
Marmarabirlik’in 2020 hedefi;
45 bin ton ürün satmak

Son 10 yıldır büyüme ivmesini sürdüren 
Marmarabirlik, 2020 yılına güvenle ba-
kıyor. Sıkıntılı bir ürün alım kampanya 
dönemini geride bıraktıklarını bildiren 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Kuruma zarar verme-
den, üreticilerimizi de mağdur etme-
den, zorlukları aşmaya çalıştık” dedi. 

Geçmişte Marmarabirlik’e 
ürün veren bugün kazanıyor
İki yıldır Marmarabirlik’in piyasa koşul-
larının üzerinde bir fiyatla ürün alımı 
yaptığını belirten Başkan Asa, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Geçmişte ürününü 
tüccara verenler kazandığını zanne-
diyordu. Bugün ise geçmiş dönem-
lerde Marmarabirlik’e ürün veren 
üreticilerimiz kazanıyor. Üreticileri-

miz bütün ürününü Marmarabirlik’e 
vermek istemekte. Bu da ortaklarımı-
zın Marmarabirlik’e duyduğu güve-
nin ve memnuniyetin bir göstergesi-
dir. Hedefimiz; ortaklarımızın binbir 
zahmetle ürettikleri ürününe daha 
fazla değer kazandırmaktır.”

Marmarabirlik tarafından kg başı veri-
len desteklere de değinen Asa, “Üre-
ticilerimize verilen desteğin toplam 
miktarı 16 milyon 600 bin TL’dir. Bu 
miktar ile tesis veya çeşitli yatırımlar 
yapılabilirdi. Ama biz üreticimizin ya-
nında olmayı tercih ettik, üreticimize 
destek verdik. Bu da kooperatif ol-
manın gereğidir” değerlendirmesinde 
bulundu. Her zaman köklü çözüm üret-
meye çalıştıklarını belirten Asa şunları 

söyledi: “Marmarabirlik yıllık satış 
ortalaması 23 bin tonlar seviye-
sindeydi. Bugün 40 bin ton satış 
rakamlarına ulaştık. Marmarabir-
lik’in 2020 hedefi; 45 bin ton ürün 
satmak ve 700 milyon TL ciro’ya 
ulaşmaktır.” 

Bugünü değil, yarınları düşündük-
lerini ifade eden Başkan Asa, “Biz 
üreticimizin geleceğini düşünüyo-
ruz. Hem yurtiçinde hem de yurtdı-
şında satışlarımız artmakta ve her 
geçen gün daha da büyümekteyiz. 
Marmarabirlik büyüdükçe ortakla-
rımızın refah seviyesi de artacaktır. 
2023 yılı hedefimiz yılda en az 50 
bin ton ürün satmaktır” diyerek söz-
lerini tamamladı.

Kalite standartlarıyla sektörünün öncü 
kuruluşu Marmarabirlik’in ülkemizde ve 
dünya genelinde bilinirliğine vurgu ya-
pılan yeni reklam filmi görücüye çıktı. 
Üreticilerin ve Marmarabirlik çalışanla-
rının da rol aldığı reklam filminde “Ge-
liştik-büyüdük, çalıştık-başardık, tüm 
Türkiye’ye ve Dünyaya yayıldık” slo-
ganları ile ülkemizin doğusundan batı-
sına, kuzeyinden güneyine her bölgede 
Marmarabirlik ürünlerinin tercih edildiği 
teması işlendi.

10’DA
Yeni reklam 
filmine tam not

Son 10 yılda önemli projeleri hayata ge-
çiren Marmarabirlik, Uludağ Üniversitesi 
işbirliğiyle “KopOrganik” marka organik 
ve organomineral gübre üretimiyle bir ilke 
daha imza attı. Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Ürettiğimiz gübre, top-
rak düzenleyici ve besin elementleri 
kaynağıdır. Ortaklarımıza uygun ko-
şullarda gübre dağıtımıyla sübvanse 
etmeye devam ediyoruz” dedi.

2’DE
Organik gübre 
üretimine başlandı

Elazığ ve Malatya’da yaşanan ve 41 
vatandaşımızın hayatını kaybetmesine 
sebep olan deprem sonrası tüm Türkiye 
seferber oldu. 30 bin aktif ortağı bulu-
nan Marmarabirlik, bugüne kadar oldu-
ğu gibi üzerine düşen sorumluluğu yine 
yerine getirerek depremzede vatandaş-
larımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması 
için yardım elini uzattı.

8’DE
Marmarabirlik, 
Elazığ ve Malatya 
için seferber oldu

Yıl: 16 I Sayı: 35 I Haziran 2020 Üretici Kuruluşu, Dünyanın En Büyük Sofralık Siyah Zeytin Üreticisi

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Kovid 19 
salgınıyla birlikte yeni dünya düzeninde 
gıda ve tarımın çok daha önemli hale geldiğini belirten Bakan Varank, “Ko-
operatif markası olan Marmarabirlik’in geldiği nokta ülkemiz tarımsal 
üretimi açısından çok önemli ” dedi.

Marmarabirlik’ten 
Bakan Varank’a ziyaret 

9’DA

2019 yılında 39.500 ton ürün satışı ve 600 milyon TL ciroya ulaşan Marmarabirlik’in 2020 hedefi; 
%14’lük artışla 45 bin ton ürün satışı ve 700 milyon TL ciro. Bugünü değil yarını düşündüklerini 
ve 2023 yılı 1 milyar ciro hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Marmarabirlik büyüdükçe ortaklarımızın refah seviyesi de artacaktır” dedi.

4 Ürün bedellerinin
tamamı ödendi 9 Üreticiler, sahip oldukları 

kurumu gezdi
Ortaklara elektronik çipli
kimlik kartı5

2019
İHRACAT

ŞAMPİYONU
Marmarabirlik, kuruluşundan bu yana  
2019 yılında tarihinin en yüksek ihra-
cat rakamına ulaştı ve sektöründe 
6. kez ihracat şampiyonu oldu. 

56 ülkeye ihracat yapan Marmarabir-
lik, 2019 yılında kilogram olarak 7 bin 
200 ton ve döviz olarak 24 milyon do-
larlık ihracat gerçekleştirdi. 

Marmarabirlik, 
6. kez ihracat şampiyonu

Marmarabirlik’i ziyaret eden Ticaret Ba-
kanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Koopera-
tifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, 
“Marmarabirlik ülkemizde kooperatifçi-
liğe örnek olan bir kurumumuzdur. Ticaret Bakanlığı olarak koopera-
tifçiliğin yaygınlaştırılması için çok kapsamlı olarak çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” dedi.

Kooperatifçiliğin 
örnek kuruluşu

8’DE



2010 yılından bu yana üreticilerine 
gübre ve zirai ilaç desteği veren Mar-
marabirlik, hayvan gübresi ve organik 
maddelerle zenginleştirilmiş, toprak 
için son derece yararlı olan “KopOrga-
nik” ismi ile organik ve organomineral 
gübre üretimine başladı. 

Marmarabirlik AR-GE biriminin, TÜBİ-
TAK destekli Uludağ Üniversitesi Zira-
at Fakültesi işbirliği ile karşılıklı yürü-
tülen çalışmalar neticesinde projenin 
tamamlandığını belirten Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
“KopOrganik, Marmarabirlik mar-
kasıdır. Yaklaşık 3 yıldır üzerinde 
çalıştığımız bir projeydi. Amacımız; 
zeytin ağaçlarında verimi artırmak 
ve üretim maliyetlerini düşürmektir. 
Toz ve pelet formunda üretilen Orga-
nik ve Organomineral gübreye, üre-
ticilerimizden yoğun talepler gelmiş-
tir” diye konuştu.

Güney Marmara Bölgesi’nde zeytin 
bahçelerinde organik madde ve bitki 
besin elementlerinin yetersiz olduğunu 
belirten Hidamet Asa, “Proje, üretici-
lerimizi doğru gübreleme yapmaya 

teşvik etmek, aynı zamanda veri-
mi artırmak ve üretim maliyetlerini 
azaltmak amacıyla gerçekleştirilmiş-
tir. Organik gübrenin her yıl kulla-
nılması halinde zeytin bahçelerinde 
kimyasal gübre kullanımının azaltıl-
ması hedeflenmektedir” ifadelerini 
kullandı.

Organik gübrenin özellikleri hakkın-
da bilgi veren Asa, şunları söyledi: 
“KopOrganik gübre aerobik hijye-
nizasyon ilkelerine uygun olarak 
kompostlaştırma prosesine göre 
üretilmektedir. Üretimde herhangi 
bir kimyasal madde kullanılmamak-
tadır. Bu nedenle, kokusuz, koyu 
kahverengi veya siyah renklidir. Uy-
gulanan prosesin sonucu olarak hu-
mik asit içeriği çok yüksektir.” 

“KopOrganik” gübrenin ilk etapta 
Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerde 
satışa sunulduğunu kaydeden Hidamet 
Asa, “Gübrenin marka bilinirliğini ve 
satışını artırmayı hedefliyoruz. Or-
ganik ve organomineral gübrenin, 
piyasa koşullarının %30 altında bir 
fiyatla satışı yapıldı. Ayrıca üretici ta-

rafından toprakaltı kimyasal gübre-
ler olarak bilinen D.A.P, ÜRE ve buna 
benzer ürünler, kooperatiflerimizde 
piyasa koşullarının altında bir fiyatla 
satılırken, bakır WP formülasyonu, 
bordo bulamacı, bakır sülfat (gözta-

şı) ve diğer zirai ilaçların, geçtiğimiz 
yıl fiyatlarının %6-7 altında fiyatla 
ortaklarımıza satışı gerçekleştirildi. 
Yaptığımız bu çalışmalar, ortakları-
mızın girdi maliyetlerinin düşmesine 
katkı sağlayacaktır” dedi. 

Marmarabirlik’in gübre markası 
“KopOrganik”
Son 10 yılda önemli projeleri hayata geçiren Marmarabirlik, Ulu-
dağ Üniversitesi işbirliğiyle “KopOrganik” marka organik ve orga-
nomineral gübre üretimiyle bir ilke daha imza attı. 

Ortaklara 
62 milyon TL’lik 
kredi tahsisatı
Marmarabirlik, gübre ve zirai ilaç dağıtımında kullanmak 
üzere kooperatif ortaklarına 62 milyon TL kredi limiti tahsis 
etti. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
“Ortak başına tahsis edilen ayni kredi limiti 1.150,00 TL’den az 
olmayacaktır” dedi.

Marmarabirlik, zeytin ağaçlarının ba-
kımı ve üretimin arttırılmasına yöne-
lik ortaklarına, klasik kompoze güb-
re, organik, organomineral, leonardit 
ve yavaş salınımlı akıllı gübreler ile 
zirai ilaç dağıtımı yaptı. Marmara-
birlik, gübre ve zirai ilaç dağıtımın-
da kullanılmak üzere ortaklarına 14 
Şubat gününden itibaren ayni kredi 
desteği verdi.

2000’li yıllardan 2010 yılına kadar gübre 
dağıtımının yapılmadığını belirten Mar-
marabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hida-
met Asa, “2010 yılından bu yana üre-
ticilerimize gübre ve zirai ilaç desteği 
devam etmektedir. Bu kapsamda önü-
müzdeki hasat döneminde teslim ede-
cekleri ürün bedellerinden kesilmek 
üzere ortaklarımıza 62 milyon TL kredi 
limiti tahsis edilmiştir. Üreticilerimiz 

aldıkları gübre ve zirai ilacın bedelini 
2020 Aralık sonunda ürün bedelinden 
ödeyecek” dedi.

Hidamet Asa,“Gerçekçi rekolte be-
yannamesi veren, Birliğimizin ürün 
alım planı yapması hususunda katkı 
sağlayan ortaklarımızı teşvik etmek 
amacıyla, son 3 ürün alım döneminin 
her birinde rekolte beyanının %50’sini 
kooperatife teslim ederek taahhüdü-
nü yerine getiren ortaklara, yıl başı-
na 100,00 TL ilave kredi limiti tahsis 
edilmiştir. Görülüyor ki; kooperatifine 
ürün veren her zaman kazançlı” diye 
konuştu. Ortaklara ayni kredi konusunda 
her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını 
ve bu doğrultuda adımlar attıklarını kay-
deden Asa, “2018/2019 iş yılında kredi 
kullanan ve kredi borcunu 2020/2021 

iş yılına erteleyen ortaklarımıza da 
2019/2020 iş yılı için kredi limiti tahsis 
edildi. Ayrıca 2018/2019 iş yılında or-
taklığa tekrar giren üreticilerimize en 
az 1.150 TL kredi limiti tahsisi yapıldı” 
ifadelerini kullandı.

Gübreleme yapmanın önemine vurgu ya-
pan Hidamet Asa, “Üreticilerimizin bir 
sonraki yıl ürün alabilmesi için ağacı-
na bakması gerekiyor. Yapılan incele-
melerde zeytin ağaçlarının çok durgun 
olduğunu görüyoruz. Üreticilerimize 
ürün verimini arttırabilmeleri için güb-
re dağıtımı yaparak destek oluyoruz. 
Marmarabirlik, ortaklarına piyasa ko-
şullarının altında bir fiyatla gübre sa-
tışı yaparken, gübre satan diğer bayi-
lerin de fiyatlarını aşağı çekmesinde 
etkili oldu” diyerek sözlerini tamamladı.
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2020 yılının ilk satış temsilcileri toplan-
tısında Marmarabirlik’in satış politikaları 
masaya yatırıldı. 

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
Genel Müdür İsmail Acar, Genel Mü-
dür Yardımcıları Mehmet Ertaş ve Onur 
Cengiz, Satış ve Pazarlama Müdürü 
Tuncay Kural, İhracat Müdürü Onur 
Dağlı ve birim çalışanlarının katıldığı 

toplantıya tüm bölgelerde bulunan ge-
leneksel, ev dışı tüketim ve ulusal kanal 
bölge yöneticileri de katıldı.

2019 yılında gerçekleşen satışlar, bayi 
durumu, piyasa gerçekleri ve 2020 yılının 
planlaması ve hedeflerinin ortaya konul-
duğu toplantıda, ayrıca bölgesel olarak 
sahanın ve bayilerin sorunları ve çözüm 
önerileri de dile getirildi. Yapılacak yenilik-

ler hakkında karşılıklı görüş alış-verişinin 
de bulunulduğu toplantıda rakiplerin 
saha analizleri de yapıldı. Çalışma 
arkadaşlarına hitaben bir konuşma 
yapan Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, “2018 yılı Ara-
lık ayı yapılan değerlendirme top-
lantısında, 2019 yılında 40 bin ton 
satış yapmayı hedeflemiştik. Sene 
sonu itibariyla 39 bin 500 ton ürün 

satışı gerçekleşmiştir. Bütün eki-
bime teşekkür ederim. 2019/2020 
Ürün alım kampanyasında ortakla-
rımızdan 43 bin 500 ton ürün alımı 
gerçekleştirdik. Başarı grafiğimi-
zin yükselmesi üreticilerimize de 
olumlu yansımaktadır. Çünkü ne 
kadar çok satış yapabilirsek, ortak-
larımızdan o kadar fazla ürün alımı 
yapılacaktır” dedi. 

Tarihi satış rekoru ve 2020 planlaması
2019 yılında 39 bin 500 ton ürün satışı gerçekleştiren Marmarabirlik, 2020 yılı hedeflerini belirledi.

Değerli ortaklarımız;
2019/2020 iş yılı ürün alım kampan-
yası süresinde 85 bin ton rekolte be-
yanının geldiği son 10 yılın en zor 
kampanyasını geride bıraktık. Ürün 
alım kampanyasında 43 bin 500 ton 
ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Ürün 
bedellerinin %50’si peşin ödenirken, 
geri kalan kısmı da yapılan iki öde-
meyle tamamlanmıştır. Birlik Yöne-
tim Kurulumuz kararı doğrultusunda 
ortaklarımıza sıkıntılı dönemde ki-
logram başına 18-28 dane arasına 
0,50 TL, 29-38 dane arasına ise 0,25 
TL destek verilmiştir. Üreticilerimize 
verilen desteğin toplam miktarı 16 
milyon 600 bin TL’dir. Bu miktar ile 
tesis veya çeşitli yatırımlar yapılabi-
lirdi. Geçmişte olduğu gibi bu yıl da 
üreticimizin yanında olmayı tercih 
ederek alınan ürüne kg başına des-
tek verilmiştir.

Üreticisinin her zaman yanında olan 
Marmarabirlik, ürün bedeli ödemelerini 
erkene alarak ortaklarının yine yüzünü 
güldürmüştür. Bu doğrultuda ürün alım 
planı dahilinde kalan ürün bedelleri Ni-
san ayı sonunda yapılacak olmasına 
rağmen, 10 Nisan’a çekilerek toplamda 
100 milyon TL’lik bir ödeme yapılmıştır. 
Ortaklarımızın ürün alım planı dışında 
teslim ettiği kota fazlası ürün bedelleri 
ve kg başına verilen destek ödeme-
lerinin tamamı da 13 Mayıs Çarşam-
ba günü üreticilerimizin hesaplarına 
aktarılmıştır. Yapılan 27 milyon TL’lik bu 
son ödeme ile birlikte Marmarabirlik’in 
ortaklarına borcu kalmamıştır.

Kıymetli üreticilerimiz;
Üretimin en önemli girdilerinden olan 
gübre ve zirai ilaç için 2010 yılından 
bu yana düzenli bir şekilde destek ve-
rilmektedir. Ortaklarımızın bir sonra-
ki ürün alım kampanyasında teslim 
edeceği ürün bedellerinden kesilmek 
üzere 2019/2020 iş yılında 21 milyon 
TL’lik  gübre ve zirai ilaç dağıtımı ya-
pılmıştır. Dağıtımı yapılan zirai ilaç ve 
gübre, piyasa koşullarının altında bir 
fiyatla kâr etmeden verilirken, buradaki 
amacımız; üreticilerimizin girdi maliyet-
lerin düşürmek ve refah seviyelerini ar-
tırmaktır. 

Değerli üreticilerimiz;
Hem yurtiçinde hem de yurtdışında 
satışlarımız artmakta ve her geçen 
gün daha da büyümekteyiz. 2019 yı-
lında 40 bin ton satış rakamlarına ve 
600 milyon TL ciroya ulaştık. Marma-
rabirlik’in 2020 hedefi 45 bin ton ürün 
satmak ve 700 milyon TL ciro’ya ulaş-
maktır. Geleceğe güvenle bakabilme-

miz için ihracatımızı daha da artırmak 
zorunda olduğumuzu çok iyi biliyo-
ruz. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan 
Avustralya’ya 5 kıtada 56 ülkeye ih-
racat yapmaktayız. İhracatımızı 2019 
yılında 7 bin 200 tona taşıyarak Mar-
marabirlik tarihinin en yüksek ihracat 
miktarına ulaştık ve sektörümüzde 6. 
kez ihracat şampiyonu olduk. 2020 yılı 
hedefimiz; 8500 ton ihracat yapmaktır. 
2023 vizyon hedefimiz ise; 10 bin ton 
ihracat yapmak ve 30 milyon dolar dö-
viz girdisi sağlamaktır. Turquality Mar-
ka Destek Programı ile gücüne güç 
katan, marka bilinirliğini arttıran, ulus-
lararası pazarlarda satış ve pazarlama 
aksiyonunu sürekli geliştiren Marma-
rabirlik’in, bu hedeflere ulaşacak azmi 
de gücü de vardır. 

Kıymetli ortaklarımız;
Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak 
başta kurumumuzun ve ortaklarımı-
zın geleceğini düşünüyoruz. 2010’da 
göreve geldiğimiz günden bugüne 
değişim, dönüşüm ve planlı büyüme 
ilkesiyle yeni projeler bir bir hayata ge-
çirilmiştir. Tamamen kendi öz kaynak-
larımızla 135 milyon TL yatırım yapılır-
ken, ürün alım ve satış stratejilerinde 
de köklü değişimler yapılmış, kalite 
standartları yükseltilmiş, AR-GE çalış-
maları ile ürün yelpazesi genişletilmiş-
tir. Üretici ortaklarımızın refah seviye-
sini artırmak ve gelecek nesillere daha 
güçlü bir Marmarabirlik bırakabilmek 
için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla 
sürdürmekteyiz. Kooperatifler içinde 
örnek verilirken, ilk akla gelen Birliğin 
Marmarabirlik olması bizleri gururlan-
dırmakta, gelinen noktayı da iyi özet-
lemektedir.

Son 3 yılda üreticilerimizden 145 bin ton 
ürün alımı yapılırken, karşılığında üre-
ticilerimize tamamen kendi öz kaynak-
larımızla kredi kullanmadan 970 milyon 
TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Bu da 
Marmarabirlik’in mali gücünün bir gös-
tergesidir. Geçmişte yaşanan büyük sı-
kıntılar artık geride kalmıştır. Bugün or-
tağı olduğunuz bu kurum kâr etmekte, 
kârlılığını yatırıma dönüştürmekte, kâr 
payı dağıtmakta ve ürün alımlarını kre-
di kullanmadan kendi öz kaynaklarıyla 
yapmaktadır. Marmarabirlik’i ve ortakla-
rımızı daha güzel günlere taşımak için 
yapacak çok işimiz var. Bugünü değil 
geleceğimizi düşünüyoruz. Marmara-
birlik’in büyümesi ve geleceğe güvenle 
bakabilmesi için yatırımlarına hız kes-
meden devam etmesi gerekmektedir. 
Zeytin üretiminde sürdürebilirliği sağla-
yabilmek için, yeni projelerimizi hayata 
geçirmeyi hedefliyoruz.

Kıymetli ortaklarımız;
Marmarabirlik olarak ülkemizde de baş 
gösteren korona virüs salgını nedeniy-
le yaşanan olumsuzlukları ve oluşan 
karamsar havayı dağıtmak için önemli 
kararlar aldık. En üst seviyede tedbir-
lerle, kontrollü bir şekilde üretmeye de-
vam ettik. Yaşanan bu sıkıntılı ve zor 
dönemde Marmarabirlik ürünlerine zam 
yapmama kararı aldık. Ayrıca günümüz 
koşullarında büyük rağbet gören onli-
ne alışveriş konusunda önemli adımlar 
atarak tüketicilerimize e-marmarabir-
lik.com’dan “siz isteyin biz gönde-
relim” kampanyası başlattık. Yaşadı-
ğımız zor günlerin ardından ülke olarak 
normal hayatımıza dönmeye başladık. 
Bu vesile ile sağlıklı ve bereketli bir 
yıl diliyorum. 



Değerli ortaklarımız;
Ekim ayının son haftasında başlayan 
ve Ocak ayının ilk haftasında sona 
eren 2019/2020 ürün alım kampanya-
sında Marmarabirlik olarak ortakları-
mızdan 43 bin 500 ton ürün alımı ger-
çekleştirdik. Alınan ürün bedellerinin 
%50’sini ortaklarımıza peşin olarak 
ödedik. Kalan %50’lik kısmı ise kü-
resel salgına rağmen ürün alım kam-
panyası başında açıkladığımız ödeme 
takvimi içerisinde ödemiş olduk. 

2019/Aralık döneminde kamuoyuna 
yansıyan ve Çin’in Wuhan kentinden 
tüm Dünyaya yayılan virüs salgının 

yıkıcı etkileriyle baş etmek zorunda 
kaldık. Marmarabirlik de Mart ayından 
itibaren tüm firmalar gibi salgın tehdi-
dine karşı gerekli önlemlerini gecik-
meden almıştır. 

Marmarabirlik olarak virüs tehdidine 
karşı, çalışanların sağlığını korumak 
ve ürün arz zincirinin devamlılığını 
sağlamak adına çalışma koşulları de-
ğiştirilmiş ve hijyen konusunda önlem-
ler en üst seviyeye çıkarılarak, mesa-
iye devam edilmiştir. Birlik ve bağlı 
kooperatiflerimizdeki çalışanlarımızın 
gösterdiği fedakârlıklarla yurtiçinden 
ve yurtdışından gelen tüm talepler 
herhangi bir aksaklığa meydan ver-
meden zamanında karşılanmıştır. 
Bugün gelinen nokta itibariyle gerek 
yurtiçi gerekse yurtdışı satış planları-
mızda ve ciro hedeflerimizde herhangi 
bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

Dünya ekonomisi ile birlikte ülkemiz 
ekonomisinde de küresel virüs sal-
gınıyla mücadele sonrasında makro 
ekonomik veri akışı bizlere en kötüsü-
nün geride kalmakta olduğu sinyalini 
verse de ülkemiz ticaretinin, turizmin 
ve de küresel ticaretin kriz öncesi per-
formansına yaklaşmasının beklenen-
den çok daha fazla bir zaman alabile-
ceği düşünülmektedir.

Makro ekonomik verilere bakıldığın-
da; bugüne kadar on binlerce ortağı-

nın hakkını gözetip, kollayan ve aynı 
zamanda ortaklarının ve sofralık 
zeytin pazarının geleceğini düşün-
mek zorunda olan Birliğimiz; 2022/23 
stratejik iş planında öngördüğümüz 
büyüme planlarımıza bağlı kalarak, 
önümüzdeki dönemde; ürün alım po-
litikaları, sofralık zeytin pazarı, tüke-
tici tutum ve davranışı ile birlikte ürün 
ve pazara yönelik rekabetçi stratejisi-
ni de yeniden gözden geçirmektedir.

Marmarabirlik olarak, önümüzdeki 
yıllarda siz değerli ortaklarımızdan 
çok daha fazla ürünü almak, işlemek 
ve almış olduğumuz bu ürünleri yur-
tiçi ve yurtdışı pazarlarda ve özellikle 
de “yurtdışı etnik pazarın dışındaki 
pazarlarda” ülkemizin gururu olacak 
şekilde “küresel zeytin markası” olma 
yolundaki çalışmalarımızı sürdür-
mekteyiz.

Hepimizin bildiği gibi Marmarabirlik, 
yurtiçi pazarda ve yurtdışı etnik pa-
zarda, geçmişi ile birlikte köklü, ge-
leneksel ve zeytin ile özdeşleşmiş bir 
kurumdur. Yurtiçi ve yurtdışı pazarda 
gerek ürün kalite ve çeşitliliği, gerek-
se ambalaj zenginliği ile birlikte bili-
nirliği ve bulunurluğu en yüksek olan 
bir “markadır.” 

Yurtdışı ulusal zincir marketlere daha 
fazla Marmarabirlik markalı ürünleri-
miz ile girmek, girdiğimiz ürünler ile 

reyon ve raflarda daha fazla yer al-
mak ve de kalıcı olabilmek adına tüm 
çabalarımız ve çalışmalarımız devam 
etmektedir.

Değerli ortaklarımız, şunu bilmenizi is-
teriz ki; Marmarabirlik olarak, yurtiçi ve 
yurtdışındaki mevcut ve potansiyel tü-
keticilerimizin bugünkü ve yarınki ihti-
yaçlarını, taleplerini, beklentilerini ana-
liz ederek, anlayarak onlara en kaliteli 
ve en güvenli sofralık zeytini sunmanın 
haklı gururunu yaşamak için çalışma-
larımızı tüm hızıyla ile sürdürüyoruz.

Marmarabirlik olarak, siz değerli or-
taklarımızdan sürekli ve düzenli ürün 
almak, alınan ürünleri işlemek, amba-
lajlamak ve ulusal ve uluslararası pa-
zarlara sunmak için Marmarabirlik’in 
ekonomik ve mali yapısının çok güçlü 
olması şarttır. İşte bu güçlü ekonomik 
ve mali yapı ancak, siz değerli ortakla-
rımızın karşılıklı çabaları ve katkıları ile 
hep birlikte yapacağımız özverili çalış-
malara bağlıdır. Birlikte çalışacağız ve 
birlikte kazanacağız. Bu bağlamda, 
daha önce olduğu gibi bundan sonra 
da daha kararlı ve emin adımlar ile 
daha fazla ürün almaya, üretmeye, 
büyümeye ve ülkemiz için katma de-
ğeri çok daha yüksek ürünler üretme-
ye devam etmek dileklerim ile siz de-
ğerli üreticilerimize bereketli ürünler, 
sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. 
Sağlıcakla kalınız...

Ürün bedellerinin tamamı ödendi
2019/2020 ürün alım kampanyasında 43 bin 500 ton ürün alımı yapan Marmarabirlik’in ortaklarına borcu kalmadı. Nisan so-
nunda yapılacak olan ürün bedeli ödemelerini korona virüs sebebi ile öne alan ve 10 Nisan’da 100 milyon TL’lik ödeme yapan 
Marmarabirlik, ortaklarının ürün alım planı dışında teslim ettiği kota fazlası ürün bedelleri ve kilogram başına verilen destek 
ödemelerini de 13 Mayıs’ta gerçekleştirdi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa üretici ortakla-
ra da şu mesajı verdi: “Ürün alım 
planı dahilinde Nisan ayı sonun-
da yapılması planlanan 100 mil-
yon TL ürün bedeli ödemeleri-
ni  10 Nisan’a çekerek üreticimize 
destek olmaya çalıştık. Ortakla-
rımızın ürün alım planı dışında 

teslim ettiği kota fazlası ürün be-
delleri ve ortaklarımıza destek ol-
mak için kilogram başına verilen 
destek ödemelerinin tamamı üre-
ticilerimizin hesaplarına yatırıldı. 
13 Mayıs tarihinde gerçekleştiri-
len 27 milyon TL’lik bu ödeme ile 
ortaklarımıza olan borcun tamamı 
ödenmiş oldu. Bugüne kadar ürün 

bedeli ödemelerinde kurduğumuz 
sistem; önce ortaklardan ürün alımı 
yapılmakta, alınan ürün olgunlaştırıl-
makta, daha sonra satışı yapılmakta 
ve satışlardan elde edilen gelirle de 
ürün bedelleri kendi öz kaynakları-
mızla ödenmektedir. Satışlardan dö-
nüş ne kadar erken olursa ona göre 
ürün bedel ödemelerinin tarihi de 
erkene alınmaktadır. Bunun dışın-
da başka bir sistem yoktur. Sistem 
dışına çıkılması durumunda kurum 
kurum olmaktan çıkar”.

Kurumun geleceği açısından yatırım-
ların önemine de vurgu yapan Asa, 
“Ürün alabilmek için de koopera-
tiflere depolama tesisleri, enteg-
re  tesislerimize de yatırımlar ya-
pılmalıdır. Bunun yanında satışları 
artırmak için yurtiçi ve yurtdışında 
yeni satış ağları oluşturulmalı, ta-
nıtım ve reklam çalışmalarına daha 
da önem verilmelidir. 2010 yılın-
dan bugüne yaptığımız yatırımla-
rın olumlu dönüşlerini almaktayız.  
Büyümek ve ortaklarımızın refah 
seviyesini artırmak için yatırımla-
ra devam etmek zorundayız” diye 
konuştu.

Piyasa koşullarının altında bir fi-
yatla gübre ve zirai ilaç dağıtımının 
yapıldığını belirten Asa; “Ortak-
larımızın bir sonraki ürün alım 
kampanyasında teslim edece-
ği ürün bedellerinden kesilmek 
üzere 21 milyon TL’lik  gübre ve 
zirai ilaç dağıtımı yapılmış-
tır. Amacımız; üreticilerimizin 
girdi maliyetlerini düşürmek 
ve destek olmaktır. Ürün bedeli 
ödemelerinden sonra sıra firma-
lardan alınan gübre ve zirai ilaç 
bedellerini ödemeye gelmiştir” 
diyerek sözlerini tamamladı.



2010 yılından günümüze yaptığı ya-
tırımlar ile zeytin ve zeytinyağı sektö-
rünün lider markası haline gelen Mar-
marabirlik, teknolojik gelişmeleri de 
yakından takip ederek, bu alanda da 
kendini yeniliyor. Marmarabirlik’te IOS 
ve Android mobil uygulamaları yayını 
için tüm çalışmalar tamamlandı. 

Üretici ortak, iş ortağı ve diğer pay-
daşların işlemlerini telefon ve faks 
kullanmadan, zaman kaybına uğra-
madan, daha hızlı ve kolay bir şekilde 
birlik veya kooperatife gelmeden ger-
çekleştirmek amacı ile “Marmarabirlik 
Mobil Uygulama Sistemi” oluşturuldu. 
Sistem, Ağustos ayı içerisinde faaliye-
te geçilerek kullanıcılarının hizmetine 
açılacak. Bu sistem ile ihtiyaç duyulan 
tüm verilere anında ve en güncel şek-
liyle ulaşılması, yapılan bildirimlerden 
anlık olarak haberdar olunması, iş-
lemlerin online olarak tamamlanması, 
Birlik ve kooperatif ile iletişim ve etki-
leşim içinde olunması hedeflendi.

Marmarabirlik Mobil Uygulama Sis-
temi (MMUS) Kapsamında;
 
● Bildirimler yolu ile anlık olarak ge-
lişmelerden haberdar olunabilecek,
● Kimlik bilgileri görüntülenebilir ve 
doğrulama yapılabilir olacak,
● Hesap bilgileri ayrıntılı bir şekilde 
izlenebilecek,

● Sermaye, teslimat, rekolte ve 
tahsisat bilgileri takip edilebilecek,
● Tapu bilgileri izlenebilir olacak,
● Ürün ve kredi limitleri takip edi-
lebilecek,
● Teminata ilişkin bilgiler takip edi-
lebilir ve yönetilebilir olacak,
● Online sipariş verilebilir ve sipa-
riş durumu takip edilebilir olacak ve 
tüm bu işlemlerin çıktısı alınabile-
cek. 
 
Kullanıcılar, bu uygulamaya IOS 
(IPhone) telefonlar için AppSto-
re ve Android telefonlar için ise 
Google Play Store üzerinden “Mar-
marabirlik” yazarak veya www.mar-
marabirlik.com.tr sayfası üzerinden 
link ile uygulamaya ulaşabilecekler. 

Mobil uygulamaya giriş yapabilmek 
için, uygulama telefonlara yüklen-
dikten sonra üretici ortaklar, bağlı 
bulundukları kooperatif e-posta 
adresine, bayi ve diğer paydaşlar 
ise birlik e-posta adresine şifre 
talebi için e-posta gönderecek, böy-
lece en kısa sürede kayıt işlemleri 
tamamlanarak bilgiler ilgili taraflara 
iletilmesi sağlanacaktır. 

Birçok hizmetin verileceği uygu-
lama ile artık birçok iş ve işlemler 
online mobil olarak kolaylıkla yapı-
labilecek.

“Marmarabirlik 
Mobil Uygulama 
Sistemi” 

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa’nın büyük önem verdiği ve 
yakından takip ettiği proje kapsamında 
yeni kimlik kartları çipli oluşturulacak. 
Çalışmaları hâlen devam eden ortaklık 
bilgileri güncellemesinin ardından haya-
ta geçirilecek proje ile ortaklar ve Mar-
marabirlik için yeni bir dönemin kapıları 
açılacak. Elektronik çipli kimlik kartında; 
Ortağın Adı ve Soyadı, TC Kimlik No, 
Ortaklık Numarası, Ortaklık Merkezi, 
Kooperatifin Adres Bilgileri, Telefon 
Numarası ve Web adresi yer alacak.

Projenin hedefleri;
● Üretici ortak üzerinde aidiyet duygusu 
oluşturmak,
● Akıllı telefon kullanmayan ortaklar için 
alternatif bilgi kanalı oluşturarak bütün 
ortaklara ulaşmak,
● Başkasının adına yapılan teslimatla-
rın önüne geçmek,
● Ürün alımları “Ortak Kart” ile yapılacak 
olup, başkasının adına ürün teslimatı ya-
pılamayacak.

Kimlik kartının kullanım alanları
● Akıllı telefonu olmayan ortakların ürün 
limiti, Ayni Kredi Limiti, Rekolte, Ekstre 

ve Diğer Ortaklık Bilgileri ve Belgeleri 
Hakkında belirli yerlere bırakılacak ter-
minaller vasıtasıyla bilgi edinilmesinin 
sağlanması, 
● Kurulacak elektronik altyapı ile genel 
kurul işlemlerinin daha hızlı bir şekilde 
yapılması,
● Ürün alımlarında hatalı müstahsil 
makbuzu girişlerinin engellenmesi,
● Uzun vadede ise yapılacak anlaşma-
lar sonucu Marmarabirlik üretici kartı ile 
indirim sağlanması.

Teknolojik yatırımların önemine vurgu 
yapan Başkan Asa, “Teknoloji gelişi-
mi bu kadar hızlıyken, bu doğrultuda 
attığımız adımların ne kadar doğru 
ve birliğimiz için faydalı olduğu önü-
müzdeki yıllarda çok daha iyi görü-
lecektir. Rekabet gücünü artırmak, 
maliyetleri düşürmek, teslimat süre-
sini kısaltmak, ürün kalitesini uluslar 
arası standartlara uyumlu hale getir-
mek, esnek üretim sistemleri kurmak, 
uluslararası pazarlara entegre olmak 
ve değişen dünyaya adapte olabil-
mek için teknolojik yatırımlar kuru-
mumuz için hayati derecede önemli 
hale geldi” dedi.

Sektörünün öncü kuruluşlarından Marmarabirlik, her alanda 
büyüme ve gelişimini sürdürüyor. Birlik, ortak, bayiler ve di-
ğer paydaşlarına daha iyi hizmet verme adına, “Marmarabirlik 
Mobil Uygulama Sistemi”ni hayata geçiriyor. Yeni sistem sa-
yesinde ihtiyaç duyulan tüm verilere anında ulaşılması sağ-
lanırken, Marmarabirlik ile kooperatifler arasında iletişim ve 
etkileşim çok daha kolay hale gelecek.

fark yaratacak

Ortaklara elektronik 
çipli kimlik kartı

Ortaklık 
güncellemesi
Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerde “ortaklık bilgileri 
güncellemesi” yapılacak. 2014 yılında değişen Anasözleş-
me uyarınca, 2020 yılında gerçekleştirilecek “ortaklık bilgi 
güncellemesi”nin tamamlanması ile ortaklık kayıtlarının 
sağlıklı bir biçimde kooperatifte tutulması sağlanacak.
İçinde bulunduğumuz 2020 yılı içeri-
sinde  Marmarabirlik’e bağlı koopera-
tiflerde “ortaklık bilgileri güncellemesi” 
yapılacak. Güncelleme ile kayıtlı or-
takların sahip oldukları arazilerde zey-
tin üretimi yapılıp yapılmadığına dair 
bilgiler kayıt altına alınacak. 

Ortaklara kolaylık sağlamak amacıyla, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
yapılan protokol kapsamında üretici-
lerin üzerine kayıtlı bulunan arazilerin 
tapularına ilişkin bilgiler sistemden gö-
rüntülenebilecek ve çıktı olarak alına-
bilecek. Ortakların tapu kayıtları sor-
gulandığında üzerine kayıtlı “zeytinlik” 
yazan parsellerin olması durumunda, 
kendilerinden başka hiçbir belge is-
tenmeyecektir. Tapu ibraz edemeyen 
ortaklarımızdan, güncel haliyle kira 
sözleşmeleri talep edilecek. Burada-
ki amaç; uzun yıllar önce ortak olan 
üreticilerimizin bilgilerinin güncellen-
mesidir. Bu sayede rekolte beyanla-
rının sağlıklı bir şekilde alınması ve 
Marmarabirlik’in de gerçekçi bir ürün 
alım planı yapmasına katkı sağlanmış 

olacaktır. Bilgi güncellemesi için, birli-
ğe bağlı kooperatif ortakları, koopera-
tiflerince duyurulacak program dâhi-
linde öncellikle “E-devlet” üzerinden 
gerekli belge ve bilgileri toplayıp koo-
peratiflerine teslim etmeleri gerekiyor. 
Yapılacak çalışma ile çok daha verimli 
ve hızlı bir iletişim trafiği olacağını be-
lirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, “2014 yılında 
bakanlıkça değiştirilen Tarım Sa-
tış Kooperatifi Anasözleşmesinin 
Ortaklık Şartları başlıklı 14. mad-
denin d bendi “Kooperatife ortak-
lık şartlarının mevcudiyeti, sonu 
sıfır ile biten yıllarda denetlenir” 
hükmü gereğince, kooperatifleri-
miz tarafından, ortaklık şartlarının 
mevcudiyeti araştırılarak ortaklık 
bilgileri güncellenecektir. Yapıla-
cak işlemlerin 2020 yılı içerisinde 
tamamlanması öngörülmektedir. 
Birliğin dijital dönüşüm hedefleri 
doğrultusunda gerçekleştirilecek 
bu güncelleme ile birlikte birlik ve 
ortaklar için yeni bir dönemin kapı-
sı açılıyor” dedi.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve ortaklar 
için bu doğrultuda yeniliklere giden Marmarabirlik, “Üre-
tici Ortak Kimlik Kartı” projesini hayata geçirmek için gün 
sayıyor. Yeni kimlik kartları üreticilere büyük kolaylık sağ-
layacak ve farklı imkanları da beraberinde getirecek.



İlk olarak Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü Mehmet Zeki Adlı’yı ziyaret 
eden Asa, burada protokol anlaşma-
sına imza attı. Genel Müdürlük ile 

Marmarabirlik arasında imzalanan 
protokol ile Marmarabirlik ortakları-
nın işlerinin kolaylaştırılması hedef-
leniyor.

Hidamet Asa’nın ikinci durağı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi oldu. Başkan Asa 
TBMM’de Ak Parti Bursa Milletvekilli ve 
İnsan Hakları Komisyonu İnceleme Baş-
kanı Hakan Çavuşoğlu ile bir araya gel-
di. Bu önemli buluşmada AK Parti Bursa 
Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, 
Ahmet Kılıç ve Zafer Işık da hazır bulun-
du. Hakan Çavuşoğlu üreticinin kuruluşu 
Marmarabirlik’e bugüne kadar olduğu 

gibi bundan sonra da sahip çıkmaya de-
vam edeceklerini ifade ederken, Hidamet 
Asa, “Yatırım teşvik belgesi alınması 
ve hükümetimizin açıkladığı yatırım 
desteklerinden faydalanması konu-
sunda Sayın Milletvekilimiz Hakan Ça-
vuşoğlu Marmarabirlik’e destek ola-
caklarını ifade ettiler. Kendilerine ve 
vekillerimize Marmarabirlik’e verdikle-
ri değer için teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Bursa milletvekilleri ve Tapu - 
Kadastro Genel Müdürü ile bir araya geldi. 

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Entegre 
Tesislere giderek çalışanlara moral verdi. 

1976 yılında Edincik ve bağlı köylerdeki 
zeytin üreticilerine hizmet vermek için 
kurulan S.S. 775 sayılı Edincik Zeytin 
Satış Kooperatifimiz, bugün Balıkesir 
ilinin Bandırma, Gönen ve Manyas il-
çeleri ve Bursa İlinin Karacabey ilçesi 
ve bu ilçelere bağlı 74 mahalledeki top-
lam 2.831 ortağına hizmet vermektedir. 
Ülkemizde kooperatifçiliğin mihenk taşı 
olan Marmarabirlik, 32 bin ortağının 
her daim güvencesi ve sigortasıdır. Bü-
yüklerimizin yıllar önce kurdukları koo-
peratifler ve birliğimiz bugün 56 ülkeye 
ihracat yapan her yıl ihracat şampiyonu 
olan, kendi özkaynakları ile ürün alan, 
kendi gübresini üreten ve her yıl mil-
yonlarca lira yatırım yapabilen büyük 
bir güç haline gelmiştir. 

Değerli ortaklarımız;
2019-2020 iş yılı ürün alım kampan-
yasını geride bırakmış bulunmaktayız, 
Bu kampanyamızda 5.473 ton zeytin 
alımı gerçekleştirmiş olup toplamda 
ortaklarımıza 33 milyon TL. ödeme 
yapılmıştır. 

Göreve geldiğimiz günden itibaren 
yönetim kurulundaki arkadaşlarımla 
birlikte bize layık görülen görevi en iyi 

şekilde yapmak için gayret gösterdik ve 
göstermeye de devam ediyoruz.

2018-2019 iş yılında zeytin koymaya 
başladığımız yeni nesil C.T.P tanklı 
5.000 tonluk depomuz, imar çalışmaları 
devam eden yeni idari binamız, merkez 
alımlarımız haricindeki 5 mahallemizde 
yaptığımız zeytin alım merkezleri ve 
alım merkezi yapımına uygun olmayan 
mahallere yerleştirdiğimiz römorklu 
zeytin alım konteynırları, kantarımızın 
yenilenmesi, kullanım ömrünü tamam-
layan kamyon ve binek aracın değiş-
tirilmesinde, birlik başkanımız Sayın 
Hidamet Asa ve birlik yönetim kurulu 
üyelerinin destekleri için tüm Edincik 
Kooperatifi ortakları adına teşekkürü 
bir borç bilirim.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgınından ülkemiz de olumsuz yönde 
etkilenmiştir. Ortaklarımızdan ricam; 
kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı 
için maske takmaları ve sosyal mesa-
fe kurallarına uymaları. Hiçbir hastalık 
alacağımız önlemlerden daha güçlü 
değildir. 

Her koşulda kooperatifine sahip çıkan 
ortaklarımıza teşekkür eder, bugüne 
kadar yaptıklarımızın, bundan sonra 
yapacaklarımızın teminatı niteliğinde 
olduğunu bilmelerini isterim.

Asa, “Bu zor günleri 
birlikte aşacağız”

Başkan Asa’dan başkent ziyareti

Genel Müdür İsmail Acar, birim mü-
dürleri ve Öz Gıda İş Sendikası Bur-
sa Şube Başkanı Aytekin Kaya’nın da 
katıldığı Entegre Tesisleri ziyaretinde 
Asa, personele moral verdi ve taleple-
rini dinledi. “Bu zor günlerde göster-
diğiniz fedakarlığı unutmayacağız” 
diyen Başkan Asa şunları söyledi: “Ek-
meğini alın terinden çıkaran değerli 
çalışanlarımız; çok zor ve sıkıntılı 
günlerden geçiyoruz. Tüm dünya ve 
ülkemiz korona virüsü tehdidi altın-
da. Bu mücadeleye bazılarımız evde 
kalarak, bazılarımız da üreterek katkı 
sağlıyoruz. Marmarabirlik olarak vi-
rüs tehdidine karşı, çalışma koşulları 
ve hijyen konusunda önlemlerimizi 
en üst seviyeye çıkardık.” 

“Halkımızın yanındayız” diyerek 
sözlerine devam eden Asa, “Bazı ke-
simlerin bu zor dönemde fırsatçılık 
yaptıklarını görüyoruz. Böyle bir 

zihniyeti kınıyoruz. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu olarak bu dönemde 
ürünlerimize zam yapmama kara-
rı aldık. Yurtiçi ve yurtdışı ihtiyacını 
karşılayacak ürünümüz de var. Gün 
fırsatçılık yapma günü değil, korona 
virüsü ile mücadele etme ve halkımı-
za destek olma günüdür” dedi. 



2020 hedefi; 8 bin 500 ton ihracat

2010 yılından bu yana değişen misyonu ve 
vizyonu ile global bir marka olma yolunda 
emin adımlarla ilerleyen ve yurtdışı pazar 
payını sürekli artıran Marmarabirlik’in yurt-
dışı bayiler toplantısı 7-8 Mart tarihlerinde 
yapıldı. 

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve Birim Müdürlerinin 
ev sahipliğinde gerçekleşen bayiler top-
lantısında, iş ortakları zeytin ve zeytinyağı 
üretim aşamaları ve prosesleri hakkında 

bilgiler alırken, Entegre Tesisleri ve ürün-
lerin diğer markalarla mukayese bile edile-
meyeceğini de görmüş oldular.

Yapılan yıllık değerlendirme toplantısında 
Marmarabirlik’in ihracat politikaları tüm de-
tayları ile masaya yatırıldı. Marmarabirlik 
ihracat departmanınca hazırlanan sunum-
da Marmarabirlik’in ihracatta geldiği nokta, 
ürün çeşitliliği, yapılan yeni tesisler, AR-GE 
yatırımları ile ilgili bayilere ayrıntılı bilgiler 
verildi. Ayrıca yurtdışı bayiler toplantısın-
da iş ortaklarına, zeytin tüketim miktarları 
ve değişen tüketici alışkanlıkları, 2019 yılı 
satış verileri, 2020 yılında yapılması plan-
lanan yenilikler, yeni ürünlerin tanıtımı ile 
Turquality Marka Destek Programı’nın 
Marmarabirlik’e sağlayacağı faydalar an-
latıldı. Toplantıda, bayilerin piyasada kar-
şılaştıkları sorunlar dinlenirken, çözüm 
önerileri de belirlendi. 2019 yılında 7200 
ton ihracat yaparak Marmarabirlik’in tari-
hi bir rekora imza attığını belirten Başkan 
Hidamet Asa, iş ortaklarına teşekkür ettiği 
konuşmasında yeni hedefleri ile ilgili şunları 
söyledi: “Marmarabirlik 56 ülkeye ihracat 
yapmaktadır. 2020 yılında hedefimiz 60 
ülkeye ihracat gerçekleştirmek ve 8.500 
ton ihracat yapmaktır. 2023 vizyonu-
muzda ise hedefimiz 10.000 ton ihracat 

yapmak ve 30 milyon dolarlık döviz gir-
disi sağlamaktır. Bu hedeflere siz değer-
li iş ortaklarımızla birlikte ulaşacağımıza 
inancımız tamdır.”

Marmarabirlik’in geleceğinin ihracata bağlı 
olduğunu ve ekip çalışmasıyla bu başarıyı 
yakaladıklarını kaydeden Asa, “Bugüne 
kadar sizlerden gelen taleplere her za-
man olumlu yanıt verdik. Bahane üret-
medik, çözüm ürettik. Bundan sonraki 
dönemi meyvelerin toplanması ve bü-

yümenin gerçekleşeceği yıllar olarak 
görüyoruz. Önümüzdeki süreçte ya-
pacağımız çalışmalarla zeytin üretici-
sinin alın terinin ve emeğinin markası 
olan Marmarabirlik’i uluslararası pa-
zarlarda daha iyi yerlere sizlerle birlik-
te taşıyacağız” diye konuştu. Toplantının 
ardından bayilere katılım ve başarıların-
dan dolayı plaket verildi. 

Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Avustralya’ya 5 kıtada 56 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik’te yurtdışı bayiler toplantısı Bur-
sa’da yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “2019 yılını 7 bin 200 ton ihracat yaparak tarihi bir rekor ile kapattık, 2020 
yılında hedefimiz yeni ihracat rekoru yakalamak” dedi. 

Marmarabirlik 6. kez ihracat şampiyonu 
2010 yılından bu yana köklü değişim, dö-
nüşüm ve planlı büyüme hedefiyle ülke 
ekonomisine katkı sağlamaya devam 
eden Marmarabirlik’te Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, ihracat rakamla-
rıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Son 
10 yılda ihracatı arttırmak için önemli 
adımlar attıklarını ve başta Avrupa ül-
keleri olmak üzere yurtdışı pazar payını 
artırdıklarını kaydeden Asa; “2019 yılın-
da yurtdışı satışlarımızı 7 bin 200 tona 
taşıyarak, Marmarabirlik tarihinin en 
yüksek ihracat miktarına ulaştık ve 
sektörümüzde 6. kez ihracat şampiyo-
nu olduk” dedi. 

2020 yılında 8.500 ton ihracat hedefleri-
nin olduğunu belirten Asa; “2020 yılının 
ilk 5 ayında ihracatın beklenenin üze-
rinde rakamlarda gerçekleşmesi, öde-

melerin erkene alınmasına fayda sağ-
lamıştır. Yönetim Kurulu ve 30 bin aktif 
ortağımız adına, yurtdışı bayilerimize 
verdikleri desteklerden dolayı teşek-
kür ediyorum” dedi. “Marmarabirlik’i 
global bir marka haline getirmek için 
pazara yaptığımız yatırımların meyve-

lerini topluyoruz” diyen Asa sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ticaret Bakanımız Sa-
yın Ruhsar Pekcan’ın açıklamış oldu-
ğu ihracat hedefi doğrultusunda he-
defimize ilerliyoruz. Geleceğe güvenle 
bakabilmemiz için ihracatımızı her 
geçen yıl daha da arttırmak zorunda 
olduğumuzu çok iyi biliyoruz. 5 yıldır 
etnik ve etnik dışı pazara yatırım yap-
tık. Etnik pazarda büyümeyi sağladık, 
marka bilinirliğimiz ile birlikte satış-
larımızı arttırdık. Marmarabirlik, etnik 
dışı pazarda Almanya’da Lidl, Hol-
landa’da Albertheijn, Avusturalya’da 
Coles, Danimarka’da Danske, Güney 
Afrika’da Butcher Shop Grill, Kana-
da’da FreshCo, Ukrayna’da Auchen 
ve Novus, Bosna Hersek’te Bingo ve 
Marcetor gibi ulusal zincir mağazaları-
nın raflarında yerimizi aldık ve almaya 

devam ediyoruz. Bundan sonraki he-
defimiz etnik dışı pazar payımızı daha 
da yükseltmektir.” 

Turquality Marka Destek Programı ve 
AR-GE yatırımlarının önemine dikkat 
çeken Asa, “İhracatta yakaladığımız 
başarı tesadüf değildir. 2010 yılında 
kurduğumuz AR-GE birimi ve yapılan 
yatırımlarla ürün çeşitliliği arttırılmış, 
gerek etnik gerekse etnik dışı pazar-
da uygun damak tatları oluşturularak 
ürün çeşitliliği artırılmıştır. Marma-
rabirlik, Türkiye’de Turquality Marka 
Destek Programı’na dahil edilen ilk 
kooperatif olmuştur. Turquality Marka 
Destek Programı’na dahil edilmemizin 
verdiği moral ve motivasyon ile hede-
fimize ulaşacağımıza inanıyoruz” diye 
konuştu.

2019 yılında kilogram olarak 7 bin 200 ton ve 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ve kuruluşundan bu yana tarihinin en 
yüksek ihracat rakamına ulaşan Marmarabirlik, sektöründe 6. kez ihracat şampiyonu oldu.

2019
İHRACAT

ŞAMPİYONU



Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkârlar ve 
Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin 
Erkan, Marmarabirlik’i ziyaret etti. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel 
Müdür İsmail Acar tarafından karşılanan 
Erkan, Entegre Üretim Tesisleri’nde ince-
lemelerde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa’dan 
Marmarabirlik’in dünü ve bugünü hakkında 
bilgiler alan Erkan, kooperatifçiliğin önemi-
ne vurgu yaptı. Erkan; “Üreticiden tüketi-
ciye köprü vazifesi gören kooperatifler 
sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmada 
önemli rol oynamaktadır. Bakanlık ola-
rak amacımız; kooperatif ortaklarının 
bütün ihtiyaçlarının karşılanması, iç pa-
zarda satışlarının artması ve ihracatta 
daha fazla pay almalarını sağlamaktır. 

Ticaret Bakanlığı olarak gerek koope-
ratifçiliğin yaygınlaştırılması gerekse 
mevcut kooperatiflerimizin sıkıntılarını 
gidermek için çok kapsamlı olarak ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Marmarabirlik’in başarısının tesadüf olma-
dığını, planlı bir büyümenin olduğunu be-
lirten Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 
Genel Müdürü Necmettin Erkan, “Ortak-
larına sahip çıkan ve kalite standart-
larını her geçen gün daha da arttıran 
bir Marmarabirlik var. Marmarabirlik 
ülkemizde kooperatifçiliğin örnek ku-
ruluşlarından biri, adeta gözbebeğidir. 
Gerçekleştirdiğimiz Kooperatifçilik 
Fuarı’nda en dikkat çeken kurumların 
başında da Marmarabirlik geliyordu. 
Başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizin 
nezdinizde bir kez daha tüm ortakları 
ve çalışanlarınızı tebrik ediyorum” diye 
konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Hidamet Asa yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Marmarabirlik sayesin-
de kooperatifçiliğin ülkemizde yeniden 
bir umut haline gelmesi bizleri sevin-
dirmektedir. Göreve geldiğimiz gün-
den bugüne Marmarabirlik ile ortaklar 

arasında mesafe ortadan kaldırılmış, 
ortaklarımızın kuruma karşı güvensiz-
liği bitirilmiş ve güven tesis edilmiştir. 
Ticaret Bakanlığımızdan, arz fazlalığı-
nın olduğu yıllarda, ürün alımlarında 
kullanılmak üzere finans desteği sağ-
lanması durumunda, üreticilerimizin 

sıkıntıları minimum seviyeye inecek 
olup, Marmarabirlik’in gücüne de güç 
katacaktır. Ticaret Bakanlığı nezdinde 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünüzün 
düzenlediği Türkiye Kooperatifler Fuarı 
ile ülkemizde kooperatifçilik adına yeni 
bir vizyon oluşmuştur.” 

Marmarabirlik’i örnek gösterdi 
Marmarabirlik’i ziyaret eden Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan,“Marmara-
birlik ülkemizde kooperatifçiliğe örnek olan bir kurumumuzdur” dedi.

Ahmet Akın: “Marmarabirlik bir dünya markası” 

Elazığ ve Malatya’ya üretici desteği

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Marmarabirlik’i ziyaret etti. Yönetimi Kurulu Başkanı Hidamet Asa’dan kurumun son du-
rumu hakkında bilgi alan Akın, “Dünya Markası olan Marmarabirlik ne kadar büyürse zeytin üreticilerimiz de o kadar büyür ve 
ülke ekonomisine de katma değer sağlar” dedi.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketi sonrası afetzede vatandaşlarımıza yardım elini uzatan Marmarabirlik, bölgeye 2 yardım tırı gönderdi. 

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın 
Marmarabirlik’i ziyaret ederek, Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa ile biraraya 
geldi. Akın, Marmarabirlik ve zeytin üreti-
mi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde 
bulundu.

Ahmet Akın yaptığı açıklamada Marma-
rabirlik’in zeytin üreticisi ve ülke ekono-
misi için önemine değindi. Akın şunları 
söyledi: “Marka olmak kolay değil. Mar-
marabirlik Dünyanın en büyük sofralık 
siyah zeytin üreticisidir. Tarımsal üre-
tim anlamında ülkemizin önemli bir de-
ğeridir. Marmarabirlik Türkiye’de 500 
sanayi kuruluşu içersinde yer alıyor. 
Zeytin üreticisinin alın terinin emeğe 
dönüştüğü bir kurum. Marmarabirlik 
ne kadar büyürse, üretici de o kadar 
büyür ve refah seviyesi artar. Türki-

ye’de ilk defa sofralık zeytine kilogram 
başına 15 kuruşluk prim desteği ve-
rildi. Bunu memnuniyet ile karşıladık. 
Üreticimiz adına sofralık zeytine veri-
len prim desteğini önemsiyoruz. Prim 
desteğinin artırılması konusunda ilgili 
bakanlarımız ile görüşeceğiz. Zeytin 
üreticisinin sorunlarını ve gerekli çö-
züm önerilerini milletvekili arkadaşla-
rımızla hep birlikte görüşeceğiz.”

Marmarabirlik’in Balıkesir bölgesinde 
Erdek, Bandırma, Edincik, Marmara 
Adası için çok önemli olduğunu vurgu-
layan Akın, “Bölge üreticilerimizin so-
runlarını Marmarabirlik Başkanımıza 
ilettim. Açıkçası çok verimli geçen bir 
ziyaret oldu. Ayrıca Marmarabirlik’in 
gerek ekonomik, gerek ürün bazında, 
gerekse ihracat rakamları ile nereden 

nereye geldiğini Başkanımız verdikle-
ri bilgilerle çok iyi bir şekilde anlattı. 
Marmarabirlik’i başarılarından dolayı 
kutluyorum” diyerek sözlerini tamam-

ladı. Hidamet Asa, Ahmet Akın’a Mar-
marabirlik’e yapmış olduğu ziyaret için 
Yönetim Kurulu ve bölge üreticileri adına 
teşekkür etti.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan ve 41 vatan-
daşımızın hayatını kaybetmesine sebep 
olan deprem sonrası tüm Türkiye seferber 
oldu. Marmarabirlik - Kızılay Genel Merkez 
koordinasyonuyla deprem bölgesine zey-
tin ve türevlerini içeren 2 yardım tırı gön-
derdi. Ayrıca Marmarabirlik Elazığ bayisi 
Aydın İçkilli ve Malatya bayisi Özdemirler 
Gıda da bölgelerinde meydana gelen afet 
nedeniyle depremzedelere yardımda bu-
lundu.

“Tüm ülkemize geçmiş olsun” diyen 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 

Hidamet Asa, “Marmarabirlik ailesi ola-
rak, deprem felaketinde hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil 
şifalar diliyoruz. Elazığ ve Malatya’da 
yaşanan deprem sonrasında, halkımız 
tam anlamıyla kenetlenmiştir. Depre-
min acısını azaltmak, afet bölgesindeki 
kardeşlerimizin yaralarını sarmak için 
Marmarabirlik de her zaman olduğu 
gibi üzerine düşen görevi yapmıştır. 
Kardeşlerimizin acıları, acımızdır. Mar-
marabirlik 30 bin aktif ortağın değil, 
Türkiye’nin kuruluşudur” diye konuştu.



Kooperatif bölgelerinden gelen ortaklar zey-
tin ve zeytinyağının üretim aşamalarını ye-
rinde gördü. İznik merkez, Topkapı, Ömerli, 
İnikli, Boyalıca, Çakırca, Dırazali, Elbeyli, 
Göllüce, Derbent, Müşküle, Mustafalı ve Ta-
cir mahallelerinden gelen üreticiler Entegre 
Tesisleri’nde teneke kutu, cam, pet, vakum, 
kuru sele, ezme üretim ünitesini, zeytinyağı 
sıkım ve ambalajlama ünitesini ve hatlarını 
ve lisanslı depoyu gezerek bilgiler aldı. 

Ayrıca Genel Müdürlük konferans salonun-
da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantı-
larında Muhasebe Müdürü İlhan Bayram, 
Marmarabirlik’in dünü bugünü hakkında 
ayrıntılı bir sunum gerçekleştirirken, AR-GE 
Müdürü Mustafa Fındık Marmarabirlik tara-

fından üretilen KopOrganik gübre hakkın-
da zeytin üreticilerine bilgi verdi. 

“Marmarabirlik’in kapıları ortaklarımı-
za sonuna kadar açıktır. Her kooperatif 
bölgesindeki ortaklarımızın tesisleri-
mizi gezmesi görmesi gerekir” diyen 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, ürün alım kampanyası ve 
kurumun son durumu ile ilgili değerlendir-
melerde bulundu. Başkan Asa, “Kişiler 
gelip geçici, kalıcı olan kurumdur. Mar-
marabirlik’in kıymetini iyi bilmeliyiz. 
Yapılan hizmetler bazı kesimlerce basi-
te indirgenmek istenmektedir. Madem 
ki bu kadar basitti, 2010’dan önce niye 
yapılmadı?” şeklinde konuştu.

Ortaklar sahip oldukları kurumu gezdi
66 yıllık geçmişi ve 30 bin aktif ortağı ile ülke ekonomisine değer katmaya devam eden Marmarabirlik’te ortaklar sahip oldukları kuru-
mu gezip, görme fırsatı bulurken, zeytin ve zeytinyağının üretim aşamaları hakkında bilgi sahibi oldular. 

Kovid 19 salgınıyla birlikte yeni dünya 
düzeninde gıda ve tarımın çok daha 
önemli hale geldiğini belirten Bakan 
Varank, “Kooperatif markası olan 
Marmarabirlik’in geldiği nokta ül-
kemiz tarımsal üretimi açısından 
çok önemli. Kurumu daha da ileriye 
götürecek çalışmalar yapmalısınız. 
Sektörünün lokomotifi konumunda 
bulunan bu güzide kuruluşumuzun 
zeytin üreticileri için önemini çok 
iyi biliyoruz. İmkânlarınız ölçüsünde 
üreticilerinizden daha fazla zeytin 
alın. Hükümetimiz, üretici kuruluşu 
Marmarabirlik’e bundan önce oldu-
ğu gibi bundan sonra da destek ver-
meye devam edecektir. Ülkemizde 

tarımda teknolojiye daha çok yatırım 
yapılmalı. Bu sayede tarım alanların-
dan yüksek verim alınabilir” dedi. 

Marmarabirlik’ten 
Bakan Varank’a ziyaret
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Marmarabirlik Ge-
nel Müdürü İsmail Acar’ın da katıldığı ziyarette, Hidamet Asa Mar-
marabirlik’in faaliyet bölgesi, kooperatifler, ürün alımları, satış 
politikaları, ihracat ve sektör hakkında Bakan Varank’a bilgi verdi.

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Mar-
marabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar, 
Genel Müdürlük ve Entegre Tesisleri’nde 
çalışan kadın personele hediyelerini ve-
rerek Kadınlar Günü’nü kutladı. 

Kadınlar 
Günü 

unutulmadı

Marmara Adası Kooperatifinin 
Değerli Ortakları ve 
Marmarabirlik Ailesi,

2019 yılında seçilmiş olduğum S.S. 996 
Sayılı Marmara Adası Zeytin Tarım Sa-
tış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevimi Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşla-
rımla birlikte yürütmekteyim.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 
üreticilerimizle ve paydaşlarımızla yaptığı-
mız istişarelerle, bölgemizde zeytin üreti-
minin artması için çalışmalar yaptık. Birli-
ğimizin ürettiği Organik ve Organomineral 
gübrelerin tanıtımını Genel Müdürlüğü-
müzün desteği ile ilçemizde gerçekleştir-
dik. Bu gübreleri ortaklarımıza ulaştırarak 
yüksek bir satış rakamı elde ettik. Ortak-
larımızdan bu konuda çok güzel geri dö-
nüşler aldık. Gübrelerin zeytin üretimine 
katkısının olacağını düşünüyoruz. Zirai 
ilâç ve gübre temini hususunda daha önce 
yaşanılan (coğrafi konumumuz nedeniyle) 
sorunlar, Birliğimizin kendi ürettiği gübreler 
sayesinde çözülmüştür.

Son yıllarda kooperatifimizin aldığı zeytin 
rekoltesi yüksek olmasına karşın, teslimat 
aynı oranda olamamaktadır. Bunun en 
büyük sebeplerinden biri; zeytinliklerdeki 
bakımın istenen düzeyde yapılmamasıdır. 
Ortaklarımızın yaş ortalamalarının yüksek 
olması ve genç nüfusun büyük şehirlere 
göç etmesinden dolayı bu bakımlar yete-
rince yapılmamaktadır. Göreve geldiğimiz 
günden bugüne bu konuda birtakım çalış-
malar yaptık. Ortaklarımızın toprak ana-
lizlerini (ürün teslimlerinde tahsil edilmek 
üzere) yaptırarak zeytinliklerine yapılması 
gereken doğru mücadele için bilgilendir-
me sağladık. Konusunda uzman kişilerle 
ortaklarımızı bir araya getirerek toplantı-
lar ve seminerler düzenledik. Bu noktada 
çalışmalarımız devem etmektedir. İnşallah 
2020/2021 ürün alım kampanyasında iste-
diğimiz sonuçları iklim şartları da izin verir-
se alabileceğiz. 

Yönetim Kurulu olarak bu sıkıntıların çözü-
mü için çalışmalarımız devam etmektedir. 
Bu bağlamda Topağaç mahallemizdeki 
alım yerimizi merkezi alım yeri ile aynı se-
viyeye getirerek Genel Müdürlüğümüzün 
destekleri ile elektronik olarak yeniledik ve 
tadilatını gerçekleştirdik. Dünya çapında 
yaşanan pandemi dolayısı ile ortaklarımı-
zın tüm ürün alacaklarını Birliğimizin finans-
man desteği ile zamanından önce ödedik. 
Ortaklarımız ve Yönetim Kurulumuz adına 
Birliğimize çok teşekkür ediyoruz.

Kooperatifimiz yeterli düzeyde zeytin alımı 
gerçekleştiremediğinden zarar eden bir 
kooperatifti ancak Mart 2020 sonu itibari 
ile kâr eden bir kooperatif konumuna gel-
miştir. Bizlere bu konuda maddi ve manevi 
desteklerini esirgemeyen Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet ASA’ya 
ve Yönetim Kuruluna ekibim ve tüm Mar-
mara Adası Kooperatifi ortakları adına şük-
ranlarımı sunarım.
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İznik Kooperatifi faaliyet alanı içinde 
Pamukova İlçesi Hayrettin Köyü’n-
de ikamet etmekteyim. Yaklaşık 25 
yıllık kooperatif ortağıyım. Ortak nu-
maram 10854. Zeytin ile birlikte her 
türlü tarımsal üretim yapmaktayım. 
Marmarabirlik, zeytin üreticisinin can 
dostu diyebilirim. Özellikle son 10 yıl-
dır yapılan icraatlarla üreticinin yüzü 

güldü. Her bakımdan büyük atılım-
lar yapıldı. Bizim bir gözümüz zey-
tinliklerimizde, bir gözümüz de hep 
Marmarabirlik’te oldu. Çünkü emek 
verdiğimiz, soğuk sıcak demeden 
yetiştirmek için alın teri döktüğümüz 
ürünün değerini bulması biz üretici-
nin olmazsa olmazıdır. 

Üreticiler zeytininin hak ettiği değer-
den alınmasını ister. Çok şükür Birli-
ğimiz bizi 2010 yılından bu yana hiç 
mağdur etmedi, aksine refah seviye-
miz arttı. 2010 yılı öncesi ve sonrası 
arasında bana göre en büyük fark 
şu; belirsizlik ortadan kalktı, üretici-
si sıkıntı yaşayan, kurumsal olarak 
atılım yapamayan Marmarabirlik’in 
ayakları artık yere çok daha sağlam 
basıyor. Yatırımlar yapıldı, üretici-
den daha çok ürün alınıp satılmaya 
başlandı. Ürün ödemeleri açıklanan 
tarihlerden önce yapıldı. İlk kez kâr 
payı aldık. Şöyle gerilere gidiyorum. 
Havuzlarımızın kapasiteleri çok ye-

tersizdi. Kampanyanın açıldığı gibi 
kapandığı seneler gördük. Zeytin 
vermek binbir dert, çileydi. Eziyetli 
günlerdi. O sıralar bırakın Marmara-
birlik Başkanını ve Yönetim Kurulu 
üyelerini görmeyi, kooperatif başka-
nının ismini bile bilmiyorduk. Şimdi 
Genel Başkanımız köyümüze kadar 
geliyor. 

Marmarabirlik, üreticisini hiçbir za-
man tüccarın eline bırakmamıştır.
Verdiği fiyatlarla bize sahip çıkmıştır. 
Bir yıl yüksek fiyatla ürün satmayı 
düşünmek yerine geleceğimiz için, 
ortağı olduğumuz Marmarabirlik’e 
sahip çıkalım. Yapılan icraatlar da 
ortada. Yeni depolar yapıldı, havuz-
larımızın kapasiteleri arttı, destek-
ler arttı, ürün alımları kolaylaştırıldı, 
sosyal etkinliklerde kullanacağımız 
tesisler açıldı. Nereden nerelere 
geldiğimizi eskiler çok daha iyi bi-
lir. Şimdi marketlerde, bakkallarda, 
internette her yerde Marmarabirlik 

ürünü satılıyor. Televizyonlarda bi-
zim ürettiğimiz ürünün reklamları var. 
Ben izlerken keyif alıyorum, mutluluk 
duyuyorum. Üreticinin Birliğine olan 
güveni, aidiyet duygusu arttı. Bunlar 
güzel şeyler. 

Biz üreticiler için bir konu çok önem-
li. Üretici için en büyük yük, girdi 
maliyetleridir. Özellikle bu yükün 
fazlalığını gübre ve zirai ilaç giderle-
ri oluşturur. Bu konuda verilen des-
tekler bizleri çok rahatlattı. Ortaklara 
gübre ve zirai ilaç dağıtımında kulla-
nılmak üzere verilen ayni kredi mik-
tarları artması ile üretici rahatladı. 
Marmarabirlik’in ürettiği KopOrganik 
gübre sayesinde çok daha ucuza 
gübre alma imkanı elde ettik. Sözün 
özü; Marmarabirlik ailesinin bir ferdi 
olduğum için gerçekten gurur duyu-
yorum. Marmarabirlik Yönetim Ku-
ruluna, kooperatifimize ve Marmara-
birlik çalışanlarına teşekkür ederim.

Üreticilerin ve Marmarabirlik çalışanla-
rının da rol aldığı reklam filminde “Ge-
liştik- büyüdük, çalıştık-başardık, tüm 
Türkiye’ye ve Dünyaya yayıldık” slo-
ganları ile ülkemizin doğusundan batısı-
na, kuzeyinden güneyine her bölgesinde 
Marmarabirlik ürünlerinin tercih edildiği-
ne vurgu yapılıyor.

Reklam filminde ayrıca, Avrupa ülkele-
rinden, Amerika Birleşik Devletleri’ne, 
Ortadoğu ve Rusya’dan Avustralya’ya 
kadar Dünya’nın birçok ülkesinde Mar-
marabirlik ürünlerinin tercih edildiği farklı 
dillerle anlatılıyor. 2019 yılında 24 mil-
yon dolar tutarında 7 bin 200 ton ihracat 
gerçekleştirerek sektöründe 6. kez ihra-
cat şampiyonu olan Marmarabirlik, 2020 

yılında 8 bin 500 ton ihracat yapmayı 
hedefliyor.

‘On binlerce üreticinin güç birliği’ sloganı 
ile de Marmarabirlik’in bir kooperatif markası 
olduğunun ön plana çıkarıldığı reklam filmi 
ile ilgili açıklamada bulunan Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa şun-
ları söyledi: “Bu reklam filmi ile tarladaki 
üreticimizin alın terini ve işletmemizdeki 
çalışanlarımızın emeğini tüketicilerimizle 
buluşturmayı amaçladık. Ortaklarımız-
dan daha çok ürün alabilmek ve daha 
çok satabilmek için kapsamlı çalışmalar 
yürütüyor ve hedeflerimize doğru emin 
adımlarla yürüyoruz. Ramazan dönemin-
de yayınlanmaya başlanan yeni reklam 
filmi ile tüketicilerimize zeytini sevdirme-

yi, bilinirliğimizi ve satışlarımızı artırmayı, 
markamıza değer katmayı amaçladık. 
Yurtiçi ve yurtdışında satış ağımız her 

geçen gün daha da büyürken, reklam 
filmimiz bu zor dönemde satışlarımızın 
artmasına büyük katkı sağlayacaktır. ” 

Kalite standartlarıyla sektörünün öncü kuruluşu Marmarabirlik’in ülkemizde ve Dünya genelinde bilinirliğine vurgu yapılan yeni 
reklam filmi görücüye çıktı.

Yeni reklam filmi göz doldurdu

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başka-
nı Hidamet Asa’nın ev sahipliği yaptığı 
ziyaretlerde öğrenciler tesislere hay-
ran kaldı. 

Başköy’de bulunan entegre tesislerin-
de vakum ambalaj ünitesi, teneke kutu 
ambalaj ünitesi, ezme üretim ünitesi, 
lisanslı depo, zeytinyağı sıkım ve am-

balajlama ünitesini gezen öğrencile-
re, üretim aşamaları hakkında bilgiler 
verildi. Konuklara hitaben Genel Mü-
dürlük konferans salonunda kısa bir 
konuşma gerçekleştiren Başkan Hi-
damet Asa, “Dedeleriniz, babalarınız 
ve annelerinizin ortağı, sahibi ol-

duğu Marmarabirlik’e hoşgeldiniz. 
Kooperatifler üreticilerin sermaye-
lerini birleştirerek oluşturdukları 
güç birliğidir. Değerli çocuklar ge-
lecekte kooperatifçiliğe önem verin, 
sahip çıkın. Çünkü kooperatifçilik 
sizin geleceğinizdir” dedi. 

Marmarabirlik, üretici ortaklarının çocuklarına kapılarını açtı. Bu kapsamda Kadir Koyutürk İlkokulu ve Orhaniye İlkokulu öğrenci-
leri Marmarabirlik’i ziyaret etti. Etkinlikte minik öğrenciler zeytin ve zeytinyağının üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Üretici çocukları Marmarabirlik’e hayran kaldı 
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