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Marmarabirlik Başkanı Hidamet 
Asa’nın verdiği bilgiye göre,  
10 yıldır Bursa’da özel bir 
şirketin Güney Marmara bölge 
müdürlüğünü yürüten İbrahim 
Minareci, bilgi birikimi ve tecrübesini 
bundan böyle Marmarabirlik için 

kullanacak. Marmarabirlik genel 
müdürlüğünü 2002 yılından bu yana 
sürdürmekte olan İsmail Muzaff er 
Eren’in kendi isteğiyle ayrılması 
üzerine getirilen İbrahim Minareci  
2 Mayıs Pazartesi günü göreve 
başladı.

Kısa adı Marmarabirlik olan Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifl eri 
Birliği Genel Müdürlüğü’ne İbrahim Minareci getirildi.

29 milyon kilo 
ürün aldık
104 milyon 
lira ödedik
Birliğimiz, 2010-2011 
kampanyasında toplam 29 
milyon 357 bin kilo ürün aldı, 
karşılığında üretici ortaklarımıza 
brüt 104 milyon 12 bin lira ödeme 
yaptı. Ödemeler, 19 Ocak 2011 
tarihinde yapılan son ödemeyle 
tamamlandı. Sayfa 4’te

Birlik ve beraberliğimiz bozulmadı
Birliğimizin olağan mali genel kurulunda, kooperatiflerimiz arasında 
sağlanan birlik ve beraberlik korundu, geleceğe yönelik hedefl er yenilendi.
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hidamet Asa, her yıl yükselen satış 
grafiğinin gereği olarak kapasite 
artırımına gittiklerini söyledi.  
Asa, yurt dışında etnik pazarlar 
dışında ürün satabilmek için  
ciddi bir açılımın hazırlığını 
yaptıklarını belirtti.
Marmarabirlik’in olağan mali 
genel kurulunda konuşan Başkan 
Hidamet Asa, 8 kooperatifin 
delegelerine son bir yıllık çalışma-
larla ilgili bilgi verdi.

Sayfa 3’te

Tarım Kredi’nin olanakları
zeytin üreticisinin hizmetinde
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifl eri 
Merkez Birliği ile Marmarabirlik 
arasında imzalanan protokole 
göre, zeytin üreticileri tarım kredi 
kooperatifl erinin, kredi ve tarımsal 
girdi olanaklarından yararlanabilecek.

Marmarabirlik ortağı zeytin üreticileri, tarım 
kredi kooperatifl erinin olanaklarından 
yararlanabilecek. Marmarabirlik ile Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifl eri Merkez Birliği arasında bu 
yönde protokol imzalandı.
 Protokolü Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa ile Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifl eri Merkez Birliği Genel Müdürü 
Bedrettin Yıldırım imzaladı.

Hedef büyüten ve satışlarını 
sürekli artıran Marmarabirlik, 
ana sözleşme gereği geçmişte 
üyeliğine son verdiği ortakları 
için af kararı aldı.
Başkan Hidamet Asa, yönetim 
kurulunun yaklaşık bir aydır 
sürdürdüğü çalışma sonucunda 
karara bağladığı uygulamaya 
ilişkin bilgi verdi. 

ÇIKARILAN 
ORTAKLARA 
ZEYTİN DALI!

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Bedrettin Yıldırım, 
protokolü imzaladıktan bir süre sonra AK Parti Milletvekili adayı oldu.

Marmarabirlik Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri genel kurulda...
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa

İhracat hedefimiz 
25 milyon dolar

Sayfa 6’da

Sayfa 7’de

Sayfa 6’da
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Sofralık zeytin sektörünün sorunları, 
Marmarabirlik ve Gemlik Ticaret 
Borsası yöneticilerinin katıldığı 
toplantıda geniş kapsamlı ele alındı.
Başköy Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
toplantıda konuşan Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, en başta sektörün sorunlarının 
çözümüyle ilgili konularda güç birliği 
oluşturulması gerektiğini söyledi. 
Diğer bölgelerden ucuz fiyatla ürün 
alınmasının bölge üreticisine ve sektör 
temsilcilerine zarar verdiğini kaydeden 
Asa, bölgedeki ticaret odaları, borsalar 
ve ilgili firmalarla ortak bir havuz 
oluşturarak, zeytin ve zeytinyağı 
tanıtım grubu oluşturulmasını önerdi. 
Gemlik Ticaret Borsası Başkanı İlhan 
Acar da, böyle bir oluşumu kendilerinin 
de acilen istediğini söyledi.
Zeytinin, borsalarda işlem gören 
emtialar arasında yer aldığını, o 
nedenle Gemlik Ticaret Borsası’na 
görev düştüğünü kaydeden 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Asa, tüketiciyi aldatmaya yönelik ürün 
ve ambalajlamanın önüne geçilmesi 
için ortak proje yürütülmesinin, 
bunun da resmi makamlara 
bildirilmesinin gerekliliğine değindi.
Halk sağlığı düşmanlarının 

uygulamaları yüzünden tüketicide 
oluşan “boyalı zeytin” şüphesini 
ortadan kaldırmak için de ürünün 
işleme tekniğinin, kısaca yenebilecek 
kıvama nasıl getirildiğinin 
anlatılmasının zorunlu olduğunu 
söyledi.
Gemlik Ticaret Borsası Başkanı İlhan 
Acar da, “Sofralık zeytine destek primi 
verilmesi konusunda da ortak hareket 
edilmesi gerekiyor. Sektör temsilcileri, 
ticaret odaları, borsalar, ilgili kurumlar 
ve Marmarabirlik ile el ele vererek 
bu konudaki sıkıntı ve taleplerimizi 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım 

Bakanlığı’na daha gür bir sesle 
duyurabiliriz. Bu güç birliği aynı 
zamanda Gemlik tipi sofralık zeytin 
üretimiyle ilgili coğrafi tescil ve 
havza modeli oluşturulmasında da 
büyük fayda sağlayacaktır” dedi. 
Acar, bölgede binlerce zeytin üreticisi 
olduğunu hatırlattı ve siyasi partilere 
çağrıda bulundu. Acar, milletvekili 
aday listelerinin ilk sıralarına, TBMM’de 
zeytin üreticisini ve sektörü temsil 
edecek, sorunların çözümü için çaba 
harcayacak, konulara vakıf adaylar 
yerleştirilmesini istedi.
Borsa Başkanı İlhan Acar, 

Marmarabirlik’in dökme sofralık 
zeytin satışına olumlu baktıklarını 
ifade ederek, bu konuda işbirliği 
yapabileceklerini söyledi. Acar 
ayrıca, ürün alım kampanyaları 
öncesinde birlikte fiyat belirleme 
önerisinde bulundu. İlhan Acar, 
eskiden piyasadaki her olumsuzluğun 
faturasının Marmarabirlik’e kesildiğini 
hatırlatarak, bu anlayışın artık 
değişmesi için çaba harcayacaklarını 
ifade etti. Acar, Gemlik, Orhangazi 
ve İznik’teki taze zeytin alımlarının 
da Gemlik Ticaret Borsası kayıtlarına 
girmesi gerektiğini kaydetti.

Sorunlar büyünce, Marmarabirlik ve Gemlik Ticaret Borsası omuz omuza verdi

Zeytin sektörü çözüme odaklandı

Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK), Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Marmarabirlik’in ev 
sahipliğinde 27 Haziran-2 Temmuz 2011 tarihleri arasında 
Türkiye’de toplanacak. Toplantılar, Bursa ve İstanbul’da 
gerçekleştirilecek.
UZK’ya 1963 yılında üye olan Türkiye 1998’de ayrılmış, 
ancak 21 Şubat 2010 tarihinde sektörün talepleri 
doğrultusunda yeniden üye olmuştu. Konseyin hali 
hazırda Arnavutluk, Cezayir, Arjantin, AB ülkeleri, 
Hırvatistan, Mısır, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, 
Karadağ, Fas, Suriye, Tunus ve Türkiye olmak üzere 17 
üyesi bulunuyor.
UZK toplantısıyla ilgili bilgi veren Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa, konseyin, dünya zeytin 
yetiştiriciliğinde uluslararası işbirliğini, zeytinyağı ve 
sofralık zeytin için üretim, sanayileşme, stoklama ve 
pazarlama politikalarının koordinasyonunu güçlendirmeyi 
amaçladığını söyledi. Asa, toplantının Marmarabirlik ve 
Türkiye’nin tanıtımı açısından büyük fayda sağlayacağını 
belirterek, ülkemizin UZK içindeki etkinliği arttıkça 
Marmara bölgesi zeytin üreticisinin yararına sonuçlar 
alınacağını ifade etti.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
sofralık zeytin ve zeytinyağı konusunda Türkiye’nin gerek 
uluslararası ticarette hak ettiği yeri alabilmesi, gerekse 
sektörün üretimden ihracata kadar karşı karşıya kaldığı 
sorunlara uluslararası platformda çözüm ve destek 
bulunabilmesi açısından önemli olduğunu düşündükleri 
konseyde etkin bir rol üstlenmeyi amaçladıklarını anlattı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, UZK’nın Kasım 2010 
tarihinde Madrid’de gerçekleştirilen üyeler konseyi genel 
kurulunda bir sonraki oturumun Türkiye’de yapılması 
için davette bulunduğunu ifade eden Asa, davetin 
konsey tarafından olumlu karşılandığını, toplantıların 27 
Haziran-02 Temmuz 2011 tarihleri arasında İstanbul ve 
Bursa’da yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Asa şunları 
söyledi: “Konseyin 17. olağanüstü üyeler konseyi oturumu 
kapsamında UZK Genel Kurulu, teknik, tanıtım, ekonomi, 
mali ve danışma komitelerinin de toplantıları yapılacak. 
Bu toplantılar vesilesiyle 20’ye yakın ülkenin delegasyon 
başkanları ve komite üyeleri Türkiye’ye gelecek, bir hafta 
boyunca üretimden tüketime sektörle ilgili tüm konular 
değerlendirilerek kararlar alınacaktır.”
Marmarabirlik’in, konseye üye olunmasından itibaren 
tüm çalışmalarda aktif bir rol üstlendiğini de anlatan 
Asa, konseyin danışma komitesine Bakanlık tarafından 
görevlendirildiklerini, bu komitede Türkiye’yi en iyi şekilde 
temsil ettiklerini bildirdi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın himaye ve 
koordinasyonunda yapılacak toplantıların organizasyonu 
için kurulan komitede de aktif bir rol aldıklarını kaydeden 
Hidamet Asa, “Ülkemiz ve sektör açısından önemli fırsatlar 
sunacak olan bu organizasyona sektörün dikkat ve ilgisini 
çekmek istiyorum. Bu organizasyon sayesinde Türk zeytin 
ve zeytinyağı sektörü bir kez daha dünya kamuoyu 
gündemine taşınacaktır. Bu nedenle toplantıların 
ülkemizde yapılmasına destek veren Sanayi ve Ticaret 
Bakanımız Sayın Nihat Ergün’e, tüm ülkelere ve sektör 
temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK)’nın 
toplantılarına ev sahipliği yapacağız

Sofralık zeytin sektörünün lideri 
Marmarabirlik, toplam ürün satışında 
30 bin tona ulaştı.  2011 yılı sonunda 
da iç ve dış toplam satışlardan yaklaşık 
200 milyon lira ciro hedefl eyen 
Marmarabirlik, 30 bin tonluk toplam 
satışın yüzde 20’sini ihraç ederken, 
yüzde 80’ini yurt içinde tüketiciye 
ulaştırıyor. Marmarabirlik bu yıl ihracat 
yaptığı ülke sayısını da 32’ye yükseltti.

Marmarabirlik 
satışta 30 bin 

tona ulaştı
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Yönetim Kurulu Başkanımız Hidamet 
Asa, her yıl yükselen satış grafiğinin 
gereği olarak kapasite artırımına 
gittiklerini söyledi. Asa, yurt dışında 
etnik pazarlar dışında ürün satabilmek 
için ciddi bir açılımın hazırlığını 
yaptıklarını belirtti.
Marmarabirlik’in olağan mali genel 
kurulunda konuşan Başkan Hidamet 
Asa, 8 kooperatifin delegelerine son bir 
yıllık çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Başkan Asa şöyle konuştu:

“İŞTE ÇALIŞMALARIMIZ”
“Bildiğiniz üzere, bir yılı aşkın süredir 
yönetim kurulu başkanlığı görevini 
yürütmekteyim. Bir yıl içinde 
yaptığımız çalışmaların bir kısmını 
sizlerle paylaşmak istiyorum.
25 Ekimde başlayan ve 14 Ocak’ta 
sona eren 2010-2011 kampanyasında 
toplam 29.357 ton ürün alınmış ve bu 
ürün bedeli 104 milyon liranın tamamı 
19 Ocak 2011 tarihinde ödenmiştir.
Rekolte düşüklüğü nedeniyle, 
ortaklarımızın mağdur olmaması için 
avans fiyat uygulaması yerine, nihai 
fiyat uygulanmış, kota uygulanmamış, 
rekolte beyannameleri esas alınmıştır.
Birliğimizin ihtiyacı olan küçük kalibreli 
ürün alımında ortaklarımızın ana 
taahhütlerine kadar ürün teslim etme 
imkânı sağlanmış olup, aşırı yağış 
ve afet nedeniyle ürünü zarar gören 
ortaklarımıza destek olmak amacıyla 
da, ortak yardımlaşma fonundan kg 
başına 350 kuruş ek ödeme yapılmıştır. 
Stoklarımızdaki orantısız dağılımı 
dengelemek ve üreticilerimizin kendi 
havuzlarındaki zeytinlerine katma 
değer sağlamak amacı ile bu dönemde 
üreticimizin havuzlarından dökme 
zeytin alımı gerçekleştirdik. 
Marmarabirlik, bir yandan üreticisinin 
ürününü modern yöntemlerle 
ambalajlayıp zorlu piyasa koşullarında 
değerlendirmeye çalışırken, bir yandan 
da ürün kalitesini artırmak için iyi tarım 
uygulamaları konusunda ortaklarımızı 
bilgilendirmeye çalışmaktadır. 
Bu bağlamda kooperatifl erimizin 
mühendis kadrolarına gerekli atamalar 
yapılmıştır.
Üreticilerimizin tarımsal girdilerine 
destek amacı ile, birliğimizce kooperatif 
ortaklarına önceki yıllarda olduğu gibi 
zirai ilaç yardımı yapılmaya devam 
edilmekte ve ayrıca ortaklarımızın ayni 
ve nakdi kredi ihtiyaçlarının devlet 
destekli kredilerden karşılanmasını 
teminen, Tarım Kredi Kooperatifl er 
Birliği ve Ziraat Bankası ile protokoller 
imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. 
Buna ilave olarak ortaklarımızın 
geçtiğimiz dönemde kooperatifl ere 
olan kredi borçları, faizsiz olarak bir yıl 
süre ile ertelenmiştir.
Bir dünya markası haline gelen 
Marmarabirlik, her yıl artırdığı satışlarını 
karşılayabilmek için kapasite artırımına 

gitmektedir. Oluşturduğumuz AR-GE 
birimimiz, bölgemizin kendine has 
özellikleri bulunan sofralık zeytini, 
dünya pazarlarında İspanyol, İtalyan 
ve Yunanistan zeytiniyle rekabet 
edebilecek duruma getirmek için 
büyük çaba harcamaktadır. 
Etnik Pazar dışında zeytinimizin 
tüketilmesi ciddi bir açılım olacaktır. 
Bu kapsamda entegre tesislerimizde 
yapılan çalışmalarla tuz oranı yüzde 

1,5 seviyelerine indirilmiş ve ambalaj 
çalışmalarının sonuçlanmasıyla yeni 
ürünümüz piyasaya sunulacaktır.
Öte yandan, yurtdışında yeni 
yapılanmamızla, her ülke ve bölgede 
sorumlu bir bayi oluşturulmuş ve 
bölgenin gerçek büyüklüğü  tespit 
edilmiştir . Avrupa Distribütörümüz 
Türkiyem firmasının bölgesinde 6 
ülkede fiyat istikrarı sağlanmış, bu 
ülkelerde aynı fiyat listesi uygulanmaya 
başlanmıştır. Müşteri ziyaretleri ile 
fatura kesilen nokta sayısı artmış, 
ürünlerimiz alt kanalarda yani küçük 
marketlerde de satılmaya başlanmıştır.

“ÜRÜN ÇEŞİDİNİ ARTIRDIK”
Satışlarımıza baktığımızda;
2010 yılında ürün çeşitliliği geliştirilmiş, 
piyasalardan gelen talepler 
doğrultusunda Karamürsel Su Tipi, 
Edremit Çizik, Domat Dolgulu, Domat 
Kırma, Domat Kokteyl, Dilimli Zeytin 
üretim ve satışına başlanmıştır.
Yine 2010 yılında, bir önceki yıla göre 
yurtiçi ve yurtdışı satışlarımızda miktar 
olarak yaklaşık yüzde 10, ciro olarak 
da TL bazında yüzde 16 büyüme 
gerçekleştirilmiştir.
Genel olarak ihracat miktarına 
baktığımızda, ekonomik krize rağmen 
tablonun iyi olduğu görülmektedir. 
İhracat yaptığımız ülke sayısı Yeni 
Zelanda, Dubai, Güney Afrika, Irak, 

Azerbaycan Bosna Hersek, Suudi 
Arabistan, Kuveyt, Japonya’ nın 
eklenmesiyle 34’e çıkmış olup, Belarus, 
Bulgaristan ve Ukrayna bağlantıları da 
tamamlanmak üzeredir.
2010’da 5 bin 374 ton satış yaparak 
önceki yıla göre yüzde 13.22 artış 
sağlanmıştır. Döviz getirisi açısından 
baktığımızda da 21 milyon 355 bin 
dolar elde edilmiş ve önceki yıla göre 
yüzde 17.76 artış sağlanmıştır.

“AYRIM YAPILMADI, YAPILMAZ”
Değerli delegeler,
Birliğimiz, 8 kooperatifi ile bir bütündür, 
bu bütünlüğü yıkmaya kimsenin 
gücü yetmez. Dönemsel olarak bazı 
kooperatifl erimizin temsilcilerinin, 
Birlik Yönetim veya Denetim Kurulunda 
görev almaması normaldir. Birlik 
Yönetim veya Denetim Kurulunda 
görev almayan  kooperatifin, 
dışlanması söz konusu değildir. Önemli 
olan kooperatifin temsilcisinin birlik 
organlarında görev alması değil, 
Marmarabirliğin bütünlüğü ve ticari 
hayatının devamlılığıdır.  Daha önce 
de altını çizdiğim gibi Gemlik, Erdek, 
Mürefte, Orhangazi, Marmaraadası, 
Mudanya, İznik, Edincik hepsi bir 
ailenin kardeşleridir. Marmarabirlik 
bugüne kadar her kooperatife aynı 
yakınlıkta oldu ve bundan sonra 
da böyle olacaktır. Kaldı ki, tüm 
kooperatifl erin iki katından daha 
fazla miktarda kota aşımına sahip 
olan, Mudanya kooperatif ortaklarını 
mağdur etmeden, ayrımcılık 
yapmadan, alacakları ödenmiştir. Bu 
yaklaşımımızdaki samimiyet bölgede 
yaptığımız ziyaretlerde bizzat Mudanya 
ortaklarımız tarafından ifade edilmiştir.

“BU İŞTE BİR TERSLİK VAR?”
Saygı Değer Delegasyon,
Bundan on yıl önce ürün ödemelerinde 

yaşananları hepiniz hatırlarsınız, ürün 
bedelini erken almanın yolu hatırlı 
kişilerin veya yöneticilerin yakını 
olmaktı. Mehmet Efendi parasını alana 
kadar Ahmet Ağa parasını harcardı. 
Bugün ise hiçbir kooperatif veya şahsın 
parasını erken alması söz konusu 
değildir. Aynı adalet, kurumumuzun 
her türlü hizmetinde de mevcuttur.
Hafta içinde basında, Marmarabirlik’in 
borç batağında olduğu yönünde bazı 
açıklamalar oldu. Borç batağında 
olan kurumun hesapları hacizli, 
gayrimenkulleri satılıkta, maaş ve 
borçlarını ödeyemez olması gerekir. 
Hangi amaca yönelik olduğu aşikar 
olan bu beyanları talihsizlik olarak 
görüyorum.
Bir kurum hem borç batağında 
olacak, hem de Mudanya başta olmak 
üzere kooperatifl erimize gündem 
maddelerinde de görüşeceğimiz gibi 
yeni yatırımlar planlanacak, personel 
maaşları zamanında ödenecek, 
Türkiye’nin ilk 350 büyük firması içinde 
olacak. Bir terslik yok mu bu işte? 
Değerli arkadaşlar, hepsinden daha 
önemlisi Marmarabirlik tarihinde ilk 
defa kampanya bitiminden 4 gün 
sonra tüm ürün bedelleri ödenmedi 
mi?

“DELEGELER İZİN VERMEZ”
Değerli delegasyon,
Marmarabirlik genel kurulunda, yani 
bugün burada görüşülmesi gereken 
konular günler öncesinde çarpıtılarak 
tüm kamuoyu ve basına yansıtılmıştır. 
Herkes tarafından bilinmelidir ki, genel 
kurul Marmarabirlik’in en üst organıdır. 
Burada bulunan seçkin delegelerimizin 
aldığı kararlar Marmarabirlik’in makro 
planlarını belirler ve kurumumuza yön 
verir. 
Genel Kurulun yetkisine, gücüne, 
tarafsızlığına, kararlarına saygı 
duymadan, kurumla ilgili kararlara 
dışarıda yandaş arayanların niyetleri 
çok açıktır. 1954 yılında kurulmuş 
olan Marmarabirlik’in her döneminde 
Mudanya temsilcileri Yönetim 
kadrolarında aktif olarak görev almıştır. 
Görev almadığı 2 yıldan beri 
Marmarabirlik kötü yönetiliyormuş gibi 
gösterilmesine ve demokratik olmayan 
yollarla görev almaya çalışılmasına 
yönetim kurulum ve Marmarabirlik’in 
delegeleri asla müsaade etmeyecektir.”

YÖNETİM VE DENETİME 
GÜVENOYU
Marmarabirlik olağan mali genel 
kuruluna sunulan yönetim ve denetim 
kurulu raporları onaylanırken, 2010-
11 bütçesi de kabul dildi. Genel 
kurul ayrıca yönetim kuruluna, vergi 
borçlarının yapılandırılması için, “Torba 
Kanun” olarak bilinen 6111 sayılı 
yasadan yararlanmak için yetki verdi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMADI

Birliğimizin olağan mali genel kurulunda, 
kooperatifl erimiz arasında sağlanan birlik ve beraberlik 

korundu, geleceğe yönelik hedefl er yenilendi.
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Marmarabirlik’in yurtdışı bayileri Başköy Entegre 
Tesisleri’nde toplandı. Yönetim ve denetim 
kurulu üyeleriyle birlikte, Marmarabirlik satış 
ve pazarlama personelinin katıldığı toplantının 
açılış konuşmasını yapan Başkan Hidamet Asa, 
kurumla ilgili özet bilgiler verdi. Asa, 2010 yılında 
Türkiye’nin en büyük 345. sanayi kuruluşu olan 
Marmarabirlik’in toplam satışının 29 bin ton, 
bedelinin ise 174 milyon lira olduğunu söyledi.
Asa şu bilgileri verdi:

“2010 yılında, bir önceki yıla göre yurtiçi ve 
yurtdışı satışlarımızda miktar olarak yaklaşık yüzde 
10, ciro olarak da lira bazında yüzde 16 büyüme 
gerçekleştirdik. İhracatta da, 5 bin 374 ton satışla 
önceki yıla göre yüzde 13.22 artış sağladık. Döviz 
getirisi açısından baktığımızda da 21 milyon 355 
bin dolar elde edilmiş ve önceki yıla göre yüzde 
17.76 artış sağlanmıştır. İhracat yaptığımız ülke 
sayısı 30’a ulaşmıştır. Kısaca Marmarabirlik küresel 
ekonomik krizin damgasını vurduğu 2010 yılını 

yara almadan atlatmıştır” 
dedi.
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Asa, 2010 
yılında yurtiçinde satış ve 
pazarlama ile ilgili yeni 
politikalar çerçevesinde 
bölgesel yapılanmayı 
tamamladıklarını, yurtdışında 
da daha fazla satış için alt 
bayilikler oluşturduklarını 
söyledi. Ar-Ge biriminin 
faaliyetiyle birlikte geçtiğimiz 
yıl mevcut ürün çeşitliliğini 
artırdıklarını ifade eden Asa, 
Karamürsel Tipi, Edremit 
Çizik, Domat Dolgulu, Domat 
Kırma, Domat Kokteyl ile 
Dilimli Siyah ve Yeşil Zeytin 
üretimine geçilerek piyasaya 
sunulduğunu anlattı. Asa, 
bir dünya markası haline 
gelen Marmarabirlik’in, her yıl 
ürün çeşitliliğini ve kalitesini 
arttırdığını, dolayısıyla daha 
fazla ürün alıp, daha fazla 
satmaya odaklandığını 
duyurdu.
Marmarabirlik’in pazarlama 
stratejileriyle ilgili 
bilgilendirmenin ardından 
bayiler de görüş ve önerilerini 
paylaştılar. Toplantının 
sonunda bayilere anı plaketi 
verildi, ardından entegre 
tesisler gezildi.

Dış pazar için strateji tazeledik

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik, ihracatını 
artırmak için Avrupa’daki distribütörlere bağlı alt bayilikler oluşturdu. 
Başkan Hidamet Asa, “Marmarabirlik daha çok zeytin satmak zorunda. 
Daha çok satmalı ki, üreticiden daha fazla ürün alabilmeli” diye konuştu.

29 milyon kilo ürün aldık
104 milyon lira ödedik
Marmarabirlik 2010-11 kampanya döneminde üretici 
ortaklarının yüzünü güldürdü. Hava koşullarından 
kaynaklanan rekolte kaybı nedeniyle bu kampanya 
dönemine mahsus olmak üzere avans fiyat 
uygulamasından vazgeçilerek nihai fiyat uygulaması 
yapıldı, ayrıca kota uygulanmadı.
25 Ekim 2010 günü başlayan kampanya boyunca 
üretici ortaklarından 29 milyon 357 bin kilo zeytin 
alan Marmarabirlik, bunun karşılığında brüt 104 
milyon 12 bin lira ödeme yaptı. Rekolte kaybından 
dolayı zor durumda olan üreticilerin mağduriyetini 
hafifl etmeyi amaçlayan ödeme planı yapan 
Marmarabirlik, belirlediği takvimi de koşullar 
elverdiğince üretici lehine değiştirerek ortaklarının 
yüzünü güldürdü. Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Birlik yönetimi olarak biz elimizi 
taşın altına koyduk, üreticimizin de birliğe sahip 
çıkmasını bekliyoruz” dedi. Asa, kota ve nihai fiyat 
uygulamasında olduğu gibi, erken ödeme konusunda 
da üreticilerin gelecek yıllara ilişkin beklentiye 
girmemeleri gerektiğini söyledi.

İbrahim MİNARECİ 
Genel Müdür

Değerli ortaklarımız;
Öncelikle, zeytin üreticilerimizin alın teriyle 
oluşan böylesine güzide bir kuruluşun genel 
müdürü olmaktan duyduğum sevinci sizlerle 
paylaşmak isterim.
Satışa odaklı politikalarıyla pazardan daha fazla 
pay almak amacındaki Marmarabirlik olarak 
önümüzdeki dönemde daha çok noktaya 
ulaşacağız, mevcut raf paylarımızı artıracağız. 
Tüketicinin öncelikle ambalajlı zeytin satın 
alması noktasında çalışmalara ağırlık vereceğiz 
ve yeni jenerasyonun, özellikle de çocukların 
damak tadına uygun ürün ve ambalajlar için 
ar-ge çalışmalarımızı hızlandıracağız. Ayrıca 
tüketicilerimizin büyük bir kısmının alışveriş 
yaptığı şarküteri reyonlarında da Marmarabirlik 
ürünlerinin daha fazla yer alması için rekabetçi 
olacağız.
Yurtiçinde tüketicilerimiz ile doğrudan 
buluştuğumuz market kanalı dışında, zeytin 
tüketiminin yoğun olduğu, ev dışı tüketim 
kanalları veya otel, restoran ve catering 
(HORECA) diye adlandırılan noktalar ile 
ihaleleri mercek altına alıp yakından takip 
edeceğiz. Günümüz tüketicilerinin vakitlerinin 
sınırlı olması, bilgisayar ve internet kullanımın 
artması gibi nedenlerle toplam satış içerisinde 
pazar payı her geçen gün artan e-ticaret için 
çalışmalara başlanmıştır. Mevcut alışveriş 
sitemiz revize edilerek, reklam ve promosyon 
desteğiyle satışlarımız artırılacaktır.
Yurtdışında satış yapamadığımız ülkelerle ilgili 
araştırmalar tamamlanacak, ihracat yapılan 
ülkelerde de devamlılık ve istikrar sağlanacaktır. 
Yurtdışında etnik pazar dışındaki tüketicilerin 
damak tadı, ambalaj tercihleri ve fiyat 
paritelerine göre yeni ürünler geliştirilip, satışa 
sunulacaktır.

Yeni hedefl erle
daha ileriye
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Zeytin 
üreticisine
hesaplı 
kredi!
Kısa adı Marmarabirlik olan 
Marmara Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifl eri Birliği ile Ziraat 
Bankası arasında kredi anlaşması 
imzalandı. Anlaşmaya göre 
Ziraat Bankası, Marmarabirlik 
ortaklarına vereceği kredinin faiz 
oranı yıllık yüzde 7 düzeyinde 
olacak.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa’nın 
verdiği bilgiye göre, Ziraat 
Bankası ile imzalanan protokol, 
kooperatif ortaklarına tarımsal 
kredi, mevduat hesabı ile 
ilişkilendirilmiş Başakkart, 
kooperatifl ere de Başakkart 
mönülü POS cihazı verilmesini 
kapsıyor. Asa, kooperatif 
ortaklarına verilecek kredi 
miktarının, son üç yıllık ürün 
teslimat ortalaması baz alınarak 
banka tarafından belirleneceğini 
söyledi.
Marmarabirlik ortaklarına 
kullandırılacak kredinin koşulları 
şöyle:
5 bin liraya kadar olan 
tarımsal krediler için bir kefil 
ve temlikname yeterli olacak. 
Tarımsal kredi kullanmak 
isteyenler, ortağı oldukları 
kooperatifl erden alacakları 3 
yıllık teslimat durumunu gösterir 
belgeyi Ziraat Bankası şubesine 
teslim edecekler. Kredinin 
vadesi Marmarabirlik ödeme 
programına uygun olacak.
Protokol gereği Ziraat Bankası, 
kooperatif ortaklarına, ürün 
bedellerinin banka ATM’lerinden 
tahsil edilebilmeleri için 
Başakkart verecek. Banka, 
üreticilerden hesap işletim 
ücreti de almayacak. Ortaklara 
kullandırılacak tarımsal kredilere, 
masraf ve komisyonlar dahil 
ortalama yıllık yüzde 7 faiz 
uygulanacak.

ÖNCEKİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Türkiyem GmbH firmasının bayilik 
bölgesinde bulunan toplam 180 milyon 
nüfusa, 1 milyon 60 bin kilometrekare 
alana sahip bölgeye tek başına 
daha fazla “Marmarabirlik” markalı 
ürünün pazarlanması ve satışının 
zor olması nedeni ile “Bölge Bayilik” 
organizasyonuna gidilmiştir.
Türkiyem GmbH firması yaklaşık 55-60 
toptancıyla çalışıyordu. Bu 
toptancılar Marmarabirlik 
ürünleri yanında başka 
firmaların zeytinlerini 
de satıyordu. Toptancı 
stoklarında Marmarabirlik 
ürünleri yoksa diğer 
firmaların zeytini ya da 
diğer firmaların zeytini 
daha avantajlı veya karlı 
ise o firmaların ürünlerini 
satıyordu.
Türkiyem GmbH deposuna 
hiç ürün alımı yapmıyordu. 
Toptancıların siparişlerini 
doğrudan Marmarabirlik’e 
ileterek çalışıyordu. Bu toptancılar da 
Türkiye’den mal alabilmek için TIR ya da 
konteyner oluşturmadan siparişlerini 
veremiyorlardı. Belirli ürünlerde stok 
olmadığı ve ihtiyaç olduğu halde TIR ya 
da konteyner miktarını oluşturmak için 
bekleniyordu. Bu da satış kaybına yol 
açıyordu.
Türkiyem GmbH her toptancıya ayrı, 
bu toptancılar da diğer alt toptancılara 
farklı fiyatlardan ürün satıyordu. Market 
ve bakkala ürünün ulaşması 2 veya daha 
fazla toptancıdan sonra olabiliyordu. Bu 
durumda Marmarabirlik ürünlerinin daha 
pahalı satılması sonucunu doğuruyordu.
Toptancıların belirlenmiş bir faaliyet 
bölgesi mevcut değildi. İsteyen istediği 
bölgeye mal satabiliyordu. Bu durum 
Marmarabirlik açısından ülkelerin 
performanslarını izlemek açısından tam 
bir karışıklık yaratıyordu. 
Ürünlerimizin depolandığı ve muhafaza 
edildiği ortamlar son derece kötü koşullar 
olabiliyordu.

ŞİMDİKİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Bölge bayilik sistemi ile merkezden yönetim modeli yerine, 
yerinden yönetim modeline geçilmiş, ülkeler ve bölgeler 
bölünerek orada yerleşik firmaların daha fazla ürün satması ve 
ürüne daha fazla hizmet vermesi hedefl enmiştir.
Bölge bayilik sistemi ile ürün satış ve pazarlanmasına yönelik 
olarak; bayinin depo büyüklüğü, ürün istifl emesi, hijyen, ürün 
bulunurluğu ve ürün siparişi, stokları ve bayi hedefl eri sürekli ve 
düzenli sorgulanmasının sağlanması amaçlanmıştır.
Toptancı ve yarı toptancı ile çalışma modeli yerine bölge bayilik 

sistemi ile doğrudan satış noktaları ile 
çalışılan, belirli periyotlarda daha fazla satış 
noktası ve müşteri ziyareti amaçlanmıştır.
Aynı bölgede birden çok satıcı ve birden 
çok fiyat ve iskontosunun yaratmış olduğu 
fiyat karışıklığı ve istikrarsızlığının önüne 
geçilmesi hedefl enmiştir. Avrupa’nın 
tamamında aynı fiyatın listelenmesi, 
fiyat istikrarının sağlanması ve ürüne 
karşı oluşabilecek güvensizliğin ortadan 
kaldırılması amaçlanmıştır.
Her bölgede yaşanması muhtemel 
sorunun (ürün kalitesi, fiyatı, tedariki 
vb.) anında veya kısa bir süre içerisinde 
nedenleri öğrenilerek ürüne ve markaya 

sahip çıkılması ve sorunlara kısa süre içerisinde çözüm üretilmesi 
istenmiştir.
Bölge ihlallerinin önüne geçilmesi, her bölgenin performansının 
ve büyüklüğünün ölçülmesi, her farklı bölge için yeni pazarlama 
ve satış politikalarının oluşturulması amaçlanmıştır.
Her kanalın (bayi, bölge bayi vb.) kar marjları belirlenerek ve 
lojistik işleminin tek elden ve aynı şekilde yapılması sağlanarak, 
yurtiçinden yurtdışına ürün çıkışının önüne geçilmesi 
hedefl enmiştir.
Hedef ve prim sistemine geçilerek bir tek bayinin değil, birden 
çok bölge bayisinin çalıştırılması, çalışan ve çalışmayan bölge 
bayilerinin kolayca tespit edilmesi ve kısa süre içerisinde 
çalışmayan bayilerin de çalıştırılması ya da değiştirilerek çalışan 
bölge bayilerinin yeniden organize edilmesi amaçlanmıştır.
Türkiyem GmbH firmasına tüm ürünlerimizden belirli bir stok 
bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
Almanya’da 6, Fransa’da 2, Hollanda, Belçika ve Avusturya’da birer 
olmak üzere 11 bölge bayisi ile mevcut bayilerimizin stok ve satış 
bilgileri birliğimizce takip edilmeye başlanmıştır. Her bayinin 
bölgesi net olarak ayrılarak, bölgelerdeki etkinliğimiz daha üst 
seviyelere taşınmıştır.
Bölge bayilerimize (alt bayii) satış elemanları aldırarak 
Marmarabirlik ürünlerinin, satış noktalarında bizzat ziyaret 
edilerek satılması sağlanmaktadır.

Öngörülen avantajlar ve satışlardaki artışlar;
Öngörülen avantajlar, yeni (mevcut) çalışma sitemi 
içersinde belirtilmiştir. Satışlardaki durum kıyaslaması ise 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Miktarlar kilo cinsinden 
olup her yılın ilk 3 aylık dönemi alınmıştır.

Tablodan satışların düştüğü yorumu yapılabileceği 
gibi, yıllar itibariyle kıyaslaması yapılan dönem 
aralığında, birliğimizce yapılan ilave iskontolar, 
fiyat yapısı, küçük kalibreli ucuz ürün olması, 
kur dengesi, vb. etkenler ile ilk 3 ay içersinde 
tüm Avrupa’da bölge bayilerinin bulunma 
süreci, firmaların ürünü tanımaları, adaptasyon 
süreleri dikkate alındığında olumlu veya 
olumsuz bir yorum yapmak için erken olduğu 
düşünülmektedir.

Erken olmakla birlikte uygulamada alınan 
sonuçlar;
Öncelikle her ülkenin ve bölgenin sorumlu bir bayisi 
tespit edilmiş, bölgenin gerçek büyüklüğü tespit edilmeye 
başlanmıştır. Türkiyem GmbH firmasının bölgesinde (6 ülkede) 
fiyat istikrarı sağlanmış, tüm bu ülkelerde aynı fiyat listesi 
uygulanmaya başlanmıştır.
Müşteri ziyaretleri ile fatura kesilen nokta sayısı artmış, 
ürünlerimiz alt kanala (küçük market) satılmaya başlanmıştır.

Marmarabirlik 
ve Ziraat Bankası 
protokol imzaladı

Avrupa’da yeniden yapılandık

YIL 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
TOPLAM 743.670 1.404.157 1.065.838 821.526 943.931 712.212 436.075
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Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifl eri Merkez Birliği 
ile Marmarabirlik arasında 
imzalanan protokole göre, 
zeytin üreticileri tarım 
kredi kooperatifl erinin, 
kredi ve tarımsal 
girdi olanaklarından 
yararlanabilecek.

Marmarabirlik ortağı zeytin üreticileri, 
tarım kredi kooperatifl erinin 
olanaklarından yararlanabilecek. 
Marmarabirlik ile Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifl eri Merkez Birliği 
arasında bu yönde protokol imzalandı. 
Protokolü Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa ile Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifl eri Merkez 
Birliği Genel Müdürü Bedrettin Yıldırım 
imzaladı.
Marmarabirlik’in Başköy’deki genel 
müdürlük binasında düzenlenen 
törene Bursa Tarım İl Müdürü Kasım 
Piral, Marmarabirlik yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri, birliğe bağlı 
zeytin tarım satış kooperatifl erinin 

başkan ve yöneticileri, Gübretaş Genel 
Müdürü Mehmet Koca ile tarım kredi 
kooperatifl eri şube müdürleri ile zeytin 
üreticileri katıldı.
 Törende ilk konuşmayı Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa 
yaptı. Asa, birlik ve kooperatifl erin 
amacının her zaman ortaklarının 
menfaatini korumak olduğunu, Tarım 
Kredi Kooperatifl eri Merkez Birliği ile 
imzalanan protokolün de bu amaca 
hizmet ettiğini söyledi. Hidamet 
Asa, “Tarım kredi kooperatifl eriyle 
işbirliğimiz, finans desteğinin yanı 
sıra ürünlerimizin pazarlanması 
aşamasında da devam edecektir. Bu 
protokolün sağladığı koşullarla zeytin 
üreticimizin önü açılacaktır” dedi.

YETER Kİ ÇİFTÇİMİZ ÜRETSİN
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifl eri 
Merkez Birliği Genel Müdürü Bedrettin 
Yıldırım da, son zamanlarda hükümetin 
tarıma verdiği desteklerin, özellikle 
faiz oranlarındaki açılımların, hem 
kendilerinin, hem de çiftçilerin önünü 
açtığını söyledi. 10 yıl öncesinde 
çiftçiye verilen kredi faizlerinin 
yüzde 59’dan başlayıp, 150’ye kadar 
ulaştığını belirten Yıldırım, verilen kredi 

miktarının da bin-2 bin lira arasında 
olduğunu hatırlattı. Oysa şimdi 
çiftçi başına verilen ortalama kredi 
miktarının 250 bin liraya ulaştığını, faiz 
oranlarının da 0 ile yüzde 9 arasında 
değiştiğini ifade etti. Hayvancılık 
ve sulama projelerinde oranın sıfır 
olduğunu kaydeden Bedrettin Yıldırım 
şunları söyledi:
“Geçmişte 20 üyemizi birbirine 
müteselsil kefil yapıyorduk. Bunu da 
kaldırdık, iki kefile indirdik. Teminatsız 
kredinin önünü açtık. Başka bir şey 
daha yaptık, faizsiz kredinin önünü 
açtık. Vade farkını getirdik. Yeter ki 
çiftçilerimiz üretsin. Yeter ki Türkiye 
üretsin.
Marmarabirlik üreticileri de bundan 
böyle bizden her çeşit ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekler. Başta gübre olmak 
üzere, tarım araç gereçleri, akaryakıt, 
bitki koruma ürünleri, zirai ilaç, 
sigortacılık işlemleri, hayvan ihtiyaçları, 
damızlık ve besi danası ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekler. Tarım kredi 
çiftçisine hangi şartlarda veriliyorsa, o 
şartlarda kullandırılacak. Hiç kimsenin 
kaygı ve şüphesi olmasın.”
Bedrettin Yıldırım, son yıllarda 
tarım kredi kooperatifl erinin ürün 
değerlendirmenin önünü de açtığını 
ifade ederek, “Marmara’nın, Bursa’nın 
zeytinini, Mudanya’nın, Trilye’nin, 
Gemlik’in zeytinini dünyanın her 
noktasına ulaştırmak gibi bir görevimiz 
var bizim. Bunu yapmak zorundayız. 
Çinlilere zeytin yemeyi öğretebilsek, 
zeytin yetiştiremeyiz” dedi.

Dünyanın en büyük sofralık zeytin 
üreticisi Marmarabirlik, satış 
odaklı stratejileri sayesinde yeni 
pazarlar bulmaya devam ediyor. 
Marmarabirlik son aylarda Balkanlar, 
Orta Asya ve Arap Yarımadası’na 
ihracat yaptı.
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, ulaştıkları ülke sayısının 32’ye 
çıktığını söyledi. Asa, bugüne kadar 
doğrudan ihracat ve ihraç kayıtlı 
olarak Almanya, ABD, Avustralya, 
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, 
Danimarka, Dubai, Finlandiya, 
Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, 
Hollanda, Irak, İngiltere, İsveç, 
İsviçre, İsrail, Kanada, Kazakistan, 
Kıbrıs, Lüksemburg, Macaristan, 
Norveç, Romanya, Rusya, Singapur, 
Türkmenistan, Yeni Zelanda’ya 
ihracat yaptıklarını ifade etti. 
Asa, Bosna-Hersek, Kuveyt ve 
Azerbaycan’daki firmalarla 
görüşmelerin tamamlanıp, ilk 
sevkiyatı gerçekleştirdiklerini 
bildirdi.
2011 yılında ihracata daha fazla 
ağırlık verdiklerini söyleyen 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu 

Başkanı Hidamet Asa, Bosna-Hersek, 
Kuveyt ve Azerbaycan’a yapılan 
ihracatın çok önemli olduğunu, bu 
ülkelerin, bulundukları coğrafyada 
yer alan diğer ülkelere giriş 
açısından anahtar olacağını ifade 
etti. Asa ayrıca, Suudi Arabistan, 
Japonya, Belarus ve Bulgaristan 

ile temaslarının sürdüğünü, 
2011 yılının ikinci çeyreğinde de, 
ilk çeyrekte olduğu gibi 4 yeni 
ülkeye daha ihracat yapmayı 
hedefl ediklerini kaydetti. Asa, “2010 
yılında gerçekleşen 21 milyon 
dolarlık ihracatımızı 25 milyon 
dolara çıkarmayı hedefl iyoruz” dedi.

Öte yandan Uludağ İhracatçı 
Birlikleri’ne (UİB) bağlı Yaş Sebze 
Meyve İhracatçıları Birliği aracılığıyla 
yapılan sofralık zeytin ihracatını 
da Marmarabirlik sırtladı. UİB’in 
verilerine göre, 2010 yılında Uludağ 
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
aracılığıyla toplam 10 bin 954 ton 
zeytin ihracatı gerçekleştirildi. Bu 
rakam 2009’a göre yüzde 17,25 artışı 
gösterirken, döviz getirisi de 29 
milyon 807 bin dolar oldu. 2009’la 
kıyaslandığında döviz getirisinin 
de yüzde 13,83 oranında arttığı 
görüldü.

İhracat hedefimiz 25 milyon dolar

Tarım Kredi’nin olanaklarıTarım Kredi’nin olanakları
üreticinin hizmetindeüreticinin hizmetinde

ÜRÜNLERİMİZİN SATILDIĞI ÜLKE SAYISI 32’YE ÇIKTI

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa ve ticaret servisi ekibiyle 

birlikte, Irak’a gönderilen ürünlerin 
yüklemesini bizzat izledi.
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Kısa adı Marmarabirlik olan Marmara 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifl eri 
Birliği Başkanı Hidamet Asa, 
yönetim kurulunun yaklaşık bir aydır 
sürdürdüğü çalışma sonucunda 
karara bağladığı uygulamaya ilişkin 
bilgi verdi. Asa, ana sözleşmeye 
göre 3 yıl üst üste bağlı oldukları 
kooperatifl ere ürün teslim 
etmeyenlerin ortaklıklarının sona 
erdirildiğini, ayrıca veraset yoluyla 
üyeliğini devam ettirmeyenler 

bulunduğunu hatırlattı. Asa, 
ortaklığın yeniden sağlanabilmesi 
için gereken koşulları şöyle aktardı:
“Çıkarma tarihinden itibaren en 
az üç yıl geçmiş olması; Çıkarılma 
sebeplerinin ortadan kalkmış olması; 
Bir defaya mahsus olmak üzere 
kooperatife tekrar üye olunması; 
Kooperatife tekrar gireceklerin 
çıkarılma tarihinde ödemiş oldukları 
ortaklık payı tutarından az olmamak 
üzere taahhütte bulunmaları ve bu 

miktarı taahhütlerine mahsuben 
kooperatife nakden ödemeleri 
şarttır.”
Asa ayrıca, 1 Ocak 2003 tarihinden 
sonra ölen ortak varislerinin 
kooperatife üye olmak için üç ürün 
dönemi içerisinde müracaat etmesi 
gerektiği halde çeşitli sebeplerle 
bu süreyi geçirmiş olan varislerin 
bağlı oldukları kooperatife 31 Ekim 
2011 tarihine kadar müracaatları 
halinde bir defaya mahsus süre 

şartı aranmadan ortaklığa kabul 
edileceklerini söyledi.
Başkan Asa, uygulamanın 
Marmarabirlik’e güç katacağını 
belirterek, “Yıllarca kooperatifl erinin 
kahrını çekmiş ortaklarımızı 
yeniden kazanmayı hedefl edik. 
Marmarabirlik’in gerçekleştirdiği 
büyüme, bunu gerektirmektedir. 
Pazarlama konusundaki 
hedefl erimiz, her bir ortağımızın 
önemini artırmaktadır” dedi.

Birliğimiz bünyesindeki Tekirdağ 
Mürefte Kooperatifimizin yeni idari ve 
hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Binanın açılış töreni, Mürefte Kooperatifimizin 
genel kurulu ile 26 Şubat 2011 tarihinde 
gerçekleştirildi. Törene Birlik Yönetim Kurulu 
Başkanımız Hidamet Asa, Başkanvekili Refi 
Taviloğlu, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Aksoy 
ve Cengiz Sayın, Denetim Kurulu üyeleri Kemal 

Dinç ve Fevzi İpek ile Mürefte protokolü katıldı. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Hidamet Asa, Mürefteli 
zeytin üreticilerine hitaben yaptığı konuşmada, 
birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi, ortaklardan 
birliklerine sahip çıkmalarını istedi. Genel kuruldaki 
konuşmaların ardından hep birlikte yeni yapılan 
idari ve hizmet binasının kurdelesi kesildi.
2009 yılı haziran ayında 520 bin liraya ihale edilen 
ve bin 85 metrekare alana inşa edilen Mürefte idari 
ve hizmet binamız, 496 bin 734 liraya maloldu. 
Binanın alt katı idari ve hizmet binası, üst katı ise 

yaklaşık 500 metrekare alana sahip çok amaçlı 
salon olarak tasarlandı. Binanın yapımında 
lükse kaçılmadı, gerek proje ve gerekse yapım 
aşamasında Birliğimiz Proje ve İnşaat Müdürlüğü 
ve Mürefte Kooperatifimizin de katkılarıyla tüm 
ayrıntılar hesaplanarak, doğru malzemeler, doğru 
yerde ve doğru oranda büyük bir titizlikle kullanıldı. 
İş sonu itibariyle yapılan hakedişlerde, benzer 
işlerde sıkça karşılaşılan keşif artışı olmadı, aksine 
iskontolu ihale bedelinden bile 23.265 lira daha az 
bir bedelle iş tamamlandı.

YÖNETİM KURULUNDAN ESKİ 
ORTAKLARA ZEYTİN DALI!

Ana sözleşme gereği 
ortaklıklarına son 
verilenler aff ediliyor

Mürefte idari ve hizmet binası hizmete açıldı

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve birliğin yeni genel 
müdürü İbrahim Minareci, Mudanya’nın Kaymakoba Köyü’nde zeytin 
üreticileriyle buluştu. Asa ve Minareci, Kaymakoba’da düzenlenen Kutlu 
Doğum Haftası etkinliğine katıldı, ardından da zeytin üreticileriyle sohbet 
etti. Marmarabirlik’in geldiği noktayı özetleyen Hidamet Asa, üreticiden 
daha fazla ürün alıp, daha fazla satmak için yaptıkları çalışmaları anlattı. 
Kaymakobalı zeytin üreticileri, Başkan Asa’nın anlattıklarını dinledikten 
sonra, “Şimdiye kadar hep duyduğumuza inanıyorduk. Ama Marmarabirlik’in 
doğrularını birinci ağızdan dinledik. Birliğimizin iyi durumda olmasından 
ötürü mutlu olduk” dediler. Başkan Asa ve Genel Müdür Minareci, üretici 
köylere ziyaretlerini sürdürecekler.

Asa ve Minareci Mudanyalı 
üreticilerle buluştu



KAMUOYUNA DUYURU
“Marmarabirlik Mudanya Yönetim, Denetim ve Delegeleri” adına 

bir gazetede yayınlanan kamuoyu duyurusuna cevabımızdır.
2000 yılında yürürlüğe giren 4572 sayılı kanun gereği birliğimiz ve bağlı kooperatiflerin 

1 Mayıs 2000 tarihine kadar oluşan 159,6 milyon lira borcu tasfiye edilmiştir. Tasfiye edilen bu bedelin 110 milyon
 lirası, DFİF (Destekleme Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklı krediye mahsup edilmiş, kalan 49 milyon lirası ise yapılanma 
süresince oluşabilecek zararlara mahsup edilmek üzere Birlik Fon Hesabı’na aktarılmıştır. 2004/2005 iş yılı genel 

kurulunda alınan kararla, bağlı kooperatiflerimizin geçmiş yıl zararlarının üretici ortaklardan 
tahsil edilmemesi için birliğe olan borçlarının silinmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu doğrultuda fondan 27,5 milyon lira kooperatiflere paylaştırılarak borçları silinmiştir. 
Bu kapsamda Gemlik’in 1.73, Mudanya’nın 6.05, Erdek’in 7.21, Orhangazi’nin 1.95, İznik’in 4, Edincik’in 3.90, Mürefte’nin 

1.79, Marmara Adası’nın 0.87 milyon lira borcu tasfiye edilmiştir.

Marmarabirlik Mudanya yönetim, denetim ve delegelerine sormak gerekir. Mudanya Kooperatifi’nin 6.05 milyon TL borcu 
bu şekilde tasfiye edilmemiş olsaydı, kooperatif birliğimize olan borcunu ödeyebilmek için üretici ortaklarından ek ödeme 

talep etmek zorunda kalmayacak mıydı? Bu konuyu Mudanya Kooperatifi ortaklarının takdirlerine sunuyoruz.

Tamamıyla üretici ortaklar lehine genel kurul kararıyla yapılan borç tasfiyesi, mali denetim elemanları tarafından 
farklı yorumlanarak vergiye tabi tutulmuştur. Birliğimiz ilgili merciler nezdinde bu uygulamaya itiraz etmiş, yasal 

işlemleri başlatmıştır. O dönem görevde bulunan hukuk müşaviri ve yeminli mali müşavir nezaretinde yapılan uzlaşma 
görüşmelerinde bu kişilerin ileri sürdükleri isabetsiz görüşler nedeniyle uzlaşma sağlanamamıştır.

Konu Birliğimiz tarafından yargıya taşınmış, bugün itibariyle Danıştay’da ‘karar düzeltme’ aşamasındadır. Ayrıca konu ile 
ilgili resmi makamlar ile yapılan görüşmeler neticesinde vergi davası ile ilgili konu çözüme kavuşturulmuştur. 

21 Nisan 2011 tarihinde yapılacak mali genel kurulumuzda delegelerimizden, 6111 Sayılı kanundan yararlanmak 
için yetki isteyeceğiz. Birliğimizin önceki genel kurullarında da özellikle bazı Mudanya delegeleri tarafından saptırılarak 

gündeme getirilen bu konuda gerek delegelere, gerek kamuoyuna her türlü açıklama yapılmıştır. Genel kurul öncesi Mu-
danya delegeleri tarafından gazetelere ilan verilerek kamuoyunun ve zeytin üreticilerimizin kafasının karıştırılması art niyetli 

tutumun göstergesidir. İddia edildiği gibi kamuoyundan gizlenen hiçbir şey yoktur. Birliğimizin her türlü icraatının hesabı 
genel kurulda, ortaklarımız tarafından seçilen delegelere ve kooperatif temsilcilerine verilmektedir. 

Ayrıca birliğimizin tüm hesap ve işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.

Birlik genel kurulunun gündemini oluşturma yetki ve sorumluluğu yönetim kuruluna aittir. 
Yönetim kurulumuz Anasözleşme’den aldığı yetki çerçevesinde olağan genel kurul gündemini oluşturmuş ve 
delegelere ve kamuoyuna duyurmuştur. İlan edilen gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ise sadece 

genel kurulun yetkisindedir. Mevzuatta açıkça yer alan bu hususun Mudanya yönetim ve denetim kurulu üyeleri tarafından 
bilinmiyor olması, basiretsiz bir yönetici olduklarının göstergesidir.

Değerli zeytin üreticileri ve kooperatif yöneticileri;
Mudanya kooperatifi delegelerinin kamuoyuna yansıttıkları hezeyanlarının başlıca nedeni, 

yakın zamanda birliğimiz eski yöneticileri aleyhinde sonuçlanan yargı kararıdır. Birliğimizce bu karar doğrultusunda 
icra takibi başlatılmıştır. Asıl çirkin olan da kamuoyunu yanıltıcı bu beyanların, icra takibinden vazgeçilmesi konusunda 

pazarlık unsuru olarak kullanılmasıdır. 
Marmarabirlik’te halen çalışan, daha önce görev yapmış her kademedeki personel ile yönetim, 

denetim kurulu üyeleri ve birlik delegeleri görevleri nedeniyle öğrendikleri ticari sır niteliğindeki hususları yetkili mer-
ciler dışında, yetkisiz kişilere ve kamuoyuna açıklamaları suç olduğundan bu kişiler hakkında kooperatif ve birlik ana 

sözleşmelerinin 54 ve TCK’nın 239. maddesi kapsamında gerekli yasal yollara müracaat edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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