
Marmarabirlik’te önümüzdeki yıllarda 
kampanya döneminde en az 70 bin ton 
ürün alınması planlanıyor.  Marmara-
birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa,  2021 yılında yılda 50 bin ton ürün 

satan bir kurum haline gelmeyi amaç-
ladıklarını söyledi. Asa, “Başarmak için 
önce inanmak gerekir. Üreticimiz ne 
kadar güçlü olursa, Marmarabirlik’de o 
kadar güçlü olacaktır” dedi.

Marmarabirlik’in 2016 / 2017 İş Yılı Ola-
ğan Genel Kurulu yapıldı. Başköy Te-
sisleri’nde Başkan Hidamet Asa’nın tek 
listeyle girdiği Genel Kurul’da birlik 
yönetim kurulunun faaliyetleri, bütçe 
ve çalışma programı oybirliği ile kabul 
edildi. 289 delegenin katıldığı Genel 

Kurul’da oybirliği ile Başkan Hidamet 
Asa ile yola devam kararı alırken, birlik, 
beraberlik mesajları verildi. Güven taze-
leyen Başkan Hidamet Asa yaptığı ko-
nuşmada, delegelere kendilerine duyu-
lan güven nedeniyle teşekkür etti. Asa, 
Marmarabirlik’te hedeflenen büyüme-

nin istenilen düzeyde devam ettiğini, 
üretici ortaklara verilen sözlerin tek tek 
yerine getirildiğine dikkat çekti. Deği-
şim, dönüşüm ve planlı büyüme hedefiy-
le yola çıktıklarını, “Önce Ortak” odaklı 
çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, göreve geldikleri günden 
bugüne hizmet seferberliği başlatarak 
yeni bir vizyon belirlediklerini söyledi. 
Asa, “Aslolan ortaktır. Birlik ve bera-
berliğimizde en büyük sermayemizdir. 
dedi.
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Her genel kurul sonrasında daha da güçlenerek çıktıklarını ifade eden Marmarabirlik Yö-
netim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “2009 yılında 176 milyon TL net cirosu olan Marmara-
birlik’in,  son iş yılındaki satışlardan net cirosu 411 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 
yılında hedefimiz 500 milyon TL ciroya ulaşmaktır. 

Bölge zeytinine değer katan Marmara-
birlik’te satış ve kar da sürdürülebilirlik 
sağlanması amacıyla kurulan AR-GE Şir-
keti’nde çalışmalar tüm hızıyla devam 
ediyor. Ulusal ve Uluslararası piyasalarda 
rekabet edebilmek için sürekli  yenilik ve 
gelişim sağlamanın önemine değinen 
Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, “ Ar-
GE ve İnovasyon rekabet ortamında çok 
önemli iki başlık. Biz de, göreve geldiği-
miz günden bugüne planlı bir büyüme 
anlayışı sürdürüyoruz. AR-GE yatırımları-
mız ile Birliğimize önemli kazançlar sağ-
landığını görüyoruz.”dedi.

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üre-
ticisi Marmarabirlik, sektördeki ihracat 
payının değerlendirildiği yurt dışı bayiler 
toplantısını Ocak ayı içinde gerçekleştir-
di. Sektörün sorunları ve önümüzdeki 

süreçte oluşturulacak ihracat pazarının 
görüşüldüğü toplantı da, 2017 yılının 
değerlendirmesi de yapıldı. Başkan Asa, 
Marmarabirlik’in yurt dışı pazarında da 
güven oluşturduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı ile 
geçtiğimiz ay Ocak ayın-
da  imzalanan gıda mad-
deleri tedariki protokolü 
kapsamında, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine(TSK) Marma-
rabirlik’ten alınacak olan  
sofralık siyah zeytin, yeşil 
zeytin, zeytin ezmesi ve 
zeytinyağının ilk sevkiyatı 
yola çıktı. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, Savunma 
Bakanlığı’nın kalite stan-
dartlarını göz önüne alarak 
üretici kuruluşu olan Mar-
marabirlik’in tercih edilme-
sinin diğer resmi kurumlara 
yapılacak olan satışlar için 
önemli bir referans olacağı-
nı söyledi. 

Mudanya Kooperatifi’nin Yörükali  Ma-
hallesi’ne yaptırılan 7 bin ton kapasiteli 
zeytin  depolama tesisi hizmete açıldı. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, üreticilerinin alın terinin ya-
tırıma dönüştüğünü söyledi. 

Marmarabirlik’te 3. Dönem Başkanlığa seçilen Asa ile, 

2022’YE KADAR HİZMETE DEVAM
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 
kurum içinde çalışan bayan personeli zi-
yaret etti.
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Şevket Karagöz, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mustafa İlgen, Osman Bostan-
cı, Enis Edin ve Yönetim 
Kurulu Üyesi aynı 
zamanda Genel 
Müdür İsmail 
Acar,  Bü-
y ü k ş e h i r 
B e l e d i y e 
B a ş k a n ı 
Alinur Ak-
taş’ı maka-
mında ziya-
ret etti. 

Marmarabirlik Yö-
netiminin Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Aktaş’ı ziyaretinde böl-
gemizin tarımsal üretim anlamında en 
önemli geçim kaynağı olan zeytin üre-

timi ve sektörün geliştirilmesi hakkın-
da da bilgi alışverişinde bulunuldu. Zi-
yarette ayrıca,  Marmarabirlik ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma 

Daire Başkanlığı arasında 
bir proje oluşturul-

masına karar 
verildi.  Mar-

marabirlik 
ve Büyük-
şehir Be-
l e d i y e s i 
a r a s ı n d a 

üreticileri-
mizin girdi 

maliyetlerinin 
düşürülmesi ve 

ağaç başına üretimin ar-
tırılmasına yönelik bilgilendirme çalış-
maları yapılması konusunda da görüş 
birliğine varıldı.

Başkan Asa, “64 yıllık geçmişi ile dünya-
nın en büyük sofralık siyah zeytin üreti-
cisi olan Marmarabirlik Yönetim Kuru-
lumuz olarak her dönem yeni projeler 
ve yatırımlarla birlik temsilcilerimizin 
karşısına çıkmaktayız. Üreticimizin alın 
terinin emeğe dönüştüğünün en önem-
li göstergesinin 2017 Haziran ayında 17 
milyon TL dağıtılan kar payıdır. Kar payı 
dağıtımının ortaklarımızın kurumlarını 
sahiplenmesine büyük katkı sağladığını 

görmekteyiz. Marmarabirlik tarihinde 
kendi öz kaynaklarıyla ilk defa kar payı 
dağıtımın bizim dönemimizde olması 
gurur vericidir. Burada en önemli sebe-
binin emeğe, üretene, çalışana saygı ol-
duğunun bilinmesini isterim.”şeklinde 
konuştu. 

2018 YILINDA HEDEF 500 
MİLTON TL CİRO
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başka-

nı Hidamet Asa, “2010’dan bu güne hiç 
zarar etmemiş, aynı zamanda 1 TL bile 
kredi kullanılmamıştır. Depolama kapa-
sitemiz 53 bin tonlardan 80 bin çıkartı-
lırken, Entegre Tesislerimizin yıllık üretim 
kapasitesi 35 bin tonlardan, 55 bin tonla-
ra yükselmiştir.”dedi.

Her genel kurul sonrasında daha da güç-
lenerek çıktıklarını ifade eden Marmara-
birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 

Asa, “2009 yılında 176 milyon TL net 
cirosu olan Marmarabirlik’in,  son iş yı-
lındaki satışlardan net cirosu 411 milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında 
hedefimiz 500 milyon TL ciroya ulaş-
maktır. Önümüzdeki dönemlerde yılda 
50 bin ton ürün satmak ayrıca elde edi-
lecek karlılıkla geleceğimize yatırımlar 
yapmak, ortaklarımıza daha çok destek 
olmak, önümüzdeki dönem hedefleri-
mizdendir.” diye konuştu. 

Marmarabirlik’e bağlı 8 Kooperatifin, 
2016-2017 Olağan Mali Genel Kurulları 
tamamlandı. Bu yıl seçimli Genel Kurul 
yapan Gemlik Kooperatifimizde İbra-
him Demir, Mürefte Kooperatifimizde 
Kahraman Koçer ve Orhangazi Koo-
peratifimizde de  Remzi Bayram tek-
rar başkanlığa getirildi. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
yeni dönemde yeni hedefler belirledik-
lerini , “1954’ten bu güne zeytin üretici-
sinin sorumluluğunun bilinci içindeyiz. 
32 bin ortağımızın geleceği için var gü-

cümüzle çalışıyoruz.”dedi.
Marmarabirlik’te yaşanan ilklerin, birlik 
ve beraberliğin en güzel göstergesi ol-
duğuna dikkat çeken Başkan Asa, “Koo-
peratifçilik gönül işidir, ekip işidir. 

Daha güçlü ortak, daha güçlü koopera-
tif ve daha güçlü Marmarabirlik ilkesi ile 
değişim - dönüşüm ve planlı büyüme 
hedeflerimize ulaştık. Gelinen bu nok-
tada huzurun ne kadar önemli olduğu-
nu görmekteyiz. ”diye konuştu.

ÜRETİCİ VARSA BİZ DE VARIZ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK

Kooperatiflerimizin Genel 
Kurulları’nda Birlik – Beraberlik 

Damgasını Vurdu
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Değerli Marmarabirlik Ailesi,
Geçtiğimiz yıl ürün alım kampanya dö-
neminde, otaklarımızdan 51 bin 500 ton 
ürün alımı yapılmış ve Marmarabirlik’in 
kurulduğu günden bu güne en yüksek 
alım miktarı olarak gerçekleşterilmiştir. 
Hepinizin bildiği gibi, 25 Ekim 2017 tari-
hinde startını verdiğimiz ürün alım kam-
panyasında, tavan fiyat 9.80 TL, taban 
fiyat 4.00 TL olarak belirlenmiş, değişen 
arz talep dengesiyle birlikte, tavan fiyat 
11.75 TL, taban fiyat 4.10 TL olarak revize 
edilmişti. Kampanya dönemi sonunda, 
ortaklarımızdan 290 Milyon TL bedelle, 
51 bin 500 ton ürün alımı yapıldı. Ortak-
larımızdan aldığımız ürün miktarı arttıkça 
vereceğimiz desteklerin de artacağının 
bilinmesini isterim. Üreticimizin güçlen-
mesi kurumumuza, Marmarabirlik’in güç-
lenmesi de ülke ekonomisine katkı sağla-
yacaktır.

Ürün alım bedellerinin yüzde 80’i kam-
panya içerisinde, birer haftalık periyotlar-
la peşin ödenmiş, geri kalan yüzde 20’lik 
kısmı, 26 Ocak tarihinde ödenmiş ve or-
taklarımıza borcumuz kalmamıştır.
Önümüzdeki dönem de, yılda 50 bin ton 
ürün satmak ve bu rakamı daha da yu-
karılara taşımak, elde edilecek karlılıkla 
Marmarabirlik’in geleceğine yatırımlar 
yapmak, ortaklarımıza daha çok destek 
olmak hedefl erimiz arasındadır. 

Kıymetli Ortaklar, 
14 Nisan 2018 Cumartesi günü Marma-
rabirlik’in seçimli olağan genel kurulu 
gerçekleştirildi. Tek liste halinde girilen 
seçimlerde 2022 yılına kadar bir kez daha 
göreve tazelemiş bulunmaktayız. Koo-
peratifl erimizin başkan ve yöneticileri ol-
mak üzere, birlik temsilcilerimize yönetim 
kurulum adına şükranlarımı sunuyorum. 
Hedefimiz,  proje ve yatırımlarla Marma-
rabirlik’i daha da ileriye taşımaktır.

Değerli Üreticiler,
Dünden bu güne baktığımızda üreticimi-
zin sigortası olan bir Marmarabirlik var. Bu 
sizlerin, Birliğe sahip çıkmasıyla beraber, 
yönetim kurulum ve çalışma arkadaşları-
mın ekip ruhunu projelerimize yansıtması 
sayesinde gerçekleşmektedir. Marmara-
birlik’te asl olan ortaktır. Var gücümüzle 
üretici ortaklarımız için çalışmaktayız.
Göreve geldiğimiz gün, Marmarabirlik’i, 
güvenilir yarınlara taşıyabilmek için yeni 
vizyonumuzu belirledik. Bu kapsamda, 
daha güçlü ortak, daha güçlü koopera-
tif ve daha güçlü Marmarabirlik ilkesi ile 
çıktığımız bu yolda; sizlerin desteğiyle 

değişim- dönüşüm ve planlı büyüme he-
defl erimize,  ulaşmış bulunmaktayız. 2018 
yılında hedefimiz 500 milyon TL ciroya 
ulaşmaktır. 2023 vizyonunda da yüzde 
150 büyüme hedefiyle 1 milyar Lira ciroya 
ulaşmayı hedefl emekteyiz.
‘Üretici kazanırsa Marmarabirlik’te kaza-
nır’ ilkesiyle ortaklarımızın üretim maliyet-
lerini düşürmek amacıyla organik gübre 
üretiminde yeni bir tesis kurarak seri üre-
time geçmeyi planlıyoruz. Diğer taraftan 
piyasa koşullarında tüketici taleplerini 
karşılayabilmek, ihracatta siyah zeytinin 
satışını daha da artırmak hedefl erimiz ara-
sındadır. Bununla birlikte yeşil zeytin ihti-
yacımızı karşılamak üzere yeni bir tesis de 
kurulması düşünülmektedir. 

Kıymetli Ortaklarımız
Marmarabirlik Yönetim Kurulumuzla be-
lirlediğimiz hedefl er arasında AR-GE ya-
tırımlarımız büyük önem taşımaktadır. 
Kurulan AR-GELAB Laboratuvarımız ile 
toprak, yaprak analizi yapacak şekilde or-
taklarımıza hizmet vermeyi hedefl iyoruz.

Değerli Ortaklarımız,
İhracata önem vermekteyiz. Hedefimiz 
her geçen gün ihracatını artıran bir Mar-
marabirlik olmaktır. Bu kapsamda Turqu-
alty Marka Destek Programına müracaat 
etmiş bulunmaktayız. Turqualty Marka 
Destek Programı devletin yurt dışında 
marka bilinirliliğini artırmak üzere verdi-
ği desteğin adıdır. Marmarabirlik destek 
programına dahil edilmesi ile birlikte, 
yurtdışında reklam, tanıtım ve tadım ça-
lışmalarıyla birlikte ihracatımız her geçen 
gün artacak ve gücümüze güç katacaktır. 

Böylece, Marmarabirlik bir dünya markası 
haline gelecektir.

Kıymetli Ortaklarımız,
Hepimiz çok iyi bilmekteyiz ki, geçmişte 
Marmarabirlik zarar etmekteydi. Oysaki,  
Marmarabirlik mutlaka kar etmelidir. Kart 
etmezse ortaklarımızı destekleyemeyiz, 
yatırım yapamayız. Marmarabirlik’in ge-
leceğini düşünüyorsak mutlaka yatırım 
yapmalıyız. Depolama kapasitemizi artır-
malıyız ki, daha çok ürün alalım ve daha 
çok satalım. Bu kapsamda başta Orhanga-
zi, İznik, Mudanya, Edincik Kooperatifl eri 
olmak üzere toplamda 22.500 tonluk yeni 
modern depolama tesisleri yapılmıştır. 
Devamında Gemlik Kooperatifi’ne 5 bin 
tonluk depolama tesisi inşaatının ihalesi 
yapılmış ve sırasıyla Mürefte,Erdek ve Or-
hangazi Kooperatifl erine yapılacak olan 
depolama tesisleriyle kapasitemizi 100 
bin tonlara çıkarmayı hedefl iyoruz.

Değerli Üreticiler,
Bugüne kadar yaptıklarımız ve önümüz-
deki dönem yapacaklarımızla birlikte or-
taklarımızın refah seviyesinin artmasına, 
kooperatifl erimizin daha güçlü hale gel-
mesi ve Marmarabirlik’in her geçen gün 
daha da büyümesine büyük katkı sağla-
yacaktır.

Bu düşüncelerle,
Daha güçlü ortak, daha güçlü kooperatif 
ve daha güçlü bir Marmarabirlik ilkesiyle, 
2018 yılının üreticilerimize bol, bereketli 
ve kazançlı bir yıl olmasını temenni edi-
yorum.
Gelecek üreticimizin bereketli ellerindedir.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başka-
nı Asa, Mudanya İstasyon Mevkiinde , 
12 bin m2 kapalı alana yapılan ve 12.5 
milyon liraya mal olan tesisin üretici 
otaklarına ve kooperatifl erine hayırlı 
olmasını diledi. Yıllardır Mudanya Ko-
operatifine bir çivi bile çakılmadığını 
ifade eden Başkan Asa, “Kooperatifl e-
rimize 30-40 yıl önce yapılan depola-
ma tesisleri ömrünü tamamladığından 
Marmarabirlik’i yeniden inşa ediyoruz. 
2010’dan bu güne kadar yapılan de-
polama tesisleri, başta 3 bin 500 ton 

Orhangazi Kooperatifine, 4 bin tonu 
modernize edilmiş olmak üzere top-
lamda 7 bin ton İznik Kooperatifine, 7 
bin ton Mudanya  Kooperatifi’ ne ve 
inşaatı devam eden Edincik Kooperati-
fi’ne 5 bin ton olmak üzere, toplamda 
26 bin ton kapasiteli modern depolama 
tesisi yapıldı. Gemlik Kooperatifi depo-
lama tesisi, devamında da Mürefte, Er-
dek ve Orhangazi Kooperatifl erimize 
yapılacak olan depolama tesisleri ile 
kapasitemizi 100 bin tonlara çıkarmayı 
hedefl emekteyiz.”diye konuştu.

Gücünü üreticisinden alan Marmara-
birlik, yönetim kademesini de kendi 
içindenyetiştiriyor. Marmarabirlik bün-
yesinde sırasıyla müfettiş yardımcısı, 
müfettiş, fabrika müdürü, çeşitli koope-
ratifl erde müdür ve genel müdür yar-
dımcılığı yapan İsmail Acar, vekaleten 
yürüttüğü Genel Müdürlük görevine 
asaleten atandı.  

Yönetim Kurulumuzca alınan karara 
göre, vekaleten Genel Müdür Yardım-
cılığı görevini yürüten Mehmet Ertaş’ın 
asaleten, uzun yıllardır Satınalma Mü-
dürlüğü görevini yürüten Onur Cen-
giz’in de ikinci Genel Müdür Yardımcısı 
olarak atanmalarının yapılmasına karar 
verildi.Ayrıca,  Satınalma Müdürlüğü gö-
revine Emrah Aksarı’nın getirilmesine, 

İlhan Bayram’ında vekaleten yürüttüğü 
Muhasebe Müdürlüğü görevini asale-
ten atanmasına karar verildi.  Marmara-
birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, Marmarabirlik bünyesinde görev 
yapan çalışanlarımızın zamanı geldi-
ğinde, bu başarılı çalışmalarının karşı-
lığı olarak ödüllendirildiklerine dikkat 
çekti. “Yönetim Kurulumuzla gecemizi 
gündüzümüze katarak yapmış olduğu-
muz ekip çalışmasıyla, Marmarabirlik’i 
zirveye taşıdığımıza inanıyoruz. Yapılan 
yeni atamalarla birlikte ekip ruhuyla, 
Marmarabirlik’i daha güvenli yarınlara 
taşımayı hedefl iyoruz. Atamaları yapı-
lan arkadaşlarımıza başarılar dilerken, 
32 bin ortağımıza, kooperatifl erimize ve 
Marmarabirlik camiasına hayırlı uğurlu 
olmasını temenni ederim.”

ESKİ DEPOLAR YENiLENDİBİRLİK VE 
BERABERLİKLE

GELEN YENİ 
YAPILANMA 

Başkan Asa, “Dünyanın en büyük 
sofralık siyah zeytin üreticisi ola-
rak, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) 
sofralık zeytin ve zeytinyağı temin 
edecek olmanın onurunu yaşıyo-
ruz” dedi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ürün ver-
menin Marmarabirlik’in uzun yıllardır öz-
lemle beklediği hedefl er arasında oldu-

ğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, imzalanan protokolden do-
layı da büyük bir onur duyduklarına dik-
kat çekti. Asa, Türk Silahlı Kuvvetlerine 
(TSK) sofralık zeytin ve zeytinyağı temin 
edecek olmanın Marmarabirlik üreticisi-
nin de emeğinin karşılığını alabilme adına 
önemli bir adım olduğunu dile getirdi. 8 
kooperatif ve 32 bin ortağı ile Marmara-
birlik’in büyük bir aile olduğunu ifade 
eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa;

“Marmarabirlik, üreticisinin alın terinin 
emeğe dönüştüğü ve başarı ivmesiyle 
her geçen yıl daha da büyüyen bir ku-
rum haline gelmiştir. Yapılan her hizmet 
daha güçlü ortak, daha güçlü kooperatif 
ve daha güçlü bir Marmarabirlik ilkesiyle 
gerçekleştirilmektedir. Bu vesile ile 32 bin 
ortağımız adına başta Hükümetimiz ol-
mak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın 
Nurettin Canikli’ye  tekrar şükranlarımı su-
nuyorum.”

Milli Savunma Bakanlığı ile 
imzalanan gıda maddeleri te-
dariki protokolü kapsamında,  
askerimiz için  40 gramlık 
tüplerde hazırlanan zeytin 
ezmesinin, ilk sevkiyatının 
Ağustos ayı içerisinde gön-
derilmesi planlanıyor. As-
kerimizin kumanyasına gi-
recek olan  tüp de zeytin 
ezmesinin ilk etapta 1.4 
milyon adet gönderil-
mesi planlanıyor.

40 GRAMLIK TÜPLER
HAZIRLANIYORASKERİMİZE İLK ZEYTİN SEVKİYATI GÖNDERİLDİ

imzalanan gıda maddeleri te-
dariki protokolü kapsamında,  
askerimiz için  40 gramlık 
tüplerde hazırlanan zeytin 
ezmesinin, ilk sevkiyatının 
Ağustos ayı içerisinde gön-
derilmesi planlanıyor. As-
kerimizin kumanyasına gi-
recek olan  tüp de zeytin 
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Değerli Ortaklarımız,
1990 yılından bugüne kadar Marmara-
birlik bünyesinde sırasıyla müfettiş yar-
dımcısı,  müfettiş, fabrika müdürü ve çe-
şitli kooperatifl erde müdür, Genel Müdür 
Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak görev 
yapıyorum. Bu da gösteriyor ki, gücünü 
kendi üreticisinden, alan Marmarabirlik, 
yönetim kademesini de kendi içerisinden 
yetiştiriyor. Geldiğim bu süreçte, Marma-
rabirlik’te köklü değişimlerin olduğunu 
bire bir yaşamaktayım. Birliğimiz, ürün 

alım dönemlerinden, yatırımlara, genel 
kurullardan projelere pek çok vizyona 
sahip oldu ve olacak. Marmarabirlik’te ya-
şanan ilkler birlik ve beraberliğin en güzel 
göstergeleri arasındadır. Üreticimiz, Mar-
marabirlik’e sahip çıkmalıdır. 

Geçtiğimiz ürün alım döneminden bah-
setmek istiyorum Açıklanan fiyatlarla üre-
ticiyi memnun eden Marmarabirlik, öde-
melerde de üreticinin yanında oldu.  Her 
anlamda üreticisini gözeten Marmarabir-
lik’te kalite standartları da artmaktadır.  
Depolama kapasitemiz 53 bin tonlardan 
80 bin tonlara, Entegre Tesislerimizin yıllık 
35 bin ton olan üretim kapasitesi, 55 bin 
tonlara yükseltildi. Yapılacak olan yeni 
yatırımlarla depolama kapasitesi 100 bin 
tonlara ulaşacak.. 

Havuzdan ürün alımlarına başladık. Böy-
lece, üreticimize destek olmak amacıyla 
üretici havuzundan olgunlaşmış ürün 
alımlarının startı verilmiş oldu. Marmara-
birlik standartlarına uygun olan ürünler 
üreticimizden alınacak. Marmarabirlik 
üreticinin sigortası durumuna gelmiştir. 
Kampanya döneminde fiyatları beğen-
meyenler aldıkları bu karardan pişman ol-
dular.  Marmarabirlik tarafından 460 kalib-

re ürün 4.10 TL’ye alınırken, şu an piyasada 
aynı kalibre ürün daha düşük fiyatlarla 
satılmaktadır.

Değerli Üreticiler,
Bildiğiniz gibi, Türk markalarının yurtdı-
şında desteklenmesi amacıyla yürütülen  
Turquality Destek Programına kooperatif 
ve birliklerin de dahil edilmesi için ver-
diği mücadeleden olumlu sonuç alındı.  
Turquality’den faydalanacak şirketlere, 
“4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Bir-
likleri Hakkında Kanun hükümleri çer-
çevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette 
bulunan kooperatif ve birlikleri” de dahil 
edildi. Bu çalışma, Marmarabirlik’in dünya 
markası olma yolunda önemli bir adımdır. 

Bir başka önemli proje de Marmarabirlik 
Akademi’dir. Marmarabirlik çalışanlarının, 
sofralık zeytin ve zeytinyağı sektöründe 
pazarlama, satış ve dağıtım kanallarındaki 
iş ortağı çalışanlarının kişisel ve mesleki 
bilgi ve becerilerine katkı sağlamak, ar-
tırmak ve geliştirmek için Marmarabirlik 
Akademi kurulmuştur. Bu proje de Mar-
marabirlik’e ivme kazandıran çalışmalar 
arasındadır. 

www.marmarabirlikakademi.com

Kıymetli Ortaklarımız,
Marmarabirlik köklü değişimlerin içinde 
olduğu gibi, sektörümüzde atılan önem-
li adımlarda da yer almaktadır. Mayıs ayı 
içersinde ziyaretimize gelen Tariş Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Sürek, Genel Müdür 
Güngör Şarman ve Yönetim Kurulu üyele-
rini birliğimizde ağırladık. Tariş’le beraber 
ortak adımlar atılması yönünde görüş bir-
liğine varıldı. Burada en önemli amacımız, 
üreticilerin yanı sıra tüketici haklarının da 
korunmasıdır. Ziyarette, zeytin ve zeytin-
yağının dünyaya tanıtılıp pazarlanması 
kararı da alındı.

Sevgili Üreticiler,
Nisan ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 
genel kurulumuzun hepimize hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir genel 
kurulu geride bıraktık. Birlik ve beraberli-
ğin hakim olduğu genel kurulda gördük 
ki, üreticimiz memnun. Burada şunu da 
belirtmek isterim ki, üretici kooperatifine, 
birliğine ne kadar sahip çıkarsa o kadar da 
başarı gelecektir. 

Bu düşüncelerimle beraber, Mübarek Rama-
zan Bayramınızı kutlar, bereketi bol günler 
dilerim.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, AR-GE bünyesinde kuru-
lan laboratuvarın toprak ve yaprak ana-
lizi yapacak şekilde ortaklarına hizmet 
vermeyi de hedefl ediklerini vurguladı. 
AR-GE Lab ile kısa sürede doğru analiz-
leri yapmak amacında olduklarına dik-
kat çekti. Başkan Asa, cihaz alımlarına 
başlanmış olup 2018-2019  iş yılı içerisin-
de zeytin ve zeytinyağında tüm kalite ve 
safl ık analizlerinin yapılmasını hedefl en-
diğini söyledi. Başkan Asa, cihaz alımla-
rının tamamlanmasının ardından, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yet-
kili laboratuvar olmak  için gereken va-
lidasyon çalışmalarına başlanacağını da 
müjdeledi. Marmarabirlik Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hidamet Asa, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Sektörümüzün lideri olarak, 
Ar-Ge laboratuarımızın diğer firmalara 
da hizmet vermesini planlıyoruz. Ayrıca, 
zeytin-zeytinyağı analizleri konusunda 
ulusal ve uluslararası platformda hizmet 

vermek de amaçlarımız arasındadır. Bu 
çalışmamızın da, diğer projelerimizde 
olduğu gibi Marmarabirlik’in geleceği 
için önemli bir kazanım sağlayacak. Ayrı-
ca, Marmarabirlik’in Uludağ Üniversitesi 
ile beraber yürüttüğü ve TÜBİTAK tara-
fından desteklenen organik gübre pro-
jesinin sonuçlanmasının ardından, Mar-
marabirlik Argelab şirketi tarafından, 
Organik gübre, Organomineral Gübre 
ve Sıvı yaprak gübresi üretim tesisi yatı-
rımı yapılması da planlanmaktadır.”

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, Gemlik Kooperatifi’nce 
düzenlenen toplantıda, delegeler, or-
taklar ve muhtarlarla bir araya geldi. 
Buluşmada, Marmarabirlik’in çalışma-
ları ile ilgili bilgiler veren Başkan Asa, 
üretici ortaklarının yüzünü güldürmek 
için hizmet seferberliği başlattıklarını 
söyledi. Başkan Asa, “Göreve geldiği-
miz günden bu güne  Marmarabirlik’de 
tüm ezberler bozulmuştur.” dedi.
 Gemlik’in zeytinin başkenti olduğunu 
söyleyen Marmarabirlik Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hidamet Asa,  güçlü ortak, 
güçlü kooperatif  ve güçlü Marmara-
birlik sloganıyla çalıştıklarını ifade etti. 
Başkan Asa, “ 2017-2018 ürün alım kam-

panyasında hedefimize ulaştık. Kam-
panya sonunda 51 bin 500 ton ürün 
alarak da Marmarabirlik de bir ilke atıl-
dı. Marmarabirlik her zaman üreticinin 
yanındadır. Gelinen bu süreçte zarar 
etmeden geleceğe güvenle bakan bir 
kurum ortaya çıkmıştır. Daha çok alan, 
daha çok satan, ortaklarına gübre ve 
ilaç yardımı yapan, kendi öz kaynakla-
rıyla ilk defa kar payı dağıtan, ürün be-
dellerini kampanya bitimimde ödeyen, 
54 ülkeye ihracatı olan, Türkiye’de ilk 
500 sanayi kuruluşu içinde 347. sırada 
olan bir Marmarabirlik  var artık. Üreti-
ci ortağımızın yüzü gülüyor dolayısıyla 
bizim de gülüyor.” diye konuştu.

ZEYTİNİN BAŞKENTİNDE
ÜRETİCİ BULUŞMASI

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

İnsanlık tarihindeki nice örnekleri gibi, 
ülkemizin kadınlarının da, tarih boyunca 
istiklal ve istikbal mücadelesinde daima 
en ön safha da yer aldığını söyleyen Asa, 
“Ülkemizde kadınlar çalışma hayatının her 
yerinde var.” dedi.  Asa, günün anısına ba-
yan çalışanlarına zeytin dalı çiçeği figürlü 
yaka iğnesi hediye etti.

Kadına, “Anadır, kardeştir, eştir, çalışkan-
dır, mücadelecidir, emekçidir, çiftçidir, üre-
tendir” tanımlaması yapan Marmarabirlik 

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “ 
Üreten hayatın en zorlu sektörlerinden 
olan tarımda bile kadınımızın rolü büyük-
tür.  Toplumda kadının değeri yapıcı ve 
temel durumdadır. Bu durumun da de-
ğişmesi mümkün değildir. Toplumun bir 
arada birlik ve beraberlik içinde, barış ve 
huzur ortamında yaşaması, başarılarının 
sağlanması, değerlerinin korunması gibi 
durumlar kadınların varlığı ve ailedeki ro-
lüyle korunmaktadır.”diye konuştu.

KADIN ÜRETENDİR
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Tariş Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Sürek, 
Genel Müdür Güngör Şarman ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Marmarabirlik’e nezaket 
ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında, 
Tariş Başkan ve Yönetim Kurulu üyele-

ri Marmarabirlik’in Başköy’de bulunan 
Genel Müdürlüğü ve Entegre Tesislerini 
gezdi. Marmarabirlik ve Tariş Başkanları-
nın buluşmasında, zeytin ve zeytinyağı 
sektörünün bugününe ve geleceğine iliş-

kin değerlendirmeler öne çıktı.  Marma-
rabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her 
iki birliğin de ülkemiz adına önemli roller 
üstlendiğini belirten Başkan Asa, “Marma-
rabirlik ve Tariş’in aynı sektörde faaliyet 
göstermesi ve her iki kuruluşunda üretici 
kuruluşu olması nedeniyle işbirliği yap-
mayı  planlıyoruz. Ortak projeler üretmek 
üzere mutabakata varılmıştır. Ayrıca, üre-
ticilere verilmekte olan devlet desteğinin 
Birlikler üzerinden yapılması konusunda 
fikir birliği oluştu. Zeytin ve zeytinyağının 
alımı, işlenmesi ve tüketiciye sunulması 
konularında görüş alışverişinde bulun-
duk.” dedi

Marmarabirlik ve Tariş’in ülke ekenomi-
sinin mihenk taşları arasında olduğunu 
belirten Başkan Asa, “ Bu ziyaret iki Birli-
ğin üreticileri adına da önemli bir gelişme 

sağlayacaktır. Sofralık zeytin ve zeytin-
yağı üreticisinin iki çatısı, ülke tarımının 
ilerlemesi ve sektörün daha da büyüyüp 
gelişmesini sağlamak adına ortak adım 
atacak. Bu görüşme, “Birlikten kuvvet do-
ğar” düşüncesiyle üretici adına yapılacak 
girişimlerin ilk adımıdır. Bundan sonra 
bu görüşmelerin sıklıkla yapılması kararı 
aldık.”diye konuştu.

Marmarabirlik’in 14 Nisan’da gerçekleş-
tirilen Genel Kurul’unda alınan kararla, 
geçmiş yıllarda kendi isteği ile veya isteği 
dışında ortaklık yükümlülüklerini yerine 
getirmediği için çıkarılan ortakların geri ka-
zanılması amacıyla tekrar üye olmalarının 
önü açıldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, “ Genel Kurul’umuz-
da Birlik Temsilcilerimizce oybirliği alınan 
bu karar, Marmarabirlik’te sadakatin bir 
göstergesidir.”dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet Asa, Kooperatif Ana Sözleşmesinin 
19. Maddesi kapsamında tekrar ortaklığa 
dönecek olan üreticilerden geçmişte öden-
miş sermaye payı olduğu için katılım bedeli 
alınmaksızın ortaklık işlemlerin yapılacağı-
nı belirterek, “Bizim için asl olan ortaktır. 
Üreticimiz ne kadar güçlü olursa Marmara-

birlik’te o kadar güçlü olacaktır. Biz her za-
man üreticimizin yanındayız. Üreticimizin 
gücü kurumumuza, Marmarabirlik’in gücü 
ise ülke ekonomisine yansımaktadır.”diye 
konuştu.

Öte yandan, gerçekleştirilen Genel Kurul’da 
Marmarabirlik’e ilk defa ortak olacak yeni 
üreticilerin katılım bedellerinde de yeni bir 
düzenleme yapıldığına dikkat çeken Baş-
kan Asa, “2014 yılında Bakanlıkça Örnek 
Ana Sözleşme yayınlanmış ve Birliğimiz ile 
Kooperatiflerimiz aynı dönemde intibak 
sağlamıştı. Yapılan son Genel Kurul’da ilk 
defa ortak olacakların katılım bedeli be-
lirlenirken, ilgili yıldaki baş fiyat değerinin 
asgari ürün miktarı olan 500 kg ile ilişkilen-
dirilerek bu tutarın 1.5 katı olarak alınması 
kararlaştırılmıştır.”diyerek sözlerini tamam-
ladı.

Üretici ortaklarına verilen sözlerin yerine 
getirildiğini söyleyen Marmarabirlik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Çocukla-
rımıza daha güçlü bir Marmarabirlik teslim 
etmek istiyoruz’’ derken, Milli Savunma 
Bakanlığı ile yapmış oldukları protokolün 
sağlamış olduğu anahtar rol göreviyle tüm 
kamu ve kuruluşlara ürün vermeyi hedef-
lediklerini ifade etti.

 “Üretici kazanırsa Marmarabirlik de kaza-
nır” ilkesiyle ortaklarının üretim maliyetle-
rini düşürmek amacıyla organik gübre üre-
timinde yeni bir tesis kurarak seri üretime 
geçmeyi planladıklarını belirten Marmara-
birlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, “Piyasa 
koşullarında tüketici taleplerini karşıla-
yabilmek, ihracatta siyah zeytinin satışını 
daha da artırmak hedeflerimiz arasındadır. 
Ayrıca yeşil zeytin ihtiyacımızı karşılamak 
üzere yeni bir tesis kurmayı planlıyoruz. 
Her genel kurulda Yönetim Kurulu’na du-
yulan güvenle birlikte başarı ivmemizi 
yükseltmekteyiz.”diye konuştu.
Bugüne kadar yaptıkları AR-GE yatırımla-
rının kuruma önemli kazançlar sağladığını 
söyleyen Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa,  ayrıca kurulan AR-
GE laboratuarı ile toprak ve yaprak analizi 

yapacak şekilde ortaklarına hizmet ver-
meyi  hedeflediklerini de ifade etti. AR-GE 
laboratuarı ile kısa sürede doğru analizleri 
yapmak amacında olduklarına dikkat çe-
ken Asa,“ Sektörümüzün lideri olarak, Ar-
Ge laboratuarımızın diğer firmalara da hiz-
met vermesini planlıyoruz. Ayrıca, zeytin 
- zeytinyağı analizleri konusunda ulusal ve 
uluslararası platformda hizmet vermek de 
amaçlarımız arasındadır. Bu çalışmamızın 
da, diğer projelerimizde olduğu gibi Mar-
marabirlik’in geleceği için önemli bir ka-
zanım sağlayacak.” dedi. Asa, ortaklarının 
yaptığı düzenli teslimatlarla gübre ve zirai 
ilaç desteği verildiğini hatırlatarak,  üreti-
cinin en önemli girdi kalemi olan akaryakıt 
desteği de vermeyi planladıklarına dikkat 
çekti.

“BAŞARMAK İÇİN ÖNCE İNAN-
MAK GEREKİR”
Önümüzdeki yıllarda kampanya döne-
minde en az 70 bin ton ürün almayı da 
hedefleri arasında gösteren Marmara-
birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa,  2021 yılında yılda 50 bin ton ürün 
satan bir kurum haline gelmeyi amaçla-
dıklarını söyledi. Başkan Asa, “54 ülkeye 
yaptığımız ihracatımızı 8 bin tonlara ve 30 

milyon dolarlara çıkarmayı hedefliyoruz. 
2010’dan bu güne yaptığımız yatırımlarla, 
Orhangazi, İznik, Mudanya, Edincik Koo-
peratiflerine yapılan depolama tesisleri 
ve Gemlik, Mürefte, Erdek ve Orhanga-
zi Kooperatiflerine yapılacak olan yeni 
tesislerimizle, depolama kapasitemizi 

100 bin tonlara çıkaracağız. Başarmak 
için önce inanmak gerekir. Üreticimiz ne 
kadar güçlü olursa, Marmarabirlik’de o 
kadar güçlü olacaktır.”derken, Marma-
rabirlik’in üreticisinin sigortası olduğunu 
sözlerine ekledi.

AF ÇIKTI! GEÇMİŞTE ORTAKLIKTAN
ÇIKARILANLAR GERİ DÖNEBİLECEK

VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLİYOR

MARMARABİRLİK VE TARİŞ’DEN GÜÇ BİRLİĞİ
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Marmarabirlik olmazsa 
zeytinci tüccarın elinde 
yok olur

Üreticilerimizden köşemizin bu sayı-
mızdaki konuğu Marmarabirlik’in çı-
narlarından Fevzi İpek. 35 yıl önce adım 
attığı Marmarabirlik’te önemli görevler-
de bulunan Fevzi Başkan, sorularımızı 
bütün içtenliği ile yanıtladı. 1952 yılında 
doğan, biri kız biri erkek 2 çocuk baba-
sı Fevzi  İpek ile Marmarabirlik’in dünü, 
bugünü ve geleceği hakkında konuş-
tuk. 15 yıl Edincik’de belediye başkanlı-
ğı yapan Fevzi Başkan, Marmarabirlik’in 
geçmişi ile bugünü arasında dağlar 
kadar fark olduğunu düşünüyor. Mar-
marabirlik’in geçmişte yapılan hatalar 
nedeniyle neredeyse uçurumun eşiğin-
den dönüldüğünü söyleyen Fevzi İpek, 
“Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki; Mar-
marabirlik’in ilk çıkış hamlesi Başkan 
Asa’nın, tekli bayilik sisteminden, çoklu 
bayiliğe geçişi ile olmuştur. “dedi.

Üreticisinden ürün alıp, bedelini öde-
yemeyen bir birliğin bugün üreticisine 
sahip çıkan, aldığı ürünün parasını pe-
şin ödeyen ve bunların yanında yatırım 
hamlesi gerçekleştirilmesinin ayakta 
alkışlanması gerektiğini söyleyen Fevzi 
Başkan, “ Bu kolay bir iş değildir. Biz üre-
tici olarak daha ne isteyelim ki? Bugün 
Marmarabirlik olmasın üretici tüccarın 
elinde yok olur.”diye konuştu.

GEÇMİŞ NE ÇABUK UNUTULDU
Marmarabirlik’te bunca yatırım yapılır-
ken, 1 liralık bile kredi alınmamasının 
mucize olduğuna dikkat çeken Fevzi 
İpek, “Biz eskiden banka banka dolaşıp 
kredi dilenirdik. Ürün alım dönemlerin-
de tüccar sabaha karşı üreticiyi toplar, 
ürüne bile bakmadan sen sen diye se-
çerek ürün alırdı. Şimdi bakıyorum da, 
bugünler ne çabuk unutulmuş. Birlik 
tarafından belirlenen fiyatlar beğe-
nilmiyor. Yok böyle bir şey!! Marma-
rabirlik ürün alım dönemindeki fiyat 
politikasını doğru belirlemeseydi, bu 
tüccarın işine gelecek ve üretici zarar 
edecekti. Marmarabirlik yönetiminin 
aldığı kararlara saygı duymak gerekir. 
Şu an Marmarabirlik emin ellerde. İşi 
çok iyi bilen bir başkan var. Başkan ile 
uyumlu çalışan bir yönetimimiz var. İş-
lerini takip eden profesyonellerimiz var. 
Herkes üstüne düşen görevi gayet iyi 
yapmaktadır.”derken, Marmarabirlik’in 
kimseyi mağdur etmeyeceğine dikkat 
çekti.

HAYALLER GERÇEK OLDU
Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapılan proto-
kole de değindik Fevzi Başkan ile söy-
leşimizde. Fevzi İpek, Marmarabirlik’te 
en büyük hayalin gerçek olduğunu ve 
askerimize ürün vermenin onur-gurur 
duygusunu da beraberinde getirdiği-
ni söyledi. “Biz yıllardır bunun hayalini 
kuruyorduk. Bu konuda, Sayın Cum-
hurbaşkanımıza çok teşekkür etmek is-
tiyorum. Yapılan yasal düzenlemelerle, 
Marmarabirlik’in yolunu açtı” derken, 
sözlerini şöyle tamamladı;

“Marmarabirlik’te ne güzel hizmetler 
yapılıyor. Marmarabirlik üreticisini ez-
dirmiyor. Kooperatifl erimiz kar ediyor. 
Herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. 
Ama bu düzen satışlardan, birliğin dü-
zenli gidişatından kaynaklanıyor. Başka-
nımız Hidamet Asa ve yönetim kurulu 
üyelerine çok ama çok teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca, Başkan Asa’yı tebrik ediyo-
rum. Onun bu görevi almasında destek 
verenlerden biriyim. Bugün bakıyorum 
da, yerinde bir karar vermişiz.”

Birliğimizce, 2017/2018 ürün alım kam-
panyasında ortaklarımızdan 290 Mil-
yon TL bedelle, 51 bin 500 ton ürün 
alınarak, tarihi bir rekora imza atılmış 
oldu. 25 Ekim 2017 tarihinde startı ve-
rilen ürün alım kampanyasında, tavan 
fiyat 9.80 TL, taban fiyat 4.00 TL olarak 
belirlenmiş, değişen arz talep dengesi 
doğrultusunda tavan fiyat 11.75 TL, ta-
ban fiyat 4.10 TL olarak revize edilmişti. 

Kampanya dönemi sonunda, alınan 
ürün bedellerinin yüzde 80’i kampan-
ya içerisinde, birer haftalık periyotlarla 
peşin ödenirken, geri kalan yüzde 20’lik 
kısmı da  26 Ocak tarihinde ödendi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, ürün bedellerini öderken 
1 lira dahi kredi kullanmadıklarına işaret 

ederek, “Marmarabirlik, ortağından al-
dığı destekle gücüne güç katıyor. Mar-
marabirlik bir yandan ürün bedellerini 
öderken diğer yandan geçmiş döneme 
ait eski borçları da ödemektedir. Önü-
müzdeki yıllarda kampanya dönemin-
de 70 bin ton ürün almayı ve yılda 50 
bin ton ürün satmayı planlıyoruz dedi. 
Ürün alım kampanyasını değerlendiren 
Başkan Asa, sözlerini şöyle sürdürdü;
 “Geleceğimize yönelik yatırımları plan-
larken, ürün alım hedefl erimizde büyü-
yor. Ortaklarımızın beyan ettiği ürünü 
teslim etmesi, Marmarabirlik’in hedef-
lerine ulaşması demektir. Başarının sı-
nırı yoktur. Amacımız, gelecek nesille-
rimize daha da güçlü bir Marmarabirlik 
bırakmaktır. Bugüne kadar, davamızın 
Marmarabirlik, sevdamızın ise üretici 
olduğunu dile getirdik.”

ÜRÜN ALIM 
KAMPANYASINDA 

HEDEF AŞILDI

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar, 
ihracattaki payın artırabilmesi yönünde 
yurt dışı ziyaretlerinde bulunuyor.  Asa 
ve Acar’ın, Danimarka, Norveç, İsveç, Al-
manya-Hamburg’da yaptıkları ziyaretler 
olumlu yönde gelişmeleri de beraberin-
de getirdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, ziyaret edilen ül-
kelerde ulusal zincir marketlerinde daha 
fazla yer almayı amaçladıklarını söyledi. 
Başkan Asa, “Geçmişte zarar eden bir 

kurum olarak bilinen Marmarabirlik, bu-
gün üretimden satışa İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasının belirlediği ilk 500 sanayi 
kuruluşu içinde 347’inci sırada yerini al-
mıştır. Ürün alımlarını her geçen yıl artıran 
Marmarabirlik, satışlarda da aynı başarıyı 
yakalamıştır. İhracat yaptığı ülke sayısını 
18 ‘den 54’e çıkarmış, zeytin ve zeytinya-
ğı ihracatında 5 kez birincilik ödülü almış 
bulunmaktadır. Ayrıca, ihracatımızı 8 bin 
tonlara çıkarmayı hedefl iyoruz.”dedi.

İHRACATTA HEDEF 
8 BİN TON

Yurt Dışı
Zeytin Pazarı
Değerlendirildi

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üre-
ticisi Marmarabirlik, sektördeki ihracat 
payının değerlendirildiği yurt dışı ba-
yiler toplantısını Ocak ayı içinde ger-
çekleştirdi. Sektörün sorunları ve önü-
müzdeki süreçte oluşturulacak ihracat 
pazarının görüşüldüğü toplantı da, 
2017 yılının değerlendirmesi de yapıldı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa ve Yönetim Kurulu üyele-
rinin de katıldığı bayiler toplantısının en 
önemli konu başlıklarından biri de, 2018 
hedefl erinin belirlenmesiydi. Ülke baz-
lı zeytin tüketiminin değerlendirildiği 
yurt dışı bayiler toplantısında konuşan 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, yerel zincirdeki başarının 

yurt dışı pazarında da yakalamayı he-
defl ediklerini söyledi. 

Bu tür toplantıların motivasyon niteliği 
de taşıdığını belirten Başkan Asa, “Bayi 
temsilcilerimize bir araya geliyoruz 
ki, sorun varsa yerinde çözümlensin. 
Yurtdışı tüketicimizle bire bir görüşen 
bayilerimiz Marmarabirlik’in oradaki 
aynası. İhracat payımızı artırabilmek 
için ve yurt dışında yeni pazarlar oluş-
turmak adına bu toplantılarımıza önem 
veriyoruz.”diye konuştu.

Yurt dışı bayilerimizle olan toplantı da 
ayrıca,  Marmarabirlik’in yeni ürünü 
olan KOLAY AÇILIR PET’in lansmanı da 
yapıldı ve büyük ilgi gördü.
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Marmara Adası’nın değerli or-
takları ve Marmarabirlik Ailesi,

1988 yılında seçilmiş olduğum Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevimi başarıyla bu-
günlere getirdim. Seçildiğimiz günden 
bugüne üreticimizin geleceği, koopera-
tifimizin büyümesi ve Marmarabirlik’in 
daha güçlenmesi için büyük emek har-

camış bulunmaktayız.
Son yıllarda sektörde yaşanan sıkıntılar 
ve üretimde var yılı-yok yılının yaşanma-
sı, başta ortaklar olmak üzere, koope-
ratifimizi ve birliğimizi olumsuz yönde 
etkilemiştir. Buna rağmen, ortaklarımızın 
maliyetlerini azaltmak üzere birlik yöne-
tim kurulumuzla yaptığımız çalışmalar 
neticesinde geçmiş yıllarda olduğu gibi 
üretim miktarının en yüksek seviyeye 
ulaştığı dönemleri arzu etmekteyiz. Geç-
tiğimiz yıl ürün alım 06.11.2017 tarihinde 
açılmıştı Marmara Adası Kooperatifi ola-
rak 2017-2018 kampanyasında 5 milyon 
değerinde 926,162 kg gibi rekor seviyede 
ürün alımı yapılmıştır. Hem ortaklarımız, 
hem de kooperatifimiz kazanmıştır.
Burada ortaklarımıza seslenmek istiyo-
rum;
Kooperatifl erimizi gelecek nesillere daha 
güçlü bir şekilde teslim edilebilmesi için 
üreticimizin öncelikle, zeytin ağaçları-
nın bakımına daha özen göstermesi ve 
kooperatifl erine ürün teslimatlarını da 
düzenli yapması gerekmektedir. Aksi 
takdirde düzenli ürün teslimatı yapılma-

dığında kooperatifl erin geleceği açısın-
dan büyük riskler oluşacağını belirtmek 
isterim.  Örnekleyecek olursak; 2013-2014 
ürün alım kampanya döneminde 153 bin 
ton, 2014-2015 ürün alım kampanya dö-
neminde 105 bin ton, 2015-2016 ürün 
alım kampanya döneminde 281 ton ve 
2016-2017 ürün alım kampanya döne-
minde de 176 bin ton ürün alımı yapıldı-
ğı için kooperatifimizin cari harcamaları 
aynı olmasına rağmen, ürün alımlarının 
çok az miktarda olduğundan sıkıntıların 
yaşandığını söyleyebiliriz. 

Tam bu arada, Birlik Yönetim Kurulumu-
zun almış olduğu karar doğrultusunda, 
Marmara Adası’nın birliğe olan borçları 
tasfiye edilmiş ve kooperatifimiz mali 
açıdan rahat bir nefes almıştır. Dolayısıy-
la, birliğimiz kooperatifimize önemli bir 
destek sağlamış oldu. Bundan sonrası 
için yapılacaklar siz değerli ortaklarımıza 
kalmaktadır. Kooperatifl er Ana Sözleş-
mesinin 67. ve 21. Maddelerinde ortak-
ların kooperatifl erinin kar ve zararlarına 
ortak olduğunu belirlemiştir. Bunun için 

dikkat çekmek istediğim başka bir konu 
da ağaçlarımızın gerekli budama, gübre-
leme, ilaçlama ve bakımlarını yaptırmak 
zorundayız. Ağaçlarımıza yapacağımız 
düzenli bakım sayesinde, ağaç başına 
ürün artışı ile birlikte hem siz ortakla-
rımız hem de kooperatifimiz kazanmış 
olacak. Marmara Adası Kooperatifi yö-
netim kurulu olarak ortaklarımıza her 
zaman destek olmaya hazır olduğumuzu 
bildirmek isterim.

Geçmişte yaşanan sıkıntıları üreticileri-
miz artık yaşamamaktadır. Marmarabirlik 
ortaklarımızın gözünde güvenilir bir ku-
rum haline gelmiştir. Zeytin üreticisinin 
Birliğine bakış açısı tamamen değişmiş-
tir. Yapılan hizmetlerde ayrıca, koopera-
tifimizden maddi ve manevi desteklerini 
esirgemeyen Marmarabirlik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hidamet Asa’ya ve yönetim 
kuruluna ekibim ve tüm Marmara Adası 
Kooperatifi ortakları adına şükranlarımı 
sunarım.

Marmarabirlik, 2017-2018 iş yılının ilk 6 
aylık bölümünü bir önceki yıla göre sa-
tışlarda yaklaşık yüzde 7’lik bir büyüme 
ile kapattı. Ciro olarak da, yüzde 24 bü-
yümenin yaşandığı dünyanın en büyük 

sofralık üreticisi Mararabirlik satışlarda, 
tarihinin en iyi 6 ayını geçiriyor. Marmara-
birlik’te, ihracatta da önemli bir hareket-
lilik yaşanıyor. İhracattaki hedefin yılsonu 
rakamları ile 6 bin ton olması bekleniyor.

SATIŞLARDA
PLANLI BÜYÜME

Başkan Asa, “Domat zeytin fidanı dağıtımımızın 
en önemli amacı üreticimizi yeşil zeytin yetiştir-
mesine teşvik etmektir. Yeşil zeytinin özellikle 
yurt dışındaki pazar payı oldukça büyük.”dedi. 
Marmarabirlik’in, her yıl 8 kooperatif bölgesinde 
domat zeytin fidanı dağıtımına bu yılda devam 
edildi. Tüketicinin talep ettiği yeşil zeytini koo-
peratifl erden karşılayabilmek amacıyla  dağıtı-
mı gerçekleştirilen 14 bin 500  bin adet domat 
zeytin fidanı, 50 kuruş gibi sembolik bir rakamla 
üreticiyle buluştu. Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, ortaklarınca siyah zeytinin 

yanı sıra yeşil zeytinin de yetiştirilmesi amacında 
olduklarını söyledi. 

Domat zeytin fidanı dağıtımının üretici ortakları 
arasında da heyecan yarattığını söyleyen Başkan 
Asa, “Yeşil zeytinin ortaklarımız tarafından ye-
tiştirilmesi, bizim daha fazla ihracat yapmamızı 
sağlayacağı gibi üreticimizin kazancının artması 
içinde önemli bir etken sağlayacaktır. Yeşil zey-
tini de kendi üretici ortaklarımızdan almak arzu-
sundayız” diye konuştu.

DOMAT ZEYTİN FİDAN DAĞITIMI MART AYINDA GERÇEKLEŞTİ

MARMA�  ZEYTİN
TARIM SATIŞ

KOOPE� TİFLERİ BİRLİĞİ
Adına İmtiyaz Sahibi

İsmail ACAR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Gonca G. PAÇACI

Yönetim Yeri:
Marmarabirlik Genel Müdürlüğü

İzmir Karayolu 29. km.
Başköy / BURSA

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

Tasarım ve Baskı:

Mürefte Kooperatifimizde yapılan yönetim ku-
rulu toplantısında yapılacak yatırımlar ve yaşa-
nan sorunlar masaya yatırıldı. Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, 8 Kooperatif ve 32 bin 
ortağı ile Marmarabirlik’in köklü ve aynı za-
manda güçlü bir kurum olduğunu söyleyerek, 
“ Kooperatifl erimizin sorunlarını yerinde tespit 
etmek ve aynı zamanda çözüme kavuşturmak 
amacıyla bu yönetim toplantımızı Mürefte 
Kooperatifimizde yaptık. Üreticilerimizin her 
daim yanındayız. Kooperatifl erimize yapılan 
ve yapılacak tüm yatırımlar üreticimize yansı-
maktadır. ”dedi.

Amaç, sorunları
yerinde tespit etmek
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Zeytin’in sulanması
Sulama, bitkilerin su gereksinimlerinin yağışlarla kar-
şılanamadığı zamanlarda, bitkisel üretimin önemli bir 
girdisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz genelinde 
yaz aylarında düşen yağışların yetersizliği, zeytin bitki-
sinin sulanmasını zorunlu hale getirmektedir. En uygun 
sulama yönetimi için üç temel sorunun yanıtları belir-
lenmelidir: 

Ne kadar su, ne zaman ve nasıl? 
Ne kadar su verilmeli?
Zeytin bahçelerinin sulanmasında İki sulama aralığı 
arasında geçen süre dikkate alınabilir. Bu süre zarfın-
da bitki tarafından tüketilen su kök bölgesine verilir. 
Bitki tarafından tüketilen su, farklı yöntemlerle tespit 
edilebilir. Bu yöntemler, toprak nem ölçümü, kap bu-
harlaşması, uzun yıllık iklim verilerine dayalı olarak 
veya yaprak su içeriği ölçümleri biçiminde sıralanabilir. 
Hesaplanan değer, sulama yöntemine göre, su sayacı 
veya süre belirlenerek uygulanır. Sulamanın mutlaka 
belirli bir program dahilinde yapılması gerekir. Aşırı 
sulama, yağlık amaçlı yetiştirilen zeytinlerde yağ veri-
mini ve kaliteyi azaltır. Yetersiz toprak nem koşulunda 
ise ekonomik verimler almak olanaksızdır. Bu nedenle 
gerektiği kadar su verilmesi gerekir. 

Ne zaman sulama yapılmalı?
Gün aralıklı ve bitki gelişme dönemlerine bağlı olmak 
üzere iki yol izlenebilir. Damla sulama veya ağaçaltı 
mikro yağmurlama kullanılıyorsa, yağışlar da dikkate 
alınarak 3 gün veya haftada 1 kez sulama uygundur. 
Marmara bölgesinde, genellikle Nisan-Mayıs aylarına 
kadar yağışlar yeterli olduğu için sulamaya pek ge-
reksinim duyulmamaktadır.   Çiçeklenme döneminde 
sulama çok önemlidir. Bu dönemde eksik toprak nemi, 
çiçek sayısının azalması, sürgün gelişiminin az olması, 
zayıf meyve tutumu ve periyodisite gibi olumsuzlukla-
ra neden olmaktadır. Ülkemizde Haziran-Ağustos arası 
genelde kurak geçiyor. Bu dönemlerde suyun eksikliği, 
küçük boyutlu meyve ve meyvelerde buruşmaya ne-
den olmaktadır. Bu durumda verim azalmaktadır.

Nasıl sulama yapılır?
Suyun kontrollü olarak verilebilmesi için damla veya 
ağaç altı mikro yağmurlama sulama yöntemleri uygun-
dur. Bu yöntemlerde, etkili bir gübreleme de yapılabi-
lir. Bunun dışında, çok eğimli olmayan arazilerde, tava 
sulama da kullanılabilir. Ancak su kaynağının yeterliliği 
dikkate alınmalıdır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanıl-
sın, sulamada esas, ağacın taç izdüşümünün (gölgele-
nen toprak alanı) sulanmasıdır. Sadece gövdeye yakın 
bölümün sulanması yetersizdir. Ayrıca, basınçlı sulama 
yöntemlerinin (damla ve ağaç altı mikro yağmurlama) 
kullanılması durumunda sistem unsurlarının doğru bi-
çimde seçilmesi önemlidir. Örneğin, su kaynağı olarak 
yeraltı suyu kullanılması durumunda, kum parçacıkla-
rını tutmak için hidrosiklon filtre, diğer taraftan kanal, 
göl, akarsu gibi yüzey su kaynaklarından su alınması 
durumunda ise suda bulunabilecek yüzücü maddeleri 
ve yosunu filtrelemek için kum-çakıl filtre tankı kullanıl-
ması önerilir. Bunun yanında, arazinin topografik yapısı 
ve toprak özellikleri dikkate alınarak sistem tertibinin 
doğru yapılması, yeknesak bir sulama için gereklidir.  

İznik Kooperatifi’nin De-
ğerli Ortakları ve Marma-
rabirlik Ailesi,

25 Ekim’de başlayan zeytin alım 
kampanyasında 24 Aralık 2017 iti-
bariyle yaklaşık 52 milyon TL karşılı-
ğımda 8.127 ton ürün alındı. Üretici 
ortaklarımızın alın terinin ve emek-
lerinin karşılığını alabilmeleri için, 
ürün alım bedellerinin yüzde 80’i 
kampanya içerisinde peşin, geri ka-
lan yüzde 20’lik dilim de 26 Ocak 
tarihinde ödendi. Geçmiş dönem-
lerde teslim ettiği ürünün parasını 
alabilmek için kurumun kapısında 
günlerce bekleyen üreticilerin bu-
gün bu  olayları yaşamaması gerçek-

ten övünç vericidir.

Bu amaçla, üretici ortaklarımızca 
büyük memnuniyet uyandıran öde-
me planını sağlayan Başkanımız Hi-
damet Asa ve Birlik yönetim kurulu 
üyelerimize çok teşekkür ederiz.
İznik Kooperatifi yönetim kurulu 
olarak göreve geldiğimizden bu 
güne, gerek kooperatif depolarının 
fiziki şartlarının, gerekse ortakları-
mıza hizmet kalitesinin artırılması 
yönünde çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bu kapsamda, kooperatifimize 
4 bin tonu modernize edilmiş olmak 
üzere toplamda 7 bin ton depolama 
kapasitesi kazandırılmıştır. 

Ayrıca, ortaklarımıza zeytin alım 
kampanyalarında, kooperatifl erine 
zeytin teslim ederken yaşadıkları sı-
kıntıları ortadan kaldırmak amacıyla 
alınan tedbirler ve iyileştirici uygu-
lamalarımız sayesinde bu sıkıntılara 
da çözüm yolu bulunmuştur.
Üretici ortaklarımızın daha kaliteli 
ve bol ürün elde etmelerine destek 
olmak amacıyla arttırılan limitler ile 
beraber,  Nisan ayı itibariyle 4.5 mil-
yon TL gübre ve ilaç desteği sağlan-
mıştır. Bunun yanı sıra, Ziraat Odası 
ile yapılan protokol çerçevesinde 
ortaklarımızın toprak ve yaprak ana-
lizlerini indirimli ve ürün bedelinden 

kesilmek üzere yaptırabilmelerine   
büyük kolaylık sağlayacaktır.

Her yıl, zeytin alımlarına başlanılma-
dan önce alınan rekolte beyanna-
meleri hem kooperatif, hem birlik, 
hem de ortaklarımız açısından bü-
yük önem taşımaktadır. Ortakları-
mızın, kooperatifl erine teslim ede-
cekleri zeytin miktarı kadar, gerçeğe 
yakın beyan vermelerini bekliyoruz.  
Bunun en önemli nedeni de, rekolte 
beyanı sonuçlarına göre alım plan-
laması ve hazırlığı yapılmakta, kota 
uygulanıp, uygulanmayacağı belir-
lenmektedir. 

14 Nisan 2018 tarihinde yapılan 
Marmarabirlik Genel Kurulu’nda Bir-
liğimize bağlı kooperatifl erin ortaya 
koyduğu birlik ve beraberlikten he-
pimiz gurur duyduk. Birliğimiz Ge-
nel Kurulu’nda seçilen Birlik Yöne-
tim Kurulu üyelerimizi bir kez daha 
kutluyoruz.

Kooperatifimiz bölgesinde zeytin 
ağaçlarındaki yoğun çiçeklenme bu 
sezon var yılı yapacağının haberci-
si olarak görülmektedir. 2018-2019 
iş yılının üreticilerimizin alın teri ve 
emeklerinin karşılığını alabilecekle-
ri, bol ve kazançlı bir ürün yılı olma-
sını diliyor, saygılarımı sunuyorum.

BASINDAN


