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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa, TÜBİTAK 

destekli “Zeytin Atıklarından Elektrik 
Enerjisi Üretme” Ar-Ge Projesi’nde enerji 
üretiminin başladığını açıkladı. Dünyada 
bir ilk olan proje kapsamında yılda 2 mil-
yon kilovat saat elektrik üretilecek.  

Dünyanın en büyük zeytin üreticisi 
Marmarabirlik, her derde deva zeytin 

ve türevlerini çocuklara sevdirmek amacıy-
la Pepee temalı yeni ürün konseptini tüke-
ticiye sundu. Marmarabirlik, zeytini çizgi 
film kahramanı Pepee temalı yeni ambala-
jıyla aynı zamanda eğlenceli hale getiriyor.

ATIKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI ÇOCUKLAR ZEYTİNİ “PEPEE” İLE SEVECEK
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Birlik beraberlik bozulmadı
Marmarabirlik’in 
2013-2014 Olağan 
Mali Genel Kurulu, 
Başköy Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. 
Genel Kurul’a birlik 
beraberlik mesajları 
damga vurdu.

Marmarabirlik’in 2013-2014 
Olağan Mali Genel Kuru-

lu, Başköy Tesisleri’ndeki toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. Genel 
Kurulda, birlik yönetim kurulunun 
faaliyetleri ile çalışma programı ve 
bütçe, oybirliğiyle kabul edildi. 8 
kooperatiften 290 birlik temsilcisi-
nin katıldığı Genel Kurul birlik ve 
beraberlik mesajları içinde gerçek-
leşti. Başkan Asa, “Başarımızın te-
melinde birlik beraberlik ve güven 
yatmaktadır” dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, Marmara-
birlik’in sürekli büyüyen bir kurum 
haline geldiğini belirterek, “2015 yı-
lında 40 bin ton ürün satışı ve 300 
milyon TL ciroya ulaşmayı ve hep-
sinden önemlisi 60 bin ton ürün 
almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

BAŞARININ SIRRI GÜVEN 
Asa, “Marmarabirlik’in geldiği 
konuma baktığımızda, daha fazla 
ürün alan, daha fazla ürün satan, 
sürekli yatırım yapan, ortaklarını 

her alanda destekleyen, zarar etme-
yen ve sürekli büyüyen bir kurum 
haline gelmiştir. Bu başarının te-
melinde, birlik beraberlik ve Mar-
marabirlik’e duyulan güven yat-
maktadır” dedi.

Marmarabirlik’i ziyaret eden Sağ-
lık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
“Zeytini sağlıklı bir ürün olarak 
özellikle gençlerimizin ve çocuk-
larımızın algısına yerleştirebilir-
sek, Sağlık Bakanı olarak görevi-
mi de yapmış olurum” dedi.

Bakan Müezzinoğlu, Marmara-
birlik Yönetim Kurulu’nu başa-
rılarından dolayı tebrik ederek, 
“Önemli olan yönetimin dina-
mikleridir, yönetimin istikrarıdır” 
ifadelerini kullandı. 

Bugüne kadar tüm üretim sü-
reçlerinde doğal fermantasyon 
gerçekleştiren Marmarabirlik, 
2014-2015 sezonunda ilk kez 
organik zeytini de ürün gamı-
na ekledi. Başkan Asa, “Or-
ganik zeytinlerimiz şu anda 
doğal fermantasyon sürecinde 
olup, gerekli hazırlıklar yapıl-
dıktan sonra haziran ayında 
raflarda olmayı planlanıyoruz” 
dedi.

“MB” ile birlikte 
6 bin ton ihracat

Başkan Asa, MB markasını yurtdı-
şında tüketiciyle buluşturmak için 
Avrupa ve ABD’deki bayi yapılan-
masının tamamlandığını bildirdi. 
“Marmarabirlik markasıyla geçti-
ğimiz yıl 5 bin ton civarında olan 
ihracatımızı, bu yıl yeni markamız 
MB ile birlikte yüzde 20 artırarak 6 
bin tonun üzerine çıkarmayı planlı-
yoruz” dedi.

Marmarabirlik, ortaklarına gübre 
ve zirai ilaç desteğini sürdürüyor. 
2014-2015 iş yılında toplam 30 bin 
413 ortağa sağlanan ayni kredi limi-
ti 30.7 milyon TL’ye ulaştı.

Marmarabirlik ve BURFAŞ arasın-
da gerçekleştirilen protokolle, Mar-
marabirlik ortakları ve çalışanları, 
sosyal tesislerde yüzde 15 “sosyal 
kart” parapuan indiriminden fayda-
lanabilecek. 

Marmarabirlik, 2014-2015 iş yılı-
nın ilk 6 ayında satışlarını, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 10 
oranında artırarak, 17 bin ton satış 
gerçekleştirdi. 
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Marmarabirlik Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, Mar-

marabirlik’in sürekli büyüyen 
bir kurum haline geldiğini be-
lirterek, “2015 yılında 40 bin 
ton ürün satışı ve 300 milyon 
TL ciroya ulaşmayı ve hepsin-
den önemlisi 60 bin ton ürün 
almayı hedefliyoruz” dedi.
Genel Kurulda, birlik yönetim 
kurulunun faaliyetleri ile çalış-

ma programı ve 
bütçe, oybirliğiy-
le kabul edildi. 8 
kooperatiften 290 
birlik temsilcisi-
nin katıldığı Ge-
nel Kurul’a birlik 
ve beraberlik me-
sajları damga vur-
du. Başkan Asa, 

Mali Genel Kurul’un açılış 
konuşmasında, geçtiğimiz yıl 
mayıs ayında olumsuz hava 
koşulları nedeniyle görülen 
yüzde 80 rekolte kaybına rağ-
men, 2014-2015 ürün alım 
kampanyasında toplam 27 
bin ton ürün alımı gerçek-
leştirdiklerini ve toplam 116 
milyon TL’lik ödeme yaptık-
larını kaydetti. 

2013-2014 Olağan Mali Genel Kurulu’nda, tüm gündem 
maddeleri oybirliğiyle onaylandı. Başkan Asa, “Başarımızın 
temelinde birlik beraberlik ve güven yatmaktadır” dedi.

Başkan Asa, 2013-2014 iş 
yılında toplam 36 bin 200 
ton ürün satışıyla Marmara-
birlik tarihinde görülmemiş 
satış rakamlarına ulaşıldığını 
da vurguladı. Asa, “Marma-
rabirlik’in geldiği konuma 
baktığımızda, daha fazla 
ürün alan, daha fazla ürün 
satan, sürekli yatırım yapan, 
ortaklarını her alanda des-
tekleyen, zarar etmeyen ve 
sürekli büyüyen bir kurum 
haline gelmiştir. Bu başarı-
nın temelinde, birlik bera-
berlik ve Marmarabirlik’e 
duyulan güven yatmakta-
dır” diye konuştu.

“HEDEF 60 BİN TON”

Marmarabirlik 
tek ses tek yürek

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa 
programı kapsamında Marmarabirlik Yö-

netim Kurulu’nu ziyaret ederek, başarılarından 
dolayı tebrik etti. Bakan Müezzinoğlu, zeytin ve 
zeytinyağının sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmaz 
unsurlarından olduğunu belirterek, “Zeytini 
proteiniyle yağıyla sağlıklı bir besin ürünü ola-
rak kamuoyunun algısına, özellikle gençlerimi-
zin ve çocuklarımızın algısına yerleştirebilirsek, 
Sağlık Bakanı olarak ben avantajlı çıkmış olu-
rum, görevimi de yapmış olurum” dedi.

MARMARABİRLİK’E ÖVGÜ
Bakan Müezzinoğ-
lu, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu’nu 
da başarılarından 
dolayı tebrik ede-
rek, “Bütün yapı-
larda olduğu gibi 
birliklerimizde ve 
kooperatiflerimizde de en önemli sorun reel 
yönetimdir, akılcı yönetimdir. Önemli olan yö-
netimin dinamikleridir, yönetimin istikrarıdır” 
ifadelerini kullandı.

HEDEF ÇOCUKLARA SEVDİRMEK
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa ise 
“okul zeytini” projesi ile sofralık zeytine teşvik 
verilmesi konularında Bakan Müezzinoğlu’ndan 
destek istedi.  

Bakan’dan 
tam destek

Marmarab i r l i k’ in 
2014-2015 ürün alım 
kampanyasının baş-
ladığı 22 Ekim 2014 
ile kampanyanın sona 
erdiği 9 Ocak 2015 
tarihleri arasında ko-
operatifler aracılığıyla 
toplamda 27 bin ton 
ürün alınırken, alı-
nan ürünlerin tamamı 
için 116 milyon TL 
ödendi.  Alınan ürün 
bedellerinin yüzde 
70’i hasat döneminde 
15 günlük periyotlar 
halinde peşin olarak 
ödenirken, geri kalan 

yüzde 30’luk dilim de 
16 Ocak’ta ödenerek, 
toplamda 116 milyon 
TL ödeme yapıldı. 
Marmarabirlik Yö-

n e t i m Kuru lu 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Üretici ortakla-
rı mağdur etmemek 
adına Marmarabirlik 

tarihinde ilk defa ürün 
alım kampanyasını 
öne çektik ve ürün 
alım bedellerinin öde-
mesini de buna göre 
planladık. Yaşanan 
rekolte düşüklüğüne 
rağmen kooperatifleri-
miz aracılığıyla gerçek-
leştirilen 27 bin ton 
ürün alımları, üretici 
ortağımızın Birliğine 
duyduğu güvenin gös-
tergesidir. Kampanya 
biter bitmez ödemeyi 
de tamamlayacağız 
demiştik, sözümüzde 
durduk” diye konuştu.

Marmarabirlik, öz kay-
nak, karlılık, net satış-
lar, kar/zarar, öz kaynak 
karlılığı ve satış karlılığı 
yönüyle ISO 500 lis-
tesindeki gıda firmala-
rı ortalamasını geride 
bırakıyor. Marmara-
birlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, 
“Türkiye’nin en büyük 
500 sanayi kuruluşu 
içinde yer alan Mar-
marabirlik’in, karlılık 
sıralaması 206 olurken, 
diğer gıda firmalarının 
karlılık sıralaması 294; 
gıda firmalarının TL 

bazında 
kar/za-
rar orta-
laması 9 
mi lyon 
TL iken 
Marma-
r a b i r -
lik’in 21 
mi lyon 
TL; gıda firmalarının 
öz kaynak karlılık or-
talaması oransal olarak 
yüzde 4 iken, Marma-
rabirlik’in yüzde 12,5; 
satış karlılığı ise gıda 
firmaları ortalamasının 
yüzde 0,9 iken, Mar-

marabirlik’in yüzde 9,4 
olmuştur. Rakamlar 
bize Marmarabirlik’in 
kendi kulvarındaki ba-
şarını bir kez daha gös-
termektedir. Bu Mar-
marabirlik ve ülkemiz 
için gurur kaynağıdır.”

KRİTERLER 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

  GENEL SIRALAMA 340 418 465 433 249 251 261 263

  ÖZ KAYNAK SIRALAMASI 260 257 246 232 305 298 312 310

  KARLILIK SIRALAMASI 441 265 244 206 280 272 291 294

  NET SATIŞLARI ( MİLYON TL) 174 188 181 218 447 539 571 655

  ÖZ KAYNAK ( MİLYON TL) 111 127 147 170 166 190 182 194

  KAR/ZARAR ( MİLYON TL) -2 9 17 21 21 25 12 9

  ÖZ KAYNAK KARLILIĞI (%) -2 7,4 11,9 12,5 12 12,2 6 4

  SATIŞ KARLILIĞI (%) -1,2 4,9 9,2 9,4 4 3,4 1,5 0,9

Kaynak: İSO 500 Anketi

EN BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞU MARMARABİRLİK VE SEKTÖR BAZINDA 
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

MARMARABİRLİK GIDA FİRMALARI ORTALAMASIGURUR TABLOSUÜRÜN BEDELLERİ 16 OCAK’TA ÖDENDİ
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’yi 
makamında ziyaret etti. Sıcak ve sami-
mi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Bos-
tancı, Kemal Dinç, Mustafa İlgen, Enis 
Edin ve Genel Müdür İbrahim Mina-
reci de hazır bulundu. Başkan Asa ziya-
retle ilgili şu değerlendirmede bulundu: 
“Marmarabirlik olarak Sayın Canikli’yi 
ziyaretimizde, kurumumuzun dünü, 
bugünü ve geleceği hakkında bilgi pay-
laşımında bulunduk. Sayın Bakanımı-
za Marmarabirlik’in ürün bedellerini 
kendi özkaynakları ile kredi kullanma-

dan ödeyen bir kurum haline geldiğini 
anlattık ve bugün itibariyle ulaştığımız 
noktanın memnuniyet verici olduğunu 
vurguladık. Ziyaretimizde, bir ilk olan 
zeytin atıklarından yılda 2 milyon kilo-
vat saat elektrik üretecek yeni projemiz-
den de söz ettik. Sayın Bakanımız da 
tesisi yerinde incelemek üzere Marma-
rabirlik’i ziyaret edeceklerini bildirdi.”
Asa, ziyarette ayrıca Bakan Canikli’ye, 
11.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 
4572 sayılı kanun kapsamındaki ana 
sözleşme değişikliğinin ardından, Birlik 
ve Kooperatiflerin uygulamada yaşadığı 
sıkıntıları da yazılı olarak aktardıklarını 
kaydetti.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa, Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ederek, orduya zeytin satmayı 
teklif etti. Ziyarette Marmarabirlik 
Genel Müdürü İbrahim Minareci ve 
Ar-GE Müdürü Mustafa Fındık da 
hazır bulundu. Asa, “Kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla işbirliği içine girip 
büyük bir sinerji oluşturmak maksa-
dıyla Milli Savunma Bakanımızı zi-
yaret ettik. Kendisine Marmarabirlik 
hakkında bilgi verip ürünlerimizin 
tanıtımını yaptık. Bakanımız Mar-
marabirlik’i tanıdıklarını ve ürün ka-
litesinden memnun olduklarını söy-
lediler. Ayrıca görüşmemiz sonunda 
Bakanlık’a bağlı kurum ve kuruluş-
larda Marmarabirlik ürünlerinin tü-
ketimi konusunda çalışma yapılaca-
ğını da bizlere ifade ettiler” dedi.

Göreve geldiğimiz günden bu yana daha güçlü Marmarabir-
lik, daha güçlü kooperatif, daha güçlü ortak hedefiyle ema-

net aldığımız bayrağı daha da yukarılara taşımak üzere üstün 
gayretle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
2009 yılı sonunda Marmarabirlik, ortalama 23 bin ton zeytin 
satar durumdayken, 2014’te rekor bir satış rakamıyla 36 bin 200 
ton ürün satışı gerçekleştirerek, 2009 yılına göre yüzde 50 büyü-
müş oldu. Satıştan net ciromuz da 2009 yılı sonunda 144 mil-
yon TL iken, 2014 sonunda 265 milyona yükseldi. 2015 yılında 
ise 40 bin ton ürün satışı ile 300 milyon TL ciroya ulaşmayı 
ve hepsinden önemlisi ortaklarımızdan 60 bin ton ürün almayı 
hedefliyoruz. Tüm bu rakamlar göstermektedir ki gücünü 8 koo-
peratifi ve 32 bin ortağından alan Marmarabirlik, bugün sürekli 
büyüyen bir kurum haline gelmiştir.
Bütün bu gelişmeler ışığında 22 Nisan 2015 tarihinde Başköy 
Entegre Tesislerimizde 2013-2014 Olağan Mali Genel Kurulu-
muzu birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. Yönetim kurulu 
faaliyetlerimiz, çalışma programımız ve bütçemizin oybirliğiyle 
kabul edildiği Genel Kurulumuzda bir kez daha gördük ki Mar-
marabirlik demek, birlik beraberlik demek. 32 bin ortaklı Mar-
marabirlik’in Genel Kurul’unda Birlik Temsilcilerimiz tek ses tek 
yürek olmuştur.
Marmarabirlik’in eski günlerini bilenlerin çok iyi hatırlayacağı 
gibi üreticinin parasını alamadığı için Bursa-İzmir Yolu’nu ka-
pattığı, kapılarda beklendiği günler artık çok gerilerde kaldı. 
Bugün Marmarabirlik’e huzur geldi; huzur istikrarı ve istikrar 
da başarıyı getirdi. Ortaklarımıza kapılar ardına kadar açıldıkça, 
ortaklarımız da Kooperatiflerine ve Marmarabirlik’e sahip çık-
maya, desteklemeye ve henüz alım fiyatları açıklanmadan ürün-
lerini teslim edecek kadar güvenmeye başlamıştır.
Değerli Ortaklarımız,
Marmarabirlik ortaklarına daha fazla destek verebilmek amacıyla 
satış hedeflerinin yanı sıra, birçok proje de üretmektedir. Mar-
marabirlik bugün Lisanslı Depoculuk, Marzey, Marmarabirlik 
Sigortacılık gibi iştirakleri kanalıyla sektörümüze yönelik çeşitli 
faaliyetler yürütmekte, zeytin atıklarından enerji üreterek dün-
yada bir ilki gerçekleştirmektedir. 
Kredi ve borç çıkmazındaki Marmarabirlik’i ortaklarımızın, 
temsilcilerimizin ve tüketicinin Marmarabirlik markasına duy-
duğu güven, bugünlere taşımıştır. Marmarabirlik’te uzun yıllar 
sonra sürekli istikrar yakalanmıştır. 
2014 yılında Marmarabirlik tarihinin en büyük satış miktarına 
ulaşılmasına rağmen bizim için bu rakamlar artık dünde kalmış-
tır. Marmarabirlik olarak, binlerce zeytin üreticisi ailenin alın 
terini emeğe dönüştürebilmek için daha büyük başarılara ulaş-
mayı hedefliyoruz. Marmarabirlik’in geçmişte en büyük prob-
lemi olan düşük satış rakamlarını, yükselen bir ivmeyle tersine 
çevirmiş bulunmaktayız. Marmarabirlik’in satışlarının artması 
için stoklarının da düzenli olması gerektiğini unutmamak ge-
rek. Eğer geleceğimizi düşünüyorsak, gerektiğinde mevcut stok-
lardaki kalibrelerde alım yapmamamız gerekir. Geçmiş yıllarda 
plansız alımlar sebebi ile zeytinde oluşan arz fazlalığı sonucunda 
zeytinin tüketilebilirlik vasfını yitirdiğini göz önünde bulundu-
rursak, stoklarımızı planlı oluşturmak ve planlı alım yapmak ge-
rekmektedir.
Amacımız, sizlerle birlikte Marmarabirlik’i daha iyi yerlere ta-
şıyabilmek; geleceğimizin teminatı olan Birliğimize, daha nice 
yıllar, yeni projeler ve başarılar kazandırmaktır. Hepimizin önce-
likli görevi Marmarabirlik’e sahip çıkmaktır. Çünkü Marmara-
birlik, zeytin üreticisinin umudu, gücü ve teminatıdır. Aldığımız 
bu emaneti gelecek nesillerimize güçlü bir şekilde devretmeliyiz. 
2015 yılının tüm üreticilerimiz için bereketli ve kazançlı geçme-
sini temenni eder, saygılar sunarım.

Değerli 
Marmarabirlik Ailesi ve 
Ortaklarımız,

Hidamet ASA

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’yi ziyaret ederek, 
Marmarabirlik’e ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Marmarabirlik’ten 

Orduya zeytin teklifi

Bakan Canikli’ye ziyaret

Ülke genelinde bin 185 şubesi bulunan 
yerel zincir market ağı temsilcileriyle İs-
tanbul’da bir araya gelen Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
İstanbul’daki pazarın yüzde 50’sine talip 
olduklarını söyledi. 2015 yılını yerel zin-
cirler yılı ilan ettiklerini ifade eden Asa, 
“Daha önce Marmarabirlik’in yer alma-
dığı yerel zincir mağazalarında giderek 
büyüyen bir pazarda sinerji oluşturmak 
hedefindeyiz. İstanbul’da yerel zincir ma-
ğazalarında 10 bin tonluk bir pazar payı 
bulunuyor. Biz bu pazarın yüzde 50’sine 
talibiz” dedi. Toplantıya Altun (Happy 
Center), Mopaş, Seyhanlar, İsmar, Onur 
Özen Alışveriş, Uyum, Şafak, Gökkuşa-
ğı, Burda Market, Onur Gıda Sağlık, Bi-
çen, Namlı (Gazi), Show, Ulukardeşler, 
Özbereket, Altunlar Gıda, Selam,  Efor, 
Simar Sarıyer, Onur Tüketim, Hakmar, 
Hakmar Şarküteri, Çağrı-Semt, Semt, 
Özkuruşlar, Oruç, Çetinkaya ve Esin 
Gıda firmalarının temsilcileri katıldı.

Yerel zincir hamlesi
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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Olağan Mali Genel Kurulumuzu 
birlik ve beraberlik coşkusuyla gerçekleştirdik. Marmarabirlik’i 
daha büyük başarılara taşıyacak kararların alındığı Genel Kuru-
lumuzun hayırlı olmasını diliyorum. 
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu içinde her zaman yerini 
alan, özellikle son dönemlerde öz kaynak ve satış karlılığındaki 
yüksek düzeydeki artışlar nedeniyle en büyük sanayi kuruluşları 
sıralamasında büyük sıçramalar yapan, 32 bin üretici ortağın güç 
birliği ve dünyanın en büyük zeytin üretici kuruluşu olan Birliği-
mizin gündemi her zaman dolu ve dinamik olmuştur.
Sektörün lideri olarak çocuklara zeytini sevdirmek ve tüketim 
alışkanlığı kazandırmak kısa vadeli hedeflerimiz arasında yer al-
maktadır. Yapılan araştırmalar, çocuklarımızın ve gençlerimizin 
yeteri kadar zeytin ve zeytinyağı tüketmediğini göstermektedir. 
Bu nedenle Marmarabirlik olarak, besin değeri yüksek olan zey-
tini çocuklara sevdirmek için, Pepee temalı ürün çeşitlerimizle 
raflardaki yerimizi aldık. Marmarabirlik olarak görevimiz, ço-
cuklarımıza ve gençlerimize zeytini sevdirmektir. 
Doğal ve sağlıklı yöntemlerle üretim yapan Birliğimiz, sofralık zeytin 
ve zeytinyağından oluşacak organik ürünlerini ise haziran ayından 
itibaren market raflarında tüketiciyle buluşturmayı planlamaktadır. 
Değerli Üreticilerimiz, 
Uzun vadeli hedeflerimize kısaca değinmek gerekirse, Marmara-
birlik olarak uzun vadede, gelir getirici ve giderleri azaltıcı yatı-
rım planlarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda enerji 
üretimi ve zeytin atıklarının bertaraf edilmesi amacıyla TÜBİTAK 
destekli Ar-Ge projemizi hayata geçiriyoruz. Zeytin atığı biyoküt-
lenin gazlaştırılmasıyla elde edilen syngazın, organik ranking çev-
rimli (ORC) türbin tarafından elektrik enerjisine dönüştürülmesi 
ile “yenilenebilir enerji” diğer bir ifadeyle “yeşil enerji” üretilmesi, 
bu üretim esnasında ortaya çıkan ısıdan da yararlanarak zeytin-
yağı atık suyu olan karasuyun evaporasyon işleminden geçirilerek 
arıtılması ve aynı zamanda ortaya çıkacak ısının, üretim alanında 
kullanılması, gündemimizin önemli maddesini oluşturmaktadır. 
Yatırıma ilişkin test çalışmalarımız çok başarılı bir şekilde sonuç-
landı. Bu yatırım ile zeytin artıklarının yok edilmesine ilişkin gider 
kayıpları absorbe edilecek, işletmenin gerekli enerji ihtiyacı karşı-
lanacak ve Birliğimizin harcamalarını azaltıcı kaynak üretilecektir.
2015 yılında satış miktarımızın 40 bin tona, sonraki yıllarda ise 50 
bin tona çıkarılması ile ileri teknoloji yatırımları öngörmekteyiz. 
Kıymetli Üreticiler,
Marmarabirlik’in kısa ve uzun vadede gerçekleştireceği tüm plan ve 
projeler, Yönetim Kurulumuzun ve 8 kooperatifimizin desteği ile 
karlılığımızı sürdürülebilir hale getirerek, Türkiye’de ve dünyada mar-
ka algımızı daha da yukarılara taşıyacak; 32 bin ortağımızla beraber 
gücümüze güç katarak geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacaktır.   

Hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Değerli Üreticilerimiz,

İbrahim MİNARECİ Marmarabirlik’te 
enerji üretimi 
başladı
Marmarabirlik’in dünyada bir ilk olan “Zeytin 
Atıklarından Elektrik Enerjisi Üretme” Ar-Ge 
Projesi’nde enerji üretimi başladı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaklaşık 2 yıl 
önce Ar-Ge projesi olarak başlayan TÜBİTAK destekli “Zeytin 
Atıklarından Elektrik Enerjisi Üretme” Projesi’nde enerji üretimi-

nin başladığını açıkladı. Asa, 3 milyon TL bütçeli arıtma ve enerji üretim 
tesisinin, Marmarabirlik Entegre Tesisleri’nde 2,5 dönüm alan üzerine kurul-
duğunu belirterek, “Dünyada ilk olan proje kapsamında geçtiğimiz günlerde 
güç sisteminin tamamı çalıştırılarak enerji üretimi gerçekleştirildi. Tesisin res-
mi açılışını ise eylül ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

SIFIR ATIK İLE ÇALIŞACAK
Başkan Asa, dünyanın her yerin-
de zeytin kara suyunu arıtmanın 
maliyetli ve zor bir iş olduğuna 
işaret ederek, “Marmarabirlik’te 
pirina (zeytin atıkları) ve kara 
suyun bertarafı için yılda 500 
bin TL bedel ödenmekteydi. 
Mevcut durumda yıllık 1 milyon 
TL’ye ulaşan bir enerji tüketimi 

söz konusu. Proje kapsamında kurulan tesis, yılda 4 bin ton zeytin atığından 
2 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretme kapasitesine sahip olacak. Tesis 
sağlayacağı kazanımlarla 3 yılda kendini amorti edecek. Geçtiğimiz günlerde 
güç sisteminin tamamı çalıştırılarak, ilk enerji üretimi gerçekleştirildi. Proje 
yüzde 87 verimlilikle çalışacak şekilde ve sıfır atık prensibi düşünülerek plan-
landı. Dünyada bir ilk olan proje için uluslararası markaların temsilcileri tara-
fımıza inceleme talebinde bulunmaya başladılar. Tesisimizin resmi açılışını ise 
Sayın Gümrük Bakanımız ve Çevre Bakanımızı da davet ederek eylül ayında 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Marmarabirlik, sekörün lideri 
olarak bu yıl yine Yerel Zincirler 
Buluşuyor Fuarı’nda yeni ürün-
leriyle fark yarattı. Perakende 
sektörünün geleceğini şekillen-
diren Yerel Zincirler Buluşuyor 
Fuarı’nda, Pepee ambalajlı çocuk 
ürünleri büyük ilgi görürken, cam, 
pet ve kuru sele ambalajları da dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa, MB markasını 
yurtdışında tüketiciyle buluşturmak 
için Avrupa ve ABD’deki bayi yapı-
lanmasının tamamlandığını belirte-
rek, “47 ülkeye ihracat yapan Mar-
marabirlik markasıyla geçtiğimiz 
yıl 5 bin ton civarında olan 
ihracatımızı, bu yıl yeni 
markamız olan MB ile 
birlikte yüzde 20 artıra-
rak 6 bin tonun üzerine 
çıkarmayı planlıyoruz. 
MB markalı ürün sevki-
yatına nisan ayında başla-
dık. Hedefimiz etnik pazar 
dışında ikinci dünya markamız-
la raflarda yerimizi almaktır” diye 
konuştu. Asa, yeni ülkelerle bayilik 
sözleşmeleri imzalamaya devam ede-

ceklerini vurgulayarak, 
“MB ürünleri yıl içeri-
sinde tüm Avrupa’ya 
gönderilecek olup, 
2014’te 24 milyon 
dolar olan ihracatı-
mızın 2015 sonun-

da 30 milyon 
dolara ulaşmasını 

öngörüyoruz” dedi.
MB markalı ürünlerin 
yurtiçi dağıtımı için 
Düzey Pazarlama ile 
anlaşma yaptıklarını da 

anımsatan Asa, MB’nin 
1 Ocak’tan itibaren 22 ürün 

çeşidiyle ülke genelinde raflarda 
yerini aldığını ve bugün itibariyle 
toplam 14 bin perakende noktasında 
tüketiciyle buluştuğunu kaydetti. 

“MB” ile hedef büyüttü

Marmarabirlik, yeni 
markası MB’nin yurtdı-
şı dağıtımı için Avrupa 
ve ABD’deki yeni bayi 

anlaşmalarını 
tamamladı. 

Yerel Zincirler Fuarı’nda fark yarattı
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Dünyanın en büyük zeytin üreticisi Marmarabirlik, her derde 
deva zeytin ve türevlerini çocuklara sevdirmek amacıyla Pe-

pee temalı yeni ürün konseptini tüketiciye sundu. Marmarabirlik, 
çocukların kemik ve diş gelişimine büyük katkı sağlayan zeytini, 
çizgi film kahramanı Pepee temalı yeni ambalajıyla aynı zamanda 
eğlenceli hale getiriyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, yüksek besin değerine sahip olan zeytinin, özellikle 
içerdiği D vitamini ile çocukların kemik ve diş gelişimine büyük 
katkı sağladığına işaret etti. 
“HEDEF ÇOCUKLARA SEVDİRMEK”
Asa, zeytinin besin değer zincirindeki önemine ve Türkiye’deki 
yüksek üretim kapasitesine rağmen çocuklar ve gençler arasında 
gerektiği kadar tüketilmediğine dikkat çekerek, “Bu doğrultuda 
yaklaşık bir yıl önce kreşler, anasınıfları ve ilköğretim çağındaki ço-
cuklara yönelik çalışmaların ardından, çocukların doğal yöntemler-
le üretilen ürünlerimizi tüketmeleri için çizgi film kahramanı Pepee 
temalı ürün çeşitleri hazırladık. Aynı zamanda bir sosyal sorumlu-
luk projesi de olan bu çalışmayla çocuklarımıza zeytini sevdirmeyi 
hedefliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, doğal ve 
sağlıklı koşullarda üretim yapan Marmarabirlik ürünlerini tüket-
tikçe zeytin ve türevlerini seveceklerine inanıyoruz” diye konuştu. 

Bugüne kadar tüm üretim süreçlerin-
de doğal fermantasyon gerçekleştiren 

Marmarabirlik, 2014-2015 sezonunda ilk 
kez organik zeytini de ürün gamına ekledi. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “2013 itibariyle 769 
bin hektar alanda organik 
üretim yapılmakta. 
26 ürün çeşidi ile 
başlayan organik 
ürün sayımız bu-
gün 200’ü aşmış 
durumda. Mar-
marabirlik de ülke-
mizde sektörün lideri 
olarak organik ürüne yö-
nelik pazar talebini karşılamak ama-
cıyla bu yıl ilk kez organik zeytin üretimi 
gerçekleştirdi. Gereken tüm prosedürler 
tamamlanarak, sertifikalar alındı. Zeytin-

lerimiz şu anda doğal fermantasyon sü-
recinde olup, gerekli hazırlıklar yapıldık-
tan sonra haziran ayında raflarda olmayı 
planlanıyoruz” diye konuştu.
“MARMARA ADASI’NDA 
ORGANİK ÜRETİM”

Başkan Asa, önümüzdeki sü-
reçte Marmarabirlik’in 

ortaklarıyla beraber 
kendi bünyesinde 
organik üretim yap-
mayı hedefledikle-
rini de bildirerek, 

şöyle devam etti:
“Önümüzdeki süreçte 

kendi ortaklarımızla organik 
üretim yapmak amacıyla Marmara Ada-
sı’nda çalışmalarımız devam ediyor. Böl-
gede incelemeler gerçekleştirilecek olup, 
gereken adımlar atılmıştır.”

Zeytinin en 
eğlenceli hali

Marmarabirlik, besin değeri yüksek olan 
zeytini çocuklara sevdirmek için, Pepee 
temalı ürünleriyle raflardaki yerini aldı. 

Marmarabirlik’ten 
bir ilk daha
Sektörün lideri Marmarabirlik, organik ürünlerini pi-
yasaya sunmaya hazırlanıyor. Organik ürünler, hazi-
ran ayından itibaren market raflarında yerini alacak.

Dünyanın en büyük sofra-
lık zeytin üreticisi Mar-

marabirlik, THY ile uçan 60 
milyon yolcuyu ürünleriyle 
buluşturuyor. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet Asa, DO&CO ve THY 
markasıyla 10 gramlık zeytin-
yağlı limon sosu ve sızma zey-
tinyağı ile sofralık siyah zeytin 
tedariki yaptıklarını belirterek, 
“2014 yılında zeytinyağı ve şişe 
sos satışı yaklaşık 2 milyon adet 
olurken, poşet sos satışımız da 
8 milyon adede ulaştı. THY’ye 
verdiğimiz zeytin miktarı ise 

60 milyon adet oldu. 2014 yılı 
verilerine göre, THY ile uçan 
yolcu sayısı 60 milyon olduğu-
na göre, Marmarabirlik ürün-
lerinin yolcuların tamamına 
ulaştığını söyleyebiliriz” diye 
konuştu. Asa, ayrıca ev dışı 
tüketim satışları kapsamında, 
2014 yılında önceki yıllara göre 
yüzde 189 artışla bin ton ürün 
satışı gerçekleştirildiğini de söz-
lerine ekledi. 

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üre-
ticisi Marmarabirlik, 81 ilde faaliyet gös-
teren bayi temsilcilerinin katılımıyla Bayi 
Satış Temsilcileri Toplantısı’nı Antalya’da 
gerçekleştirdi. Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Ramazan 
ayında Marmarabirlik ürünlerinin, çeşit-
li sürpriz kampanyalarla aynı fiyatlardan 
tüketiciye sunulacağını bildirdi. Kam-
panya süreci ile birlikte Ramazan ayında 
satışları ilk çeyreğe göre yüzde 30 artır-
mayı hedeflediklerini belirten Asa, “Bu 
süreçte ilk 3 ayda 8 bin ton olan satış 
miktarımızı, ikinci çeyrekte 10 bin tona 
çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. 

“KOTA SONA ERECEK”
Asa, 2015 yılında 40 bin ton satış yap-
mayı ve üreticilerden toplam 60 bin 
ton ürün almayı hedeflediklerini vur-
gulayarak, “Marmarabirlik’in geçmiş-
te en büyük problemi olan satış yapa-
mama sorunu ortadan kalktı. Düşük 
satış rakamlarını, yükselen bir ivmeyle 
tersine çevirdik. Satıştaki ivmeye bağlı 
olarak önceki yıllarda ortaklarımızın 
en büyük sıkıntısı olan kota uygula-
masının da sonuna gelinecektir” diye 
konuştu. Asa toplantıda, Marmara-
birlik’i rekor rakamlara ulaştıran satış 
temsilcilerine teşekkür etti.

Marmarabirlik Ramazan’a hazır

Marmarabirlik, 2014 - 2015 iş yılının 
ilk 6 ayında satışlarını, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 10 oranında 
artırarak, 17 bin ton satış gerçekleştir-
di. Aynı dönemde TL bazında ise bir 
önceki yıla göre yüzde 17 büyüme 

ile 140 milyon TL’lik satış rakamına 
ulaşıldı. 2015 yılının ilk çeyreğinde 
miktar bazında 8 bin ton ürün satışı 
gerçekleştiren Marmarabirlik, ikinci 
çeyrekte yüzde 30 artışla 10 bin ton 
ürün satışı hedefliyor. 

Satışlar önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 10 arttı 

THY ile dünyaya  uçuyor
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Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 1942 yılında Umurbey-
li 57 ortağın iştirakiyle kurulmuştur. 
Kooperatifimiz 1954 yılında Mudanya ve Erdek Kooperatifleri-
nin iştirakiyle Birliğimizin kurucu kooperatifi olmuştur. 
1 Haziran 2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe giren 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hak-
kındaki Kanun ile birlikte kooperatifimiz mali yönden özerk bir 
yapıya kavuşmuştur. 
Kooperatifimizin kuruluşundan 2000 yılına kadar mevcut or-
taklarımız kooperatifine sahip çıkmış, kaliteli çok miktarda zey-
tini kooperatifine teslim etmiştir. 
Ancak son yıllarda kooperatifimiz bölgesinde 25-30 bin ton 
rekolte olmasına rağmen ortaklarımız çok az miktarda zeytin 
teslim ederek, kooperatifimizin sürdürülebilir yapısını zora sok-
maktadır.
Kooperatifimizin faaliyetini sürdürebilmesi için ortaklarından 
bol ve kaliteli zeytin alması gereklidir. 
Bu nedenle,
Kooperatifimizin sürdürülebilir yapısının devamı, kooperatifi-
mizin mali yönden güçlenmesi, her şeyden önemlisi daha fazla 
kar ederek, ortaklarına daha iyi hizmet edebilmesi için ortakla-
rımızın kooperatifine sahip çıkarak bol ve kaliteli zeytin teslim 
etmeleri hususunda Gemlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Baş-
kanı olarak sayın ortaklarımıza uyarıda bulunmak isterim. 
Tüm ortaklarımızın bol ve kazançlı ürün almalarını temenni ederim.

S.S.72 sayılı Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı

Kooperatifine sahip 
çıkan kazanır

Mehmet BESLİ

Gölpark Sosyal Tesisleri’nde bir ara-
ya gelen Marmarabirlik Yönetimi ile 
BURFAŞ yetkilileri, “sosyal kart” uy-
gulamasına imzalarını attı. Sosyal te-
sislerde yüzde 15 parapuan indirimi 
sağlayacak protokol, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa ile BURFAŞ Genel Müdürü Mu-
hammet Gümüşsoy tarafından im-
zalanırken, Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanvekili Şevket Kara-

göz, Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Üyeleri Kemal Dinç, Mustafa İlgen, 
Osman Bostancı, Enis Edin ve Ge-
nel Müdür İbrahim Minareci de ha-
zır bulundu. Başkan Asa, “Protokol 
kapsamında, yaklaşık 600 çalışanımız 
ve toplamda 30 bin, Bursa bölgesin-
den ise 15 bin ortağımızın Bursa’nın 
birçok noktasındaki sosyal tesislerde 
sosyal kart uygulamasından fayda-
lanacak. Projemizin hayırlı olmasını 

diliyor ve BURFAŞ ile işbir-
liğimizin devam etmesini te-
menni ediyorum” diye konuş-
tu. BURFAŞ Genel Müdürü 
Gümüşsoy da “Bu tesisleri 
kendi yeriniz, kendi mekan-
larınız gibi kullanmanızı arzu 
ediyoruz. Protokol Marmara-
birlik camiasına hayırlı olsun” 
dedi. Konuşmaların ardından 
Gümüşsoy, Asa’ya sosyal kartı-
nı takdim etti. 

Marmarabirlik, gelecek nesillere 
birlik beraberlik duygusu ve doğa 
sevgisi aşılamak hedefiyle “Zeytin 
Dalından Dostluk Köprüsüne” 
adlı sosyal sorumluluk projesini 
hayata geçirdi. Nevruz ve Orman 

Haftası nedeniyle uygulanan pro-
je kapsamında, Bursa’da bulunan 
Hüseyin Karabacak İlkokulu öğ-
rencileri, Van’ın Edremit ilçe-
sindeki Şehit Nurettin Türkmen 
İlkokulu öğrencileri adına 300 

adet zeytin fidanı dikti. Fidan diki-
mi, eski adı Tarım Meslek Lisesi olan 
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ne ait ekim alanında gerçekleşti. 
VANLI MİNİKLERİN 
PEPEE SEVİNCİ
Fidan sertifikaları ile “Pepee” temalı 
hediye paketleri, Van Şehit Nurettin 
Türkmen İlkokulu öğrencilerine 22 
Nisan’da gönderilerek, öğrencilerin 23 
Nisan Çocuk Bayramı kutlandı. Sertifi-
ka ve hediye paketlerinin kente ulaşma-

sının ardından düzenlenen programa 
katılan Edremit Milli Eğitim Şube Mü-
dürü Mehmet Şirin Atlı, projeyi hayata 
geçiren Marmarabirlik’e teşekkür etti.

Marmarabirlik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hidamet 

Asa’nın babası Hidayet Asa, İznik 
ilçesi Orhaniye Köyü’nde gözyaş-
larıyla toprağa verildi. Marmara-
birlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa’nın babası Hidayet 
Asa, kalp yetmezliği nedeniyle ha-

yatını kaybetti. 76 yaşındaki 
Asa, ailesinin ve sevenlerinin 
gözyaşlarıyla İznik ilçesi Orha-
niye Köyü’nde toprağa verildi. 
Bir süredir Bursa Yüksek İhti-
sas Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde tedavi gören Asa’nın 
cenazesi, İznik ilçesi Orhani-
ye Köyü Camisi’ne getirildi. 

Üzgün olduğu görülen Marma-
rabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Asa, taziyeleri burada kabul etti. 
Hidayet Asa’nın cenazesi, öğle 
namazını müteakiben kılınan ce-
naze namazının ardından Orha-
niye Köy Mezarlığı’na defnedildi.

Orhangazi Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Remzi Bayram’ın annesi 
Habibe Bayram, hayatı-
nı kaybetti. 90 yaşındaki 
Bayram, ailesinin ve se-

venlerinin gözyaşlarıyla Orhangazi 
ilçesi Cihanköy’de toprağa verildi. 
Bayram’ın cenazesi, Orhangazi il-
çesi Cihanköy Camisi’ne getirildi. 
Üzgün olduğu görülen Orhangazi 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Üye-
si Remzi Bayram, taziyeleri burada 
kabul etti. Habibe Bayram’ın ce-
nazesi, öğle namazını müteakiben 
kılınan cenaze namazının ardından 
Cihanköy Mezarlığı’na defnedildi.

Bir dönem Marmara-
birlik Yönetim Kuru-
lu Üyeliği görevinde 
bulunan Cengiz Sa-
yın’ın annesi Müker-
rem Sayın da hayatını 

kaybetti. 83 yaşındaki Sayın, ai-
lesinin ve sevenlerinin gözyaşla-
rıyla Orhangazi ilçesinde toprağa 
verildi. Sayın’ın cenazesi, Orhan-
gazi İlçesi Merkez Orhanbey Ca-
misi’ne getirildi. Cengiz Sayın, 
taziyeleri burada kabul etti. Mü-
kerrem Sayın’ın cenazesi, ikindi 
namazını müteakiben kılınan ce-
naze namazının ardından Orhan-
gazi İlçe Mezarlığı’na defnedildi.

Ortaklara sosyal 
kart indirimi
BURFAŞ ile imzalanan protokol kapsamında, 
Marmarabirlik ortakları ve çalışanları, sosyal 
tesislerde indirimden faydalanabilecek.

Bursa’dan Van’a dostluk köprüsü

Bayram ve Sayın ailelerinin acı kaybı Başkan Hidamet Asa’nın acı günü

Marmarabirlik’in “Zeytin Dalından Dostluk Köprüsüne” adlı 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bursa’daki minik 
öğrenciler, Van’daki arkadaşları adına zeytin fidanı dikti.
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Marmarabirlik, üretici ortaklarına gübre 
ve zirai ilaç desteğini sürdürüyor. Mar-
marabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, ortaklara sağlanan gübre 
ve zirai ilaç desteğinin yanı sıra geçmiş 
yıllardan kalan borçların da 
ertelendiğini belirte-
rek, “2014-2015 iş 
yılında ortaklara 
yapılan ilave tah-
sisatlarla birlik-
te toplam 30 bin 
413 ortağa sağlanan 
ayni kredi limiti 30.7 mil-
yon TL’ye ulaşırken, 4 bin 289 orta-
ğın da geçmiş yıllardan kalan 4 milyon 
200 bin TL tutarındaki borcu ertelendi. 
Bu durum gösteriyor ki Marmarabirlik, 
olanakları doğrultusunda gerektiğinde 

ödeme tarihini geriye çekebiliyor, kredi 
miktarlarını artırabiliyor, borçları erte-
leyebiliyor. Bu vesileyle gerektiğinde or-
taklarımızın da kooperatiflerine ve birliğe 

karşı anlayışlı olmalarını ve sahip 
çıkmalarını bekliyoruz” 

diye konuştu.
Asa, Marmara-
birlik’in gübre 
ve zirai ilaç 
kredi tahsisatı 

uygulamasının 
aynı zamanda pi-

yasaya da hareketlilik 
kazandırdığını belirterek, “Tale-

bin yoğun olduğu bir dönemde uygun 
fiyatla ve ürüne endeksli ödeme nedeniy-
le gübre ve ilaç fiyatlarının yükselmesini 
de önlemiş oluyoruz” dedi.

Kooperatiflerde birlik, beraberlik ve 
istikrar coşkusu sürüyor. Son olarak 
Edincik, Mudanya ve Marmara Adası 
Kooperatifleri’nin Olağan Genel Ku-
rulları’nda da Marmarabirlik tek ses, 
tek yürek oldu. 
EDİNCİK
Marmarabirlik’e bağlı 775 Sayılı 
Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperati-
fi’nin Olağan Genel Kurulu’nda mev-

cut Başkan Mehmet Özçakır rakibi 
Abdullah Erbay’a 470 fark atarak 840 
oyla 4 yıllığına yeniden başkan seçildi. 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
“Mehmet Özçakır, Süleyman Dön-
mez, Halil Alak, Cüneyt Barlas, Recep 
Uzunçakır.”
MUDANYA
Marmarabirlik’e bağlı 150 Sayılı Mu-
danya Zeytin Tarım Satış Kooperati-

fi’nin üç adaylı Olağan Genel Kuru-
lu’nda mevcut Başkan Ali Yıldız en 
yakın rakibine üç kat fark atarak bin 
788 oyla 4 yıllığına yeniden başkan se-
çildi. Mudanya Demirhane mevkiin-
deki Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşen 
kooperatifin Olağan Genel Kurulu’na 
oy kullanma hakkı olan 5 bin 440 
ortaktan 2 bin 741’i katılım sağladı. 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
“Ali Yıldız, Hasan Ferik, Tacettin Tar-
man, Adnan Türkyılmaz, Bahri Bay-
rak, Cüneyt Soylu.”
MARMARA ADASI
Marmarabirlik’e bağlı 996 Sayılı Mar-
mara Adası Zeytin Tarım Satış Koope-
ratifi’nde yapılan seçimde eski Başkan 
Hasan Organ, 75 oy alarak tekrar baş-
kan seçildi. Yönetim Kurulu şu isim-
lerden oluştu:
“Hasan Organ, Hasan Erol, Mustafa 
Uz, İsmet Bora.”

Kooperatifimiz Bandırma ilçesine bağlı, daha önce belde olan 
Edincik Mahallesi’nde faaliyetini sürdürmektedir. Kooperatifi-
mizin Bursa ve Balıkesir illerine bağlı 5 ilçe merkezi ve kırsal 
mahallelerindeki faal 2 bin 933 ortağına hizmet vermektedir.
S.S. 775 sayılı Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi olarak 
2014-2015 iş yılı kampanyasında ortaklarımızdan 3.116.681 
kg. Gemlik Çeşidi, 2.683.825 kg. Edincik Su Çeşidi zeytin 
alımı gerçekleştirmiş ve karşılığında 21.139.806,72 TL ödeme 
yapılmıştır.
Başköy tesislerimizde faaliyet gösteren Ar-Ge departmanımızın 
çalışmaları sonucunda, Edincik Su Çeşidi zeytinlerinde dene-
nen yeni fermantasyon yöntemleri sayesinde “kalamata” olarak 
bilinen işleme tekniği ile Mortanem markası altında Edincik Su 
Çeşidi zeytinlerinin pazar payının artırılması hedeflenmektedir.
Kooperatif olarak ortaklarımıza 2014-2015 kampanya döne-
minde firmalarla anlaşmalar yapılarak, 10.506 adet plastik sele, 
525 adet zeytin yaygısı ve 80 adet paslanmaz krom yağ tankı 
satışı yapılarak, ortaklarımızın ihtiyacını karşılamaya yönelik 
satışlar gerçekleştirilmiştir.  
Hasat döneminin sonunda ortaklarımıza 220 ton gübre, 3000 
adet zirai ilaç ve 2.500 adet el testeresi ve bağ bıçağı satışı yapı-
larak ortaklarımızın ihtiyaçları karşılanmıştır. 
2014-2015 kampanya dönemi ve daha sonrasında gerçekleştir-
diğimiz gübre, zirai ilaç ve ekipman satışlarımızdaki çeşitliliği, 
yeni kampanya döneminde ortaklarımızdan gelen talepler doğ-
rultusunda artırarak sürdürmek istiyoruz.
22 Nisan 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilen Marmarabir-
lik Genel Kurulu’nda Bandırma-Çanakkale yolunda bulunan 
mevcut depolama tesislerimizin yanındaki 68.000 m2’lik ta-
şınmazlarımıza 4.000 tonluk CTP (Cam Takviyeli Polyester) 
havuzlardan oluşacak modern depolama tesisinin yapılması ile 
ilgili olarak Birlik Yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu gö-
rüşülerek karara bağlanmış ve projelendirme çalışmalarına baş-
lanmıştır.
Kooperatifimizin mevcut depolarındaki toplam 8.400 ton ka-
pasiteli 1.413 adet havuzun da havalı sistem kurularak moder-
nize edilmesi için proje hazırlanmış ve yüzde 50 hibe desteği 
sağlanabilmesi için Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na baş-
vuruda bulunulmuştur.

S.S. 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet ÖZÇAKIR

Edincik üreticilerin
 gücüne güç katıyor Güçlü ortak hedefiyle üreticinin yanında olan 

Marmarabirlik, her ortağa en az bin TL değerinde 
gübre ve zirai ilaç kredi tahsisatı gerçekleştirdi. 

30 bin aktif ortağa 
30 milyon kredi tahsilatı

Marmarabirlik Ar-
Ge departmanının 
yaptığı çalışmalar 
sonucunda gelişti-
rilen “Kuru Sele” 

ambalajlı ürünler, tüketicilerden 
büyük beğeni topluyor. Yaklaşık 3 
yıldır piyasaya sunulan “Kuru Se-
le”de artan talebin karşılanabilme-
si amacıyla 2 milyon Euro’luk ilave 
yatırıma gidiliyor. Mevcut hattın 
kapasitesini 4 kat artıracak olan 
yeni yatırımla birlikte Marmara-
birlik’in kapasitesi de yıllık 35 bin 
tondan 53 bin tona çıkacak. 

MARMARA ZEYTİN 
TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
Adına 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:
Akmat Akınoğlu Matbaacılık A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sön-
mez Bulvarı 2. Sk. No:1 PK.16159 

Nilüfer / BURSA
Tel: 0224 243 29 29
www.akmat.com.tr 

‘‘Kuru Sele’’ye 
büyük yatırım 

Kooperatiflerde istikrar coşkusu
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Muhittin 
CİHANYANDI

Emekli Öğretmen
Mudanya Zeytin 

Tarım Satış Koop. 
Eski Den. Kur. Üyesi

Zeytin tarımı konusunda öncelikle dünya 
geneline baktığımızda, dünyada 9,8 milyon 
hektarlık tarım alanının zeytin tarımı için 
kullanıldığı ve yaklaşık 13 milyon ton dola-
yında zeytin elde edildiği görülmektedir. Bu 
rekoltenin sofralık ve yağlık olmak üzere da-
ğılımı incelediğinde, dünya zeytin üretiminin 
ortalama 2,3 - 2,4 milyon tonluk bölümünün 
sofralık olarak değerlendirilirken, geri kalan 
kısmın ise yağlık olarak işlenip ortalama 2,7 
- 2,8 milyon ton zeytinyağı elde edildiği gö-
rülmektedir.
Ülkemiz, aynı kuruluşun verilerine göre, dün-
ya sofralık zeytin üretiminde İspanya’dan son-
ra ikinci sırada yer almaktadır. Sofralık zeytin 
siyah ve yeşil olarak değerlendirildiğinde ise 
ülkemiz dünya sofralık siyah zeytin üretimin-
de ilk sırada, sofralık yeşil zeytin üretiminde 
de ikinci sırada bulunmaktadır. 
YILLIK ÜRETİM 400-450 BİN TON
Zeytin üretimi konusunda ülkemizdeki du-
ruma baktığımızda, istatistiklere göre Türki-
ye’nin toplam zeytin üretim alanının 798.493 
hektarlık alanda yapıldığı görülmektedir. 
Ülkemizde toplam 166.146.570 adet zeytin 
ağacı bulunmaktadır. Ülkemizin zeytin üreti-
mi rekolte durumuna göre yıllık 1-1,4 milyon 
ton arasında gerçekleşmektedir. Bu rakamın 
400 – 450 bin tonluk kısmı sofralık, kalan kıs-
mı yağlık zeytin olarak değerlendirilmektedir. 

YÜZDE 20’Sİ MARMARABİRLİK’TEN
Birliğimiz bölgesindeki zeytin üretimi Ulusal 
Zeytin Zeytinyağı Konseyi raporlarına göre 
incelendiğinde; Birliğimize bağlı sekiz koope-
ratif bölgesinde yaklaşık 10.500.000 ağaç ol-
duğu görülmektedir. Zeytin rekoltesi ise yıllar 
itibariyle farklılık göstermekte olup yaklaşık 
100.000 ton civarındadır. 
Birliğimizin zeytin alımları incelendiğinde; 
yaklaşık 30 - 45 bin ton civarında değişen 
alım yapıldığı görülmektedir. Bu rakamlar da 
Türkiye rekoltesinin yaklaşık yüzde 10’unun 
ve Birliğimiz bölgesindeki zeytin rekoltesinin 
de yaklaşık yüzde 37’sinin Birliğimiz tarafın-
dan alındığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Türkiye sofralık zeytin rekoltesi normal ko-
şullarda 400 – 450 bin ton olarak gerçek-
leşmesine rağmen, tüketim rakamlarımıza 
bakıldığında, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı 
Konseyi’nin verilerine göre, ülkemizdeki sof-
ralık zeytin tüketiminin yaklaşık 270 bin tonu 
siyah ve 80 bin tonu yeşil zeytin olmak üzere 
toplam 350 bin ton civarında gerçekleştiği gö-
rülmektedir. 
Son yıllarda ülkemizde ekilen ağaçların ço-
ğunluğu sofralık zeytin ağacıdır ve bu durum-
da sofralık zeytin üretiminin artacağı bir ger-
çektir. Üretimdeki artışın süreç içerisinde arz 
fazlası oluşturmaması için, kısa süre içerisinde 
tüketime dönüştürülmesi gerekmektedir. 

S.S.987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım Satış 
Kooperatif  Müdürü ve Yön. Kurulu Üyesi

Dünyada ve ülkemizde 
zeytincilik

Ahmet ÖZBEK 
YEŞİL VE KARA ZEYTİN 
Ecdat seni dikerek, doğru bir karar vermiş.
Bana güzel bir miras, tabiata can gelmiş.
Yiyenlere aş oldun, sağlıkla sıhhat verdin.
Sofraların baş tacı, yeşil ve kara zeytin.
Seni kutsal biliyor, emeğini verenler.
Tanrı’ya şükrediyor, senden rızık edenler.
Kitabımız Kuran’da, adın bile geçiyor.
Görünümün doğada, insanı mest ediyor.
Nisan, Mayıs gelince, bahçeler hep şenlenir.
Gübreleme, budama, ardından ilaç gelir.
Toprağının tavını, bulunca çiftçi amcam.
Kükremiş aslan olur, görmelisin o zaman.
İlkbaharla birlikte, filizlenir dalların.
Ardından çiçek açar, güzel tomurcukların.
Bundan sonra taneler büyüyerek yeşerir.
Sonbahar geldiğinde adına elmas denir.
Hasadının tadını, artırır bereketin.
Her tanen değerlidir, bunu böyle bilesin.
Bazıların yağhanede, sıkılarak yağ olur.
Bazıların depoda, mahzenleri doldurur.
Yağında, şifa bulur, onu bol bol kullanan.
Sofralara renk katar, tüm zeytinyağlılar.
Yiyenlere aş oldun, sağlıkla sıhhat verdin.
Sofraların baş tacı, yeşil ve kara zeytin. 
Sana emek vereni, ben çok iyi bilirim.
Ömrümün baharını, seninle geçiririm.
İyi fiyat bulunca, sana emek verenler.
O fiyatı verene, her an dua ederler.
Hep el ele vererek, koorepatif kurdunuz.
Emeği geçenleri, şükranla anıyoruz.
Kurduğun kooperatife, sahip çık, ürün getir,
İlacını, gübreni, kar payını sen götür. 
İşte hasat mevsimi, yaklaşıyor bak yine
Bol bereket dilerim, ben çiftçilerime.
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Yayın Adı

Tarih

: Sabah Marmara

: 04.01.2015

Sayfa : 21

Ili
: Sakarya

Periyod : Belirsiz
Tiraj : 2.709

1/1

www.medyatakip.com

MARMARABIRLIK TEN ORGANIK ZEYTIN

Yayın Adı

Tarih

: Olay Bursa

: 06.04.2015

Sayfa : 5

Ili
: Bursa

Periyod : Günlük

Tiraj : 12.174
2/2

www.medyatakip.com

MARMARABIRLIK TEN  PEPE LI ZEYTIN

Yayın Adı

Tarih

: Olay Bursa

: 14.03.2015

Sayfa : 5

Ili : Bursa Periyod : Günlük

Tiraj : 12.174 1/1

www.medyatakip.com

MARMARABIRLIK IN SANTRALI HAZIR
Yayın Adı Tarih: Olay Bursa : 20.04.2015

Sayfa : 5Ili : Bursa
Periyod : Günlük

Tiraj : 492.780 2/2

www.medyatakip.com

MARMARABIRLIK E MB DOPINGI

Yayın Adı

Tarih

: Bursa Hakimiyet

: 13.04.2015

Sayfa : 7

Ili
: Bursa

Periyod : Günlük

Tiraj : 3.054
2/2

www.medyatakip.com

MUDANYA YA DEV YATIRIM

Yayın Adı

Tarih

: Sabah Marmara

: 22.11.2014

Sayfa : 24

Ili
: Sakarya

Periyod : Belirsiz Tiraj : 2.709
1/1

www.medyatakip.com

MARMARABIRLIK KOTALAR IÇIN KOLLARI SIVADI

Yayın Adı Tarih: Olay Bursa : 28.04.2015
Sayfa : 5Ili : Bursa
Periyod : Günlük

Tiraj : 492.780 1/1

www.medyatakip.com


