytin tale-
binin, ortaklarımız tara-
fından karşılanması için 
‘domat’ türü zeytin fida-
nına teşvik vereceğiz” 
dedi. Özellikle Avrupa’da 

ve diğer ülkelerde, yeşil 
zeytin satışının Marma-
rabirlik’e rekabet avan-
tajı sağlayacağını ifade 
eden Asa, “Sofralarda 
siyah zeytinin yanı sıra 
yeşil zeytin de aranır 
hale gelmiştir. 
Marmarabir-
lik olarak 
2010 yılın-
da ‘domat’ 
ve yeşil 
z e y t i n 
ç e ş i t l e r i 
ile başladı-
ğımız alım-
larımız, bugün 
itibariyle 2 bin tonlara 
ulaşmıştır. Dolayısıyla 
ileride piyasanın talep-
leri doğrultusunda, daha 
da artacağını düşün-
düğümüz yeşil zeytin 

alımlarımızı, koopera-
tif bölgelerimizdeki or-
taklarımızın yetiştirdiği 
ürünlerden karşılama-
yı hedeflemekteyiz. Bu 
amaçla ortaklarımıza, 
hiçbir bedel talep edil-

meden ve alım garan-
tili olarak, en az 

50 fidanın 
d ik i l eb i le -

ceği ala-
nın olması 
koşu luy-
la teknik 
uzmanlar 

t a r a f ı n -
dan dikim 

a lan lar ın ın 
incelenmesinin 

ardından, 2016 yılı kasım 
ile 2017 yılı mart ayları 
arasında, bir yaşın üze-
rinde, sertifikalı ‘domat’ 
zeytin fidanı dağıtıla-
caktır” diye konuştu.

Marmarabirlik, 1954 yılında Gemlik, Mudanya ve Erdek Ko-
operatiflerinin birleşerek kurdukları bir birliktir. Kurulduğu 

günden bu yana 8 kooperatifi ile güçlenerek, dünyanın en bü-
yük sofralık zeytin üreticisi durumuna gelmiştir. 
Zeytin şifadır. Tüm kutsal kitaplarda olduğu gibi Kuran’ı Ke-
rim’de de kutsal ve şifalı sayılan bir nimettir. Bunun en önemli 
nedeni ise zeytinin zoru sevmesi, en zor şartlarda bile yetişe-
bilmesidir. Buna rağmen gerek ülkemizde gerekse dünyada, 
rakip üreticilerle rekabet edebilmemiz için, gelişen teknolojik 
şartları kullanarak, talep edilen damak tadına uygun üretim 
yapmak zorunda olduğumuz yadsınamaz. Zeytin, zoru sevme-
sine ve gelişen teknolojik şartları geriden de olsa takip etmemi-
ze rağmen, bakım ve hasat açısından en emek yoğun ürünler-
den biridir. Zeytin emekçileri, elleri nasır tutmuş, çatlamış, 12 
ay gözünün bebeği gibi bakarak yetiştirdiği ürününü, kışın en 
zor şartlarında parmakları donarak tek tek toplayıp seçen, ka-
zandığı her kuruşu hak etmiş cefakar üreticilerdir. Bu yüzden, 
emeğe, alın terine saygı adına, aldığımız ürünleri en iyi şekilde 
değerlendirmek boynumuzun borcudur.
Geriye dönüp baktığımızda geçen 62 yılda üreticimizin tama-
men kendi çabası ile yetiştirdiği, baktığı, budadığı, gübrelediği, 
zararlı ve hastalıklarla mücadele ettiği süreç sonrasında, birli-
ğimiz bu ürünü işleyerek pazarlamaktadır. Tabii ki Marmara-
birlik’in bugüne kadar kat ettiği mesafe hiç de küçümsenecek 
bir emek karşılığı değildir. 2015 iş yılında yaklaşık 36.536.642 
kg ve 363.363.530,04 TL satışla dünyanın sofralık zeytin dev-
lerinden biri olmuştur. Son yıllarda zeytin türevleri işlemesin-
de, damak tadına uygun çeşitlenmeyi sağlamak adına yapılan 
çalışmalar gerçekten olumludur. Bunun dünya piyasalarında 
daha çok aranan bir marka olmak adına sürdürülmesi ve geliş-
tirilmesi gerçekten çok önemlidir.
Önümüzdeki süreçte en önemli konu ise üretici ortağımıza sa-
dece gübre ve ilaç desteği mantığı ile devam eden desteğin, 
daha bilimsel ve çağın gereklerine uygun hale getirilmesidir. 
Gelecek vizyonumuzun olmazsa olmazı, Marmarabirlik’i, iş-
lediğimiz ve pazara sunduğumuz ürünün sadece alıcısı duru-
mundan çıkararak, üretici ortaklarımıza, kooperatiflerimizin 
kapısına getirdikleri ürünün, ekiminden, yetiştirmesine ilaç-
lamasından, gübrelemesine, saklanmasına kadar her alanda 
bilimsel destek vererek daha kaliteli ürün alan ve işleyen bir 
yapıya kavuşturma zorunluluğudur. 20 Nisan 2016’da yapılan 
Genel Kurul’da bu vizyonu hayata geçirmek adına alınan ka-
rarların olumlu olduğu bir gerçektir. Bu noktada kaybedilen za-
manı telafi etmek için daha hızlı hareket etmemiz üreticimizin 
emeğine saygının bir gereğidir.
62 yıldır bu kuruma emek vermiş üreticimizin emeğini koru-
muş tüm yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu duy-
gularla ebediyete intikal etmiş tüm yöneticilerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Yönetim kurullarında görev alan tüm mesai 
arkadaşlarımıza ve gerek kooperatiflerimizde gerekse Marma-
rabirlik’te emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Ortaklarına 33.8 milyon 
TL tutarında gübre ve 
ilaç kredi tahsisatı ger-
çekleştiren Marmarabir-
lik, ortakların ihtiyacına 
göre 700 TL ilave kredi 
tahsisatı yaparak en dü-
şük kredi limitini bin 800 
TL’ye çıkardı.

Kredi limitleri artırıldıKredi limitleri artırıldı

En düşük 

kredi 

1.800 TL

Marmarabirlik,
ortaklarına hiçbir

bedel talep etmeden
alım garantili

“domat”zeytin fidanı
dağıtacak

Yeşil zeytine “ortak”çözüm

MARMARA ZEYTİN 
TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
Adına İmtiyaz Sahibi

İbrahim MİNARECİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Neslihan ONAT

Yönetim Yeri:
Marmarabirlik Genel Müdürlüğü

İzmir Karayolu 29. km. 
Başköy / BURSA

Tel: 0224 449 00 10 Pbx
www.marmarabirlik.com.tr

Tasarım ve Baskı:
REKLAMLAND

Üçevler Mh. Akva San. Sit.
78. Sk. No: 2P Nilüfer/BURSA

Tel: 0224 443 33 00
www.reklamland.com

Kooperatifler Genel Kurullarını tamamladı
Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatif, 
2014-2015 iş yılı Olağan Mali Genel 
Kurullarını tamamladı. Tüm koope-
ratiflerde büyük bir coşku ile ger-
çekleşen Genel Kurullarda, gündem 
maddelerinin tamamı oybirliği ile 
kabul edildi. Kooperatif ortaklarının 
büyük kısmının katılım gösterdiği 
Genel Kurullara, bir kez daha birlik 
beraberlik damga vurdu. Marmara-
birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hida-
met Asa, Marmarabirlik’e ve koope-
ratiflere, birlik beraberlik ve istikrar 
sayesinde huzur geldiğini belirterek, 
son 5 yılda ürün alımından satışlara, 
Ar-Ge’den ihracata kadar büyük bir 

ivme yakalandığını söyledi. 
Asa, “Marmarabirlik’in dünü 
ve bugününü karşılaştıra-
cak olursak, 2009 yılında 
Marmarabirlik’in öz kaynak-
ları 111 milyon TL iken, 2015 
yılı sonunda 265 milyon 
TL olarak yüzde 138 büyü-
müştür. Satıştan net ciro-
su 2009 yılında 170 milyon 
TL iken 2015 yılı sonunda 
314 milyon TL satış miktarı-
na ulaşılmıştır. Ayrıca aktif 
toplamı 201 milyon TL’den 395 mil-
yon TL’ye yükselmiştir. Kısaca Mar-
marabirlik, her geçen yıl büyüyen, 
yatırım yapan, ortaklarının ürün 

bedellerini kredi kullanmadan öde-
yen, hatta önümüzdeki yıllarda kar 
payı dağıtmayı hedefleyen bir ku-
rum haline gelmiştir” diye konuştu.

1 2
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Ergün SÜRÜCÜ
S.S. 6     Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi

Yönetim Kurulu Başkanı

İznik Kooperatifi
çevre dostudur

Zeytin karasuyu (salamura), sadece bi-
zim ülkemizde değil tüm dünyada arı-

tılması en zor ve en maliyetli atıklardandır. 
İlçemiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü verilerine göre, İznik’te yıllık zey-
tin rekoltesi 35 bin tondur. 10 bin tonunu 
kooperatifimiz değerlendirmekte, kalan 
25 bin ton kooperatif dışında değerlen-
dirilmektedir. Kooperatifimiz kendi üreti-
miyle ilgili atıkların arıtılması konusunda 
üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine 
getirmektedir. Kooperatifimiz tesislerinde 
üretim nedeniyle oluşan zeytin karasuyu, 
mevcut arıtma tesisimizde arıtılmakta, 
çevreye zararlı atık tahliyesi kesinlikle ya-
pılmamaktadır. Arıtma tesisimizde ortaya 
çıkan katı atıklar, atık bertaraf firmasına 
teslim edilmektedir. Arıtma sistemimiz 
2012 yılında revize edildikten sonra kapa-
sitesi 50 metreküp/gün (salamura) kapa-
siteye çıkarılmıştır. Kampanya döneminde 
bu rakamı 150 metreküp/gün’e çıkarabi-
liyoruz. Fiziksel, kimyasal, ileri Membran 
teknolojisi ve çamur bertarafı olmak üzere 
4 aşamalı bir arıtma sistemimiz mevcut-
tur. Ülke genelinde bu dört aşamayı kulla-
nan firma sayısının da çok fazla olmadığı 
bilinmektedir. Arıtma sitemlerinde bu dört 
aşamalı sistem genelde kullanılmaz fakat 
bizler salamura arıtmaktayız. Salamura 
suyunu dört aşamadan geçirmeden arıta-

mazsınız. Marmarabirlik olarak arıtmada 
ileri seviyede teknoloji kullanılmakta olup, 
mevcut arıtma tesisimizde arıttığımız 
suyu tarımsal sulamada dahi kullanmanız 
mümkündür. 
Kısaca kooperatifimiz, tüm üretim süreç-
lerinde çevreye duyarlı faaliyet gerçekleş-
tirmektedir. İznik Kooperatifimizin arıtma 
tesisi, ülkemizde ve dünyada örnek göste-
rilebilecek ender çevre dostu projeler ara-
sında yer almaktadır. Dolayısıyla Uluslara-
rası Zeytin Konseyi (UZK) İcra Direktörü 
Mustafa Sepetçi, geçtiğimiz aylarda bu ör-
nek çevre dostu projeyi dünyaya tanıtmak 
için özel bir çaba sarf edeceğini bildirmiş-
tir. Kooperatifimizin çevreye olan duyar-
lılığı ve bu konudaki örnek uygulamaları 
ortadadır. Marmarabirlik’in ve İznik Koo-
peratifi’nin çevre dostu uygulamalarının 
tamamı bilimsel verilere dayanmaktadır. 
Binlerce zeytin üreticisi ortağımızın sahibi 
olduğu, ilçemizin en büyük çiftçi kuruluşu 
olan İznik Kooperatifimiz, bugün olduğu 
gibi bundan sonra da çevre duyarlılığı ko-
nusunda gereken hassasiyeti göstermeye 
devam edecektir. 

Tüm sektör temsilcilerimizi de atıkların 
bertarafı konusunda Marmarabirlik gibi 
hareket etmeye ve çevreyi koruma nokta-
sında sorumlu davranmaya davet ediyor, 
saygılar sunuyorum.

Bursa ili zeytin bahçelerinde bazı zararlılar her yıl görül-
mekte ve önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. 

Zeytin güvesi (sap dibi), zeytin pamuklubiti (pamucak) ve 
zeytin halkalı leke hastalığı gibi zararlı ve hastalıklara karşı 
her yıl gerekli önlemler alınmalıdır. Diğer taraftan, zeytin 
sineği (takoz), zeytin fidan tırtılı (yeşil kurt), zeytin kara-
koşnili (karahastalık), zeytin kanseri ve son yıllarda sıkça 
görülen zeytin tomurcuk akarı da farklı yıllarda ve belirli 
bölgelerde zaman zaman zarar meydana getirmektedir. 
Bu geçici zararlıların her yıl popülasyon ve zarar düzeyle-
ri düzenli olarak izlenmeli ve gerekli görülürse mücadele 
edilmelidir. 
ANA ZARARLILAR arasında zeytin güvesi, yıl içinde üç nesil 
vermekte olup, yaprakta, çiçek tomurcuklarında ve mey-
velerde zarar meydana getirmektedir. İlkbaharda ilk yu-
murtalarını, açmamış çiçek tomurcuklarına bırakır ve ilk 
tırtıllar mayısın ilk haftalarında çıkış yapar. Çiçek tomur-
cuklarında beslenen güvenin ikinci nesli, mayıs sonu ile 
haziran başında çıkar. Yumurtalarını mercimek büyüklü-
ğündeki meyvelere bırakır. Yüksek güve yoğunluğunda ve 
az meyve bağlamanın olduğu yıllarda ilaçlamalar titizlikle 
yapılmazsa haziran ayında “karabiber dökümü” ve eylül 
ayında “olgun meyve” dökümü meydana gelir. Başarılı bir 
mücadele yürütmek için her bölgede farklı yükseklik ve 
yönlerde bulunan araziler için güvenin nisan içindeki çiçek 
ve mayıstaki meyve dölüne ait ilk güve çıkışları ve yumurta 
bırakma zamanları, cinsel çekici koku içeren güve tuzakları 
ve büyüteçler kullanılarak saptanmalıdır. Yumurtaların ilk 
bırakıldığı dönemde, yumurta öldürücü ilaçlar; larva çıkış-
larının yoğun olduğu zamanda ise larva öldürücü değme ve 
sistemik etkili ilaçlar kullanılmalıdır. Bu şekilde zararlının 
kurdu, tomurcuk içine veya meyve çekirdeğine girmeden 
ve zarar oluşturmadan elimine edilir. Zeytin pamuklubiti, 
kışı zeytin sürgünü koltuklarında geçirir ve nisan ayı baş-
larında zeytin gözlerinin uyandığı dönemde yumurtalarını 
gözlerin taç yapraklarına saklayarak bırakır. Yumurta açı-
lımları nisan ortasında yoğunlaşarak, çıkış yapan nimfler 
gözlerde ve tomurcuklarda beslenerek ve balımsı pamuklu 
bir madde salgılayarak çiçek tomurcuklarında zarara ne-
den olur. Mücadelede esas olan nimflerin yoğun ballı pa-
muk salgılamadığı ilk dönemlerinde ilaçlama yapmaktır. 
İlaçlama zamanı zeytin güvesi mücadelesinden yaklaşık 
2 hafta önce ve zeytin tomurcuklarının 3 boğuma ulaştığı 
fenolojik dönemdir. Halkalı leke hastalığı, yıl boyunca ağaç 
üzerinde canlı olarak bulunmaktadır. Bulaşma sporla olur 
ve spor uçuşu genellikle 18-20ºC ısının olduğu ilkbaharda 
mart ve nisan; sonbaharda eylül-ekim aylarındadır. Has-
talık 9ºC’nin altında ve 30ºC’nin üzerinde gelişemez. Bu 
hastalıkla mücadelede esas, hastalık etmenlerinin faaliyet 
gösterdiği yukarıdaki koşulların varlığında, bakırlı ilaçlarla 
hastalığın bitkiye girişini engellemek olmalıdır.
GEÇİCİ ZARALILAR arasında zeytin sinekleri kışı toprak altın-
da pupa döneminde geçirdikten sonra ağustos ayı ortası 
ve başında görülmeye başlar. Sinekler balımsı maddelerle 
beslendikten sonra yumurtalarını zeytin meyvesi içine bı-
rakır. Meyve etinde beslenen sinek kurtları meyveyi tah-
rip ederek dökümüne neden olur. Eylül ve ekim ayların-
da yoğun olmak üzere 2-3 nesil verir. Yıllara göre farklı 
zamanlarda ve sayılarda çıkış yapmaktadırlar. Bu nedenle 
her yıl temmuz ayında tuzaklar asılarak sinek çıkışlarının 
izlenmesi gerekir. Zararlıya karşı çekici yemlerle birlikte 
uygulanan ilaçlar veya tuzaklar kullanılmalıdır. Ayrıca son 
yıllarda kaolin kilinin, sineğin yumurta bırakmasını engel-
lediği ispatlanmıştır. Zeytin tomurcuk akarı, gözle ve hatta 
büyüteçle görülemeyecek kadar küçük bir akardır. Zarar-
lının aktif dönemleri zeytin tomurcuklarında nisan başında 
görülmekte ve haziran ayı ortalarına kadar çiçek tomur-
cuğu ve sonra da meyve üzerinde beslenmektedir. Çiçek 
tomurcuğunu kurutmakta ve meyvelerde deformasyona 
neden olmaktadır. Zararlının varlığı muayene edilmeli ve 
yüksek yoğunluğu bulunan bahçelerde nisanda pamucak 
mücadelesi ve haziranda güve mücadelesiyle birlikte ge-
çici ruhsata sahip abamectin veya kükürt ile yapılmalıdır.
MÜCADELEDE her ilaçlamada farklı etki mekanizmalı ilaçla-
rın kullanılması ve doğal yaşama uygun ilaçların öncelikli 
tercih edilmesi gerekmektedir. Kullanılacak ruhsatlı ilaçlar 
Bakanlığın resmi bir sitesi olan BKU Veri tabanı Programı 
(https://bku.tarim.gov.tr/) kullanılarak seçilebilir. Etkisi dü-
şük görülen ilaçların dozunun ve uygulama sayısının artı-
rılması yerine farklı etki mekanizmalı ilaçlar kullanılmalıdır. 

Üreticilerimize bol ürün ve kazançlar dilerim, saygılarımla. 
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