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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başka-
nı Hidamet Asa, “Zeytin Atıkların-

dan Elektrik Enerjisi Üretme” projesinin 
geliştirilerek AB projesi haline getirileceğini 
açıkladı. Asa, “Yeni proje ile yılda 2 milyon 
kilovat saat olarak planlanan mevcut gazifi-
kasyon sisteminden 10 kat daha fazla elekt-
rik üretilecek” dedi. 

EZZİB’in DİR kapsamında ithalat 
talebinde bulunmasına tepki göste-

ren Marmarabirlik’e, milletvekilleri ve 
oda başkanlarından destek geldi. Baş-
kan Asa, konuyu Ekonomi Bakanlığı’na 
taşırken, sektör sorunlarının takibi için 
Marmarabirlik öncülüğünde dernek 
kurulmasına karar verildi.

Daha çok zeytin alımı, daha çok elektrik Sofralık zeytinde güç birliği yapılacak

Rekor fiyat üreticiyi güldürdü
Marmarabirlik, 2015-2016 ürün alım kampanyasında tavan fiyatı 180 dane için 
7.90 TL, taban fiyatı 410 dane için 3.25 TL olarak belirledi. İnce danede yüzde 
75, orta danede yüzde 45’e varan fiyat artışı, üreticinin yüzünü güldürdü. 

Marmarabirlik, 2014-2015 iş yılı 
sonunda ihracatta 6 bin ton, top-
lamda 36 bin 500 ton satış gerçek-
leştirerek, 314 milyon TL ciroya 
ulaştı. Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
“Ciro hedefimizi 2015 yılının ba-
şında 310 milyon TL olarak ka-
muoyuyla paylaşmıştık. Rakamlar 
göstermektedir ki Marmarabirlik, 

ürün alım ve satışlarını belirli bir 
plan dahilinde gerçekleştirmekte-
dir. Ulaşılan rakam ve yakalanan 
başarı tesadüf değildir. Önümüz-
deki yıl ise ciromuzu, yüzde 10 
civarında bir artışla 350 milyon 
TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” 
diye konuştu. 

Marmarabirlik, organik zeytin 
ve zeytinyağını “Olive Home” 
markasıyla piyasaya sundu. 
“Olive Home” markalı orga-
nik ürünler, yeni ambalaj ta-
sarımı ile 81 ilde rafa girmeye 
başladı. Başkan Asa, yaklaşık 
200 ton organik zeytin ve zey-
tinyağının yepyeni bir marka 
ve ambalaj tasarımı ile tüketi-
ciye sunulduğunu bildirdi. 

Güçlü ortak hedefiyle üreticilerin 
yanında olan Marmarabirlik, 2014-
2015 iş yılında 31 bin 289 ortağa 
30.7 milyon TL tutarında gübre ve 
zirai ilaç kredi tahsisatı gerçekleştirdi. 

İhracat şampiyonu Marmarabirlik ile 
2009-2010 lig şampiyonu Bursaspor 
arasında sezon sonuna kadar göğüs 
reklamı sponsorluğu için anlaşmaya 
varıldı. Bursaspor Başkanı Recep Bö-
lükbaşı, Marmarabirlik’e desteklerin-
den dolayı teşekkür etti.

TİM’in 2014 yılı ihracat şampiyon-
ları listesinde bayrağı kaptırmayan 
Marmarabirlik, zeytin ve zeytinyağı 
sektöründe son dört yılda 3. kez ih-
racat şampiyonu oldu. 3’TE

7’DE

4’TE

Marmarabirlik yine hedefi aştı

Organik zeytinin adı 
“Olive Home” 

Ortaklara 
30.7 milyon 
kredi 
tahsisatı

TAVAN 7.90 TL 
TABAN 3.25 TL

3’TE 5’TE

2’DE

Bu yıl ürün alımlarına 26 Ekim’de 
başlayan Marmarabirlik, 2015-
2016 ürün alım fiyatları ile üre-
ticinin yüzünü güldürdü. Alım 
kampanyasında tavan fiyat 180 
dane için 7.90 TL olarak belirle-
nirken, taban fiyat ise 410 dane 
için 3.25 TL olarak karara bağlan-
dı. Bir önceki yıla göre, ince danede 

fiyat artışı yüzde 75’e, orta danede 
artış yüzde 45’e ulaşmış oldu. Daha 
önce 2.70 TL olarak açıklanan yağ-
lık zeytin fiyatı da 3.10 TL’ye çıka-
rıldı. Marmarabirlik’in açıkladığı 
fiyatlar, üreticiyi memnun eder-
ken, ziraat odaları başkanları da 
ortak bir açıklamayla duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

Sözümüzü TuTTuk

2’DE

Başkan Asa, fiyatların üreticinin 
elindeki ürüne göre belirlendiğini 
belirterek, “Geçtiğimiz yılın fiyatla-
rına göre bu yıl rekor bir artış yapıl-
dı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
olarak bugüne kadar verdiğimiz söz-
lerin tamamını yerine getirdik. Bu 
yıl yine sözümüzü tuttuk” diye ko-
nuştu. Asa, kampanya kapsamında, 
14 Aralık 2015 tarihi itibariyle 183 
milyon TL bedel karşılığında 35 bin 
700 ton ürün alındığını söyledi.

İhracatta 
‘hat trick’ yaptı 

Devler liginde 
yükseliyor

Marmarabirlik, İSO 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu araştırmasına göre, 
devlerin yarıştığı listede, karlılıkta 
37 milyon TL ile 192, öz kaynakta 
243 milyon TL ile 193. sırada yer 
aldı. Üretimden satışlarda ise 254 
milyon TL ile bir önceki yıla göre 15 
basamak yükseldi. 3’TE

32 bin ortaktan
timsaha destek 
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Bu yıl ürün alımlarına 26 Ekim’de 
başlayan Marmarabirlik, 2015-2016 

ürün alım fiyatları ile üreticinin yüzünü 
güldürdü. Alım kampanyasında tavan fi-
yat 180 dane için 7.90 TL olarak belirle-
nirken, taban fiyat ise 410 dane için 3.25 
TL olarak açıklandı. Daha önce 2.70 TL 
olarak belirlenen yağlık zeytin fiyatı ise 
3.10 TL’ye çıkarıldı.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Bu yıl alım fiyat-
larımızı bir önceki yıla göre ince 
danede yüzde 75, orta danede 
yüzde 45 oranında artırdık. Bir 
önceki kampanya dönemi fi-
yatları ile aynı miktarda ürün 
140 milyon lira tutarken, bu yıl 
ortaklarımıza 43 milyon lira daha 
fazla ödeme yapılmaktadır. Başka bir 
deyişle ortaklarımıza bir nevi kar payı dağıtımı yapıl-
mış olup, Marmarabirlik üreticinin ürününe değer ka-
zandırmıştır” dedi. 

‘‘200 mİLYON LİRALIk BüTÇE AYIRDIk’’
Asa, kampanya kapsamında, 14 Aralık 2015 tarihi 
itibariyle 183 milyon TL bedel karşılığında 35 bin 
700 ton ürün alındığını söyledi.Marmarabirlik’te bu 

yıl kotasız alım yapıldığını anımsatan Asa, “Ko-
tasız alım kapsamında tüm ortaklarımıza istedi-

ği kadar ürün teslim etme hakkı sağladığımızdan 
miktar olarak yüksek bedeller oluştu. Ürün alım 

bedelleri için yaklaşık 200 milyon TL’lik bütçe ayır-
dık. Marmarabirlik, geçtiğimiz yıla göre daha fazla 
miktarda ödemeyi kredi kullanmadan yapmaktadır. 
Kampanya kapsamında üreticiye ürün bedellerinin 
yüzde 60’ı peşin ödenmiş olup, toplam 88.3 milyon 
TL ödeme yapılmıştır.Bugüne kadar ne söylediysek 
yerine getirdik. Ortaklarımız da kurumlarına gü-
vensinler, bir yıllık kazancı değil, uzun vadeli ka-
zanmayı düşünsünler” diye konuştu.

Marmarabirlik 
fiyatları açıkladı
Marmarabirlik, 2015-2016 iş yılı ürün alım kampanyasında 
tavan fiyatı 180 dane için 7.90 TL olarak belirlerken, taban 
fiyatı ise 410 dane için 3.25 TL olarak karara bağladı. İthalat tepkisi

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar 

Birliği’nin (EZZİB), Bakanlık’a Dahilde İşleme 
Rejimi (DİR) kapsamında ithalata izin verilmesi için 
başvuruda bulunmasına tepki gösterdi. Milletvekili 
Şahin ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’nı ziyaret eden 
Asa, üreticileri rahatlatan açıklamalarla döndü. 
Başkan Asa, “Ülkede 450 bin ton sofralık zeytin 
üretimi varken ithalat için müracaat edilmesi, bardağı 
taşıran son damladır. Bu girişim üreticiyi bitirmeye 
yönelik bir projedir. Bizim önerimiz, sofralık 
zeytinde müstahsile kilogram başına teşvik verilmesi 
ve ihracatçının zeytinyağını ihraç ettiği ülkedeki vergi 
farkının, devlet tarafından desteklenmesidir. Böyle 
bir destek söz konusu olduğunda, DİR kapsamında 
ithalata gerek kalmayacak, ithalat talebi için bahane 
ortadan kalkmış olacaktır” diye konuştu.

kONuYu BAkANLIk’A TAŞIDI
Başkan Asa, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin 
Şahin ve Manisa Milletvekili Recai Berber ile birlikte 
Ekonomi Bakanlığı’nı ziyaret ederek, İthalat Genel 
Müdürü Kadir Bal’a sektör sorunlarına ilişkin rapor 
sundu. 

“İzİN VERmEYECEĞİz”
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, zeytin ve 
zeytinyağı ithalatı tartışmalarına son noktayı koydu. 
Bakan Zeybekci, zeytinyağında hiçbir zaman DİR 
kapsamında ithalata izin vermeyeceklerini net bir 
ifadeyle belirtti. Zeybekci, “Dahilde İşleme Rejimi 
kapsamında asla izin vermeyeceğimiz ürünler, zeytin, 
zeytinyağı, incir, üzümdür” dedi.

SOFRALIk zEYTİN İÇİN GüÇ BİRLİĞİ
Bursa’daki ziraat odaları başkanlarından da zeytin ve 
zeytinyağında ithalata karşı çıkan Marmarabirlik’e 
destek geldi. Marmarabirlik’te toplanan oda 
başkanları, sektör temsilcilerinin, üreticiler adına lobi 
faaliyetlerini yürütmek üzere bir dernek çatısı altında 
toplanmasına karar verdi. Toplantının ikincisi Bursa, 
Balıkesir ve Tekirdağ’da faaliyet gösteren ticaret 
sanayi odaları ve ticaret borsalarının da katılımıyla 
gerçekleşti. Kurulacak derneğin Bursa merkezli 
olmasına karar verilirken, taslak tüzük çalışmaları 
ele alındı, geçici yönetim kurulu belirlendi. 

Tavan 7,90taban 3,25
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa, 2014-2015 iş 

yılı sonunda 36 bin 500 ton satış gerçek-
leştirdiklerini belirterek, satışlardaki artışla 
birlikte 314 milyon TL ciroya ulaştıklarını 
açıkladı. Asa, “Önümüzdeki yıl ciromu-
zu yüzde 10 civarında artışla 350 milyon 
TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Bu 
sene ürün alım fiyatlarına yüzde 75’e va-
ran artış yapıldığını ifade eden Asa, “Piyasa 
koşulları gözetilerek ortaklarımız destek-
lenmiş olup, bir nevi kar payı dağıtılmıştır. 
Ayrıca önümüzdeki yıllarda ilk defa gerçek 
manada kar payı dağıtımı da yapılacaktır’’ 
diye konuştu. Asa, iş yılı sonunda ihracatta 
da 6 bin ton satış gerçekleştirerek yine bir 
rekor kırdıklarını kaydetti. 

“Marmarabirlik kazanırsa ortak kazanır” 
diyen Asa, karlılık ve ciroya yansıyan olum-
lu rakamları yine ortaklar için kullandıkla-
rını söyledi. Asa, Marmarabirlik’in koope-
ratiflerini güçlendirmek amacıyla mevzuat 
çerçevesinde yeni bir düzenleme yapacağını 
belirterek, “6455 sayılı kanun ile 4572 sa-
yılı kanuna eklenen geçici 5. madde kap-
samında, Marmarabirlik kooperatiflerini 
güçlendirmek için yeni bir sayfa açmaya 
hazırlanmaktadır. İlgili kanun kapsamında 
4 kooperatifimiz daha güçlü hale gelirken, 
diğer kooperatiflerimize de projesi koope-
ratifler tarafından hazırlanmak suretiyle 
yatırım desteği verilecektir. Hedefimiz 
Marmarabirlik’teki istikrarlı yapıyı bütün 
kooperatiflerimizde tesis etmektir.”

Marmarabirlik, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) 2014 yılı ihracat 
şampiyonları listesinde zeytin ve 
zeytinyağı sektöründe son dört 
yılda 3. kez ihracat şampiyonu oldu. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, “Zeytin 
ve Zeytinyağı İhracat Birinciliği 
Ödülü”nü, TİM’in 22. Olağan Genel 
Kurulu kapsamında İstanbul’da 
düzenlenen törende, Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Eski 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 
ile Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı Mehmet Büyükekşi’den aldı. 
Başkan Asa, “Bu gurur verici ödülü, 
8 kooperatif ve 32 bin ortağımız 
adına aldık. Hedefimiz 48 ülkeye 
ihracat yapan Marmarabirlik’i dünya 
markası haline getirmektir” dedi. 

Marmarabirlik, son 5 yıldır yatırımlardan başlayıp ürün alım-
larından satışlara kadar uzanan köklü bir değişim göster-

mektedir. Ne kadar satış, o kadar ürün alımı ilkesiyle hareket eden 
Marmarabirlik, bir yandan tüketici beklentisini ve piyasa koşulla-
rını yakından takip ederken, diğer yandan da üreticiye daha fazla 
ve sürdürülebilir kazanç sağlamayı hedeflemektedir. Marmarabir-
lik’in geçmişte en büyük problemlerinden biri düzenli satış yapa-
mamaktı. Kota engelini ortaya çıkaran nedenlerin başında alınan 
ürünlerin istenilen miktarda satılamaması gelmekteydi. 2009 yı-
lında beş yıllık ortalama ürün satış miktarımız 23 bin tonlar sevi-
yesinde iken, 2014-2015 iş yılı sonunda 36 bin 500 ton satış ve 314 
milyon TL ile ciro ile yeni bir rekora imza atıldı. Ciro hedefimizi, 
2015 yılının başında 310 milyon TL olarak kamuoyuyla paylaş-
mıştık. Bu başarı tesadüf değildir. Marmarabirlik, ürün alım ve 
satışlarını belirli bir plan dahilinde gerçekleştirmekte olup, emin 
adımlarla kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir.
Önümüzdeki yıl da 314 milyon TL olan ciromuzu, yüzde 10 ci-
varında bir artışla 350 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. İhra-
catta da 6 bin ton satış rakamı ile yine bir rekor gerçekleştirirken, 
ihracat yapılan ülke sayısını 48’e çıkarmış bulunmaktayız.

kıymetli Ortaklarımız,
Satış rakamlarımızdaki artışa bağlı olarak, 2015-2016 iş yılı ürün 
fiyatlarında, bir önceki yıla göre orta danede yüzde 45, ince dane-
de ise yüzde 75’e varan artış gerçekleştirmiş olduk. Bu rakamların 
önümüzdeki yıllarda da devam edebilmesi için ürün alım ve satış 
planlamalarının aynı istikrarla sürdürülmesi gerekmektedir. Bu-
güne kadar kotasız alım için gerçekçi beyan verilmesinin önemini 
defalarca kez anlattık ve bu yıl kotasız alım gerçekleştirmekteyiz. 
Önümüzdeki yıllarda da kotasız alımların devam edebilmesi için 
ortaklarımızın gerçekçi beyan vermelerini ve beyan ettikleri ürü-
nün tamamını teslim etmeleri gerekmektedir. Marmarabirlik’te 
bir yandan geçtiğimiz yılın meyveleri toplanırken, diğer yandan 
2015-2016 iş yılı ürün alım kampanyamız da devam etmektedir. 
Bu yıl fiyatlardaki artışın ürün alımlarına olumlu yansıdığını 
görmekteyiz. Üretici ortaklarımız toplam 50 bin ton rekolte be-
yanında bulunmuş olup, 14 Aralık 2015 tarihi itibariyle 183 mil-
yon TL bedel karşılığında 35 bin 700 ton ürün alımı gerçekleş-
tirilmiştir. 2015-2016 kampanya döneminde ürün alım bedelleri 
için yaklaşık 200 milyon TL’lik bütçe ile yola çıktık. Rakamlar 
geçmiş yıllar ile kıyaslandığında, Marmarabirlik’in ulaştığı nokta 
daha iyi anlaşılacaktır. Önceki dönemlerde banka kredisiyle ve 
uzun vadede ödenen ürün bedelleri, son 5 yıldır bir lira dahi kredi 
kullanmadan kampanya bitiminden hemen sonra ödenmektedir.
Marmarabirlik, aynı zamanda önceki döneme ait olan ve 2007’de 
alınan 60 milyon TL Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) 
kredisini ödemeye de devam etmektedir. 

Değerli Ortaklarımız,
Marmarabirlik’in başarılarının altında birlik, beraberlik ve güven 
yatmaktadır. Dilerim 32 bin ortağımızdan aldığımız bu güçle Mar-
marabirlik’te birlik beraberlik ortamı daha uzun yıllar sürer ve bizler 
de sahip olduğumuz ekip ruhuyla yönetim kurulumuz ile birlikte 
Marmarabirlik’e yeni başarılar kazandırmaya devam ederiz.

kıymetli Ortaklarımız,
Marmarabirlik gücünü ortaklarından almaktadır. Kurumun 
sahibi olan siz saygıdeğer ortaklarımızdan daha çok ürün alma-
yı, daha çok kazandırmayı ve sizlerin refah seviyelerini daha da 
artırmayı hedeflemekteyiz. Amacımız, 8 kooperatif ve 32 bin or-
tağımız ile kenetlenerek, Marmarabirlik’i gelecek nesillere güvenle 
taşımak ve emanet etmektir.
Yönetim kurulum adına, 2015/2016 ürün alım döneminin bereketli 
ve bol kazançlı bir yıl olması temennisiyle saygılar sunuyorum.

Marmarabirlik’in 
Gerçek Sahibi
Değerli Ortaklarımız, 

Hidamet ASA

Marmarabirlik’ten 

İhracatta ipi göğüsledi

Devler liginde gurur tablosu

314 milyon lira ciro

Marmarabirlik, İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
araştırmasına göre, Tüpraş, Ford Otosan 
ve Oyak Renault gibi devlerin yarıştığı 
listede, karlılıkta 37 milyon TL ile 192, 
öz kaynakta 243 milyon TL ile 193. 
sırada yer aldı. Üretimden satışlarda ise 
254 milyon TL ile bir önceki yıla göre 15 
basamak yükselerek 418. oldu. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Listede diğer gıda 
firmalarının ortalama satış karlılığı oranı 
yüzde 3,3 olurken, Marmarabirlik’in 
satış karlılığı yüzde 14,6 olmuştur. 
Gıda firmalarının ortalama öz kaynak 
karlılığı yüzde 14,5, Marmarabirlik’in 
öz kaynak karlılığı ise yüzde 15,2 olarak 
gerçekleşmiştir. 32 bin ortağının güç 
birliğiyle her yıl daha fazla büyüyen 
Marmarabirlik’in elde ettiği bu başarı, 
ortaklarımız ve kooperatiflerimiz için 
gurur kaynağıdır” diye konuştu.

2014-2015 iş yıl sonu itibariyle 36 bin 500 ton 
ürün satışı gerçekleştirerek 314 milyon TL ciroya 
ulaşan Marmarabirlik, yeni bir rekora imza attı.
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Marmarabirlik, yurtiçindeki pazar hakimiyeti, satış rakamları, 
ihracat potansiyeli, yeni yatırımları, Ar-Ge çalışmaları ve ye-

nilenebilir enerji projeleri ile 32 bin ortaklı dev bir kuruluş haline 
gelmiştir. Son yıllarda üretim ve satış rakamlarını artıran Birliği-
miz, 2015 yılında ambalajlı üründe 36 bin 500 ton satış rakamına 
ulaşmış olup, önümüzdeki dönemlerde gerek yurtiçi satışlarını, 
gerekse ihracat rakamını daha da yukarılara taşımak için pazar 
payını artırmak zorundadır. Tüketici tercihlerini incelediğimizde, 
siyah zeytinle birlikte yeşil zeytin ve zeytinyağının da önemi her 
geçen gün artmaktadır. Siyah zeytin, yeşil zeytin ve zeytinyağı, 
birbirinden ayrı düşünülemeyecek, birbirini tamamlayan zeytin 
türevleri olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla sofralık siyah 
zeytinde sektörün lideri olan Marmarabirlik’in, yeşil zeytin ve zey-
tinyağında da pazarın taleplerine cevap vermesi artık kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Bu amaçla Marmarabirlik olarak Lisanslı Depocu-
luk A.Ş. vasıtasıyla önümüzdeki aylarda Akdeniz Bölgesi’nde bir 
yatırım yaparak, yine Körfez ve Manisa bölgesinden yeşil zeytin 
ve zeytinyağı temin etmeyi hedeflediğimizi bilgilerinize sunmak 
isterim. Ortaklarımızdan temin edemediğimiz yeşil zeytin ve zey-
tinyağını, Marmarabirlik kalitesinden ödün vermeden tüketici-
ye sunmak, hem yurtiçinde hem de yurtdışında marka değerine 
büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle Avrupa’da ve diğer ülkelerde 
yoğun olarak tercih edilen yeşil zeytini, Marmarabirlik markasıyla 
tüketiciye ulaştırmak, satış potansiyelini daha da yukarılara taşır-
ken, Marmarabirlik’e rekabet avantajı sağlayacak, sürdürülebilir 
karlılık için önemli bir kilometre taşı olacaktır. Yeşil zeytin ve zey-
tinyağından elde edilecek karlılıkla ortaklarımıza daha fazla destek 
verilecek, kooperatiflerimize daha fazla yatırım yapılacaktır.

Değerli Ortaklarımız, 
Marmarabirlik aynı zamanda Avrupa ülkelerine ihracatta zeytin-
yağındaki kota engelini aşmak için transit ticaret çalışmalarına 
da başlayacaktır. Hiçbir yatırım yapmaksızın İspanya’da bulunan 
bir kooperatiften yeşil zeytin ve zeytinyağı temin edilerek, Avru-
pa ülkelerine transit ticaret yapılacaktır. İspanya’dan temin edilen 
ürünler, Marmarabirlik standartlarında tüm laboratuar ve duyum 
analizleri yapılarak, yine Marmarabirlik markasıyla diğer ülkeler-
de piyasaya sunulacaktır. Bu sistem ile Marmarabirlik ürünlerinin 
pazar payı artırılırken, ekonomik karlılık sağlanacak, artan ürün 
gamı, Gemlik tipi zeytine de güç verecektir. Tüm çalışmalarını far-
kındalık ve sürdürülebilirlik vizyonuyla yürüten Marmarabirlik, 
önümüzdeki yıllarda transit ticaret uygulamasında Portekiz ve Yu-
nanistan ayağını da hayata geçirmeyi planlamaktadır. Amacımız, 
Marmarabirlik’i bir dünya markası haline getirmek ve tüm ülke 
raflarında Marmarabirlik ürünlerinin yer almasını sağlamaktır. 

kıymetli Ortaklarımız, 
Marmarabirlik bir yandan pazar payını artırmaya yönelik çalış-
malar yürütürken, diğer yandan da üretilen ürünün tamamını 
alabilmek için yeni yatırımlarla birlikte 31 bin 500 tonlarda olan 
kapasitesini şubat-mart aylarında 52 bin tonlara taşımaya hazır-
lanmaktadır. Marmarabirlik, karlılığını artırmak için bu çalışma-
ları yürütürken, kooperatiflerimizde de son dönemlerde özellikle 
kalite ve kalibraj kaymaları konusunda farkındalık oluştuğunu 
görmekteyiz. Tüm proseslerde sürdürülebilir bir yapının oluşması 
için yapılan çalışmaların gerekli olduğunu ancak yeterli olmadığı-
nı belirtmek isterim. Satışların daha iyi noktalara taşınması için, 
hasat edilen zeytinin uygun koşullarda ve doğru metotlarla depo-
lanması önemlidir. Bu nedenle yapılan yatırımlarla bir plan dahi-
linde tüm kooperatiflerimizin depolama koşulları iyileştirilmekte-
dir. Ürünlerde kalite ve kalibraj kaybı ile cari giderlerin optimize 
edilmesi konusunda kooperatiflerimizin daha hassas davranma-
ları gerekmektedir. Yeni kanun ve anasözleşme ile 3 yıl üst üste 
zarar edilmesinin, kooperatifler için olumsuz sonuçlar doğuraca-
ğını unutmamak gerekir. Diğer taraftan kooperatiflerin verimli 
çalışmalarıyla birlikte önümüzdeki süreçte kar payı dağıtımının 
yapılacağını ve kar payı dağıtımında kooperatiflerin performansı-
nın önem taşıdığını da hatırlatmak isterim. 
Bereketli bir sezon geçirmenizi diliyor hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Değerli Ortaklarımız,

İbrahim MİNARECİ Marmarabirlik 
voltajı 
yükseltecek
Marmarabirlik, “Zeytin Atıklarından Elektrik 
Enerjisi Üretme” projesini AB projesi haline 
getirerek, 10 kat daha fazla elektrik üretecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaklaşık 2 yıl 
önce Ar-Ge projesi olarak başlayan TÜBİTAK destekli “Zeytin Atık-

larından Elektrik Enerjisi Üretme” Projesi kapsamında, bugüne kadar top-
lam 100 bin kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Yılda 
4 bin ton zeytin atığından 2 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretme 
kapasitesine sahip olan tesisin, sıfır atık prensibiyle çalıştığını  belirten Asa, 
üretilen elektriğin satışı için TEDAŞ’tan proje onayının alındığını söyledi.

AB PROJESİ YOLDA
Asa, Avrupa Birliği Horizon 2020 
programı kapsamında, biyokütle-
den elektrik üretecek beş kat daha 
fazla kapasiteli yeni bir tesis için 
proje hazırlıklarına başladıkları-
nı da vurgulayarak, “AB programı 
kapsamında, Ar-Ge desteği ile Bi-
yokütle Enerji Üretim Projesi adıyla 
İtalya, Avusturya, Hollanda ve İn-
giltere’den partner kuruluşlarla bir-

likte proje yazarak, gazifikasyon, gaz türbini ve ORC türbinin entegre 
çalışmasıyla biyokütleden enerji üretilmesi için yeni bir proje hazırlığına 
başladık. Yeni proje ile kurulması planlanan tesis, mevcut gazifikasyon 
tesisinden 5 kat daha fazla kapasite ile çalışarak, 10 kat daha fazla elekt-
rik üretecek. Böylece daha verimli ve daha büyük ölçekte bir gazlaştır-
ma tesisi kurmayı hedef liyoruz. Projenin onaylanması halinde AB’den 
5 milyon euro hibe alınması öngörülüyor. Projeye 2016 yılının ikinci 
döneminden sonra başlanacak” diye konuştu. 

Marmarabirlik, Ar-Ge çalış-
maları sonucunda üretici 
için büyük bir kayıp olan 
zeytindeki fire oranını 
yüzde 15-20’lerden yüz-
de 3-5 oranlarına düşür-
dü. İlk etapta Edincik Su 
Tipi zeytin çeşidinde gerçek-
leştirilen uygulamanın ardından, 
Gemlik tipi zeytinde yapılan deneme 
çalışmaları da olumlu sonuç verdi. 
Ar-Ge çalışmaları kapsamında 2 yıl 
önce başlayan uygulama ile üretilen 
ürünler Mortanem markasıyla piya-
saya sunuldu. 
Öte yandan önümüzdeki süreçte tek 
porsiyonluk yağ ve sos içeren katla 
yağla ambalajı ile zeytinyağı satışına 
başlanacak. İlk etapta yaklaşık 1 mil-
yon TL’lik yatırımla üretilecek katla 
yağla sosun, başlangıçta THY, İDO, 

otel, restoran gibi alanlarda 
tüketiciyle buluşması plan-
lanıyor. Kuru sele ve diğer 
yağlı ambalajların üreti-
minin artırılması için de 
yaklaşık 6 milyon TL’lik 

yatırım yapılacak.

  Ar-Ge ile kazanıyoruz
Marmarabirlik, 

Ar-Ge çalışmaları 
neticesinde sofralık 

zeytin üretimini artır-
mayı hedefliyor.



5

Doğal ve sağlıklı yöntemler-
le üretim yapan Marmara-

birlik, organik ürünlerini “Oli-
ve Home” markasıyla piyasaya 
sunmaya başladı. Tüm üretim 
süreçlerinde doğal fermantasyon 
gerçekleştiren Marmarabirlik, 
ilk kez organik zeytin ve zeytin-
yağını da ürün gamına ekledi. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, yaklaşık 
200 ton organik zeytin ve zey-
tinyağının yepyeni bir marka 
ve ambalaj tasarımı ile tüketi-
ciye sunulduğunu belirterek, 
“Sektörün lideri olarak organik 
ürüne yönelik pazar talebini 
karşılamak amacıyla bu yıl ilk 
kez organik zeytin ve zeytinyağı 
üretimi gerçekleştirdik. Sofralık 
zeytinlerimiz 81 ilde tüketiciye 
ulaşırken, organik zeytinyağı ise 
ilk etapta Marmarabirlik satış 

mağazalarında tüketiciyle bulu-
şuyor” dedi.

TALEBİ kARŞILAYACAk
Olive Home markalı ürünlerin 
bu yıl sadece yurtiçinde satışa 
sunulacağını ifade eden Başkan 
Asa, gelecek yıl ihracata yönelik 
çalışmaların devam edeceğini 
bildirdi. Asa, Marmarabirlik’in 
önümüzdeki yıllarda organik 
zeytin alımını sürdüreceğini 
belirterek, “Hedefimiz organik 
ürün pazarındaki talepleri kar-
şılamak ve sektördeki liderliği-
mizi organik ürün pazarına da 
taşımak. Aynı zamanda organik 
ürünlerimizi diğer ürünlerimiz-
le aynı fiyattan satışa sunuyoruz. 
Tüm Marmarabirlik ürünleri 
gibi organik ürünlerimizin de 
tüketicinin beğenisini kazanaca-
ğına inanıyoruz” diye konuştu.

İhracat şampiyonu Marmarabirlik, Al-
manya’nın Köln kentinde düzenlenen 

Anuga Gıda Fuarı’nda kuru sele amba-
lajı, az tuzlu Gold ürünleri ve MB mar-
kasıyla ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 
Sektörün lideri olarak bu yıl 
3’üncü kez katıldığı 
Anuga Fuarı’nda, 
yeni iş bağlan-
tıları kuran 
M a r m a r a -
birlik, önü-
m ü z d e k i 
günlerde Ka-
tar ve Polonya 
ile ticari ilişkile-
re başlayacak. 108 
ülkeden 7 binin üzerinde 
firmanın yer aldığı fuarda, Köln Baş-
konsolosu Hüseyin Emre Engin ve Düs-
seldorf Ticaret Ataşesi Mustafa Hilmi 
Aşkın, Marmarabirlik standını ziyaret 
ederek, yeni ürünleri inceledi. Stantta 
ziyaretçilere tadım yaptırılırken, Mar-
marabirlik’in dünya genelindeki bayi-
leri ve ulusal zincir marketlerin temsil-

cileri de stant ziyaretçileri arasında yer 
aldı. 

HEDEF DüNYA mARkASI OLmAk
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-

kanı Hidamet Asa, “Fuar sü-
resince Gemlik tipi 

zeytinin dünya-
ya tanıtılması 

için verimli 
görüşmeler 
gerçekleştir-
dik. Önü-
müzdeki sü-

reçte Katar ve 
Polonya’ya ürün 

sevkiyatı yapmayı 
hedef lemekteyiz.Ayrıca 

Yunanistan, İspanya, Romanya, Lit-
vanya, Azerbaycan ve Güney Irak ile 
satış odaklı görüşmelerimiz de devam 
edecek. Amacımız Marmarabirlik’i 
tüm dünyada aranan bir marka haline 
getirmektir” diye konuştu.

Olive Home 
rafta yerini aldı 

Sektörün lideri Marmarabirlik, organik 
zeytin ve zeytinyağını Olive Home mar-
kası ve yeni ambalajıyla piyasaya sundu. 

Anuga Fuarı’na 
Marmarabirlik damgası 
Sofralık zeytin sektöründe ihracat şampiyonu olan 
Marmarabirlik, dünyanın en büyük gıda fuarı olarak 
bilinen Anuga Fuarı’ndan ticari bağlantılarla döndü. 

Marmarabirlik, 2015 yı-
lında 6 bin ton ihra-

cat gerçekleştirerek yeni bir 
rekora daha imza attı. Mar-
marabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, geçmiş 
yıllarda ortalama 3 bin 500-
4 bin tonlar seviyesinde olan 
ihracat rakamlarının, yapılan 
pazar araştırmaları ve ülke 
sayısındaki artışla birlikte 6 
bin tonlara çıkarıldığını söy-
ledi. 2009 yılında sonunda 
ihracat yapılan ülke sayısının 
18 olduğunu belirten Asa, 
“2015’te bu rakam 48’e çı-
karılmış olup, Marmarabirlik 

yurtdışı pazarında geniş bir 
satış ağına ulaşmıştır. Mar-
marabirlik, bugün itibariyle 
Avusturya’da Penny, İsviçre’de 
Coop, Romanya’da Kaufland, 
Almanya’da Real, İngiltere’de 
Tesco raflarında bulunmak-
tadır. Uzun vadede, ihracat 
yaptığımız tüm ülkelerin ulu-
sal ve yerel zincir raflarında 
yer almayı, yapılacak pazar 
araştırmaları ve yatırımlarla 
farklı damak tatlarına uygun 
ürün çeşitliliği oluşturma-
yı  ve ihracatımızı yüzde 50 
oranında artırmayı hedef-
lemekteyiz” diye konuştu. 

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe üç kez 
ihracat şampiyonu olan Marmarabirlik, 
Summer Fancy Food Fuarı’na 
ABD bayisi Vintage Food 
Corp. firması ile ortakla-
şa katıldı. 49 ülkeden 2 
bin 600 katılımcının yer 
aldığı ve toplam 22 bin 
kişiden fazla profesyonel 
firma temsilcisi tarafın-
dan ziyaret edilen fuarda, 
ziyaretçilere doğal yöntemler-
le üretilen tüm Marmarabirlik ürün-
leri ile yeni ambalajlar tanıtıldı. Mar-
marabirlik standını başta Türkiye’nin 
New York Başkonsolosu Ertan Yalçın 
ve New York Ticaret Ataşesi Mustafa 
Ali Yurdupak olmak üzere, çok sayı-
da firma temsilcisi ve tüketici ziyaret 

ederek tadım yaptı. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 

fuarın ABD’de bilinirliği artırmak 
ve Gemlik tipi zeytini tanıtmak 

için önemli bir fırsat olduğunu 
söyledi. Asa, fuarda özellikle 
az tuzlu ürünler ile kuru sele 
ambalajlarının dikkat çektiği-
ni vurgulayarak, Amerika’da 

etnik pazar dışındaki tüketi-
cilerin damak tatlarına uygun 

ürünlere ağırlık verdiklerini bildirdi. 
Asa, “ABD’de etnik pazar dışında daha 
etkin yer bulabilmek amacıyla yeni yol 
haritalarımızı hazırladık. Önümüzdeki 
süreçte dünyanın en büyük perakende-
cilerinin bulunduğu Amerika pazarında 
yeni kanallar üzerinde planlamalarımızı 
hayata geçireceğiz” diye konuştu. 

6 bin tonluk rekor ihracat

Hedef ABD pazarında
güçlenmek

marmarabirlik, 
ABD’nin en prestijli 
gıda fuarı Summer 

Fancy Food Show’da 
doğal ve sağlıklı 
ürünleriyle fark 

yarattı.
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Marmarabirlik, 2015-2016 ürün alım kampanyasına 26 
Ekim’de başlamış olup, her yıl ürün alım döneminden 

önce ortaklarımızdan kooperatife teslim edecekleri zey-
tin miktarının tespiti amacıyla “rekolte beyannamesi” 
alınmaktadır. 
Kooperatif anasözleşmesi gereğince her ortağın mutlaka 
rekolte beyannamesi verme zorunluluğu bulunmaktadır. 
Rekolte beyannamesi vermeyen ortaklarımızın, kooperatife 
zeytin teslim etmesi ve genel kurul toplantısına katılması 
mümkün olmamaktadır. Bunun yanında, üst üste 5 yıl rekolte 
beyannamesi vermeyen veya verdiği beyannamede kooperatife 
teslimini taahhüt ettiği ürünün en az yüzde 50’sini kooperatife 
teslim etmeyen ortakların, ortaklıktan çıkarılmaları hükmü, 
kooperatif anasözleşmesinde yer almaktadır. 
Rekolte beyannamelerinde beyan edilen ürün miktarları, 
ortaklarımız açısından olduğu kadar kooperatif ve 
Marmarabirlik açısından da önem taşımaktadır. Ortaklarımızın 
rekolte beyanında bulunurken kooperatife teslim etmeyi 
düşündükleri zeytin miktarını gerçek durumu yansıtacak 
şekilde belirtmelerini ve bu konuda gerekli hassasiyeti 
göstermelerini bekliyoruz. Çünkü rekolte beyannameleri, 
ürün alım dönemlerinde uygulanacak alım politikasının 
oluşmasında esas alınacak önemli göstergelerdendir.

kOOPERATİFİmİzE SAHİP ÇIkALIm
Marmarabirlik’in her yıl fiyatlandırma, depolama ve satış 
planlarını üreticiye maksimum fayda sağlayacak şekilde 
hayata geçirebilmesi için ortakların gerçeğe yakın beyanda 
bulunması büyük önem taşımaktadır. Gerçekçi rekolte beyanı 
verilmesi ve düzenli ürün teslim edilmesi halinde dengeli 
stoklar oluşacak, bu da satışlara olumlu yansıyacaktır. 
Rekolte beyanının gerçekten uzak olması, yıllarca tüm üretici 
ortaklarımızı kota sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu 
yıl Marmarabirlik, kotasız alım yapılacağını açıklamıştır 
ancak kota sorununun ortadan kalkması, bu yıl olduğu 
gibi önümüzdeki yıllarda da üretici ortaklarımızın vereceği 
gerçekçi beyanlara ve beyan ettiği ürünü teslim etmesine 
bağlıdır. 
Değerli ortaklarımızın kampanya dönemini iyi değer-
lendirecekleri temennisiyle ürün hasat döneminin, bereketli 
ve bol kazançlı geçmesini diler, saygı ve sevgilerimi sunarım.     

S.S.699 Sayılı İznik zeytin Tarım Satış 
kooperatifi   Yönetim kurulu Başkanı

Beyan ettiğiniz ürünü 
teslim etmeye çalışın 

Ergün SÜRÜCÜ  

Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, zeytin 

budama atıkları ve organik hayvan 
gübresinden elde edilecek karışımla 
organik gübre üretimi gerçekleştire-
ceklerini belirterek, “Uludağ Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile hayata 
geçireceğimiz proje kapsamında hazır-
lıklara başlanmıştır. Zeytin budama ar-
tıkları ve hayvan gübresinden çevreye 
zarar vermeden toprak için son derece 
yararlı olan organik gübre üretilecektir.  
Amacımız, üreticinin organik gübre 
ihtiyacını karşılamak ve zeytin ağaçla-
rında verimi artırarak üretim maliyet-
lerini düşürmektir” diye konuştu.
“Organik Gübre Üretim Projesi”nin 

bütçe çalışmalarının devam ettiğini 
ifade eden Asa, projenin tamamlan-
masının ardından organik gübre üre-
tim tesisi kurularak seri üretime geçi-
leceğini bildirdi. Başkan Asa, organik 
gübrenin üretici ortaklar için hem 
verim hem de maliyetler yönünden 
önemli faydalar sağlayacağını vurgu-
layarak, “Proje, üreticilerimizin doğru 
gübreleme yapmasını teşvik etmek, 
aynı zamanda verimi artırarak üretim 
maliyetlerini azaltmak ve refah sevi-
yelerini yükseltmek amacıyla gerçek-
leştirilecektir. Organik gübrenin her 
yıl kullanılmasıyla zeytin bahçelerinde 
kimyasal gübre kullanımını azaltacağı 
öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Neriman İpek, 
Edincik’teki 
Gürcü Çiftli-
ği’nin sahip-
lerinden olup, 
ailenin en bü-
yük bireyi idi. 
Rahmetli İb-
rahim Hakkı 
İpek’in 
e ş i , 

Gülbin Erakkuş, Emel Efe-
oğlu, Hamdi İpek, Remzi 
İpek ve Fevzi İpek’in an-
neleri idi. Neriman İpek, 
bir söyleşide Edincik’te 
geçen film gibi yaşamını 
şöyle anlatmıştı: “Annemden 
öğrendiğime göre Yunanlılar, 
Edincik’i işgal ettiklerinde 3 aylıkmı-
şım. Babamın Hıdır Köy’deki çiftliğinde 
yaşıyorduk. Yunanlıların yaklaştığı ha-
beri gelince, Hıdır Köy’de herkes yollara 
düşmüş. Eşyalarını öküzlere yüklemiş 
insanlar, yürüyerek Biga’ya doğru kaç-
maya başlamış. Kadıncağız yorulunca 
beni bir tespih ocağının dibine bırakmış. 
Daha sonra vicdanının sesini dinleyerek 

teyzeme, “Biraz sen taşı, ben daha hafif-
çe yük alayım, sonra yine ben taşırım” 
demiş. Beni bıraktığı yerden geri almış. 
Biga’da çocuklu aileleri kimse almak iste-
memiş. Evlerinin altında mağazası olan 
bir kişi, bizi bu mağazada konuk etmiş. 
Edincik’in  kurtuluşunun ardından yeni-
den Edincik’e dönmüşüz. Babam, o dö-
nemin önde gelen zenginlerinden biriy-
di. Altı kardeşiz ve babamın arazileri çok. 
4 bin dönüm toprağı var. Aynı zamanda 
hafız olup, çok dindar bir yapıda. Beni, 
Şahinler Çiftliği’nden, Reyhan Özçakır 

ile evlendiriyorlar. 15 günlük evliy-
ken eşim askere gitti. Bir yıl 

sonra ise askerde yaşamını 
yitirdi. Bundan bir yıl 
sonra İbrahim Hakkı 
İpek ile evlendim. 17 
yıllık evliliğimizin ar-
dından o da vefat etti. 

5 çocuk ile bir başıma 
kalıverdim. Büyük müca-

deleler sonunda çocuklarımı 
okuttum, büyüttüm, evlendirdim. 

Rahmetli eşimin babası Gürcü Ahmet 
Efendi (Ahmet Hamdi) gibi oğullarım-
dan Fevzi İpek de Edincik Belediye Baş-
kanlığı yaptı. Gürcü Çiftliği’nde eşek, 
at tepesinde didindim durdum. Ektim, 
biçtim kadın başıma. Çocuklarım ile 
birlikte çabalayarak çiftliği bugünkü 
durumuna getirdik.”

Marmarabirlik, Uludağ Üniversitesi işbirli-
ğiyle verimi artırmak ve üretim maliyetlerini 
azaltmak amacıyla organik gübre üretecek. 

Marmarabirlik Eski 
Denetim Kurulu 
Üyesi ve Edincik 

Eski Belediye Baş-
kanı Fevzi İpek’in 
annesi merhum 
Neriman İpek’i 

saygı ve rahmetle 
ANIYORUZ.

Edincikli bir hanımağa
Nam-ı diğer Gürcü Neriman

Marmarabirlik, ürün alım kampan-
yası öncesinde bağlı 8 kooperatifin 
yönetim kurulu başkan ve üyeleriy-
le istişare toplantısı yaptı. Gemlik, 
Mudanya, Erdek, Orhangazi, İz-
nik, Edincik, Mürefte ve Marma-
ra Adası Kooperatiflerinin temsil 
edildiği toplantıda, birlik beraberlik 
mesajları verildi. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, göreve geldikleri 2010 yılından 

bu yana şeffaf yöneticilik anlayışıyla 
çalıştıklarını vurgulayarak, bu kap-
samda Birlik çalışmalarına ilişkin 
verilerin, kooperatifler ile dönemsel 
olarak paylaşıldığını ve bunun da 
güven ortamı yarattığını kaydetti. 
Toplantıda, Marmarabirlik’in satış 
rakamlarını değerlendiren Asa, sür-
dürülebilir karlılık için kooperatif-
lere de büyük görevler düştüğünü 
sözlerine ekledi. 

Marmarabirlik kooperatifleri ile buluştu

Marmarabirlik’ten 
organik 

gübre 
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Son 5 yıldır planlı ürün alımları, 
düzenli stoklar ve yeni pazarlarla 

birlikte ürün alım ve satış rakamlarını 
rekor düzey-
lere çıkaran 
Marmarabir-
lik, koopera-
tiflere olan ya-
tırımlarına da 
devam ediyor. 
Ne kadar satış, 
o kadar ürün 
alımı ilkesiyle 
hareket eden 
Marmarabirlik, son 5 yılda toplam 
42 milyon TL’lik bir yatırıma imza 
attı. Bunun 6.7 milyon TL’lik kısmı 
2014-2015 iş yılında tamamlanırken, 
9.2 milyon TL’lik kısmı ise devam 
eden yatırımlardan oluşuyor. Marma-
rabirlik’in satış rakamlarındaki artışın 

sürdürülebilir olması için depolama 
kapasitesinin artırılması gerekiyor. 
Bugüne kadar Orhangazi ve İznik 

Kooperatif leri-
ne toplam 8 bin 
tonluk depolama 
tesisi yapılırken, 
Mudanya Koope-
ratifi’ne yapılan 7 
bin tonluk tesisin 
inşaat çalışmaları 
ise 2016 yılında 
tamamlanacak. 
Önümüzdeki yıl 

sırasıyla Gemlik, Edincik ve Mürefte 
Kooperatiflerine de yeni ve modern 
depolama tesisleri yapılacak. Böylece 
Marmarabirlik’in 70 bin tonlar sevi-
yesindeki depolama kapasitesinin 100 
bin tonlara çıkarılması hedefleniyor.

Kooperatifimiz, Mudanya’nın tamamı ile Osmangazi, Nilüfer, 
Mustafakemalpaşa ve Karacabey’in bir kısmı olmak üzere 

yaklaşık 80 köy ve mahalleden oluşmaktadır. Çalışma alanı ve 52 
alım merkezi itibari ile Marmarabirlik’in en büyük kooperatifi-
dir. Son yıllarda kuruma olan güvenin ve ödeme koşullarının iyi 
olmasından dolayı kooperatifimize zeytin teslimatı artmıştır. Son 
3 yılı değerlendirecek olursak, Mudanya Kooperatifi tarafından 
2012 yılında 11 bin 300 ton, 2013 yılında 9 bin 500 ton ve 2014 
yılında 10 bin ton zeytin alımı yapılmıştır. 
Mudanya Kooperatifi, zeytin alımı için Mudanya merkez, Tirilye 
ve Başköy tesislerindeki depoları kullanmaktadır. Son zamanlar-
da Mudanya içindeki depoların eskimesinden dolayı depolama 
işlemi zorlaşmış olup, daha iyi şartlarda fermente işlemi sağlan-
ması için Yörükali Köyü’nde 7 bin tonluk bir depolama tesisinin 
yapımına başlanmıştır. CTP tanklarla birlikte yaklaşık 11 milyon 
TL’ye mal olacak tesis, 23 dönüm arazi üzerinde 11 bin metreka-
re kapalı alandan oluşacak şekilde inşa edilmektedir. Yüzde 70’i 
tamamlanan tesisin, 2016 yılının ilk aylarında faaliyete geçirilme-
si planlanmaktadır. Yeni depolama tesisi aynı zamanda Marmara-
birlik’in Mudanya’ya 40 yıl sonra yaptığı ilk büyük yatırım olma 
özelliğini de taşımaktadır. Göreve geldiğimiz 7 yıldan bu yana 
yönetim anlayışımız her zaman ortaklarımızın ve kurumumuzun 
çıkarlarını gözetip, zeytinciliğin teminatı olan Marmarabirlik’i 
yaşatmak ve hep birlikte daha iyi seviyelere getirmek olmuştur. 
Son zamanlarda ülkemizde zeytin sektöründe, gerek piyasa gerek-
se üretim koşulları itibariyle zor dönemler yaşanmaktadır. Zey-
tinciliğin bu zor dönemleri böyle büyük bir kurumun bölgedeki 
varlığını daha da önemli bir hale getirmektedir.

Değerli Ortaklarımız,
Kooperatif olarak kurumumuzu modern bir hale getirmek, or-
taklarımızı bilinçlendirmek, daha kaliteli alım yapabileceğimiz 
yeni sistemler kurarak, gelecek nesillere daha güçlü bir Marma-
rabirlik bırakmak istiyoruz. Kurumumuza en iyi zeytinin alın-
masını sağlamak için her üyemizin duyarlı olması gerekmektedir. 
Marmarabirlik’in karı üreticisinin karıdır.
Bizler de görev süremiz boyunca kurumumuza en iyi şekilde sa-
hip çıkıp, bu bayrağı ileriye taşımaya devam edeceğiz. Tüm üre-
tici ortaklarımıza hayırlı ve bereketli bir sezon ve güzel bir hasat 
dönemi geçirmelerini dilerim.

S.S. 150 Sayılı mudanya zeytin Tarım Satış 
kooperatifi  Yönetim kurulu Başkanı

Ali YILDIZ

Mudanya’ya dev 
depolama tesisi Marmarabirlik, kooperatiflere olan yatırım-

larına hızla devam ediyor. Birlik, son 5 yılda 
yaklaşık 42 milyon TL’lik yatırıma imza attı. 

Güçlü kooperatif
güçlü Marmarabirlik

Kooperatiflerine yeni yatırımlar 
kazandırmak amacıyla devlet des-
tekli hibe programlarından ya-
rarlanan Marmarabirlik, Mürefte 
ve Marmara Adası Kooperatifleri 
için hazırlanan projelerle kalkın-
ma ajanslarından toplam 435 bin 
TL’lik hibe alacak. TRAKYAKA 
hibe programı kapsamında, Mü-
refte Kooperatifi’ne 936 adet, 
GMKA hibe programı kapsamın-
da Marmara Adası Kooperatifi’ne 
200 adet zeytin havuzu için havalı 
sistem teknolojisi kurulacak. Pro-
jelerin 2016 yılının ilk yarısında 
tamamlanması öngörülüyor.

Marmarabirlik, üretici ortaklarına güb-
re ve zirai ilaç desteğini sürdürüyor. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, ortaklara sağlanan gübre 
ve zirai ilaç desteğinin yanı sıra geçmiş 
yıllardan kalan borçların da ertelendiği-
ni belirterek, “2014-2015 iş yılında or-
taklara yapılan ilave tahsisatlarla birlikte 
toplam 31 bin 289 aktif ortağa sağlanan 
ayni kredi limiti 30.7 milyon TL’ye ula-
şırken, 8 bin 446 ortak toplam 6 mil-
yon 236 bin TL tutarında ayni kredi 
kullandı. 5 bin 551 ortağın da geçmiş 
yıllardan kalan 4 milyon 12 bin TL tu-

tarındaki borcu ertelendi. Bu durum 
gösteriyor ki Marmarabirlik, güçlü ortak 
hedefiyle gerektiğinde olanakları doğrul-
tusunda ödeme tarihini geriye çekebili-
yor, borçları erteleyebiliyor. Gerektiğin-
de ortaklarımızın da kooperatiflerine ve 
birliğe karşı anlayışlı olmalarını ve sahip 
çıkmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Sektörde dünyada ilk olma özelliği ta-
şıyan Marmarabirlik Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk AŞ faaliyet lisansını 
aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tara-
fından yapılan denetimler sonucunda ilk 
etapta 5 bin ton kapasiteli merkez depo 
için lisans almaya hak kazanıldı. Toplam 
kapasitesi 13 bin 500 ton olan Lisanslı 
Depo’nun, azami depolama süresi, si-
yah zeytin için 16 ay. Kiralama bedeli ise 
20 TL ton/ay olacak. Bunun ton başına 

ayda 10 TL’si devlet desteği olarak verile-
cek. Lisanslı Depo faaliyetleri kapsamın-
da, üreticilerin ürünleri alınacak, havuz-
lanacak, bakımı yapılacak ve elektronik 
ürün borsası aracılığıyla elektronik ürün 
senetlerinin satışı sağlanacak. Lisanslı 
Depoculuk sisteminde, Takasbank, Mer-
kezi Kayıt Kuruluşu, yetkili sınıflandırı-
cı, elektronik ürün borsası, yetkili ve re-
ferans yetkili sınıflandırıcılar ile bankalar 
ve mudiler bulunuyor.

MARMARA ZEYTİN 
TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
Adına İmtiyaz Sahibi

İbrahim mİNARECİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Onur CENGİz

Yönetim Yeri:
Marmarabirlik Genel Müdürlüğü

İzmir Karayolu 29. km. 
Başköy / BURSA

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

Baskı:
REkLAmADASI

Sakarya Mahallesi Uluyol Altı Güven 
Sokak No.14/A Osmangazi / BURSA

Tel: 0224 247 85 85
www.reklamadasi.com.tr

Havalı sistemler 
kurulacak

31 bin aktif ortağa 
30.7 milyon kredi 

 Marmarabirlik’ten dünyada bir ilk

Mudanya Kooperatifi’ne 
7 bin tonluk yeni depo inşaatında 

sona yaklaşılıyor.



S.S.189 Sayılı Orhangazi zeytin Tarım Satış 
kooperatifi Yönetim kurulu Başkanı

Orhangazi borçlarından 
kurtuluyor

Ömer SEVİNÇ

Değerli Üreticiler,

Zeytin bahçelerinde 
dört önemli bakım 

işlemi vardır. Bunlar 
toprak işlemesi, gübreleme, 
ilaçlama ve budamadır. 
Hasat işlemi bittikten sonra 
hava şartları ve toprak tavı 
müsait olduğunda 15-20 
cm derinliğinde sürüm 
yapılması faydalı olacaktır. 
Yine bu aylarda doğru 
gübreleme yapılması için 
toprak ve yaprak analizle-
rinin yaptırılması gerekir. 
Eğer analiz yaptırılmadı ise 
azot, fosfor ve potasyumu 
birlikte bulunduran 
kompoze gübrelerin şubat 
ayında toprağa verilmesi 
gerekir. Gübreleme 
yapılırken ağacın ihtiyacı 
kadar gübre verilmelidir. 
Bu dönemde kimyasal 
gübrelemenin dışında 3-4 
yılda bir kez toprağa yanmış 
ahır gübresi verilmelidir. 
Aylara göre yapılması 
gereken işlemler şöyledir:

Mart ayında ağaçlarda 
faaliyet başladığından 
azotlu gübreler bu ay içinde 
verilmelidir. Budamaya 
devam edilir. Zeytinlerde 
budama, hasat zamanından 
itibaren baharda sürgün 
büyümesine kadar geçen 
sürede yapılabilir. En uygun 
budama zamanı, kışın geç, 
ilkbaharın erken dönemleri 
olan Şubat-Mart aylarıdır.

Mart ve Nisan aylarında 
havalar ısınmaya 
başladığından, zeytin 
güvesi yaprak nesli yaprak 
tahribatına başlar. Bu 
nedenle ağaçlara zeytin 
güvesine iyi gelecek böcek 
ilacı kullanımı yapılmalıdır. 
Ayrıca mantari hastalıklara 
karşı göztaşı veya bakır 
içerikli mantar ilaçları 
uygulaması yapılmalıdır. 

Mayıs ve Haziran 
aylarında kuraklık 
durumuna göre çiçeklenme 
başlamadan önce sulama 
yapılmalıdır. Bu aylarda 
zeytin pamuklu bitinin 

görülmesi halinde ilaçlama 
yapılır. Pamuklu biti 
mücadelesi genellikle 
zeytin güvesi çiçek nesli 
mücadele dönemi ile aynı 
günlere rastladığından 
ikisine de iyi gelecek bir 
insektisit kullanılabilir. 
Zeytin güvesi çiçek nesli 
ile mücadele için zeytin 
güvesinin tomurcuklara 
yumurta bıraktığı dönemler 
takip edilerek, larvalar 
görüldüğünde ağaçlar 
ilaçlanmalıdır. 
Zeytin güvesi meyve 
neslinde ise güvenin dane 
ile sapın birleştiği noktaya 
yumurta koyduğu dönem 
takip edilerek mücadele 
yapılmalıdır.

Temmuz ve Ağustos 
aylarında sulama işle-
mine devam edilir. Zeytin 
danelerinde yağlanma ve 
irileşme başladığından 
özellikle damlama sulama 
ile gübre verilmelidir. 
Bu aylarda zeytin güvesi 
meyve nesli zararı devam 
ettiğinden ilaçlama devam 
etmelidir. Olası zeytin kara 
koşnili hastalığına karşı 
mücadele edilmelidir. Son 
yıllarda önem kazanan 
zeytin sineği mücadelesi de 
bu aylarda başlamaktadır. 

Eylül ve Ekim aylarında 
sulama işlemi sonlandırılır. 
Zeytin sineğinin ağırlıklı 
olarak görüldüğü bu 
dönemde zeytin sineği 
mücadelesi atlanmadan 
yapılmalıdır. Ayrıca 
bu dönemde mantari 
hastalık (halkalı leke gibi) 
mücadelesi de yapılmalıdır. 

Kasım ve Aralık aylarında 
hasat dönemi başlar. 
Ağaçtaki zeytinler aynı 
anda kararmadığı için 
hasat her zaman bir defa 
yapılmaz. Hasat bazı yıllar 
ocak ve şubat aylarına kadar 
devam eder.

Bereketli ve bol kazançlı bir 
yıl olmasını dilerim.

Ziraat Köşesi

S.S.699 Sayılı İznik zeytin Tarım Satış 
kooperatifi  ziraat mühendisi

Yunus Emre KOYUTÜRK

Aylara göre zeytin 
bakım işlemleri

BASINDAN

Orhangazi Kooperatifi, 3 bin 400 ton 
depolama kapasitesi ile sahip olduğu 

tesisler bakımından son derece iyi durumda 
olmasına rağmen mali açıdan pek de iyi bir 
görüntüye sahip değildir. Kooperatifimizin 
mevcut mali durumunu tahlil edebilmek 
için zaman içerisindeki gelişimini incelemek 
gerekir. Kooperatifin 1955 yılındaki 
kuruluş anasözleşmesinde, çalışma bölgesi 
Orhangazi, Yalova, İznik merkezleri ile 
bunlara bağlı köyler olarak belirlenmiştir. 
2001’deki anasözleşme değişikliği ile 
kooperatif faaliyet alanı Orhangazi ve 
Çınarcık ilçe sınırları olarak değiştirilmiş 
olup, şu anki faaliyet alanına erişmiştir. 
Ayrıca kooperatif, 2004 yılında yaklaşık 5 bin 
500 ortağını çıkartmak zorunda kalmıştır.

2004 ‘TE DENGE BOzuLDu 
2001 yılındaki faaliyet alanı küçülmesi 
ve 2004 yılındaki zorunlu ortak çıkarımı, 
kooperatifin zeytin alımlarını tonaj 
olarak küçültmüştür. Ancak kooperatif, 
harcamalarını bu küçülmeye göre plan-
layamamış, yıllar itibari ile kooperatifin 
gelir gider dengesi bozulmuş, iş yıllarını ya 
çok düşük kar ile ya da zarar ile kapatmıştır. 
Kooperatif, yaptığı karlar ile geçmiş dönem 
zararlarını kapatamamış, Birliğimize olan 

borçları yıllar itibari ile artarak devam etmiş 
ve yeni kooperatif anasözleşmesinin 87. 
maddesi uyarınca bir “Uzmanlar Komitesi” 
oluşturulması mecburiyeti doğmuştur. 
Uzmanlar Komitesi, kooperatifimizin içinde 
bulunduğu mali durumun tespiti ve bu 
durumun düzeltilmesi için yapılması gereken 
çalışmaları içeren bir rapor hazırlamıştır. 
Raporda, kooperatifin kısa ve uzun dönemde 
yapması gerekenler açıkça izah edilmiştir. 
Bu noktada Birliğimiz, kooperatifin mali 
yapısının düzelebilmesi için hayati öneme 
sahip olan bir yardımda bulunmuştur. 
Birliğimiz, kooperatife ait tüm geçmiş 
dönem borçlarının silinmesi için bağlı 
bulunduğumuz      Gümrük    ve  Ticaret Bakanlığı 
ve Maliye Bakanlığı ile Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet ASA 
öncülüğünde çok sıkı müzakereler yapmış 
ve müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını 
sağlayarak, Orhangazi Kooperatifi’nin 
tüzel kişiliğini sürdürebilmesi için ikinci 
bir fırsat verilmesine vesile olmuştur. 
Bu fırsatın getirdiği büyük sorumluğun, 
tüm çalışanlar ve kooperatif yönetim 
kurulu olarak farkında olduğumuzu belirtir, 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hidamet ASA ve emeği geçen tüm çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ederim.


