
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa, 2017-2018 ürün 
alım kampanyasının başladığı 25 
Ekim’den itibaren toplam 200 mil-
yon TL karşılığında 33 bin 500 ton 
ürün alımı gerçekleştirdiklerini söy-
ledi. 1 Aralık 2017 tarihi itibariyle or-
taklara toplam 160 milyon TL ürün 
bedeli ödendiğini kaydeden Asa, 
ürün bedellerinin yüzde 80’ini haf-
talık periyotlarla peşin ödediklerini, 
kalan yüzde 20’lik kısmın da en kısa 
sürede ödeneceğini bildirdi.

Marmarabirlik, açıkladığı fiyatlarla üreticinin yüzünü güldürdü. Tavan fiyatı 11,75 TL, taban 
fiyatı 4,10 TL olarak belirleyen Marmarabirlik, bir önceki yılın yüzde 35 üzerinde fiyat açıkladı. 

2’DE

3’TE

2’DE

411 milyon TL ciro ile hedefi aştı
2016-2017 iş yılı sonunda 411 
milyon TL ciroya ulaşarak, 400 
milyon TL ciro hedefini geride bı-
rakan Marmarabirlik, yurtiçi satış-
larda bir önceki yıla göre miktar 
bazında yüzde 4, TL bazında yüz-
de 13 artış gösterdi. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, son yıllarda Marmarabirlik’in 

ürün satışlarında sürekli artış 
kaydettiğini vurgulayarak, ev dışı 
tüketim (EDT) olarak adlandırı-
lan otel, restoran, kafeterya gibi 
mecralarda da çalışmaların mey-
velerini almaya başladıklarını söy-
ledi. EDT satışlarının bir önceki 
yıla göre yükselişe geçtiğini ifade 
eden Asa, “EDT satışlarımız bin 

350 ton ürün ve 15 mil-
yon TL’lik ciroyla önceki 
yıla göre miktar bazında 
yüzde 35, TL bazında 
ise yüzde 40 oranında 
artış göstermiştir” diye 
konuştu. Asa, ulusal zin-
cir marketlerde ise mik-
tar bazında yüzde 10’un 
üzerinde, TL bazında 
yüzde 23 artış görüldü-
ğünü bildirdi. 3’TE

Ürün bedelleri 
peşin ödeniyor

Marmarabirlik üreticiyi sevindirdi

5’TE

Marmarabirlik, piyasanın talebini kar-
şılamak amacıyla 20 gramdan sonra 
şimdi de 11 gramlık küçük ambalaj-
larla üretime başlıyor. 2018 yılında 3 
adet zeytinden oluşan 11 gram am-
balaj ile 7 adet zeytinden oluşan 20 
gram ambalajın seri üretimine başla-
nacak. 4’TE

Birliklere 
Turquality 
yolu açıldı
Marmarabirlik’in girişimleri sonun-
da tebliğ değişikliği ile kooperatif ve 
birliklere de Turquality yolu açıldı. 
Başkan Asa, “Bugün itibariyle Tur-
quality için altyapımız hazır, ge-
rekli resmi işlemleri de en kısa sü-
rede yerine getireceğiz. Turquality 
Marmarabirlik’in gücüne güç kata-
caktır” dedi. 

Dünden bugüne Marmarabirlik Tabular yıkıldı ezber bozuldu

ORTAKLARA TEŞEKKÜR
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa, rekolte beyan 
alımlarının 25 Ekim’de sona erdiği-
ni anımsatarak, kampanya kapsa-
mında 56 bin 560 ton rekolte beyanı 
alındığını bildirdi. Asa, kampanya 
kapsamında bugüne kadar 33 bin 
500 ton ürün alımı yapıldığını be-
lirterek, kampanya sonunda 50 bin 
ton ürün alımına ulaşacaklarını bil-
dirdi. Asa, “Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu olarak kampanya dönemin-
de üreticimizin yanında olabilmek 
adına var gücümüzle çalışmaya 
devam ediyoruz. Kooperatifine sa-
hip çıkan ortaklarımıza teşekkür 
ediyoruz” dedi. 

Üreticiden gelen yoğun talep 
üzerine ürün alım fiyatlarını 

kampanya başlamadan önce 
açıklayan Marmarabir-
lik, bu yıl da üreticinin 
yanında olduğunu bir 
kez daha gösterdi. 
Piyasadaki arz-talep 
dengesini göz önüne 
alarak bir önceki yılın 
yüzde 35 üzerinde fiyat 
açıklayan Marmarabirlik, 
tavan fiyatı 11,75 TL, taban 

fiyatı ise 4,10 TL olarak belirledi. 
Ürün alım kampanyasında, üre-

ticiye destek olmak adına 
önceki yıllarda yağlık 

olarak teslim edilen 
420-460 tane ürünü 
iki grup halinde fi-
yatlandıran Marma-
rabirlik, dolu vuruğu 
için de 420-430 tane 

zeytine ortak yardım-
laşma fonundan ilave 40 

kuruş ödeme kararı aldı.

Yıl: 13 Sayı: 30 Aralık 2017

Marmarabirlik, İSO 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu araştırmasına göre, 
Türkiye’nin en büyük sanayi kuru-
luşları arasında yükselmeye devam 
ediyor. 2016 yılında üretimden satış-
larda 35 basamak birden yükselerek 
347’nci sıraya yerleşen Marmarabir-
lik, karlılık sıralamasında 189, özkay-
nakta 181’inci sırada yer aldı.

Devler arasında 
yükseliyor

Marmarabirlik, Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’nin 2016 yılı ihracat 
şampiyonları listesinde zeytin 
ve zeytinyağı sektöründe 5’inci 
kez ipi göğüsleyerek şampiyon 
oldu. Marmarabirlik’in ödülünü 
Başkan Asa, Başbakan Yardım-
cısı Şimşek ve Ekonomi Bakanı 
Zeybekci’den aldı. 3’TE

Beşi bir 
yerde 
şampiyonluk

• İlk defa öz kaynaklarla 17 milyon TL kar payı dağıtıldı.
• Kota uygulamasına son verildi.
• Tüm kooperatiflere çeşitli yatırımlar yapıldı.
• İhracatta 5 kez birincilik ödülünün sahibi oldu. 
• Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 347. sıraya yerleşti.
• İhracat yaptığı ülke sayısı 54’e ulaştı.
• 150’ye yakın ülkede marka tescili yapıldı. 
• Yurtiçinde ambalajlı üründe yüzde 75 pazar payına ulaşıldı.

• 2010 yılından bugüne kadar hiç kredi kullanılmadı.
• Ürün bedelleri neredeyse peşin olarak kampanya döneminde ödendi.
• Ar-Ge çalışmalarıyla kalite standartları yükseltildi.
• Marmarabirlik’in depolama kapasitesi artırıldı.
• Entegre Tesislerin kapasitesi yılda 55 bin tonlara çıkarıldı. 
• Yeşil zeytin ve üretici havuzundan olgunlaşmış zeytin alındı.
• Zeytin-zeytinyağı sektöründe dünyada ilk “Lisanslı Depoculuk” 
      faaliyete geçirildi.

Marmarabirlik 
tane tane
lezzet 
satacak

TAVAN 11,75 TL  

TABAN   4,10 TL

Marmarabirlik’in 
2017-2018 

ürün alım kampanyasında 
açıkladığı fiyatlar

üreticiler tarafından 
sevinçle karşılandı.
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, 2017-

2018 iş yılı ürün alım kampanya-
sı kapsamında, taban fiyatın 4,10 
TL, tavan fiyatın ise 11,75 TL 
şeklinde belirlendiğini açıklaya-
rak, üreticinin yüzünü güldürdü. 
Piyasadaki arz-talep dengesini 
göz önüne alarak kampanyadan 
önce açıklanan rakamın yukarı 
çekildiğini kaydeden Asa, “Ya-
pılan değişiklik kapsamında 220 
taneye kadar fiyat düzenlemesi 
yapılmış olup, bunun yanında 
220 taneden 410 taneye kadar 
da 10’ar kuruş artış yapılmıştır. 
Bu düzenleme yılın getirdiği bir 
fiyat artışıdır” diye konuştu. Asa, 
kampanya kapsamında, üreticiye 
destek olmak adına önceki yıl-
larda yağlık olarak teslim edilen 
420-460 tane ürünün iki grup ha-
linde fiyatlandırılarak alındığını 
söyledi. Asa, ayrıca dolu vuruğu 
için de 420-430 tane zeytine or-
tak yardımlaşma fonundan ilave 
40 kuruş ödeneceğini kaydetti.

YÜZDE 35 ARTIŞ

Başkan Asa, 2017-2018 ürün 
alım kampanyası kapsamında, 
üreticilerin talebi üzerine ürün 
alımları başlamadan 18 Ekim’de 
fiyatların açıklandığını vurgu-
layarak, açıklanan rakamların 
bir önceki yılın ortalama yüzde 
35 üzerinde olduğunu kaydet-
ti. Başkan Asa, rekolte beyan 
alımlarının 25 Ekim’de sona er-
diğini anımsatarak, 25 bin 986 
ortaktan toplam 56 bin 560 ton 
rekolte beyanı alındığını bildirdi. 
Başkan Asa, 8 kooperatif bölge-
sine ürün alımlarının devam etti-
ğini söyledi.

HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ YIL 
50 BİN TON ÜRÜN SATMAK
Asa, “Marmarabirlik ortakları-
nın bugün itibariyle kooperatifi-
ne sahip çıktığını görmekteyiz. 
Toplamda 33 bin 500 ton  zeytin 
alımının gerçekleşmiş olması 
bunun bir göstergesidir. Marma-
rabirlik kazanırsa üretici kazanır. 
Ortaklarımızın beyan ettiği ürünü 
teslim etmesi, Marmarabirlik’in 
hedeflerine ulaşması demektir. 
Hedefimiz iki yıl sonra 50 bin 
ton ürün satışı gerçekleştirmek-
tir. Bu da en az 60 bin ton ürün 
alımı demektir. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu olarak kampan-
ya döneminde üreticimizin ya-
nında olmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz. Ko-
operatifine sahip çıkan ortakla-
rımıza teşekkür ediyor, beyan 
ettikleri ürünü teslim etmeyen 
ortaklarımızın da kooperatifleri-
ne sahip çıkmalarını bekliyoruz. 
Unutmayalım ki Marmarabirlik’in 
geleceği sizin geleceğinizdir” 
ifadelerini kullandı. 

Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mustafa İlgen, Os-
man Bostancı ve Genel Müdür 
İsmail Acar ile birlikte Başbakan 
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.

Başkan Asa, yeni kabine-
de Başbakan Yardımcısı olan 
Çavuşoğlu’na başarılar dile-
yerek, hayırlı olsun dilekle-
rinde bulundu. Hidamet Asa, 
Çavuşoğlu’na, Marmarabirlik’in 
dünü, bugünü ve gelecek he-

defleri hakkında bilgi verdi. Asa 
ziyarette, zeytin üreticilerinin sı-
kıntılarına da işaret ederek, 2010 
yılından bu yana iklim koşulları-
nın yarattığı hasarın üreticilerin 
mağdur olduğu konuların başın-
da geldiğini bildirdi. Asa, “Za-

man zaman yaşanan olumsuz 
mevsim koşulları, üreticilerimiz 
için büyük kayıplar yaratmakta-
dır. Şubat aylarında don, mayıs 
ayında da çiçeklenme dönemin-
de görülen uzun süreli yağışlar 
nedeniyle oluşan hasarın, Tarım 

Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
kapsamına alınması için sizler-
den desteklerinizi bekliyoruz. 
Bizlere vakit ayırarak üreticile-
rimizin sorunlarıyla yakından 
ilgilendiğiniz için 32 bin üretici 
ortağımız adına teşekkürlerimizi 
sunuyoruz” diye konuştu.

ÜRETİCİNİN MEMNUNİYETİNİ 
SAHADA GÖRÜYORUZ
Başbakan Yardımcısı Çavu-
şoğlu ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, her 
zaman üreticinin yanında ol-
maya hazır olduklarını söyledi. 
Marmarabirlik’in geçmişe göre 
çok daha iyi bir durumda oldu-
ğunu vurgulayan Çavuşoğlu, 
Marmarabirlik hakkındaki mem-
nuniyeti sahada üreticilerden 
de duyduklarını dile getirdi. Ça-
vuşoğlu, Asa’nın TARSİM ko-
nusundaki talebini de değerlen-
direrek, üreticinin kazancının 
artması için gerekli girişimlerde 
bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Marmarabirlik üreticinin yüzünü güldürdü

Marmarabirlik, piyasa koşullarını göz önüne alarak, tavan fiyatı 11,75 TL, taban fiyatı ise 4,10 
TL olarak açıkladı. Asa, fiyatların bir önceki yılın ortalama yüzde 35 üzerinde olduğu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’na ziyaret
AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, üre-
ticiyi sevindiren ürün alım fiyatları nedeniyle 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet Asa’ya teşekkür etti. 2017-2018 ürün 
alım fiyatlarını açıklayan Marmarabirlik’e 
üreticiler adına teşekkür ziyaretinde bulu-
nan Aydın, “Marmarabirlik açıkladığı fiyat-
larla üreticinin yanında olmuştur. Bizler de 
her zaman Marmarabirlik’in yanındayız” 
dedi. Başkan Asa ve Genel Müdür İsmail 
Acar tarafından karşılanan Aydın, “Mar-
marabirlik üreticiden yana fiyat açıklayarak 
zeytin üreticisinin yanında olduğunu bir kez 
daha göstermiştir. Geçmişte batık bir kurum 
olarak bilinen Marmarabirlik’i ayağa kaldı-
rıp, 1 TL kredi kullanmadan ürün alımlarını 
gerçekleştiren Marmarabirlik’i tebrik ediyo-
rum. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi 
üreticinin sorunlarının çözümü için destek 
vermeye hazırız” diye konuştu.

Toplam 160 milyon 
TL ödendi

Bursa Milletvekili Aydın’dan 
Marmarabirlik’e teşekkür

Kampanya döneminde bugüne kadar 33 
bin 500 ton ürün alımı gerçekleştiren 

Marmarabirlik, ürün bedellerinin yüzde 80’ini 
haftalık periyotlarla peşin ödüyor. Marma-
rabirlik, böylece ortaklarına bugüne kadar 
toplam 160 milyon TL ödeme yaptı. Geri 
kalan yüzde 20’lik kısım da en kısa sürede 
ödenecek. Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, 2017-2018 ürün alım 
kampanyasının başladığı 25 Ekim’den itiba-
ren toplam 200 milyon TL karşılığında 33 
bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Kampanyaya yaklaşık 300-325 mil-
yon TL bütçe ile girdiklerini kaydeden Asa, 
ürün bedellerinin 1 TL dahi kredi kullanma-
dan kampanya devam ederken ödendiğini 
belirtti. Başkan Asa,  “Marmarabirlik bu yıl 
hem açıkladığı fiyatlar hem de ödeme tak-
vimi ile üreticinin yanında olduğunu bir kez 
daha göstermiştir. Marmarabirlik’in kendi öz 
kaynaklarıyla ürün bedellerini kampanya 
süresi içinde ödemesi, Marmarabirlik’in mali 
gücünü göstermektedir” diye konuştu.

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR
Asa, 2017-2018 kampanya döneminde 50 
bin ton ürün almayı hedeflediklerini belirte-
rek, şöyle devam etti: “Marmarabirlik Yöne-
tim Kurulu olarak üreticimize sahip çıkmaya 
devam ediyoruz. Hem bu rakamları açıklı-
yor hem de ödemelerimizi kampanya bitme-
den neredeyse peşin olarak yapıyoruz. Biz 
işimize gücümüze bakıyoruz. Çünkü yapa-
cak çok işimiz var.” 
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, 2016-

2017 iş yılını değerlendirerek, iş yılı 
sonunda 411 milyon TL ciro hedefine 
ulaşıldığını açıkladı. Asa, “Yurt içi sa-
tışlarımız bir önceki yıla göre miktar 
bazında yüzde 4, TL bazında yüzde 
13 artış gösterdi. Tüm kanallarda ya-
pılan satışlarımız hedefin üzerinde 
gerçekleşti. Son yıllarda ağırlık ver-
diğimiz ev dışı tüketim (EDT) olarak 
adlandırılan otel, restoran, kafeterya 
gibi mecralarda da çalışmalarımızın 
meyvelerini almaya başladık. EDT sa-
tışlarımız, bin 350 ton ürün ve 15 mil-
yon TL’lik ciroyla bir önceki yıla göre 
miktar bazında yüzde 35, TL bazında 
ise yüzde 40 oranında artış göster-
miştir” diye konuştu. Asa, ulusal zincir 
marketlerde ise miktar bazında yüz-
de 10’un üzerinde, TL bazında yüzde 
23 artış görüldüğünü bildirdi. İhracata 
ilişkin değerlendirmede de bulunan 

Asa, son 7 yılda yüzde 50 civarın-
da artış gösteren ihracatın, bu yıl 16 
milyon dolarla mevcut durumunu ko-
ruduğunu söyledi. Asa, önümüzdeki 
süreçte EDT pazarı ile yerel ve ulusal 
zincir mağazalara önem vermeye de-
vam edeceklerini vurguladı.
Başkan Asa, Savunma Bakanlığı 
ile yapılan görüşmeler neticesinde 
sınır ötesindeki askeri birliklere ku-
manya olarak Marmarabirlik zeytini 
gönderildiğini de bildirdi. Asa, “Aske-
rimizin tüketimi için zeytin sevkiyatı-
na başlandı. İlk olarak Fırat Kalkanı 
Harekatı’nda görev yapan askerimize 
kumanya olarak 20’şer gramlık va-
kumlu paketlerde zeytin gönderilerek, 
toplam ağırlığı 36 tonu bulan bir mil-
yon 800 bin paket zeytin ordumuzun 
hizmetine sunulmuştur. Önümüzdeki 
süreçte de askeriyeye zeytin verilme-
si için görüşmelerimiz devam etmek-
tedir” şeklinde konuştu.

Marmarabirlik, İstanbul Sanayi 
Odası’nın (İSO) 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu araştırmasının sonuçları-
na göre, sanayi devlerinin yarıştığı 
listede, karlılıkta 189, özkaynak sı-
ralamasında 181’inci sırada yer alır-
ken, üretimden satışlarda ise 358 
milyon TL ile bir önceki yıla göre 35 
basamak yükselerek 347’nci sıraya 
yerleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 
17’lik büyüme gösteren Marmara-
birlik, üreticinin gururu oldu. Mar-
marabirlik, İSO 500 sıralamasında 
ihracatta da 24 basamak yükselerek 
278’nci sırada yer aldı. Marmarabir-
lik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, Marmarabirlik’in Türkiye’nin en 
büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 
yer almasının ortaklar adına gurur 
verici olduğunu söyledi. Asa, “Mar-
marabirlik, 8 kooperatifi ve 32 bin or-
tağından aldığı güçle ülke ekonomi-
sine önemli katkılar sağlamaktadır. 
Marmarabirlik, yakaladığı bu başarı 
ile üreticinin gururu olmuştur, birlik 
beraberliğimiz daim oldukça başa-
rılarımız katlanarak artmaya devam 
edecektir” dedi.

Hepinizin bildiği gibi 2017-2018 ürün alım kampanyasına bu yıl siz 
değerli üretici ortaklarımızdan gelen yoğun talep üzerine 18 Ekim’de 
erken fiyat açıklayarak başladık. Piyasa şartlarını göz önüne alarak 
3 Kasım’da fiyatlarımızı revize ettik. Bu kapsamda daha önce 9,80 
TL olarak açıklanan tavan fiyat 11,75 TL’ye, 4 TL olarak açıklanan 
taban fiyat ise 4,10 TL’ye çıkarılmıştır. Fiyatların revize edilmesiyle 
ürün alım fiyatlarımıza bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artış 
yapılmış oldu. Ürün alım fiyatlarımızı belirlerken öncelikli hedefimiz, 
üreticiyi mağdur etmeden Marmarabirlik’i korumaktır. Marmarabirlik 
ayakta kalırsa üretici her zaman kazanır. 25 Ekim tarihi itibariyle baş-
layan ürün alım kampanyasında bugüne kadar 33 bin 500 ton ürün 
alımı yapılmıştır. Marmarabirlik olarak hedefimiz kampanya sonun-
da 300-325 milyon TL bütçe ile 50 bin ton ürün almaktır. Kampanya 
başında açıklanan ödeme planı çerçevesinde, alınan ürünün yüzde 
80’i haftalık peşin ödenmek üzere, 1 Aralık 2017 tarihi itibariyle top-
lamda 160 milyon TL ortaklarımızın hesaplarına aktarılmıştır. Ürün 
bedellerinin kalan yüzde 20’lik kısmı ise en kısa sürede ödenecektir. 
Üreticilerimiz bize bu yıl “erken fiyat açıklayın” dedi, açıkladık. “Pe-
şin ödeyin” dedi, ödedik. “Kotayı kaldırın” dedi, kaldırdık. Marmara-
birlik Yönetim Kurulu olarak, ortaklarımızın taleplerini karşılamak ve 
kazancını artırmak amacıyla var gücümüzle çalışmaktayız. Bugüne 
kadar teslim edilen 33 bin 500 ton ürün ortaklarımızın da kooperatif-
lerine sahip çıktığını göstermektedir. Kooperatifine ürün teslim eden 
ortaklarımıza teşekkür ediyor, ürün teslimatı yapmayan ortaklarımı-
zın da kooperatiflerine sahip çıkmalarını bekliyoruz. 

Değerli Ortaklarımız,
Marmarabirlik’te yaptığımız çalışmalar neticesinde son 7 yılda ezber 
bozulmuş, tabular yıkılmıştır. 2010 yılından bugüne kadar hiç kredi 
kullanılmamıştır. Ürün bedelleri neredeyse peşin olarak kampanya 
döneminde ödenmektedir. Ar-Ge çalışmalarıyla kalite standartları-
mız yükseltilmiş, ürün çeşitliliğimiz artırılmıştır. Son 7 yılda gelece-
ğimize, kooperatiflerimize ve Entegre Tesislere yaklaşık 65 milyon 
TL’lik yatırım yapılmıştır. Bu kapsamda Marmarabirlik’in depolama 
kapasitesi artırılmış olup, önümüzdeki yıllarda depolama kapasite-
sinin 70 bin tonlardan 100 bin tonlara çıkarılması hedeflenmektedir. 
Entegre Tesislerin kapasitesi yılda 55 bin tonlara çıkarılmıştır. Geç-
mişte ürün almamak için kota uygulanırken şimdi ürün alabilmek 
için alternatifler aranmaktadır. Yeşil zeytin ve üretici havuzundan ol-
gunlaşmış zeytin alınmıştır. Zeytin-zeytinyağı sektöründe dünyada 
ilk “Lisanslı Depoculuk” faaliyete geçirilmiştir. En önemlisi üreticileri-
mize ilk defa öz kaynaklarımızla 17 milyon TL kar payı dağıtılmıştır. 
İhracatta 5 kez birincilik ödülü alınmış, ihracat yapılan ülke sayısı 
18’den 54’e çıkarılmıştır. Marmarabirlik, Türkiye’nin en büyük sana-
yi kuruluşları arasında 347. sıraya yerleşmiştir. Yurtiçinde ambalajlı 
üründe yüzde 75 pazar payına ulaşılmış, yurtdışında 150’ye yakın 
ülkede marka tescili yapılmıştır. Satışlarımız 40 bin tonlar bandına 
ulaşmıştır. Ayrıca ortaklarımızın özellikle bilmesini isterim ki 2007 
yılında alınan 60 milyon TL kredi borcu halen taksitler halinde öden-
mektedir. Bütün bunları tek tek değerlendirdiğimizde geçmişle bu-
gün arasında siyah ile beyaz kadar farklılık olduğunu hepimiz gör-
mekteyiz.

Kıymetli Ortaklarımız, 
32 bin ortağın güç birliği ile dünya standartlarında üretim yapan 
Marmarabirlik, Ar-Ge faaliyetleri, inovatif ve yenilikçi yaklaşımlarıy-
la marka değerini her geçen gün artırmaktadır. Son olarak siyasi 
görüşmeler ve Bakanlıklar nezdindeki girişimlerimiz neticesinde bir-
likler ve kooperatifler de Turquality marka destek programına dahil 
edilmiştir. Alınacak destek kapsamında, bütün dünya Marmarabirlik’i 
konuşacak, yurtdışında yapılacak reklam ve tanıtım faaliyetleri, 
Marmarabirlik markasının gücüne güç katacaktır. 
Bir üretici kuruluşu olan Marmarabirlik, ülke ekonomisinin köşe 
taşları arasında yerini almıştır. Birlik, beraberlik, inanç ve gayretle 
çalışan Marmarabirlik, yakaladığı başarı ile üreticinin gurur kayna-
ğıdır. Bu başarının temelinde ortaklarımızın kooperatiflerine verdiği 
destek yatmaktadır. Ortaklarımız kooperatiflerini sahiplendikçe ba-
şarılarımız artacak; Marmarabirlik büyüdükçe ortaklarımız da daha 
çok kazanacaktır. Hedefimiz, Marmarabirlik’i global bir marka haline 
getirerek, 63 yıllık güç birliğini daha büyük başarılarla geleceğe ta-
şımaktır.

2018 yılının tüm üreticilerimiz için bol kazançlı, verimli ve bereketli 
bir yıl olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.

2016-2017 iş yılında 411 milyon TL ciroya ulaşan Marmarabirlik, 
TL bazında yüzde 13,  EDT pazarında ise yüzde 40 artış kaydetti.

Marmarabirlik hedefi aştı

Marmarabirlik, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi’nin (TİM) 2016 yılı ihra-
cat şampiyonları listesinde zeytin ve 
zeytinyağı sektöründe 5. kez ihracat 
şampiyonu oldu. İhracat şampiyonla-
rına ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ger-
çekleşen İhracat Şampiyonları Ödül 
Töreni’nde verildi. Marmarabirlik Yö-
netim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
ödülünü Başbakan Yardımcısı Meh-
met Şimşek ve Ekonomi Bakanı Ni-
hat Zeybekci’den aldı. Asa, “Bu ödülü 
8 kooperatifimiz ve 32 bin ortağımız 
adına aldık. Marmarabirlik’in 5. kez 
şampiyon olması, bizler için önem-
li bir motivasyon kaynağı olmuştur. 
Marmarabirlik, bugün itibariyle yurt 
dışında doğrudan 54 ülkeye ihracat 
yapan büyük bir firma haline gelmiş-
tir. Ödülün alınmasında emeği geçen 
başta Birlik Yönetim Kurulumuz ol-
mak üzere, kooperatiflerimiz, çalışan-
larımız ve ortaklarımıza teşekkürleri-
mi sunuyorum” dedi. 

İhracatta 5. kez 
şampiyon

Hidamet ASA

Değerli
Marmarabirlik Ailesi,

İSO 500’de 
üreticinin 
gururu oldu 

411 milyon TL 

ciro
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Nehir Gıda Sahibi 
Şener FINDIK

Doğuş Gıda olarak 
1993 yılından bu yana 
içecek sektöründe 
uluslararası firmaların 
İstanbul Avrupa ya-
kası satış ve dağıtımı 

hizmetini vermekteyiz. Hızla büyüyen kahval-
tı ve şarküteri pazarında bir eksik dikkatimizi 
çekti. Bu tarz hizmet veren noktalar birkaç 
servisçiden hizmet almak zorunda kalmak-
talar, biz bu konuyu değerlendirip kendimize 
güçlü bir iş ortağı aramaya başladık. Ortak şir-
ketimiz Nehir Gıda olarak 63 senelik tecrübesi 
ve marka bilinirliğiyle Marmarabirlik’in kapısını 
çaldık, plan ve projemizi anlatarak İstanbul 
Avrupa bölgesi geleneksel kanalda hizmet 
vermeye başladık. Haziran ayında 3 araç ile 
başladığımız operasyonu ekim ayı itibariyle 
6 araca çıkardık. Bu süreçte 7 bin 436 nokta 
ziyareti gerçekleştirildi ve bu yolda hızla ilerle-
mekteyiz.

İncesu Gıda 
Ortaklarından 
Mustafa AKKAYA

Firmamız 1988 yılın-
da Antalya’da kurul-
muştur. Birçok ulusal 
markanın bayiliğini 
yaparak, Akdeniz 
Bölgesi’nde otel ve 

tatil köylerine kahvaltılık ürün çeşitlerini 
tedarik etmektedir. Birkaç değişik mar-
kada zeytin satışı ve 2010 yılı Akhisar 2. 
zeytin borsasında zeytin fabrikası kirala-
yarak üretim faaliyetlerinde bulunmuştur. 
Fakat başarıya ulaşmak için doğru yolun 
Marmarabirlik’ten geçtiğini görerek 2012 
yılında EDT bayiliği ile Marmarabirlik ai-
lesine katılmıştır. Misyonumuz, müşterile-
rimize kaliteli ve standart ürün sunmaktır. 
Zeytin sektöründe kalite ve standardı sür-
dürülebilir kıldığı için zeytin üreticilerine, 
yönetim kuruluna ve tüm Marmarabirlik 
çalışanlarına teşekkür ederiz.

Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatifimizde 2017-2018 ürün alım 
kampanyası 25 Ekim itibariyle başlamıştır. Öncelikle kampan-

yamızın başta üretici ortaklarımız olmak üzere tüm Marmarabirlik 
camiası için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.  Sofralık zey-
tinde sektörün lider markası olan Marmarabirlik, üretici, tüketici ve 
kurum dengesini koruyarak bir önceki yılın yüzde 35 üzerinde fiyat 
açıklamış, açıklanan rakamlar piyasalarda üreticinin lehine bir tab-
lo oluşturmuştur. Üreticilerimizden genellikle ürün alım fiyatları ko-
nusunda olumlu geri dönüşler alsak da kitleleri tamamen memnun 
etmek neredeyse imkânsızdır. Bu yıl da ürün alım kampanyasında 
özellikle 180-190 tane ürün alımı yapılması eleştirilere neden olmuş, 
alımlara 200 taneden başlanması gerektiği birçok mecrada dile ge-
tirilmiştir. Üreticilerimize şunu açıklamakta fayda görüyoruz. Bugü-
ne kadar şarküteri reyonuna giremememizin sebebi iri taneli ürün 
alınmamasıydı. Oysa ki bugün raflarda yer alan iri taneli ürünlerimiz 
toplam satışlarımızın yüzde 25’ni oluşturmaktadır. Marmarabirlik’in 
ürün alım politikaları ile satış stratejileri doğru orantılıdır ve atılan her 
adım nihayetinde üreticiye maksimum fayda sağlama amacı taşı-
maktadır. Marmarabirlik’in ürün alım fiyatlarını erken açıklamasıyla 
birlikte piyasalarda oluşan fiyatlar da yine birlik beraberlik ve koope-
ratifçilik olgusu sayesinde artış göstermiştir. Marmarabirlik sektörün 
lideri olarak piyasaları yönlendiren bir misyona sahiptir. Dolayısıyla 
Marmarabirlik’in açıkladığı fiyatlar olmasa piyasada bu rakamlara 
asla ulaşılamazdı. 

Değerli Ortaklar,
Genel olarak kampanyanın başından bugüne kadar ortaklarımı-
zın Marmarabirlik’e ve kooperatiflerine sahip çıktığını görmekteyiz. 
Geçmişte üreticiye güven vermeyen Marmarabirlik, bugün ortakla-
rımızın ürününü teslim ettiği, sahiplendiği bir kurum haline gelmiştir. 
Marmarabirlik’in üretici ortaklarıyla arasındaki mesafe kapanmış, 
kooperatifçilik ruhu yeniden canlanmıştır. Her geçen yıl ürün alım ve 
satış rakamları daha da yukarılara taşınmış, aktif büyüklük, öz kay-
nak, ciro ve karlılık rakamlarında yukarı yönlü bir artış ivmesi yaka-
lanmıştır. Marmarabirlik son yıllarda, tüketici taleplerine odaklanan 
satış stratejileri, düzenli ürün alımı ve stok takibi sayesinde kotasız 
alım yapmakta ve üretici ortaklarımızın kazancını artırmak adına al-
dığı ürünü en iyi şekilde değerlendirmektedir. Üreticinin daha fazla 
kazanması hedefiyle çıkılan yolda, kooperatifçilik ilkeleri ve ulusla-
rarası kalite standartları çerçevesinde tüketici memnuniyeti ve pa-
zarın taleplerine kulak verilmiştir. Ar-Ge çalışmaları sonucu gelişti-
rilen inovatif ürün ve ambalaj çeşitlerimiz, doğru satış ve pazarlama 
stratejileri ile Marmarabirlik markasının gücünü 54 ülkeye taşımıştır.
Hedefimiz iki yıl sonra 50 bin ton ürün satışı gerçekleştirmektir. Bu 
da en az 60 bin ton ürün alımı demektir. Marmarabirlik’in bu hedef-
lerine ulaşması için Entegre Tesislerimizde ve kooperatiflerimizde 
yeni yatırımlar yapılmış, günlük 90 ton olan üretim kapasitemiz 200 
tonlar seviyesine çıkarılmıştır. 2018 yılında yapılacak yaklaşık 1 mil-
yon Euro’luk yeni makine yatırımıyla 11 gram ve 20 gramlık amba-
lajlı ürünlerimiz, otel, restoran, kafe gibi toplu tüketim alanlarında tü-
keticiye sunulacaktır. Özellikle hızlı tüketim ve fast food çılgınlığının 
arttığı, dışarıda kahvaltı alışkanlığının geliştiği, geniş aile olgusunun 
ortadan kalktığı günümüzde küçük ambalajlı ürünler büyük rağbet 
görmektedir. Küçük ambalajların, özellikle hızlı tüketimi tercih eden 
genç jenerasyonun zeytin tüketimine de katkı sağlayacağını düşün-
mekteyiz.Bir taraftan pazarda katma değeri yüksek küçük ambalaja 
yönelik teknolojik yatırımlar yaparken, diğer taraftan satışları artır-
mak amacıyla yeni satış kanallarında yer almaya çalışıyoruz. Son 
yıllarda ağırlık verdiğimiz ev dışı tüketim (EDT) pazarındaki satışla-
rımız, 2016-2017 iş yılında miktar bazında yüzde 35, TL bazında ise 
yüzde 40 oranında artış göstermiştir.  Marmarabirlik’in önümüzdeki 
yıllarda gelecek planlarında yüzde 60 büyüme hedefi bulunmakta 
olup, bu hedefi gerçekleştirmek için dökme satışın yoğun olduğu 
pazardan pay alıp, ambalajlı ürüne dönüştürmeyi hedeflemekteyiz. 
Geçmişte Marmarabirlik sadece sofralık siyah salamura zeytin üre-
timi yaparken, bugün limon soslu zeytinden zeytinli çikolataya uza-
nan ürün çeşitliliğimizin artması ile markamız daha da güçlenmek-
tedir. Bu gücü daha fazla kazanca dönüştürmek ancak siz değerli 
ortaklarımızın destekleriyle mümkün olacaktır. Marmarabirlik’in sa-
hibi sizlersiniz, bizler aldığımız emaneti daha yukarılara taşımak için 
çalışırken, bu kurumu gelecek nesillere en verimli şekilde bırakmayı 
aklımızdan hiç çıkarmıyoruz. Dileriz tüm hedeflerimiz gerçeğe, tüm 
emekleriniz kazanca dönüşür. 

2017-2018 ürün alım kampanyasının verimli ve kazançlı olması te-
mennisiyle saygılar sunuyorum.

Marmarabirlik kooperatifleri ile el ele

Marmarabirlik, 2017-2018 ürün 
alım kampanyası öncesinde 8 

kooperatifin yönetim kurulu başkan 
ve üyeleriyle değerlendirme toplantısı 
yaptı. Toplantıda kampanya dönemin-
de ürün alım miktarının artırılmasına 
ilişkin hedef ve stratejiler değerlendi-
rildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, toplantının açılış konuşmasında, 
Marmarabirlik’te son 7 yılda yapılan ça-
lışmalar neticesinde tabuların yıkıldı-
ğını vurgulayarak, “Bu kapsamda ürün 
bedeli ödemelerinin kampanya döne-
minde tamamlanması, 2010 yılından 

bugüne kadar hiç kredi kullanılmama-
sı, yeşil zeytin alımı, üretici havuzun-
dan olgunlaşmış zeytin alımı, Ar-Ge 
çalışmalarıyla kalite standartlarının 
artırılması, Marmarabirlik’in depolama 
kapasitesinin artırılması, entegre te-
sisler üretim kapasitesinin yılda 50 bin 
tonlara çıkarılması, tüm kooperatiflere 
çeşitli yatırımlar  yapılması, ihracatta 5 
kez birincilik ödülü alınması ve hepsin-
den önemlisi ilk defa Marmarabirlik’in 
kendi öz kaynaklarıyla 17 milyon TL 
kar payı dağıtılması gibi gelişmeleri sı-
ralayabiliriz” dedi.

Marmarabirlik zeytini tane tane satacak

Marmarabirlik’i is ortakları anlattı
Marmarabirlik’i İstanbul Avrupa Alt Kanal Bayisi Nehir Gıda ile Ev 
Dışı Tüketim Bayisi İncesu Gıda’ya sorduk, onlar anlattı.

İsmail ACAR

Değerli Ortaklarımız,

Marmarabirlik, kampanya öncesinde 8 kooperatifin yöneticileri ile bir 
araya gelerek, kampanya dönemine ilişkin hedef ve stratejileri belirledi.

Marmarabirlik, piyasanın 
talebini karşılamak ama-
cıyla 20 gramdan sonra 
şimdi de 11 gramlık küçük 
ambalajlarla üretime başlı-
yor. 3 adet zeytinden olu-
şan 11 gram ambalaj ile 7 
adet zeytinden oluşan 20 
gram ambalajın seri üre-
timi için 1 milyon Euro’su 
makine yatırımı olmak 
üzere toplamda 2 milyon 
Euro’luk yatırım yapıla-
cak. Öncelikle Ramazan 
ayında sahur ve iftar nok-
talarında tüketiciye su-
nulacak mini ambalaj-
ların, okul kantinleri ve 

simit sarayları başta olmak 
üzere otel, restoran ve 
kahvaltı salonu gibi ev dışı 
tüketim alanlarında tüketil-
mesi planlanıyor. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
daha önce kuru-
lan zeytin ezmesi 
üretim tesisinde 
geçtiğimiz 
yıldan iti-
baren 20 

gramlık ambalaj üretimine 
başlandığını belirterek, 
aynı tesiste 11 gram am-
balaj denemeleri de yap-
tıklarını söyledi. Asa, “2018 
yılında mevcut tesislerimi-
ze yapılacak yatırımla kü-
çük ambalajlı ürünlerimizi 
daha yüksek kapasitede 
üretmeye başlayacağız. 

Yatırım planımıza 
göre, 2018 yılında 

piyasaya 11 
gramlık kü-

çük ambalajla 
zeytin vermeye 
başlarız” diye 
konuştu.
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Marmarabirlik, hedef pazarlara ulaşmak 
amacıyla dünyanın en büyük gıda fuar-
larına katılarak ürün çeşitlerini tanıtmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda Almanya’da 
dünyanın en büyük gıda fuarlarından 
olan Anuga Fuarı’na katılan Marmara-
birlik, kuru sele, cam ambalaj ve az tuz-
lu ürünleriyle ziyaretçilerden büyük ilgi 
gördü. Fuarda, Azerbaycan başta olmak 
üzere birçok Türki Cumhuriyeti firması ile 
temas kuruldu ve talepler alındı.
Daha önce Ortadoğu’da yer almayan 
Marmarabirlik, Suudi Arabistan Foodex 
Gıda Fuarı’na da stantlı katılım sağladı. 
Fuarda Marmarabirlik standını ziyaret 
eden Prens Abdullah bin Saut, Marma-
rabirlik ürünlerini kendi restoran zincirle-
rinde satmak istediklerini iletti. Marmara-
birlik, bu yıl hedef pazar olarak belirlediği 
Uzakdoğu ülkelerinde de ürünlerini tanıt-

tı. Bu amaçla Hindistan’da düzenlenen 
World Food Fuarı’na stantlı katılım sağla-
yan Marmarabirlik, özellikle yeşil ve sos-
lu zeytin ürünleri ile Hintli ziyaretçilerden 
büyük ilgi gördü. Fuarda Care O’lives fir-
ması ile kontak kurulurken, fuar sonrasın-
da da görüşmeler devam etti. Hindistan’a 
ilk ihracatın kısa bir süre içerisinde ta-
mamlanması bekleniyor. Öte yandan Ja-
ponya, Malezya ve Katar’a da üst düzey 
ziyaret gerçekleştiren Marmarabirlik, zin-
cir marketlerle yapılan görüşmelerin ar-
dından yeni iş bağlantıları ile geri döndü.

Sektörün ihracat şampiyonu Marmara-
birlik, Türk markalarının yurtdışında 

desteklenmesi amacıyla yürütülen Tur-
quality Destek Programına kooperatif ve 
birliklerin de dahil edilmesi için verdiği 
mücadeleden olumlu sonuç aldı. “Türk 
Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşma-
sı, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve 
Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Tebliğin 3’üncü maddesin-
de değişiklik yapılarak, Turquality’den fay-
dalanacak şirketlere, kooperatif ve birlikler 
de dahil edildi.

HEDEFİMİZ DÜNYA MARKASI OLMAK
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet Asa, “Sektörün önce kuruluşu ola-
rak bu kararı 32 bin üretici ortağımız adına 
sevinçle karşıladık. Zeytin ve zeytinyağı 
sektöründe 5 kez ihracat şampiyonu olan 
Marmarabirlik’i, Turquality desteği ile bir-
likte global bir marka haline getirmeyi he-
deflemekteyiz. Biz bugüne değil, geleceğe 
yatırım yapıyoruz. Ortaklarımız her şeyin 
en güzelini hak ediyor. Yapılan değişiklik-
le tüm kooperatif ve birliklerimizin de ülke-
mize katma değer sağlayacak çalışmalar 
yapacağına inanıyoruz” dedi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR
Başkan Asa, Turquality’nin dünyanın dev-
let destekli ilk ve tek markalaşma progra-
mı olduğuna işaret ederek, “Bu değişikliğin 
yapılmasında desteklerini esirgemeyen 
Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Ça-
vuşoğlu başta olmak üzere, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığı-
mız, Maliye Bakanlığımız ve ilgili diğer Ba-
kanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 
Sektörümüz ve tüm Marmarabirlik camiası 
için hayırlı olsun” diye konuştu.

MARMARABİRLİK’İN 
GÜCÜNE GÜÇ KATACAK
Asa, şöyle devam etti: “Marmarabirlik, 
ürünlerini yurtdışında başta Avrupa ül-
keleri olmak üzere 54 ülkeye doğrudan 
satmaktadır. 32 bin ortağın güç birliği ile 
dünya standartlarında üretim yapan Bir-
liğimiz, Ar-Ge faaliyetleri, inovatif ve ye-
nilikçi yaklaşımlarıyla marka değerini her 
geçen gün artırmaktadır. Bugün itibariyle 
Turquality için altyapımız hazır, gerekli 
resmi işlemleri de en kısa sürede yerine 
getireceğiz. Alınacak destek kapsamın-
da, bütün dünya Marmarabirlik’i konu-
şacak, yurtdışında yapılacak reklam ve 
tanıtım faaliyetleri, Marmarabirlik marka-
sının gücüne güç katacaktır.”

Birliklere Turquality yolu açıldı

Marmarabirlik’in kooperatif ve birliklerin Turquality kapsamına 
alınmasına yönelik girişimleri sonuç verdi. Yapılan tebliğ değişikliği ile 
kooperatif ve birliklere de Turquality yolu açıldı. 

Marmarabirlik dünya fuarlarında

Gemlik zeytini Katar yolcusu

Japonlar da Gemlik zeytini 
yemeye başlayacak

Dünyanın önde gelen sofralık 
zeytin üreticilerinden olan Mar-
marabirlik, Katarlılara da Gemlik 
zeytinini tattıracak. Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hidamet Asa, “İhracat 

yaptığımız ülkeler arasında Katar 
yoktu. Son dönemlerde devlet 
büyüklerimizle yaptığımız görüş-
meler neticesinde Katar’a girme 

yolunda bir ilerleme katettik. Ka-
tar’daki yerel ve ulusal zincir ma-
ğazalarla görüşmelerimiz oldu. 
Sevkiyatlarımız kısa sürede ger-
çekleşecek. Marmarabirlik artık si-
yah sofralık zeytin türevleri adıyla 
anılan bir marka olmaktan çıkmış-
tır. Zeytin türevlerinin her çeşidi 
bulunan bir marka haline gelmiştir. 
İnşallah Marmarabirlik’in ihracat 
yaptığı ülke sayısı her geçen yıl 
artacak dolayısıyla ihracat miktarı 
da katlanarak devam edecektir” 
diye konuştu. Katar’a Gemlik tipi 
zeytin numunelerinin gönderildi-
ğini dile getiren Asa, “Zeytinimizin 
lezzeti konusunda olumlu bir geri 
dönüş oldu. Yaptığımız ziyaretler 
neticesinde bununla ilgili çalışma-
lar tamamlandı. Yıl sonuna kadar 
Gemlik zeytini Katar sofralarında 
yer alacak” dedi.

İhracat yaptığı ülke sayısını son 
7 yılda 18’den 54’e çıkaran Mar-

marabirlik, “Gemlik” tipi zeytinin 
Japonya’ya satışına da başla-
yacak. Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, Marmarabirlik’in 
sorumluluk bölgesinde üretilen 
“Gemlik tipi” sofralık zeytinin, dün-
yanın en kaliteli sofralık zeytinleri 
arasında yer aldığını söyledi. Yıl-
larca zeytindeki tuz oranındaki 
fazlalık nedeniyle özellikle yurt dışı 
satışlarda Türk nüfusunun yoğun 
olduğu ülkelerin, etnik pazarların 
dışına çıkılamadığını anımsatan 
Asa, Ar-Ge biriminin kurulmasının 
ardından ürün çeşitliliğinin arttığını 
vurguladı. Asa, “Geçmişte kendi-
mizi ürünümüzün tuzlu olduğuna 
inandırmışız. Tuzun çözümü ile 
ilgili bir arayışa girmemişiz. Zey-
tin ihracatının artmasının yolu tuz 
oranının düşürülmesinden geçi-

yor. Dünyada Gemlik tipi zeytin 
üretimi yapan tek ülkeyiz. Dola-
yısıyla biz tuz oranlarımızı düşür-
dükçe Uzakdoğu pazarları başta 
olmak üzere tuz ile ilgili hassasi-
yeti olan ülkelerin pazarına girme 
yönünde güzel bir eğilim olduğu-
nu görüyoruz” diye konuştu. Asa, 

Malezya, Hindistan, Japonya gibi 
ülkelerde fuarlara katıldıklarını ve 
Marmarabirlik ürünlerinin yoğun 
ilgi gördüğünü anlatarak, “Japon-
ya ve Malezya’ya ihracatımız baş-
layacak. Diğer Uzak Doğu ülkeleri 
de hedeflerimiz arasında” dedi.

Köln’de yatırım hazırlıkları sürüyor

Sektörün ihracat şampiyonu 
Marmarabirlik, yurtdışı satışla-
rını artırmak amacıyla Köln’de 
yeni tesis kurmak için kolları 
sıvadı. Marmarabirlik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, Marmarabirlik’in Almanya 
Köln’deki şubesini güçlendir-
mek ve yurtdışı satışlarını ar-
tırmak amacıyla AB hibe fonla-
rından faydalanarak üretim ve 
depolama tesisi kurmayı planla-
dıklarını bildirdi. Asa, “Böylece 
Avrupa’daki marketlerde ürün-
lerimizin bulunurluğu ve çeşit-
liliği artarken, Marmarabirlik’in 
yurtdışı satışları da katlanarak 
artacaktır” dedi.
Başkan Asa, yeni yatırım için 
yer tahsisi konusunda Köln 
Belediyesi ile görüşmelerin 
yapıldığını belirterek, “Köln 
Belediyesi’nden çok uygun 
koşullarda temin edilecek 4 

bin metrekarelik arsa üzerinde 
yüksek kapasiteli bir depolama 
tesisi kurulması planlanmak-
tadır. Tesisin proje çalışmaları 
devam etmektedir. Projesi ta-
mamlandıktan sonra yer tah-
sisi ve hibe başvuruları ile ilgili 
sürece geçilecektir. Köln’de 
depolama tesisi ile birlikte üre-
tim tesisi yapılması da günde-
mimizde yer almaktadır. Ama-
cımız, Marmarabirlik’i dünya 
markası haline getirerek, or-
taklarımızın kazancına kazanç 
katmaktır” ifadelerini kullandı.
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Marmarabirlik, üreticilerinin olduğu kadar çalışanlarının da yanında olmaya devam 
ediyor. Öz Gıda-İş Sendikası ile imzalanan toplu sözleşmeye göre, birinci yıl için 
yüzde 16, ikinci yıl için enflasyon oranına ilaveten yüzde 1 zam verilecek.

Üreticileri kadar çalışanlarının memnuni-
yetine de önem veren Marmarabirlik ile 

Öz Gıda-İş Sendikası arasında yapılan gö-
rüşmelerde anlaşmaya varıldı. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Mar-
marabirlik Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerle-
rini kapsayacak toplu iş sözleşmesinin ilk 
oturumunun haziranda başladığı-
nı belirterek, “Toplu görüş-
melerde taraflar arasında 
anlaşma sağladık. Buna 
göre, ilk yıl için yüzde 16 
zam verilirken, ikinci yıl 
için enflasyon oranına 
ilaveten yüzde 1 ola-
rak zam uygulanacak. 
Ramazan ve Kurban 
Bayramları için toplam 
382 TL bayram yardımı 
verilecek. Kıdem bazın-
da her yıl için 13 TL yıllık 
kıdem farkı verilecek. Bunun 
yanında birleştirilmiş sosyal öde-
nek de 587 TL’ye yükseltilmiştir. Tüm 
çalışanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

MARMARABİRLİK KAZANMAZSA 
ORTAK KAZANMAZ,
ORTAK KAZANMAZSA 
ÇALIŞAN KAZANMAZ 
Yapılan zamların günün piyasa koşulla-
rına göre makul düzeyde olduğunu kay-

deden Asa, “Marmarabirlik’in karlılığı 
sürdürülebilir olmalıdır. Önce-

likle Marmarabirlik’in gerçek 
sahibi olan ortaklarımı-

zın mutlaka kazanması 
gerekir. Ortak kazan-
mazsa, Marmarabirlik 
kazanmaz. Marma-
rabirlik kazanmazsa, 
çalışanlar kazana-
maz. Marmarabirlik 
olarak çalışanlarımı-

zın refah seviyesinin 
artmasına önem veri-

yoruz. Çalışanlarımız da 
Marmarabirlik’in kıymetini 

bilmeli, bir yıllık kazanç yerine 
uzun yıllar kazanmayı ve kazandırma-

yı düşünmelidir” ifadelerini kullandı.

Gücünü kendi üreticisinden, kendi topra-
ğından alan Marmarabirlik, yönetim ka-
demesini de kendi içerisinden yetiştiriyor. 
Geçtiğimiz aylarda yapılan görev değişimi 
ile Marmarabirlik Genel Müdürlük görevi-
ne İsmail Acar, Genel Müdür Yardımcılı-
ğına Mehmet Ertaş atanırken, Muhasebe 
ve Finans Müdürlüğüne de İlhan Bayram 
getirildi. Acar, Marmarabirlik’te 1990 yılın-
dan bugüne kadar sırasıyla müfettiş yar-
dımcısı, müfettiş, fabrika müdürü ve çeşitli 
kooperatiflerde müdür olarak görev yaptı. 
Acar, son olarak 7 yıldır Marmarabirlik Ge-

nel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmek-
teydi. Marmarabirlik Genel Müdürü İsmail 
Acar’dan boşalan Genel Müdür Yardımcı-
lığına Muhasebe ve Finans Müdürü Meh-
met Ertaş atandı. Ertaş, 2007 yılında Mü-
fettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı 
Marmarabirlik’te bugüne kadar Müfettişlik 
ve Muhasebe Finans Müdür Yardımcılı-
ğı görevlerinde bulunmuştu. Ertaş, son 3 
yıldır Muhasebe ve Finans Müdürü olarak 
görev yapmaktaydı. Ertaş’tan boşalan Mu-
hasebe ve Finans Müdürlüğü’ne ise Müdür 
Yardımcısı İlhan Bayram atandı.

Toplu iş sözleşmesi imzalandı

Marmarabirlik’te görev değişimi

Tahir UYSAL kimdir? Kaç 
yıldır zeytin üreticisisiniz? 
Hangi bölgede üretim yapı-
yorsunuz?
Babam çiftçi, ben çiftçi çocu-
ğuyum. Zeytinin dibinde bü-
yüdük. Yedi kardeşiz. Zeytin 
bizim için olmazsa olmaz. 
Rızkımızı zeytinden aldık. 
Ben okuduysam beni zeytin 
okutmuştur. Küçük yaştan 
beri zeytinin bakımıyla top-
lanmasıyla ilgileniyorum. Bir 
oğlum, bir kızım var. Onlar 
eğitimlerini tamamladıktan 
sonra İstanbul’da yaşama-
yı tercih ettiler. Biz bu işe 
gönül koyduk, emek verdik, 
yatırım yaptık. 15 yıl önce 
Marmarabirlik’te ürün tes-
limatında 5. oldum, bana 
teslimatımdan dolayı şilt 
verdiler. Bugün artık var yılı 
yok yılı belli olmuyor. 

Zeytincilik diğer ürünlere 
göre oldukça meşakkat-
li bir iş. Bu kadar gönül 
vererek yaptığınız zeytin 
üreticiliğinde karşılaştığı-
nız sorunlar nelerdir? 
Zeytin üreticisinin masrafı 
ağırdır. Zeytin kış meyve-
si olduğu için yılın en kısa 
gününde toplanır. Zeytin-
cilik her anlamda zordur; 
masraf olarak mazotundan 
işçisinden ilacından dolayı 
zeytinci zaten çok zorla-
nıyor. Zeytin de her sene 
yapmıyor ki. Tabiata bağlı. 
Elinizdekini ortaya koyu-
yorsunuz, bir sene emek 
veriyorsunuz. Sonra karşı-
lığını alamayabiliyorsunuz. 
Nitekim en son yaşadık, 
dolu yağdı. Ürünler mahvol-
du. Ne yaşanırsa yaşansın 
yine kooperatif, kooperatif, 
kooperatif. Zeytin haline 
gidip bekliyorsun, satamaz-
san kooperatif hazır, koope-
ratife veriyorsun. Kooperatif 
olmazsa ürün elimizde ka-
lacak. Kooperatif üreticinin 
garantisidir.

Zeytine iyi bakmak için te-
mel kurallar nelerdir?
Güzel ayıklanması lazım. 
Zamanında ilaçlanması la-
zım. Sulama düzgün ve 
zamanında olacak. Bilhas-
sa zeytinin olmazsa olmazı 
göztaşıdır. Ziraat Odasının 
bir yayınında okumuştum. 
Göztaşı çiftçinin boncuğu-
dur yazıyordu. Zeytinin üs-
tünden göztaşı eksik olma-
yacak. Bakarsan bağ olur, 
bakmazsak dağ olur. 

Kooperatifler üretici ve 
tüketici açısından ne gibi 
çözümler sunuyor?
Her üründe kooperatifleş-
mek gerektiğini düşünüyo-
rum. Sebzede, meyvede, 
hele de zeytinde. Koope-

ratif olmazsa üretici zeyti-
ni yollara döker. Bunu iddia 
ediyorum. Kooperatif her çift-
çinin vazgeçilmezidir. Ama 
bizim ülkemizde bir araya 
gelip birlik olmak zor, o yüz-
den Marmarabirlik’e sahip 
çıkmalıyız. Bizim koope-
ratifimiz de zor zamanlar 
geçirdi. Eski borçlar silindi, 
yoksa bu kurum da bat-
mıştı. Kooperatifi yaşatmak 
da kolay değil. Kooperatifi 
yöneten kişilerin bu işe ha-
kim olması gerek. Üreticinin 
kooperatifi kollaması lazım, 
kooperatifin de üreticiyi kol-
laması lazım. 

Sizce üretici ortaklarımıza 
düşen görev ve sorumlu-
luklar nelerdir?
Üretici ne olursa olsun koo-
peratife mal vermelidir. Ürü-
nünü kooperatife götüren 
kazanır. Kooperatifler ya-
şarsa üretici de yaşar. Tüc-
car gelecek 230 tane zeytini 
alacak çekilecek, gerisi ne 
olacak? 300-350 tane zey-
tin ne olacak? O zaman 
bütün ürünü kooperatife 
vermek, kooperatifi ayakta 
tutmak lazım. Özellikle de 
geçmişte Marmarabirlik’in 
halini hatırlayanlar bugün 
Birliğin sağladığı imkanların 
değerini daha da iyi bilmeli-
dir. Kooperatif olmazsa her 
üretici zahmet çeker. İyi ki 
bizim zeytin kooperatifimiz 
var. Sorun bakalım üretici-
ye domates, şeftali tarlada 
kalmıyor mu? Kooperati-
fi olmayan ürünler tarlada 
kalmıyor mu? Onun için 
kooperatifimizin yaşaması 
lazım. Eskiden Marmarabir-
lik para veremezken şu an 
peşin ödüyor. Geçmişle kı-
yaslandığında Marmarabir-
lik üreticiye bugün çok gü-
zel imkanlar sunuyor. Bunu 
zaten anlatmaya gerek yok. 
Yeter ki üretici bilinçli olarak 
kooperatifi desteklesin, za-
ten karşılığını alıyor. 

Gelecekte nasıl bir Mar-
marabirlik hayal ediyor-
sunuz?
Son duyumlarıma göre 
Marmarabirlik bir dünya 
markası olmayı hedefliyor. 
İnşallah bu hedefine ula-
şır, dünya markası olur. 
Marmarabirlik’in bugün ol-
duğu gibi dürüst insanlar 
tarafından yönetilmesi ge-
liyor. Yeter ki ortaklarımız 
bir şekilde Marmarabirlik’e 
sahip çıksınlar. Çünkü 
Marmarabirlik’ten ekmek 
yiyen çok büyük bir kit-
le var. Şu anki yönetimi 
olumlu görüyoruz, inşal-
lah böyle gider ve Marma-
rabirlik de bütün gelecek 
hedeflerine ulaşır. 

ÜRETİCİDEN
Tahir UYSAL

“Kooperatif olmazsa üretici 
zeytini yollara döker.”

Toplu iş sözleşmesi, Başkan Hida-
met Asa ve Öz Gıda-İş Sendikası Genel 
Başkan Yardımcısı Emin Sürücü tarafın-

dan imzalanırken, görüşmelerde Marmarabir-
lik Genel Müdürü İsmail Acar, İnsan Kaynakla-
rı Müdürü Aytaç Ünen, Müdür Yardımcısı Esra 

Öztürk, Eski Muhasebe ve Finans Müdürü 
Mehmet Ertaş, Birlik Avukatı Fatma Akar Akın 

ve işyeri sendika temsilcileri ile Öz Gıda-İş 
Sendikası Bursa Şube Başkanı Aytekin 

Kaya da hazır bulundu.
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Marmarabirlik, ürün alım 
ve satışları ile üreticinin 
yanında olduğu kadar, 
yapılan yatırımlarla üre-
ticinin geleceğini de ga-
ranti altına alıyor. Edincik 
Kooperatifi’nde 5 bin ton 
kapasiteli 521 havuzdan 
oluşan depolama tesisinin 
inşaat çalışmalarına geç-
tiğimiz aylarda başlandı. 
2018’de tamamlanması 
planlanan proje yakla-
şık 9 milyon TL bütçe ile 
gerçekleştirilecek. Gemlik 
Kooperatifi’ne yeni depo-

lama tesisi kazandırmak 
için de hazırlıklar devam 
ediyor. Gemlik’te kamyon 
parkı olarak kullanılan 
ve tahliye süreci başlatı-

lan arazi için, alınan imar 
durumu doğrultusunda 
yapılacak 5 bin tonluk 
depolama tesisinin pro-
jelendirme işlemleri sü-

rüyor. Yaklaşık 9 milyon 
TL bütçeli tesisin inşaat 
çalışmalarına 2018 yılının 
bahar aylarında başlan-
ması planlanıyor. Erdek 
Kooperatifi’ne ise 5 bin 
tonluk zeytin depolama 
tesisi yapılması amacıy-
la lisanslı deponun bitişi-
ğinde bulunan parseller 
için plan ve imar çalış-
maları başlatıldı. Mürefte 
Kooperatifi’nde de daha 
önce satın alınan arazile-
re yeni depolama alanları 
yapılması planlanıyor. 

Fethiye Mah. Sanayi Cad. No:317 16140
Nilüfer / BURSA

Tel: 0 224 242 72 00
www.rotabarisci.com.tr

Kooperatiflere yeni depolar kazandırılıyor

İsmail ACAR

Ürün alım fiyatlarıyla üreticinin 
yüzünü güldüren Marmarabir-
lik, ortaklarına gübre ve zirai 
ilaç desteği vermeye devam 
ediyor. Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
zirai ilaç desteğinin yanı sıra 
2010 yılından bu yana her yıl 
üreticiye gübre desteği verdik-
lerini belirterek, “Ürün bedelleri 
ödendikten sonra ortaklarımı-
zın Marmarabirlik’e olan 2 yıl-
lık borçları ertelenmiş, üçüncü 
yıl kredi tahsisatı yapılmıştır. 
2016-2017 iş yılında 26 bin 
561 ortağa 47 milyon TL kredi 
limiti tahsis edilmiştir. Ortakla-
ra yapılan kredi tahsisatında 
en düşük ayni kredi limiti bin 
TL olup, iş yılı sonu itibariyle 

bugüne kadar 9 bin 248 ortak, 
11,6 milyon TL kredi kullan-
mıştır. Özkaynaklarını doğru 
bir şekilde kullanan Marmara-
birlik, gerek ürün bedeli öde-
meleri, gerekse gübre ve zirai 
ilaç destekleri ile üreticinin ya-
nında olmaya devam etmekte-
dir” diye konuştu.

Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hida-

met Asa, İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ile 
Bursa genelindeki zeytin 
ağacı sayısının güncellen-
mesi amacıyla yeni bir ça-
lışma yürüttükleri-
ni söyledi. Asa, 
“Elde edilen 
ilk veriler-
den zeytin-
lik alanla-
rın tahmin 
edi lenden 
daha yük-
sek alanı 
k a p s a d ı ğ ı n ı 
görmekteyiz” dedi.
Başkan Asa, ülke gene-
linde zeytin ağacı varlı-
ğı ve coğrafi dağılımının 
tam olarak bilinmediğini 
vurgulayarak, farklı kay-
naklardan alınan yan-
lış ağaç sayılarının 
ürün alım dönemlerinde 
Marmarabirlik’i ve sektörü 
yanılttığını kaydetti.

ZEYTİNLİKLER 
BEKLENENDEN YÜKSEK
Asa, yaklaşık bir yıldır devam 
eden çalışmanın iki aşama-
dan oluştuğunu belirterek, ilk 
aşamada uydu fotoğrafları ile 
bölgenin tamamını kapsaya-

cak dataların oluşturul-
duğunu bildirdi. Asa, 

“İkinci aşamada 
ise işaretlenen 
alanlarda ağaç 
sayımları ger-
çekleştirilmek-
tedir. Elde edi-

len ilk verilerden 
zeytinlik alanların 

tahmin edilenden 
daha yüksek olduğunu 

görmekteyiz. Buna bağlı ola-
rak ağaç sayısının da fazla 
olması bekleniyor. Bu çalış-
maya faaliyet alanımız olan 
diğer illerde de devam ede-
ceğiz” şeklinde konuştu. Asa, 
çalışmanın devamında verile-
rin hastalık ve zararlıları takip 
etmek amacıyla da kullanıla-
cağını sözlerine ekledi.

Marmarabirlik ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen TÜBİTAK destek-
li “Organik Zeytin Gübresi Projesi” kapsamında ilk organik gübre üretildi.

Marmarabirlik’in Uludağ Üniversitesi işbirli-
ğiyle zeytin ağaçlarının verimini artırmak 

ve üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla 
hayata geçireceği “Organik Zeytin Gübresi 
Projesi” kapsamında ilk organik gübre üretil-
di. TÜBİTAK tarafından onaylanan 680 bin TL 
bütçeli proje, Prof. Dr. Haluk Başar’ın danış-
manlığında yürütülüyor. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hida-
met Asa, “Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
işbirliği ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamın-
da çalışmaların birinci aşaması tamamlanmış 
olup, ilk organik gübre üretilmiştir. Üretilen or-
ganik gübrenin zeytin ağaçları üzerindeki et-
kileri izlenerek, verimi artırmaya yönelik köklü 
çözümler ortaya konacaktır. Amacımız, üretici 
ortaklarımızın organik gübre ihtiyacını en uy-
gun maliyetle karşılamak ve zeytin ağaçların-
da verimi artırarak üretim maliyetlerini düşür-
mektir. Projenin tamamlanmasının ardından 

organik gübre üretim tesisi kurularak seri üre-
time geçilecektir” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 
ORGANİK GÜBRESİ
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Başar ise proje kapsamında Türkiye’nin 
en kaliteli organik gübresini ürettiklerini 
söyledi. Başar, “Zeytin budama atığı ve 
tavuk dışkısından üretilen organik gübre, 
Marmarabirlik’in faaliyet bölgesinden se-
çilecek iki ayrı zeytin bahçesinde değişik 
sulama programları uygulanarak iki yıl sü-
resince denenecektir. Hedefimiz üretici için 
en sağlıklı, en kaliteli organik gübreyi üret-
mek, bu gübreyi en uygun fiyata üreticiye 
sunmak, bu sayede üreticimizin girdi ma-
liyetlerini düşürmek ve Marmarabirlik’e de 
katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, Bakanlar Kurulu’nun “İhra-
catçılara Hususi Damgalı Pasaport Veril-
mesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı” 
kapsamında yeşil pasaport almaya hak 
kazandıklarını açıkladı. Karara göre, son 3 
takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihraca-
tı 1 milyon doların üzerinde olan ihracatçı 
firmaların temsilcilerine, ihracat tutarla-
rına göre değişen sayıda hususi damgalı 
pasaport verilmesine ilişkin karar Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştı. Başkan Asa, “Bu 
düzenlemeden dolayı Sayın Cumhurbaş-
kanımıza, Hükümetimize, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne, Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığımıza, Ekonomi Bakanlığımıza ve 
bu kararın alınmasında katkı koyan tüm 
yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu 
önemli adım, yurtdışı seyahatlerimizde biz-
leri zaman kaybından kurtaracak, ülke ih-

racatının daha da artırılmasına önemli kat-
kılar sağlayacaktır. Bizler de sağlanan bu 
destekle ülkemize daha fazla döviz girdisi 
sağlamak için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Faaliyet alanımızda 
zeytin ağaçları sayılıyorİlk organik gübre üretildi

Yeşil pasaport ihracata katkı sağlayacak

Marmarabirlik, Bursa’daki zeytin ağacı sayısının 
güncellenmesi amacıyla İl Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü ile örnek bir çalışmaya imza atıyor. 

9 bin ortak 11,6 milyon TL kredi kullandı
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Kahraman KOÇER
S.S. 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım Satış 

Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı  

“Birlik olursak...”

S.S. 987 sayılı Mürefte Zeytin Ta-
rım Satış Kooperatifi Tekirdağ ili, 

Şarköy İlçesinin Mürefte beldesinde 
bölge zeytin üreticilerinin bir araya 
gelmesiyle 1986 yılında kurulmuştur. 
Bugün itibariyle 2 bin 245 faal ortağı 
bulunmaktadır. Kooperatifimizin böl-
gede üretilen sofralık siyah zeytinin 
tek alıcısı konumunda olması ve zey-
tinciliğin neredeyse tek geçim kaynağı 
haline gelmesi nedeniyle ortaklarımız 
kooperatifin değerini çok iyi bilmekte 
ve ürettikleri zeytinin tamamına yakı-
nını kooperatiflerine teslim etmektedir. 
Bölgemizde “tüccar” diye tanımladığı-
mız toptan zeytin alıcılığı gelişmemiş-
tir. Ortaklarımızın kooperatife olumlu 
yaklaşımlarında önemli olan etkenlerin 
başında, ürün alımları yanında Birliği-
mizce uygun şartlarla sağlanan ayni 
yardımlar (gübre, zirai ilaç vb.) ve 
kooperatifimizce temin edilen üretim 
girdileri gelmektedir. Diğer yandan, 
kooperatifimizce  zeytin alımı yapılan 
yerlerden şartları uygun olanlara zey-
tin elekleri konulmuştur. Buralarda 
zeytin eleği olmayan veya sağlıklı ele-
ği bulunmayan ortaklarımız ile zeytin 
teslimatları sırasında zeytinleri alım 
memurlarınca kırıklı olduğu belirlenen 
üreticiler zeytinlerini elemektedir. Öte 
yandan, yağlık zeytin konusunda ise 
durum aynı değildir. Bölgemizde tarım 

yapılan alanlarda ekili alanların sula-
namaması nedeniyle üretilen zeytinin 
belirli bir bölümü yağlık olarak değer-
lendirilmek durumunda kalınmaktadır. 
Bölgede üretilen zeytinin yağ verimi-
nin yüksek olması nedeniyle Ayvalık 
ve Edremit bölgelerinden tüccarların 
ve bölgedeki yağhane işletmecilerinin 
de alıcı olması yağlık zeytinde reka-
beti artırmaktadır. Artan bu rekabet 
ortamında ortaklarımız; yağlık zeytin-
lerinin bir kısmını tüccara, bir kısmını 
kooperatifimize teslim etmekte, geri 
kalan kısmını da kendi ihtiyaçları için 
ayırmaktadır. Ayrıca, bazı üreticileri-
miz, yağlık zeytinin kıt olduğu dönem-
lerde de yağlık olarak ayırdıkları zey-
tinleri yağhanelerde kendileri sıktırıp, 
çıkardıkları yağları kendileri peraken-
de olarak satma yoluna gitmektedir. 
Kooperatifimiz 2017-2018 zeytin alım 
döneminde sağlıklı ve düzenli zey-
tin alımı yapma konusunda gerekli 
hazırlıklarını tamamlamıştır. Ortakla-
rımızdan beklentimiz de her zaman 
yaptıkları gibi bu alım döneminde de 
ürettikleri zeytinlerini sofralık ve yağlık 
olarak kooperatifimize teslim ederek 
değerlendirmeleridir. Zeytin hasadının 
tüm kooperatif ve birlik camiamızdaki 
üreticilerimiz için hayırlı, uğurlu ve be-
reketli geçmesini temenni eder; işlerin-
de kolaylıklar ve başarılar dileriz. 

Ziraat Köşesi

Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT

Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü

Sofralık siyah zeytin 
işleme teknolojisi

Sofralık Zeytin, “zeytin ağacı (Olea europaea L. spp. sa-
tiva) meyvelerinin tekniğine uygun olarak acılığı giderilip, 
laktik asit fermentasyonuna tabi tutularak veya tutulmaya-
rak gerektiğinde laktik asit ve/veya diğer katkı maddeleri 
ilave edilen, pastörizasyon veya sterilizasyon işlemine tabi 
tutularak veya tutulmadan elde edilen mamüldür” şeklinde 
tanımlanmaktadır.
Sofralık zeytin her çeşit zeytinden yapılabilmektedir. Ancak 
eti fazla, çekirdeği küçük ve kabuğu ince olan zeytinlerden 
daha kaliteli ürün elde edilmektedir. Zeytinin doğrudan ye-
nilebilir nitelikte olmamasının en önemli nedeni, bünyesin-
de bulunan acılık unsuru bileşiklerdir. Bu bileşikler arasında 
büyük pay sahibi olan oleuropein, meyvenin olgunlaşması 
sırasında dönüşüme uğrayan fenolik yapıda bir bileşiktir. 

ÖNCE BOYLARINA GÖRE AYRILIR
Zeytin işleme yöntemleri bu acılık unsuru bileşiklerin bün-
yeden uzaklaştırılması için geliştirilmiştir. Siyah zeytinle-
rin tatlandırılmasında farklı metotlar bulunmakla birlikte 
hasattan tatlandırmaya kadar olan işlemler aynıdır: hasat, 
taşıma, yıkama, ayıklama ve boylama, fermentasyon. İş-
lenecek zeytinler boylarına göre sınıflandırıldıktan sonra 
yıkama tanklarına alınarak 2–3 gün kadar su içerisinde 
bekletilmektedirler. Kullanılan su belirli aralıklarla değiştiril-
mekte, meyvelerin temizlenmesi ve bir miktar oleuropeinin 
hidrolize edilmesi sağlanmaktadır. Yıkama işlemi zeytin-
lerde yumuşamaya neden olabildiği için kullanılacak suya 
yüzde 2 oranında tuz katılması gerektiği belirtilmektedir.

GEMLİK YÖNTEMİ
Ülkemizde en yaygın işleme yöntemi “Gemlik Yöntemi” adı 
ile bilinen ve hasat edilen zeytinlerin yüzde 10-15’lik sala-
murada 9 ay ya da daha fazla süre fermentasyona bırakıla-
rak, acılığın giderilip olgunlaştırılmasına dayanan yöntem-
dir. Salamuradaki tuz ile zeytin tanesi arasındaki madde 
alışverişi sonucu acılık bileşenleri çözünerek salamuraya 
geçerken zeytin bünyesine tuz almaktadır. Bu yöntem or-
tamdaki NaCl konsantrasyonundan dolayı diğer yöntemlere 
göre daha az kimyasal uygulama içermesi ve tamamen ol-
gunlaşmış meyvelerin kullanılması ile üreticilerin daha faz-
la kar etmesi nedeniyle tercih edilmektedir.
Siyah zeytinin sofralık olarak işlenmesinde fermentasyon 
süresinin kısaltılması amacıyla alkali ile muamele, yüksek 
sıcaklıklarda fermentasyon, ortama oksijen verilmesi, en-
zim uygulamaları gibi çeşitli çalışmalar da yapılmıştır. 

SELE YÖNTEMİ
“Sele Yöntemi”, Türkiye ve Yunanistan gibi ülkelerde yağ-
lı ve kuru olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Hasat 
edilen olgun zeytinler yıkandıktan sonra sele, sepet ya da 
tahta sandıklar içerisine 100 kg zeytine 15 kg iri tuzlardan 
olmak üzere bir kat tuz, bir kat zeytin şeklinde istiflenmek-
tedir. Kabın ağzı uygun bir bezle kapatılıp birkaç günde bir, 
ters-yüz, sağ-sol yapılarak tanelerin tuzla iyice temas et-
mesi sağlanmaktadır. Taneler tuzun etkisiyle sularını kay-
betmekte ve 3-4 haftada yeme olgunluğuna ulaşmaktadır. 
“Salamuraya Hava Verilmesi” ile de zeytindeki acılık mad-
desi parçalanabilmektedir. Bu yöntemde ortamdaki oksijen 
miktarı artırılmakta, havalı ortamda gelişen mikroorganiz-
maların salgıladığı enzimler ile oleuropein degrade olmak-
ta, 3-4 ay gibi kısa zamanda tatlanmakta, zeytinlerin rengi 
daha siyah ve dokusu daha sert olmaktadır.


