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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hida-
met Asa, 15 Temmuz’dan sonra başladığı saha 
ziyaretleri kapsamında 51 ili ziyaret ederek, ba-
yileri ile tek tek buluştu. Bayiler ile pazarlama 
ve satış stratejilerini değerlendiren Asa, “He-
defimiz satışlarımızı daha da yukarılara taşı-
maktır” dedi. 

Marmarabirlik, gelecek nesillere zey-
tin tüketimi alışkanlığı kazandırmak 
amacıyla 8 kooperatif bölgesinde 25 
bin öğrenciye Pepee ambalajlı zeytin 
dağıtımı yaptı. Başkan Asa, “Amacımız 
geleceğimizin teminatı olan çocukları-
mıza zeytini sevdirmek” dedi. 

Marmarabirlik İSO 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu araştırmasına göre, 2015’de 
karlılıkta 150, öz kaynakta 182. sırada 
yer aldı. Üretimden satışlarda ise bir 
önceki yıla göre 36 basamak birden 
yükselerek 382. sıraya yerleşti. 

Marmarabirlik, zeytin ağaçlarının 
verimini artırmak ve üretim mali-
yetlerini azaltmak amacıyla Uludağ 
Üniversitesi işbirliğiyle organik güb-
re üretecek. TÜBİTAK tarafından 
onaylanan “Organik Zeytin Gübresi 
Projesi” tamamlandıktan sonra seri 
üretime geçilecek. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
2015 yılı ihracat şampiyonları lis-
tesinde bayrağı kaptırmayan Mar-
marabirlik, zeytin ve zeytinyağı 
sektöründe ipi göğüsleyerek 4. kez 
ihracat şampiyonu oldu. 

Marmarabirlik, dünya genelinde artan 
sağlıklı ürün trendine uygun olarak 
“Himalaya Tuzlu Yağlı Sele” adlı yeni 
ürününü piyasaya sundu. Rafta yerini 
alan ürün, tüketicinin beğenisini
kazandı. 

Başkan Asa kolları sıvadı yollara düştü 25 bin öğrenciye Pepee’li zeytin dağıtıldı

4’TE 5’TE

Zeytinin erken kararması ne-
deniyle ürün alımlarına 22 

Ekim’den itibaren başlayan Mar-
marabirlik, 2016-2017 ürün alım 
kampanyasında tavan fiyatı 180 
tane için 8,30 TL olarak belirler-
ken, taban fiyatı ise 410 tane için 
3 TL olarak karara bağladı. Yağ-
lık zeytin fiyatı ise 2,25 TL olarak 
belirlendi. Bir yandan olumsuz 
mevsim koşulları, diğer yandan 
zeytin sineği derken, bölgede re-

kolte bu yıl tahminlerin oldukça 
altında kaldı. Toplam 56 bin ton 
rekolte beyanı alınmasına rağ-
men yaklaşık iki ayda teslim edi-
len ürün miktarı 29,7 bine ulaştı. 
Öte yandan 15 Temmuz’un ardın-
dan ülke ekonomisinde yaşanan 
güvensizlik ortamı tüm sektörleri 
etkisi altına alırken, Marmarabir-
lik Yönetim Kurulu bu süreçte sa-
tışları artırmak için hiç vakit kay-
betmeden çalışmalara başladı. 

ÜRETİCİNİN SİGORTASI
Her koşulda üreticinin yanında 
olan Marmarabirlik, başarılı bir 
kriz yönetimi ile bu süreci de 
ortakların lehine çevirdi. Piya-
sa koşullarını göz önüne alarak 
ürün alım fiyatlarını büyük bir ti-
tizlikle belirleyen Marmarabirlik, 
önce 19 Kasım’dan itibaren alı-
nan ürün alım bedellerini peşin 
ödeme kararı aldı, ardından üre-
tici ortakların yıllardır dilinden 
düşürmediği “kar payının” müj-
desini verdi. Üreticinin sigorta-
sı Marmarabirlik, aldığı kararlar 
ve uyguladığı stratejilerle üreti-
cinin yanında olduğunu bir kez 
daha ortaya koydu. 

2015-2016 iş yılı sonunda ihra-
catta 6 bin 79 ton, toplamda 34 
bin ton satış gerçekleştirerek 
373 milyon TL ciroya ulaşan 
Marmarabirlik, 2017 yılında ya-
pılacak ilk genel kurulda alına-
cak kararın ardından ortaklarına 
kar payı dağıtacak. İş yılı sonu iti-
bariyle Marmarabirlik’in aktif bü-

yüklüğü 420 milyon TL, öz kay-
nakları ise 302 milyon TL’ye ulaştı.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, “Marmara-
birlik’in ürün satışından elde etmiş 
olduğu karlılık dolayısıyla 2017 yı-
lında yapılacak ilk genel kurulda 
alınacak karardan sonra ortakla-
rımıza kar payı dağıtmayı hedef-

liyoruz.Marmarabirlik’in 
2010 yılından bugüne kadar 
kaynaklarının düzenli kulla-
nılması ve özellikle popülist 
fiyat politikaları uygulanma-
masından dolayı güzel bir 
öz kaynak birikimimiz oldu 
ve bu öz kaynaklarımızı da 
yine ortaklar için kullanıyo-
ruz” diye konuştu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa, 19 Kasım’dan 
itibaren alınan ürün bedellerinin 
peşin ödeneceğini açıkladı. Asa, bu 
tarihten önce alınan ürün bedelleri-
nin yüzde 60’ının peşin ödendiğini, 
kalan yüzde 40’ının da kampanya 
bitiminde ödeneceğini bildirdi. Asa, 
bugüne kadar alınan 29,7 bin ton 
ürün karşılığında 79,3 milyon TL 
ödediklerini kaydetti.

Marmarabirlik üreticinin yanında
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Marmarabirlik, tavan fiyatı 8,30, taban fiyatı ise 3 TL olarak açıkladı. Mevsim koşulları rekolteyi beklen-
tinin altına düşürse de kampanyaya önce peşin ödeme, ardından kar payı müjdesi damga vurdu.
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Marmarabirlik kampanyayı 
8,30 liradan açtı

Marmarabirlik, 19 Kasım Cumartesi günün-
den itibaren teslim edilen ürün bedelle-

rinin tamamını peşin ödeme kararı aldı. Mar-
marabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, “Marmarabirlik, bu tarihten sonra alınan 
ürün bedeli ödemelerinin tamamını peşin 
ödeyerek bir ilki gerçekleştirecektir” dedi.
Asa, Marmarabirlik’te bugüne kadar ürün 
alım bedellerinin yüzde 60’ını peşin, yüzde 
40’ını kampanya bitiminde ödediklerini belir-
terek, 19 Kasım’dan itibaren alınan ürün be-
dellerinin tamamının peşin ödeneceğini açık-
ladı. Son 6 yıldır ürün bedeli ödemelerini 1 lira 
dahi kredi kullanmadan, Marmarabirlik’in öz 
kaynakları ile yaptıklarını anlatan Asa, Mar-
marabirlik’in peşin ödeme yapabilmesinin, öz 
kaynakların düzenli bir şekilde kullanılmasın-
dan kaynaklandığını vurguladı.

79,3 MİLYON TL ÖDENDİ
Başkan Asa, ürün alımlarının devam ettiği-
ni belirterek, “8 Aralık 2016 tarihi itibariyle 
toplam 132 milyon TL ürün bedeli karşılı-
ğında 29,7 bin ton ürün alımı yapılmıştır. 19 
Kasım’dan önce alınan ürünler için ortakla-
rımıza bugüne kadar toplam 79,3 milyon TL 
ödenmiştir” diye konuştu.

ESKİ BORÇLAR DA ÖDENİYOR
Marmarabirlik’in bir yandan ürün bedelleri-
ni öderken diğer yandan geçmiş döneme ait 
eski borçları da ödediğini vurgulayan Asa, 
“Marmarabirlik’in önceki döneme ait olan ve 
2007’de alınan 60 milyon TL Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kredisi 2013 yılında 
yapılandırılmış olup, halen taksitler halinde 
eski döneme ait borçları ödemeye de devam 
etmekteyiz” dedi.  
Ürün alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmede 
de bulunan Asa, “Marmarabirlik bu yıl yağlık 
zeytin fiyatları düşmesine rağmen geçtiği-
miz yılın ürün fiyatlarını muhafaza etmiştir. 
Bugün itibariyle piyasada Marmarabirlik’in 
alım fiyatlarının üzerinde bir ürün alımı ve sa-
tışı yapılmamaktadır. Marmarabirlik’in 50 bin 
tonluk ürün alımıyla özel sektörde yapılan 50 
tonluk ürün alımlarının mukayese edilmemesi 
gerekir. Geçmiş dönemlerde seçim kaygısıyla 
uygulanan popülist fiyat politikaları, kuruma 
çok büyük zararlar getirmiştir. Kaldı ki bugün 
de ürün alım fiyatları, piyasanın dinamikle-
ri göz önüne alınmadan belirlenirse telafisi 
mümkün olmayan büyük zararlar oluşturabi-
lir” ifadelerini kullandı.

KREDİSİZ ÖDEME
Asa, ürün bedeli ödemelerinde herhangi bir 
sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayarak, şun-
ları kaydetti: “Marmarabirlik’te son 6 yıldır 
ürün bedeli ödemeleri, 1 lira dahi kredi kul-
lanılmadan yapılmakta olup, bu yıl da ülke 
genelinde yaşanan olumsuz gelişmelere rağ-
men, ürün bedeli ödemeleri yine kredi kulla-
nılmadan Marmarabirlik’in öz kaynakları ile 
yapılmaktadır. 2010’dan önce zarar eden ve 
öz kaynakları eriyen Marmarabirlik, son 6 yıl-
dır hiç zarar etmemiştir. Oluşan karlılıkla bir-
likte ürün bedellerini neredeyse peşin ödeyen 
Marmarabirlik, zarar etmesi durumunda ala-
maz, satamaz ve ortaklara ürün bedellerini 
ödeyemez.”

Üreticiye peşin ödeme

Zeytinin erken kararması 
nedeniyle ürün alımlarına 

22 Ekim’den itibaren başlayan 
Marmarabirlik, 2016-2017 ürün 
alım fiyatlarını açıkladı. Alım 
kampanyasında tavan fiyat 180 
tane için 8,30 TL olarak belirle-
nirken, taban fiyat ise 410 tane 
için 3 TL olarak karara bağlan-
dı. Yağlık zeytin fiyatı ise 2,25 
TL olarak belirlendi. 
Marmarabirlik Yöne-
tim Kurulu Başka-
nı Hidamet Asa, 
kampanya kap-
samında 8 ko-
operatif bölge-
sindeki toplam 
25 bin ortaktan 
56 bin ton ürün 
beyanı alındığını 
bildirdi. Marmara-
birlik’in piyasa ko-
şullarını göz önüne 
alarak ürün fiyatlarını be-
lirlediğini söyleyen Asa, “15 
Temmuz sonrası satışlarda 
yaşanan olumsuzluklara rağ-
men Marmarabirlik ortakları-
nın yüzünü yine güldürmüş-
tür. Görev başına geldiğimiz 
günden bu yana ortaklarımıza 
verdiğimiz bütün sözleri har-
fiyen yerine getirdik. En ba-
şında üreticimiz bize güven-
sin demiştik, yine sözümüzü 
tuttuk” ifadelerini kullandı.

YAĞLIK ZEYTİNE 2,25 TL
Başkan Asa, 2015-2016 ürün 
alım kampanyasında ince ve 
orta taneli ürüne yüzde 74 ci-
varında zam yapıldığını anım-
satarak, bunun yağlık zeyti-
nin fiyatının 3,10 TL’ye kadar 
çıkmasından kaynaklandığına 
dikkat çekti. Bu yıl yağlık zey-
tin fiyatlarının ortalama 2 TL 
civarında olduğunu kaydeden 
Asa, “Biz bu yıl yine 2,25 fiyat 
açıklayarak üreticimizin yanın-

da olduk. Yağlık zeytin 
fiyatı, günün piyasa ko-
şullarında artabilir veya 
düşebilir. 2016-2017 
ürün alım kampanyası 
kapsamında baş barem 
fiyatımız ise 8,30 TL 
olup, taban fiyatımız da 
3 TL’dir. 410 taneden 
daha ince olan ürünler 

yağlık olarak alı-
nacaktır. Kam-

p a n y a n ı n 
baş lad ığ ı 
g ü n d e n 
bu yana 
f i y a t 
a r a ş -
t ı r m a s ı 
yapmak-

tayız. Do-
l a y ı s ı y l a 

açıkladığı-
mız fiyat-

ların piyasa koşullarının 
altında olmadığını çok iyi bil-
mekteyiz” şeklinde konuştu.

FİYATLARI ARZ-TALEP BELİRLİYOR
Başkan Asa, ürün alım fiyat-
larının piyasadaki arz talep 
dengesine göre oluştuğuna 
işaret ederek, şunları söyledi: 
“Marmarabirlik’in meşakkat-
li bir alım sistemi olmasından 
dolayı kilogram başına 2,5 olan 
üretim maliyeti, örneğin 8 TL 

olan taban fiyatta yüzde 30 
civarında olurken, 3 TL’ye al-
dığımız üründe yüzde 80’lere 
tekabül etmektedir. Bu maliyet 
hesabı göz önüne alındığında, 
gerek kooperatif bölgelerinde 
gerekse kuraklıktan dolayı di-
ğer bölgelerde ince ve orta ta-
neli ürün miktarı daha yüksek 
olduğu için, Marmarabirlik’in 
vereceği fiyat ne olursa olsun, 
genel olarak ince ve orta taneli 
üründe düşüş eğilimi olacaktır.”

ALAMAZ, SATAMAZ, ÖDEYEMEZ
Başkan Asa, Marmarabirlik’in 
varlığını ve karlılığını sürdüre-
bilmesi için piyasa koşullarında 
ürün almak zorunda olduğunu 
vurgulayarak, “Marmarabirlik, 
aldığı ürünün her kilogramından 
zarar ederse, bir yılda ortalama 
40 bin ton üründen milyonlarca 
lira zarar eder ve öz kaynakla-
rından yemeye başlar. İki sene 
sonra ürün alamaz, satamaz ve 
ürün bedellerini ödeyemez hale 
gelir. Öncelikle hepimiz Marma-
rabirlik’i düşünmek zorundayız. 
Bir yıllık kazanç olarak düşü-
nürsek büyük hata yapmış olu-
ruz. Marmarabirlik, ortaklarımızın 
kötü gününde sigortasıdır. Her yıl 
üreticinin yanında olmamıza rağ-
men Marmarabirlik’ten piyasaya 
koşullarının üzerinde fiyat beklen-
memesi gerekir” diye konuştu.

KURUMUNUZA SAHİP ÇIKIN
Sektörün ve üreticinin zorlu bir 
yıl geçirdiğini ifade eden Asa, 
“Özellikle bazı bölgelerde sinek 
vuruğu ve bazı sebeplerden do-
layı yaşanan olumsuzluklar ne-
deniyle rekoltenin tahminlerin 
altında kalması beklenmektedir. 
Dolayısıyla bu durumda Mar-
marabirlik olarak kampanya so-
nunda 40 bin tonlar seviyesinde 
ürün alabileceğimizi öngörmek-
teyiz. Marmarabirlik, olumsuz-
lukların yaşandığı bir yılda aldığı 
bu kararla ortaklarının yanında 
olduğunu bir kez daha göster-
miştir. Üretici ortaklarımızın 
da beyan ettikleri ürünü teslim 
ederek kurumlarına sahip çık-
maları gerekir. Aksi taktirde ha-
sat dönemi bittikten sonra güb-
re ve ilaç desteğinden istedikleri 
oranda faydalanmaları mümkün 
olmayacaktır” diye konuştu.

Marmarabirlik, 2016-2017 
iş yılı ürün alım kampa-

nyasında tavan fi yatı 180 
tane için 8,30 TL olarak 
belirlerken, taban fi yatı 

ise 410 tane için 3 TL 
olarak karara bağladı.
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Marmarabirlik, İstanbul Sanayi Oda-
sı’nın (İSO) 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu araştırmasının sonuçlarına 
göre, Ford Otosan ve Tüpraş gibi 
devlerin yarıştığı listede, karlılıkta 
50 milyon TL ile 150, öz kaynakta 
265 milyon TL ile 182’nci sırada yer 
alırken, üretimden satışlarda ise 304 
milyon TL ile bir önceki yıla göre 36 
basamak birden yükselerek 382’nci 
sıraya yerleşti. Marmarabirlik, aynı 
zamanda 2015 yılında öz kaynak ve 
satış karlılığı ile ISO 500 listesindeki 
gıda firmaları ortalamasını da geride 
bıraktı. Gıda firmalarının ortalama 
satış karlılığı oranı yüzde 5,8 olur-
ken, Marmarabirlik’in satış karlılığı 
yüzde 15,9 olarak gerçekleşti. Gıda 
firmalarının ortalama öz kaynak 
karlılığı yüzde 16,9, Marmarabir-
lik’in öz kaynak karlılığı da yüzde 
18,9 oldu. Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu ba-
şarının gurur verici olduğunu belir-
terek, “Gücünü 8 kooperatifi ve 32 
bin ortağının birlik beraberliğinden 
alan Marmarabirlik, kazandığı bu 
başarılarla ortaklarının yanında ol-
maya devam edecektir” dedi.

Marmarabirlik, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi’nin (TİM) 2015 yılı ihracat 
şampiyonları listesinde zeytin ve zey-
tinyağı sektöründe bir kez daha ihra-
cat şampiyonu oldu. Marmarabirlik 
böylece TİM tarafından son beş yılda 
4. kez ihracat şampiyonu seçildi. Mar-
marabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracat Birinciliği Ödülü”nü, TİM’in 
23. Olağan Genel Kurulu kapsamında 
İstanbul’da düzenlenen törende, Baş-
bakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den 
aldı. Asa, “Ödülümüzü 8 kooperatifi-
miz ve 32 bin ortağımız adına aldık. 
Marmarabirlik’in, 4. kez şampiyon 
olması, bizler için önemli bir motivas-
yon kaynağı olmuştur. Bu başarının 
altında birlik beraberlik ve ekip çalış-
ması yatmaktadır. Ödülün alınmasın-
da emeği geçen başta Birlik Yönetim 
Kurulumuz olmak üzere, kooperatif-
lerimiz, çalışanlarımız ve ortaklarımı-
zı tebrik ediyorum” diye konuştu. 

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa, “Bir önceki yılda 

314 milyon TL olan net satış ciromuz 
373 milyon TL’yi aşmıştır. Satışlarımız-
da TL bazında yüzde 20 büyüme ger-
çekleşmiş olup, bir önceki yılın satış ra-
kamları yakalanmıştır” dedi.
Başkan Asa, ürün satışlarından elde 
edilen karlılık dolayısıyla öz kaynak-
ların yine ortaklar için kullanılacağını 
vurgulayarak, “Marmarabirlik’in ürün 
satışından elde etmiş olduğu karlılık 
dolayısıyla 2017 yılında yapılacak ilk 
genel kurulda alınacak karardan sonra 
ortaklarımıza kar payı dağıtmayı hedef-
liyoruz. Marmarabirlik’in 2010 yılından 
bugüne kadar kaynaklarının düzenli 
kullanılması ve özellikle popülist fiyat 
politikaları uygulanmamasından dolayı 
güzel bir öz kaynak birikimimiz oldu ve 
bu öz kaynaklarımızı da yine ortaklar 

için kullanıyoruz” diye konuştu. Asa, 
Marmarbirlik’in dünü ve bugününü 
de değerlendirerek, şunları kaydetti: 
“2009 yılında Marmarabirlik’in öz kay-
nakları 111 milyon TL iken, 2015 yılı so-
nunda 265 milyon TL olmuştur. Satış-
tan net cirosu 2009 yılında 177 milyon 
TL iken 2015 yılı sonunda 314 milyon TL 
satış miktarına ulaşılmıştır. Ayrıca aktif 
toplamı 201 milyon TL’den 2015 yılında 
395 milyon TL’ye yükselmiştir. 2016 
yılında öz kaynaklarımız 302 milyon 
TL, aktif büyüklüğümüz ise 420 milyon 
TL’ye ulaşmıştır. İhracatta da 6 bin 79 
tonluk satış rakamı ile yeni bir rekor kı-
ran Marmarabirlik, örnek bir ekip çalış-
masıyla her geçen yıl büyüyen, yatırım 
yapan, daha çok alan, daha çok satan, 
ortaklarının ürün bedellerini kredi kul-
lanmadan ödeyen bir kurum haline 
gelmiştir.”

Devler liginde yükseldi

İhracatta yine 
şampiyon

2015-2016 iş yılı sonunda ihracatta 6 bin 79 ton, toplamda 34 bin ton 
satış gerçekleştirerek 373 milyon TL ciroya ulaşan Marmarabirlik, 2017 
yılında yapılacak ilk genel kurulda alınacak kararın ardından ortakları-
na kar payı dağıtacak.

Hidamet ASA

Değerli
Marmarabirlik Ailesi,

Marmarabirlik, 8 kooperatifi ve 32 bin ortağından gücünü alan, 
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girmiş, 

sektöründe 4 kez ihracat şampiyonu olmuş, yarım asırdan uzun 
süredir varlığını sürdüren bir Zeytin Tarım Satış Kooperatifl eri 
Birliği’dir. Marmarabirlik’te son 6 yıldır elde ettiğimiz başarıların 
hiçbiri tesadüf değildir. 
Hepinizin bildiği üzere 15 Temmuz, ülke ekonomisine ve Marma-
rabirlik’e ciddi zararlar vermiştir. “Dost kara günde belli olur” 
söylemiyle bu sıkıntılı dönemde bayilerimizi ziyaret etmek üze-
re ağustos ayında İstanbul ve Trakya’dan başlayarak ziyaretle-
rimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Van’dan Şırnak’a, Trab-
zon’dan Hatay’a kadar uzanan programımız kapsamında, 51 ilde 
bayilerimizin satışlarını artırmak ve destek olmak amacıyla ziya-
retler yapılmıştır. Aynı zamanda bayilerimizin bölgelerinde bulu-
nan birçok yerel zincir mağaza da ziyaret edilmiş ve 2017 yılında 
satış rakamlarımızı 40 bin ton bandının üstüne taşıyabilmek için 
gereken altyapı oluşturulmuştur.

NEREDEN NEREYE?
Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz köklü de-
ğişimlerle hem piyasada satış anlamında hem de üreticiden ürün 
alımı noktasında olumlu bir hava yakalanmıştır. Marmarabirlik’in 
2009 yılında öz kaynakları 111 milyon TL, aktif büyüklüğü 201 mil-
yon TL ve satıştan net cirosu da 177 milyon TL iken, 2016 yılında 
öz kaynakları 302 milyon TL, aktif büyüklüğü 420 milyon TL ve 
satıştan net cirosu da 373 milyon TL olmuştur. Kısaca Marmara-
birlik, örnek bir ekip çalışmasıyla her geçen yıl büyüyen, yatırım 
yapan, daha çok alan, daha çok satan, ortaklarının ürün bedelle-
rini kredi kullanmadan peşin ödeyen bir kurum haline gelmiştir. 
Kurumun başarısı ve iyi bir konuma gelmiş olmasının siz değerli 
ortaklarımız için çok önemli olacağını düşünmekteyiz. 
Sizlerin de bildiğiniz gibi 2016-2017 ürün alım kampanyasına 22 
Ekim 2016 tarihi itibariyle başladık. 8 Aralık 2016 tarihi itibariyle 
29,7 bin ton ürün karşılığında 132 milyon TL bedel oluşmuş ve bu 
rakamın yüzde 60’ı peşin olarak ödenmiştir. Ürün bedellerinin 
kalan yüzde 40’lık kısmı da kampanya bitiminden hemen sonra 
ödenecektir. 
Geçtiğimiz haftalarda Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar 
doğrultusunda ise 19 Kasım’dan itibaren alınan ürün bedellerinin 
tamamının peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir. Marma-
rabirlik’in, 2010 yılında göreve geldiğimizde borçla devraldığı-
mız bir kurum iken, bugün ürün alım bedellerini peşin ödeyen 
tek birlik olduğunu da ayrıca vurgulamak isterim. Marmarabirlik, 
2017 yılında yapılacak ilk genel kurulda alınacak kararla birlik-
te ortaklarına kar payı dağıtmayı da hedefl emektedir. Kar payı 
miktarının küçük ya da büyük olmasından ziyade kooperatifçilik 
ilkeleri gereği çok önemli bir adım atıldığını, dolayısıyla kar payı 
dağıtımının, ortaklarımızın kurumlarına olan bağlılığını artırarak, 
sahip çıkmalarına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Kıymetli Ortaklarımız,  
Marmarabirlik’in gelmiş olduğu bu noktada toplam 55 milyon 
TL’lik bir yatırım yapılmıştır. Yatırım önceliklerimizden biri koo-
peratifl erimizdeki ürün alım kapasitesini artırmak amacıyla yeni 
depolama tesisleri yapılmasıdır. Kooperatifl erimizde çok eski yıl-
larda yapılan depoların özelliklerini kaybettiklerini görmekteyiz. 
Dolayısıyla tüm kooperatifl erimizde bu yatırımları gerçekleştir-
meye çalışıyoruz. Bunun yanında üretim maliyetlerimizi düşür-
mek ve piyasanın ürün talebini karşılamak için günlük üretim 
kapasitesini artırmak amacıyla Entegre Tesislerimize yeni yatı-
rımlar yapılmış ve Marmarabirlik’in yıllık üretim kapasitesi 30 bin 
tonlardan 55 bin tonlara çıkmıştır. Ayrıca ürün alım kampanyası 
biter bitmez Marmarabirlik ortaklarına Genel Kurulda alınan ka-
rar doğrultusunda artırılan limitler oranında gübre ve zirai ilaç 
dağıtımına başlanacaktır. Hiçbir zaman unutmayalım ki zarar 
eden bir işletmenin ayakta durması mümkün değildir. Marmara-
birlik kar etmezse ne bu yatırımlar yapılabilir ne de kooperatifl er 
desteklenebilir. 
Marmarabirlik’in gelecek nesillere bayrağı taşıyabilmesi için mut-
laka huzur ortamına ihtiyaç vardır. Marmarabirlik, 8 kooperatifi 
ve 32 bin ortağıyla krizleri fırsata çevirebilen güçlü bir üretici 
kuruluşudur. Hepimize düşen görev Marmarabirlik’e sahip çık-
maktır. Çünkü Marmarabirlik, her koşulda üreticinin yanındadır 
ve yanında olmaya da devam edecektir. Marmarabirlik ortakla-
rımızın sigortasıdır. Sadece bir yıllık kazancı değil, uzun vadeli 
kazancı düşünmeliyiz. 

2016-2017 yılının, yaşanan olumsuzluklara rağmen Marmarabir-
lik’in ve ortaklarının en az zararla atlatabileceği bir yıl olması te-
mennisiyle saygılar sunuyorum.

Marmarabirlik’ten 
kar payı müjdesi

373 milyon TL
net satıș cirosu
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İbrahim MİNARECİ

Değerli Ortaklarımız,

Temmuz ayından sonra başladığı 
saha ziyaretleri kapsamında 51 ili 

ziyaret eden Hidamet Asa, Marmara-
birlik bayileri ve yerel zincir-
ler ile bir araya gelerek, bilgi 
alışverişinde bulundu. Ziya-
retlerinde bayileri ile pazar-
lama ve satış stratejilerini 
değerlendiren Asa, birlik be-
raberliğin gerek ülke gene-
linde gerekse Marmarabirlik 
ailesi için başarıyı getiren en 
önemli unsur olduğunu kay-
detti.
Asa, Marmarabirlik bölge yö-
neticileri ve pazarlama satış 
ekibi ile birlikte Türkiye’nin 
en doğusu ve en batısında 
bulunan bayilerini de ziyaret ederek, 
çalışmalar hakkında bilgi aldı, birlik 
çalışmaları hakkında paylaşımlarda 
bulundu. Başkan Asa’nın saha ziya-
retleri, İstanbul ve Trakya’dan başla-
yarak, Doğu’da Van, Güneydoğu’da 
Şırnak, Karadeniz’de Trabzon, Ak-
deniz’de Hatay’a kadar uzandı. Saha 
ziyaretlerine alım döneminden önce 

başlayan Asa, yurt içi ziyaretlerinin 
yanı sıra 5 ülkeyi kapsayan Avrupa 
bayi ziyaretlerini de tamamladı. 

HEDEF AÇIĞI KAPATMAK
Asa, “Piyasalarda yaşanan güvensiz-
lik ortamı, Marmarabirlik’in satışları-
nı da olumsuz etkilemiş, bayilerimi-
zin moral ve motivasyonu düşmüş, 
satışları azalmıştır. Bu sebepten 
dolayı bayilerimize moral ve destek 
vermek amacıyla ziyaretler gerçek-
leştirdik. Bugüne kadar 7 bölgede 

toplam 51 ili ziyaret ettik. 
Hedefimiz satışlarımızı 
daha da yukarılara taşı-
mak ve 15 Temmuz’un 
yarattığı açığı kapatmak-
tır. Marmarabirlik ailesi-
nin birer mensubu olan 
bayilerimize de 32 bin 
ortağımız adına bir kez 
daha şükranlarımı sunu-
yorum” diye konuştu.

“MARMARABİRLİK
ÇOCUĞUM GİBİ”

Seçmen Ticaret 
(Marmara Gıda) 
Yönetim Kurulu
Başkanı Seçmen Turan
1968’den bu yana 
Marmara Gıda ola-
rak Samsun’da Mar-
marabirlik ürünleri-
ni satıyorum. Bizler 

artık Marmarabirlik ile aile gibi olduk. 
Babam bundan 49 yıl önce Marmara-
birlik bayiliğini aldı. Beni de askerden 
geldikten sonra ortak yaptı. Gençlik 
yıllarımda Trabzon’a, Rize’ye ve diğer 
çevre illere giderek Marmarabirlik’i 
tanıtırdım, afişlerini yapıştırırdım. O 
zamanlar oralarda bayilik yoktu. Mar-
mabirlik’e ben kendi çocuğum gibi 
bakıyorum. Marmarabirlik’e en ufak 
bir kelime söylendiği zaman o gün ca-
nım sıkılıyor, uyku uyuyamıyorum. Şu 
anda işleri oğlum Murat Turan’a dev-
rettim. Oğlum Seçmen Ticaret ola-
rak Marmarabirlik bayiliğine devam 
ediyor. Üreticiler benim kardeşim 
gibidir, Marmarabirlik ise Türkiye’nin 
tek başarılı kooperatifidir. Marmara-
birlik her zaman üreticinin yanında 
oldu, bizler de her zaman Marmara-
birlik’in yanında olacağız. 

“MARMARABİRLİK
GÖZ BEBEĞİMİZDİR”

Seçkin Onur A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Seçkin Onur
Seçkin Onur A.Ş. 
olarak 40 yılı aşkın 
süredir Güney Mar-
mara Bölgesi’ndeki 
perakendecilere sa-
tış-pazarlama, da-

ğıtım ve lojistik hizmetlerini sunmak-
tayız. Bugün Seçkin Onur AŞ olarak 
14 ilde toplamda 30 bin m2 depolama 
alanı, 7 dağıtım merkezi, 185 araçlık 
filo ve 400 çalışan ile faaliyet göster-
mekteyiz. 20 üretici firmanın 10 bin 
çeşit ürününü 100 satış temsilcimizle 5 
bin müşteriye ulaştırmaktayız. Müşteri 
talep ve ihtiyaçlarını yakından takip 
ederek mevcut iş modelini geliştir-
mek üzere yatırımlar yapmaktayız. 
Güçlü satış ekibimiz ve bölgesel da-
ğıtım ağımız ile 25 yıldır Bursa, Balı-
kesir bölgesinde Marmarabirlik bayisi 
olarak çalışmaktayız. Marmarabirlik 
bizim göz bebeğimizdir. Hem Bursa 
hem de ülke ekonomisine yön veren 
güçlü ve çok büyük bir kuruluş duru-
mundadır. Böylesine değerli bir kuru-
mun 25 yıldır distribütörü olduğumuz 
için gurur duyuyoruz.

Başkan Asa’dan bayilere 
moral ve destek ziyareti

Marmarabirlik’i iş ortakları anlattı

Hepimizin bildiği üzere 22 Ekim 2016 tarihinde Marmarabirlik 
ürün alımlarına başlamıştır. Ancak ürün alım kampanyasından 

bahsetmeden önce kooperatifçiliğin işlevi ve önemine değinmek 
istiyorum. Dünyanın her yerinde kooperatifl er ürün alımı yapar, 
avans fiyat verir, ürünü satar, masrafl ar düşüldükten sonra nihai 
fiyatı üreticiye öder. Kooperatifçiliğin temelinde bu vardır. Marma-
rabirlik, ortaklarını mağdur etmemek amacıyla son 6 yıldan bu yana 
8 ay sonra gerçekleşecek olan nihai fiyatı öngörerek ürün alımı 
yapmaktadır. 
Marmarabirlik’te 22 Ekim’den itibaren ürün alımlarına başlanmış 
olmasına rağmen piyasa koşulları oluşmadığı için fiyatları 10 gün 
sonra açıklayacağımızı belirtmiştik. Fiyatları belirlerken öncelikle pi-
yasa şartları ve geçen yılın fiyatlarını da göz önüne alarak üreticile-
rimizi mağdur etmemeyi hedefl edik. Marmarabirlik’in alım fiyatları 
açıklandıktan sonra tüccar da fiyatlarını artırmak zorunda kalmıştır. 
Zorlu bir yıl geçiriyor olmamıza rağmen bugüne kadar Marmarabir-
lik’in açıkladığı fiyatların üstünde alım yapılmadığını gördük. Dolayı-
sıyla ortaklarımızın ve bölgedeki üreticilerin ürünleri, Marmarabir-
lik’in fiyat politikaları ile daha çok değer kazanmaktadır. 
Kampanya kapsamında sizlerden toplam 56 bin ton rekolte beyanı 
gelmiştir. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin yaptığı tahmini 
çalışmalar neticesinde, kooperatif bölgelerimizde tahmini olarak 
140 bin ton rekolte beklentisi olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Bu 
doğrultuda alım stratejisi oluşturulmuş ve alımlara başlanmıştır. 56 
bin ton ürün beyanına rağmen 8 Aralık 2016 tarihi itibariyle 29,7 bin 
ton ürün alımı gerçekleşmiştir. Türkiye’de sektörün en büyük prob-
lemi, ağaç sayısı, ağaç başına verim, rekolte rakamları gibi istatistiki 
bilgilerin yanlış veya yetersiz olmasıdır ki bu durum planlamalarımız 
için büyük zorluklar oluşturmaktadır. Yıl boyunca yaşanan olumsuz 
mevsim koşulları ve sinek vuruğu da rekolteyi etkilemiştir. Alınan 
ürün miktarını, Marmarabirlik’in satış miktarları ile mukayese etti-
ğimizde, satış hedefl erimiz için yeterli düzeyde ürün alamadığımızı 
görüyoruz. Son yıllarda zeytin satışlarının artması daha fazla ürün 
alınmasını gerektirmektedir. Her kooperatif, öncelikle kendi ortak-
larının zeytin ağaç sayısı ve verimlilikleri ile rekoltenin doğru tespit 
edilmesine yönelik çalışmalar yapmalıdır. 

Değerli Ortaklar, 
Dünyadaki gelişmelerden kendimizi uzak tutamayız. İngiltere’nin 
Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit), ABD’de tüm tepkilere rağmen 
Cumhuriyetçi Donald Trump’ın başkan seçilmesi, İtalya’da anaya-
sa değişikliğine “hayır” cephesinin galibiyeti ile beraber Başbakan 
Matteo Renzi’nin istifa etmesi, Avusturya’da aşırı sağcı Cumhurbaş-
kanının değişimi gibi pek çok global değişken küresel ekonomiyi de 
etkisi altına alıyor. Doların 3,50’yi aştığı bu süreçte Türk lirası değer 
kaybederken, kur farkı üreticinin girdi maliyetlerine de yansıyor. 
Türkiye özelinde değerlendirecek olursak, 15 Temmuz’dan sonra ya-
şanan gerginliğin iç dinamikleri bozduğunu hep birlikte görmekte-
yiz. Bu esnada yapmış olduğumuz acil yatırımlardan kaçınmayarak 
bu süreci optimal fayda sağlayacak biçimde yönetmeye çalışıyoruz. 
Döviz kurundaki oynaklık gibi sıkıntılar nedeniyle zorlu bir süreçten 
geçiyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, 62 yıllık bir 
kurum olan Marmarabirlik’i daha uzun yıllar geleceğe taşıyabilmek 
amacıyla çevremizde yaşanan gelişmelere vizyoner bir perspektifl e 
bakmalıyız. Nitekim Marmarabirlik’in kazanması yine ortağın kazan-
ması demektir. Bugün ulaştığımız karlılık, ortaklarımıza yatırım ve 
kar payı olarak geri dönecektir. Marmarabirlik, planlı ödemeleri ile 
birlikte 2017 yılında ortaklarına kar payı dağıtmayı hedefl emektedir. 
Marmarabirlik ayrıca 15 yıla yayılmış olan geçmiş borçlarının 3. tak-
sitini de ödemiş olup, kar payı dağıtımı için karlılığın sürdürülebilir 
olması gerekmektedir. Ortaklarımız, Marmarabirlik’ten kampanya-
nın başında veya sonunda mutlaka kazanç sağlar. Tüccara satınca 
bir kez, Marmarabirlik’e satınca iki kez kazanırsınız. 
Bu süreçte kooperatifl erimize ve ortaklarımıza da görevler düş-
mektedir. Ortaklarımızın gerçekçi rekolte beyanı vermeleri, Marma-
rabirlik’in alım ve satış planlamaları için büyük önem taşımaktadır. 
Bu yıl ürün alımlarına baktığımızda, rekolte tahminlerinin ve beyan 
edilen miktarın oldukça gerisinde kaldığımızı görmekteyiz. Rekolte 
beyanları gerçekçi olmazsa, alım ve satış planlarımızı hayata geçi-
remeyiz. Masa başında hazırlanmış olan rekolte beyanlarının Mar-
marabirlik’e zarar verdiğini unutmamalıyız. Küresel ekonominin 
hüküm sürdüğü dünyada, 49 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik 
gelişmelerden payına düşeni almaktadır. Dolayısıyla tüm üretici or-
taklarımızla birlikte bu değişkenleri göz ardı etmeden, farkındalık ve 
sürdürülebilirlik içinde çalışmalı, Marmarabirlik’in geleceği için ger-
çekçi rekolte beyanı konusunda gereken hassasiyeti göstermeliyiz.

2016-2017 yılının tüm üreticilerimiz için verimli ve bereketli geçme-
sini diler, saygılar sunarım.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, satışların artı-
rılması amacıyla kuzeyden güneye, doğudan batıya Türkiye’nin dört 
bir yanındaki bayilerine moral ve destek ziyaretleri gerçekleştirdi.

Trabzon Bayisi Can Gıda Sahibi Mehmet Ali Yazıcı, Başkan 
Asa’yı güzel bir sürprizle karşıladı.

Şırnak Bayisi Eylül Gıda Sahibi Cemal İşlek, Başkan Asa’nın 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Marmarabirlik için bayi demek iş ortağı demek; Marmarabirlik’i de en eski bayimiz Seçmen 
Ticaret ile en yaygın dağıtım yapan bayimiz Seçkin Onur A.Ş.’ye sorduk, onlar anlattı.
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Marmarabirlik, 2016-2017 ürün alım 
kampanyası öncesinde 8 kooperatifin 
yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle 
değerlendirme toplantısı yaptı. Kooperatif 
yönetimlerinin katıldığı toplantıda, kampanya 
dönemine ilişkin hedef ve stratejiler 
belirlendi.
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
toplantının açılış konuşmasında, 15 

Temmuz’un ekonomiye verdiği zarar 
nedeniyle piyasalarda yaşanan güvensizlik 
ortamının Marmarabirlik’in satış rakamlarına 
da olumsuz yansımaları olduğunu söyledi. 
Kampanya döneminde satışları artırmanın 
ürün alımları için büyük önem taşıdığını 
ifade eden Başkan Asa, “Yapılamayan her 
satış ürün alım kampanyasına o kadar düşük 
bütçe ile girilmesi ve ürün bedellerinin 

uzun vadede ödenmesi demektir. Bundan 
dolayı başta şahsım olmak üzere, yönetim 
kurulumuz gecesini gündüzüne katarak saha 
ziyaretleri yapmıştır.8 kooperatifi ve 32 bin 
ortağıyla her türlü sıkıntıya göğüs geren 
Marmarabirlik, var yılı yok yılı, ekonominin 
dar yılı demeden bundan sonra da üreticinin 
yanında olmaya devam edecektir” diye 
konuştu.

Marmarabirlik, gelecek nesillere zeytin 
tüketimi alışkanlığı 

kazandırmak amacıyla 
8 kooperatif bölgesin-
de yer alan okullarda, 
25 bin öğrenciye Pepee 
ambalajlı zeytin dağıtımı 
yaparak yeni bir sosyal 
sorumluluk projesini ha-
yata geçirdi. 
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Amacımız 
çocuklara zeytini sevdirmek” dedi. “Zeytin 
Sağlıktır” sloganıyla ana, ilk ve ortaokullar-

da gerçekleşen etkinlik kapsamında, 8 
kooperatif bölgesinde 25 bin 
öğrenciye zeytin dağıtımı ya-
pıldı. 
Başkan Asa, “Marmarabirlik 
olarak hedefimiz, geleceği-
mizin teminatı olan çocuk-
larımıza ve gençlerimize 
zeytin tüketimi alışkanlığını 
kazandırmak ve ülkemizdeki 
zeytin tüketimini artırmaktır. 

Bu konuda tüm anne babalara da çocukla-
rını zeytin tüketmeye teşvik etmeleri için 
çağrıda bulunmak istiyorum” diye konuştu.

Marmarabirlik tesislerini 
ziyaret eden İznik Orhani-
ye İlk ve Ortaokul öğren-
cileri, sağlık kaynağı 
zeytinin, dalından 
sofraya uza-
nan yolculu-
ğunu öğrendi. 
Okul Müdürü 
İbrahim Can 
önderl iğinde 
M a r m a r a b i r -
lik’i ziyaret eden 
minik öğrenciler, 
Entegre Tesisleri gezerek 
zeytin ve zeytinyağının 

üretim süreçleri hakkında 
bilgi edindi. Öğrencilere 
zeytin ikram eden Baş-

kan Hidamet Asa, 
“Geleceğimizin 

teminatı ve aynı 
zamanda yıllar 
önce mezunu 
olduğum oku-
lun öğrencile-
rinin, zeytin ve 

zeyt inyağına 
gösterdikleri ilgi 

bizleri de sevindir-
di” diye konuştu.

Marmarabirlik, çocuklara zeytini sevdirmek amacıyla
25 bin öğrenciye Pepee temalı zeytin dağıtımı yaptı.

Minikler zeytinin
yolculuğunu öğrendi

Otel ve restoranlara 
küçük ambalaj

25 bin öğrenciye
Pepee temalı zeytin 

Marmarabirlik kooperatifleri ile buluştu

Marmarabirlik, İznik Orhaniye İlk ve Ortaokul  öğrencilerini ağır-
ladı. Öğrencilere zeytin ikram eden Başkan Asa, üretime ilişkin 
merak edilen soruları da yanıtladı.

MUDANYA KOOPERATİFİ
Mudanya Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, “Hedefi-
miz zeytini küçük yaşta sevdirmek ve markamızın 

kalitesini yeni yetişecek 
nesillere aşılamak. Bu pro-
jeyi herkes kendi bölgesinde 
başlattı. Biz de bütün okulla-
rımıza dağıtmaya başladık” 
diye konuştu.

ORHANGAZİ KOOPERATİFİ
Orhangazi Kooperati�  Başkanı Remzi Bayram, 
“İlçemizde turizmden önce en büyük ekonomik 

kaynak olan zeytini önce 
kendimiz tüketmeliyiz ve 
tüketilmesi için gereken 
tanıtımı yapmalıyız” diye 
konuştu.

EDİNCİK KOOPERATİFİ
Edincik Kooperati�  Başkanı Mehmet Özçakır, “Zeyti-
ni sevdirmek maksadıyla Marmarabirlik olarak böyle 

bir çalışma başlattık. Pepee 
görselli zeytin paketlerimizle 
beraber Pepee’nin boyama ki-
taplarını da çocuklarımıza he-
diye ediyoruz” diye konuştu.

MARMARA ADASI KOOPERATİFİ
Marmara Adası Kooperati�  Başkanı Hasan Organ, 
“Çocukların kahvaltı alışkanlığını kazanmaları ve denge-

li beslenmeye teşvik için öğren-
cilerimize zeytin hediye ettik. 
Amacımız çocukların dikkatini 
çekerek zeytin tüketimlerini 
artırmak” diye konuştu.

GEMLİK KOOPERATİFİ
Gemlik Kooperatifi Başkanı İbrahim Demir, 
“Öğrencilerimizin, kahvaltıda zeytin yemeleri için 

bu çalışmayı gerçekleştiriyo-
ruz. Zeytin çocuklarımızın 
tüketmesi gereken dünyanın 
en sağlıklı gıdalarından 
biridir” dedi.

ERDEK KOOPERATİFİ
Erdek Kooperati�  Başkanı Hüseyin Sarı, “Öğren-
cilere zeytinin faydalarını ve zeytin yeme alışkan-

lığı kazandırmak için bir 
kampanya başlatıldı. Bu 
kampanya çerçevesinde 
bütün öğrencilerimize 
zeytin ve zeytinyağı dağıtımı 
gerçekleştiriliyoruz” dedi.

İZNİK KOOPERATİFİ
İznik Kooperatifi Başkanı Ergün Sürücü, “Sağlık 
kaynağı zeytini çocuklarımıza sevdirmek için böyle 

bir etkinlik gerçekleştiri-
yoruz. Zeytin tüketiminin 
artırılması için çocuklarımıza 
zeytinin faydalarını anlatma-
mız şart” dedi.

MÜREFTE KOOPERATİFİ
Müre� e Kooperati�  Başkanı Kahraman Koçer, “Zey-
tin, yüksek besin değeri ile çocuklarımızın gelişimi 

için önemli bir gıda ürünüdür. 
Çocuklarımıza zeytin tüke-
timini özendirmek amacıyla 
bugün burada böyle bir etkin-
lik gerçekleştiriyoruz” dedi.

Marmarabirlik, yaklaşık 1 
milyon TL’lik yeni makine 
yatırımının ardından tek 
porsiyonluk zeytin-zeytin 
ezmesi ve tek kullanımlık 
(easy snap) katla yağla 
sosu ile yılbaşından sonra 
ev dışı tüketim (EDT) sek-
töründeki yerini alacak. 
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, “EDT pazarını ge-
nişletmek amacıyla yapı-
lan yatırımların ardından 
Marmarabirlik’in amba-
lajlı üretim kapasitesi yıl-
lık 55 bin tonlara ulaşmış 
oldu. Yeni zeytin ezmesi 
üretim tesisinde, tek por-
siyonluk 20 gram amba-
lajlarda ezme üretilecek 
olup, bu ambalajlar, başta 
otel, restoran ve kafeler 
gibi kahvaltı sektöründe 
faaliyet gösteren ev dışı 
tüketim tesislerine veri-
lecek. Bu makine ile aynı 
zamanda tek porsiyonluk 
sofralık zeytin de üretile-
cek” diye konuştu. 

SEKTÖRDE 
İLK:
KATLA 
YAĞLA SOS 
B a ş k a n 
Asa, tü-
keticiye tek elle kullanım 
kolaylığı sağlayacak katla 
yağla sosun ise sektörde 
ilk olacağını vurguladı. 
Asa, küçük gramajlı am-
balajların, otel, restoran 
ve kafelerin yanı sıra 
başta kredi yurtlar kuru-
mu olmak üzere, öğrenci 
yurtları ve asker kuman-
yası olarak hedef pazar-
lara sunulacağını da söz-
lerine ekledi. Öte yandan 
Marmarabirlik, 2017 yılın-
da Türk Hava Yollarına, 
20 milyon adet easy snap 
ambalajda katla yağla sos 
ile 2 milyon adet 10 mili-
litrelik Do&Co şişesinde 
tek kullanımlık zeytinyağı 
ikram edecek. Marmara-
birlik böylece THY yolcu-
larına önümüzdeki yıl tek 
kullanımlık ambalajlarla 
toplam 140 ton zeytinyağı 
ikram etmiş olacak.
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Zeytin sektöründe 
yaşanan sorunla-

rın çözümü amacıyla 
geçtiğimiz mart ayın-
da kurulan Zeytin 
Üreticileri ve Sana-
yicileri Derneği’nin 
(ZEYDER), ilk olağan 
genel kurul toplantısı 
83 üyenin katılımıy-
la Marmarabirlik’in 
Başköy’deki Entegre 
Tesisleri’nde gerçek-
leşti. Divan Başkan-
lığı’nı Kemal Dinç’in 
yaptığı genel kurulda, 
Marmarabirlik Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, kurucu 
başkanlığın ardından 
oybirliğiyle yeniden 
yönetime seçildi.  
Başkan Asa, genel kurulda 
yaptığı konuşmada, “Bugü-
ne kadar sorunlarımız aynı 
olmasına rağmen bir araya 
gelememiştik. Üreticisiyle, 
sanayicisiyle, kooperatifiyle 
hepimiz aynı gemideyiz. Bir 
olmak, birlik olmak zorunda-
yız” dedi.

DERNEĞİN HEDEFLERİ
Asa, derneğin zeytin üretimi 
yapılan bütün bölgelere hi-

tap eden, üretici ve sanayi-
ciyi kucaklayan bir misyona 
sahip olduğunu belirterek, bu 
amaçla öncelikle üye sayısını 
artırmaya yönelik bölge ziya-
retleri gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Önümüzdeki süreç-
te sektörün geleceği için ça-
lışmaya devam edeceklerini 
vurgulayan Asa, “Ağaç ba-
şına verimliliğin artırılması, 
merdiven altı üretimin orta-
dan kaldırılması ve sofralık 
zeytine teşvik verilmesi gibi 
konular sektörün başlıca 

sorunlarıdır. Bu sorunların 
çözümü ile ilgili çalışmalar 
yapmayı ve sektörün gelece-
ğine ışık tutmayı hedefl iyo-
ruz. Sizlerle birlikte çıktığımız 
bu yolda başarıya ulaşacağı-
mıza inancımız tamdır” diye 
konuştu.

YENİ YÖNETİM KURULU 
Tek liste ile yapılan seçim-
lerde aralarında Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Ömer 
Ceylan’ın da yer aldığı Hida-
met Asa başkanlığındaki yö-

netim kurulu şu 
isimlerden oluş-
tu: 
“Prof. Dr. Haluk 
Başar, Hasan 
Gürses, Halit 
Sezgin, Mahmut 
K.Solaksubaşı, 
Mustafa Alhat, 
Süleyman Dön-
mez ve Raif Dö-
ner.” Denetim 
Kurulu üyelikle-
rine ise Remzi 
Bayram, Mutlu 
Demir ve Haluk 
Özgör seçildi. 

“Hedef sektör 
sorunlarını çözmek”

Asa’dan İl Tarım Müdürü’ne ziyaret
Marmarabirlik Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hidamet Asa, gö-
reve yeni atanan Bursa İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Ömer Ceylan’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Ziyaret-
te bölge üreticisinin sıkıntıları 
değerlendirilirken, hastalık-
larla mücadele ve bölgedeki 
zeytin ağacı sayısının tespiti 
konularında teknik işbirliği 
yapılmasına karar verildi.
Başkan Asa, bölgede rekolte 
tahminlerinin doğru bir şekil-
de yapılabilmesi için güncel 
ağaç sayısının tespit edilmesi 
gerektiğine işaret ederek, bu 
konuda İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü ile ortak 

çalışma yapmaya hazır ol-
duklarını söyledi. Asa, doğru 

rekolte tahmini yapılmasının 
hasat öncesinde sektöre bü-

yük katkı sağlayacağına dik-
kat çekti.
Üreticinin belirli dönemler-
de hastalık ve zararlı ile mü-
cadele ettiğini belirten Asa, 
“Bölgelerin ekolojik koşulları 
göz önüne alınarak entegre 
zirai mücadelenin daha etkin 
ve zamanında yapılabilmesi 
için tuzak sayılarının artırıl-
ması gerekmektedir. Alınan 
bu önlemler, üreticilerimizin 
minimum zayiatla üretim 
yapmalarını sağlayacaktır. 
Zirai mücadelede tuzak sayı-
larının artırılması konusunda, 
Marmarabirlik ile kurumunuz 
arasında teknik işbirliği yapı-
labilir” diye konuştu.

ÜRETİCİDEN
Müeddep TAVİLOĞLU

“Marmarabirlik olmazsa
bölgede zeytincilik olmaz”

Müeddep Taviloğlu kimdir? 
Kaç yıldır zeytin üreticisisi-
niz? Hangi bölgede üretim ya-
pıyorsunuz?
Eşim Refi Bey’in dedesi 
1924 senesinde Erdek’e 
gelmiş. O yıllardan beri 
ailemizin yeri olarak ge-
leneği sürdürüyoruz. Biz 
de Refi Bey ile beraber 
1968’de İstanbul’dan gele-
rek buraya yerleştik. Zey-
tinliklerimizi aile şirketi 
gibi tek başımıza işletemi-
yoruz, mecburen işçilerle 
çalışmak durumundayız. 
Teslimat oranımız yılda 
ortalama olarak 80-100 
tonları geçiyor ancak bu 
yıl mevsim koşullarından 
dolayı ürün miktarımız az 
olacak, yine de ne varsa 
Marmarabirlik’e veriyo-
ruz. 

Zeytincilik diğer ürünlere göre 
oldukça meşakkatli bir iş. Bu 
kadar gönül vererek yaptığınız 
zeytin üreticiliğinde karşılaş-
tığınız sorunlar nelerdir? 
Zeytinciliğin en büyük 
zorluğu maliyetler ve işçi 
bulma meselesi. Burada 
zeytin hasadı 2,5 ay sürü-
yor, bu da 100 işçinin bu-
lunması demek. Bu konu-
da büyük zorluk çekiyoruz 
çünkü artık kalifiye işçi bu-
lunmuyor. Bunun yanı sıra 
bölgemize has Gemlik tipi 
zeytin dikimine teşvik ve-
rilerek kontrolsüz bir şe-
kilde tüm yurda yayılması 
sağlandı. Buralarda verim 
yüksek ve maliyet düşük 
olduğundan bölgemiz zey-
tinciliği amansız bir reka-
betle karşı karşıya kaldı. 
Tarım politikaları çerçe-
vesinde bölgemiz üretici-
sine özellikle zeytinciliğe 
yönelik destekler sağlan-
malıdır. Ağaçların genç-
leştirilmesi için üreticinin 
desteklenmesi gerek ama 
bu Marmarbirlik’in tek ba-
şına altından kalkabileceği 
bir iş değil. Marmarabirlik 
zaten ilaç ve gübre deste-
ği vererek birçok çalışma 
yapıyor. Bu konuda devlet 
desteği şart. En önemlisi 
zeytinyağına olduğu gibi 
zeytine de destek priminin 
verilmesidir.

Kooperatifl er üretici ve tüke-
tici açısından ne gibi çözümler 
sunuyor?
Bizim bölgemizdeki zey-
tin üreticisinin olmazsa 
olmazı Marmarabirlik’tir. 
Marmarabirlik olmazsa 
bölgede zeytincilik olmaz. 
Marmarabirlik’in varlığı 
oradaki zeytinin değerini 
belirler. Türkiye’deki bü-
tün zeytincilerin gözü her 
zaman Marmarabirlik’te-
dir. Marmarabirlik ne der-
se herkes ona göre po-

zisyon alır. Dolayısıyla 
özellikle bu bölgede üre-
tici tamamıyla Marmara-
birlik’in politikalarına ta-
bidir. Marmarabirlik’in de 
yaşamasını, devamlılığını 
ister. Kısaca Marmarabir-
lik, bölgede ve yurt ça-
pında en büyük zeytincilik 
kuruluşudur. Üretimini ve 
pazarını ne denli artırır-
sa zeytinciye o kadar güç 
verir ve zeytinciliği teşvik 
eder. Üreticilerin bölgede 
ürününü teslim edebilece-
ği tek bir kanal mevcuttur; 
Marmarabirlik. Bu olgu 
da Marmarabirlik’e olağa-
nüstü bir sorumluluk yük-
ler. Hem üreticilerin hem 
Birliğin hem de koopera-
tifl erin yararını gözetme 
sorumluluğu Marmarabir-
lik’in omuzlarındadır.

Sizce üretici ortaklarımıza 
düşen görev ve sorumluluklar 
nelerdir?
Marmarabirlik’te malını 
verirsin, paranı alırsın, 
adet böyledir. Aslında 
gerçek kooperatifçilikte 
bu yoktur. Malını getirir 
bırakırsın, işlenir, satılır, 
parça parça üreticiye öde-
nir. Burada mali bir yükün 
paylaşılması söz konusu-
dur. Ama tabi bunun için 
maddi güç gerekir. Üretim 
maliyetleri nedeniyle bi-
zim üreticimizde maalesef 
o güç yok. O yüzden üre-
tici her şeyi kooperatiften 
ve birlikten bekler. Ancak 
tabi ortak üreticilerin de 
kooperatifl erinin ve Birli-
ğin çalışmalarına sahip çı-
karak destek vermesi ha-
linde bizler zeytinci ailesi 
olarak geleceğe umutla 
bakabiliriz.

Gelecekte nasıl bir Marmara-
birlik hayal ediyorsunuz?
Marmarabirlik’in gele-
cekte dünya çapında bir 
marka olduğunu görmek 
isteriz. Yeşil zeytin ve 
zeytinyağı da daha fazla 
üretilirse Marmarabirlik 
dünya çapında bir lider 
olabilir. Dünyada zeytin-
cilik konusunda nereye 
bir masa konulursa bir 
sandalyesinde de Marma-
rabirlik olmalıdır. O pres-
tiji sağlamalıyız. Aslında 
bugün itibariyle Marma-
rabirlik yurtdışında da 
ciddi şekilde bilinen bir 
kurum haline gelmiştir. 
Bunun için ürün çeşitlili-
ği çok önemlidir. Küçük 
ambalaj yüksek fiyat ya-
pılmalı, tanıtım faaliyet-
lerine devam edilmelidir. 
Marmarabirlik’in gelecek-
te dünya genelinde tanı-
nan bir marka haline gel-
memesi için hiçbir neden 
yoktur.

Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, ilk olağan genel kurul toplantısını 
gerçekleştirdi. Genel kurulda kurucu başkan Hidamet Asa ve ekibi yeniden yö-
netime seçildi. ZEYDER yönetimi ilk olarak sektörün sorunlarını tespit edecek. 
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Kahraman KOÇER
S.S.987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım Satış

Kooperatifi  Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizdeki zeytin 
ağacı sayısı ve 

rekolte tahminleri

Marmarabirlik, Uludağ 
Üniversitesi işbirli-

ğiyle organik gübre üre-
tecek. TÜBİTAK tarafın-
dan onaylanan 680 bin 
TL bütçeli, “Zeytin Bu-
dama Atıkları ve Hayvan 
Gübresinden Üretilen 
Kompostun Gemlik Çe-
şidi Zeytin Ağaçlarının 
Verim ve Kalite Özel-
likleri Üzerine Etkisinin 
Farklı Sulama Program-
ları Altında Belirlenme-
si” adlı Organik Zeytin 
Gübresi Projesi, Prof. 
Dr. Haluk Başar’ın danış-

manlığında yürütülecek. 
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, “Projenin hazırlık 
aşaması t a m a m -

lanmış o l u p , 
proje için TÜBİTAK’tan 
destek çıkmıştır. Ama-

cımız, üreticinin or-
ganik gübre ihtiyacını 
karşılamak ve zeytin 
ağaçlarında verimi artı-
rarak üretim maliyetleri-
ni düşürmektir. Marma-
rabirlik Yönetim Kurulu 
olarak bu proje ile üre-
ticilerimizin sorunlarına 
geçici çözümlerden ziya-
de köklü çözümler üret-
meyi hedefl iyoruz” diye 
konuştu.
Asa, projenin uygulama 
aşamasından sonra tesis 
kurularak seri üretime 
geçileceğini bildirdi.

M a r m a r a -
birlik, güçlü 
ortak hede-
fiyle üretici 
ortaklarına 
gübre ve 
zirai ilaç 
d e s t e ğ i n i 
sürdürüyor. 
M a r m a r a -
birlik Yöne-
tim Kurulu 
Başkanı Hi-
damet Asa, 
2015-2016 
iş yılında 
g e r ç e k ç i 
rekolte beyanı ile ürün 
alım planlamasına katkı 
sağlayan ortakları teşvik 
etmek amacıyla ortak ba-
şına 700 TL ilave kredi li-
miti tahsis edildiğini kay-
detti. Asa, “2015-2016 iş 
yılında ortaklara yapılan 
ilave tahsisatlarla birlikte 
en düşük ayni kredi limiti 
bin 800 TL’ye çıkarılmış-
tı. Aktif ortaklara tanım-
lanan kredi limitleri, ek 
limitle birlikte toplamda 
55,4 milyon TL’ye yük-

selirken, iş yılı 
sonu itibariyle 
bugüne kadar 11 
bin ortak, 10,7 
milyon TL kre-
di kullanmıştır. 
Öz kaynaklarını 
doğru bir şekilde 
kullanan Marma-
rabirlik, gerek 
ürün bedeli öde-
meleri, gerekse 
gübre ve zirai 
ilaç destekleri ile 
üreticinin yanın-
da olmaya de-
vam etmektedir” 

diye konuştu.

50 MİLYON TL’LİK YATIRIM
M a r m a -
rabirlik’te 
son 6 yıl-
dır yapılan 
yatırımları 
da değer-
l e n d i r e n 
Asa, satış 
rakamla-
rındaki ar-
tışın sür-
dürülebilir 
olması için 

depolama kapasitesinin 
artırılması gerektiğine 
işaret etti. Bu dönemde 
yapılan yatırımın toplam 
50 milyon TL’ye ulaştığı-
nı belirten Asa, şöyle de-
vam etti: “2010 yılından 
bu yana Marmarabirlik, 
başta Orhangazi Koope-
ratifi olmak üzere, İznik 
ve Mudanya Kooperatif-
lerine toplam 15 bin ton-
luk depolama tesisi yaptı. 
Sırada Edincik, Gemlik, 
Mürefte ve Erdek depo-
lama tesislerinin yapımı 
bulunmaktadır. Bu yatı-
rımların yapılabilmesi için 
Marmarabirlik’in mutlaka 
kar etmesi gerekir.”

Akdeniz havzası ülkelerinden biri olan Türkiye, hem zeytin 
ağacı sayısı hem de zeytin üretimi bakımından dünyada 

üst sıralarda yer almaktadır. Son 5 yılda dikilen zeytin fidanla-
rıyla ülkemizdeki zeytin ağacı sayısı yaklaşık 170 milyonu aş-
mış olmasına rağmen zeytin üretim miktarlarında artış sağla-
namamıştır. Ülkemizin son 5 yıllık sofralık zeytin ve zeytinyağı 
rekoltesi rakamları, üretim miktarlarında artış sağlanamadığı-
nı açıkça göstermektedir.

Ülkemizde 2016/2017 sezonu yani bu yıl için yapılan rekolte 
tahminlerinde, 170 milyonu aştığı kabul edilen zeytin ağacı sa-
yısından meyve verir durumda olan yaklaşık 145 milyon ağaç-
ta rekoltenin ağaç başı 11 kg ortalama ile 433 bin ton sofralık 
zeytin ve 1 milyon 100 bin ton da yağlık zeytin olarak gerçek-
leşeceği ve bu yağlık miktardan da yaklaşık 177 bin ton zeytin-
yağı elde edileceği öngörülmektedir. 
Ülkemizde rekolte tahmini ile ilgili çalışmalar, mevsim başında 
zeytincilik ile ilgili konularda bilgi sahibi kişilerin sadece dene-
yim ve gözlemlerine dayanarak yapılmaktadır. Ayrıca sezon 
başladıktan sonra, tahmin edilen zeytin ve zeytinyağının ger-
çekleşip gerçekleşmediğinin takip ve tespiti yapılmamaktadır. 
Bu nedenle iklim şartlarındaki değişiklikler ve zeytin zararlı-
larının verdiği hasar sonucu üretilen sofralık ve yağlık zeytin 
miktarlarında ortaya çıkan kayıp ve değişiklikler sağlıklı olarak 
belirlenememektedir. 
Ülkemizde tahmini rekolte rakamlarının tartışılır olmasının 
ana nedeni, başta ülkemizdeki ağaç sayısı olmak üzere zeytin 
sektöründeki istatistiki verilerin güncel olmamasıdır. Örneğin, 
son yıllarda yapılan zeytin fidanı ekimleri sonucu ortaya çıkan 
ağaç sayısı artış rakamları rekolte miktarına yansıtılmaktadır. 
Ancak, ülkemizde kıyı kentlerimizdeki turizm ve şehirleşme 
nedeniyle yerleşime açılan alanlarda kesilen zeytin ağaçları 
ya da ürün alınamayan ağaçların sayıları sağlıklı olarak tespit 
edilip rekolte rakamlarına yansıtılmamaktadır. Benzeri örnek-
ler çoğaltılabilir.
Sonuç olarak, zeytincilik sektöründe yapılan tahminlerin ve 
tahminlere dayanılarak yapılan plan ve girişimlerin sağlıklı 
dengeler üzerine oturması için ülkemizde başta ağaç sayısı ol-
mak üzere tüm verilerin güncellenmesi gerekmektedir. Ağaç 
sayılarının da üretici beyanlarına dayalı kayıtlarla değil, ülke-
mizdeki ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum 
örgütlerinin de desteği alınarak, uydu fotoğrafl arı ile tespit 
edilmesinin uygun olacağı muhakkaktır. Verilerin bu şekilde 
güvenilir hale getirilmesi sonrasında yapılacak zeytin rekoltesi 
tahminlerinin daha sağlıklı olacağından şüphe yoktur.

Marmarabirlik’in Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle zeytin ağaçlarının 
verimini artırmak ve üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla hayata 
geçireceği “Organik Zeytin Gübresi Projesi”ne TÜBİTAK’tan onay çıktı.

Marmarabirlik ile
Uludağ Üniversitesi 
organik gübre üretecek

11 bin aktif ortağa 10,7 milyon TL kredi   

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: 2R Nilüfer/BURSA

Tel: 0224 443 33 00
www.reklamland.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın eniştesi Ziya İlgen ile Mar-
marabirlik Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa İlgen’in anneleri Zümriye 
İlgen, çoklu organ yetmezliği nede-
niyle 89 yaşında hayatını kaybet-
ti. Cenaze töreni için helikopterle 

Erdek’e gelen Cumhur-
başkanı Erdoğan, önce 
Mustafa İlgen’in evini 
ziyaret ederek taziye zi-
yaretinde bulundu. Cum-
hurbaşkanı daha sonra 
Zümriye İlgen’in Hacı 
Ömer Camii’ndeki cena-

ze törenine katıldı. 
Cenaze törenine 
C u m h u r b a ş k a n ı 
Erdoğan’ın yanı 
sıra eşi Emine Er-

doğan, oğlu Bilal 
Erdoğan, kızı Sü-

meyye Erdoğan Bay-
raktar, Başbakan Binali Yıldırım, 
Başbakan Yardımcısı Numan Kur-
tulmuş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 
milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ba-

lıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, eski milli futbol-
cu Rıdvan Dilmen, merhum İlgen’in 
ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi 
katıldı. Erdoğan, daha sonra Züm-
riye İlgen’in tabutunu bir süre ta-
şıdı. İlgen’in cenazesi Erdek Şehir 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TÜRKİYE  SOFRALIK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ (UZZK VERİLERİ)
DÖNEM         AĞAÇ SAYISI      SOFRALIK ZEYTİN (TON)     ZEYTİN YAĞI (TON)
2011-2012         154.610.347  534.376        191.106
2012-2013         157.060.554  455.030        201.196
2013-2014          167.029.748  410.162        130.000
2014-2015         168.997.130  438.833        189.482
2015-2016         171.991.768  397.028        143.115

organik gübre üretecek TÜBİTAK’tan onay

Merhum
Zümriye İLGEN’i 

saygı ve rahmetle
ANIYORUZ

İlgen ailesinin acı günü

Cumhurbașkanı Erdoğan, İlgen ailesini yalnız bırakmadı.
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İbrahim DEMİR
S.S.72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 

Yönetim Kurulu Başkanı

Gemlik, zeytin ve kampanya…

Doç. Dr. Himmet TEZCAN

Ziraat Köşesi

Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü 

Zeytin hastalıkları ile
mücadele bakırlı ilaç kullanmadan 
mümkün olabilir mi?

Bu başlığı gören kişilerin hemen aklına şu soru gelecektir. Ne 
gerek var böyle bir arayışa? Bakırlı ilaçlar organik tarımda bile 

önerildiğine göre şu anda kullanılan tarım ilaçları içerisinde insan 
sağlığı açısından en güvenilir olanlardan biri değil mi? Bu sorular 
doğru ve önemli sorular olmakla birlikte, organik tarımda bakırın 
kullanılması veya organik tarım yapılan topraklarda bakır miktarı-
nın belli bir düzeyin üzerinde olmaması, uzun yıllardan beri zaten 
ön koşul olarak vardı. Bu durum, bizlere bakırın sandığımız kadar 
da insan sağlığı açısından güvenli olmadığını veya en azından 
doz olayına dikkat edilmesi gerektiği kuşkusunu uyandırıyordu. 
Bununla birlikte ilaçlı tarım diyebileceğimiz klasik tarımda da artık 
alternatifl erinin aranması bizleri şaşırtabilir. Hatta korkutabilir. Zira 
halen zeytinde bitki hastalıkları ile mücadelede bakırlı ilaçlar dışın-
da ruhsatlı ilaç yok. AB üyesi ülkelerde bakırlı fungisitlerin artık pek 
de istenmediğini hatta zeytinde önerilmediğini görüyoruz. Dahası 
AB üyesi ülkeler, domates dışında hiçbir bitkide bakırlı bitki koruma 
ürünlerine ruhsat vermiyorlar. En fazla ihracat yaptığımız AB ülke-
lerindeki gelişmeleri takip etmek zorundayız. Örneğin, insan sağlığı 
için daha güvenilir biyopreparatlara yönelebiliriz. Zeytinde bakırlı 
ilaçlara aslında o kadar da mecbur değiliz. Zeytinin en yaygın has-
talıklarını düşündüğümüzde, halkalı leke ve zeytin dal kanseri hasta-
lıkları hemen aklımıza gelir. Her ikisi için de Türkiye’de halen sadece 
bakırlı ilaçlar önerilmektedir. Ancak ilaçlama zamanlarında değişiklik 
yaparak öncelikle bunların ilaçlama sayılarını azaltabiliriz diye düşü-
nüyorum. Özellikle bu halkalı leke hastalığı için geçerli olabilir. Zey-
tin dal kanseri için Marmara Bölgesi’nin pek çok yerinde zaten hiç 
ilaçlamaya gerek olmadığını söyleyebilirim. Benim düzenli kontrol 
ettiğim bahçelerde rastlamak pek mümkün olmuyor. Sadece donlu 
günlerden sonra oluşacak çatlamalara karşı ilaçlama yapmak yeterli 
diye düşünüyorum. Son zamanlarda sözü çokça geçen Verticillium 
solgunluğunun zaten ilacı yok. Zeytinlerdeki dane dökülmeleri için 
bakırlı ilaç kullanmak ise büyük hata olur. Çünkü bu dökülmelerin 
çok farklı nedenleri var. 
Sonuç olarak zeytin hastalıkları ile mücadelede, önce neden doğru 
tespit edilmeli, sonra ilaca gerek var mı yok mu sorgulanmalıdır. Bü-
tün bu gerçekler aslında işimizin çok da zor olmadığını gösteriyor. 
Sadece alışkanlıklarımızı sorgulamaya başlamamızın yeterli olduğu-
nu düşünüyorum. Saygılarımla. 

Gemlik zeytini denilince kabuğu ince ve na-
rin, çekirdek yapısı küçük, meyve et kalın-

lığı fazla, çekirdeğinden kolay ayrılabilen, yağ 
oranı bakımından yüksek seviyelere sahip si-
yah sofralık zeytin akla gelmektedir. Hal böyle 
olunca, arzı belli bölgeyle sınırlı olan ve ağaç 
başı verimi diğer zeytin çeşitlerine nazaran 
daha düşük olan bu ürün, tüketicinin beğe-
nisini kazanarak üne kavuşmuş, arzı giderek 
düşen ancak talebi gün be gün artan Gemlik 
çeşidi zeytine özellikle Gemlik ve çevresinde 
ulaşmak zorlaşmış, bu durum rekabetin yoğun 
olduğu bir piyasa yaratmıştır.
Bizler, Marmarabirlik’e bağlı Gemlik Kooperati-
fi olarak 3 bin 544 ortağımızın ürettiği ürünü 
alabilirken, diğerleri (tüccar), alacağı ürünün 
neredeyse tamamına yakınını, ortağımız olan 
veya olmayan üreticilerden kayıt dışı olmak ko-
şulu ile müstahsil makbuzu kesmeden almak-
tadır. Aynı zamanda tüccar diye tabir ettiğimiz 
alıcılar, bölgemiz dışında da faaliyet göstere-
rek ürün almakta ve havuzlamaktadır. Bu da 
kooperatifimiz açısından bakıldığında haksız 
rekabet ortamı yaratmaktadır. Tüccarın bölge 
dışından daha düşük fiyatlarla aldıkları ürünü, 
bu bölgenin ürünü ile harmanlayarak, ambalaj-
sız bir şekilde Gemlik zeytini adıyla pazarladığı 
görülmektedir. Bölgemizde üretim alanlarının 
tamamen dolmuş olması, yer yer bu alanların 
imara açılarak konutların yapılması, iklimsel et-
kilerin yıllar içerisinde değişerek nisan yağmur-
larının haziran ayında tam çiçeklenme dönem-
lerinde yağması, yaz aylarında da yağmurların 
neredeyse hiç yağmaması üretimin düşmesine 
sebep olmaktadır. Yıllar içerisinde üretim ya-
pılan ekili alanların miras yolu ile paylaşımı, 
üreticilerin küçük alanlarda daha maliyetli ça-

lışmalarına ve bazı yerlerin tamamen bakımsız 
bırakılarak terk edilmesine neden olmuş; bunun 
sonucunda da emeğinin karşılığını alamayan 
genç nüfusun birçoğu serbest bölge içerisinde 
yer alan fabrikalarda işçi olarak çalışmayı tercih 
etmiştir. Üreticimizin büyük kısmının da kendi 
üretimi zeytinin en az yarısını evindeki havuz-
lara bastığı düşünüldüğünde, Gemlik yöresinin 
zeytinine ham halde ulaşmak nerdeyse imkânsız 
hale gelmektedir.
Kooperatifimiz, son birkaç yıldır düşük rekolte-
den dolayı alım ve satış hedefl erine tam anla-
mıyla yaklaşamamaktadır. Üreticinin sigortası 
olan kooperatifin, bölgedeki alım-satış politikala-
rında üstlendiği rol göz önüne alındığında, hayati 
öneme sahip olduğu aşikardır. Bu sebeple üre-
ticilerimiz mutlaka olmazsa olmazları olan koo-
peratifl erine sahip çıkmalıdır. Kooperatifl eri ve 
Marmarabirlik’in sürdürülebilirliliği bir anlamda 
üretimin sürdürülebilirliğidir.
2016-2017 iş yılı ürün alım döneminde de böl-
gesel olarak ortaklarımızın zeytin zararlıları ile 
mücadelede yeterlilik gösterememeleri, hem 
bizleri hem ortaklarımızı, hedefl enen alım ve sa-
tış politikalarından uzaklaştırabilir. Bu düşünce 
ile umuyoruz ki bundan sonraki yıllarda ilçe ta-
rım müdürlükleri ve üretici kuruluşu olan ziraat 
odaları da çiftçinin ve üreticinin yanında yer ala-
rak, doğru zamanda doğru ilaçları kullanmaları 
konusunda uyararak ve üretici ile uygulamalar 
yaparak bölge halkının refahına katkı sağlarlar.
Bu duygu ve düşüncelerle Kooperatifimiz Yöne-
tim Kurulu olarak, Marmarabirlik Yönetim Kuru-
luna olan güvenimiz gereği, tüm üreticilerimizin 
yanında yer aldık, yer almaya da devam edeceğiz. 
1941 yılından bugüne bizlere miras kalan bu de-
ğerin gelecek nesillere aktarılması ümidiyle…

BASINDAN


