
Başkan Asa, 1 Kasım 2016 ve 31 
Ekim 2017 iş yılının ilk 6 ayında yak-
laşık 15 bin 500 ton ürün satışı ve 
185 milyon TL’lik ciroya ulaştıklarını 
söyledi. Asa, “2017 yılında hedefi -
miz havuzdan ürün alımlarıyla bir-
likte en az 35 bin ton ürün satmak 
ve 400 milyon TL ciroya ulaşmaktır” 
dedi.

2016-2017 kampanya döneminde 
31 bin 500 ton ürün alımı gerçek-
leştiren Marmarabirlik, kalan ürün 
bedellerini, 29 Aralık’ta kampanya 
devam ederken ödedi. Marmarabir-
lik, böylece ortaklarına toplam 137,5 
milyon TL tutarında ödemeyi kam-
panya bitmeden yaparak tarihinde 
bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu. 
Başkan Asa, “Marmarabirlik’in öz 
kaynaklarıyla ürün bedellerini kam-
panya süresi içinde ödemesi, or-
taklarımızın geleceği açısından çok 
önemlidir” diye konuştu.

Marmarabirlik’in 2015-2016 
Olağan Mali Genel Kurulu, 

Başköy Tesisleri’ndeki toplan-
tı salonunda gerçekleştirildi. Er-
gün Sürücü’nün divan başkanı, 
Ali Yıldız’ın Başkan Vekili, Meh-
met Özçakır, Kahraman Koçer 
ve Remzi Bayram’ın divan üyesi 
seçildiği Genel Kurul’da birlik be-
raberlik mesajları verildi. 8 koo-
peratiften 286 Birlik temsilcisinin 
katıldığı Genel Kurul’da, tüm 
maddeler oy birliği ile kabul edi-
lirken, Marmarabirlik’in ve üreti-

cinin geleceği için önemli kararlar 
alındı. Genel Kurul’da, üretici or-
taklara 1 Haziran’dan itibaren top-
lam 17 milyon TL kar payı dağıtıl-
masına ilişkin madde, delegelerin 

oy birliğiyle kabul edildi. Başkan 
Asa, “Marmarabirlik ilk defa ken-
di öz kaynaklarıyla kar payı dağı-
tacaktır. Görev başına geldiğimiz 
günden bu yana ortağının yanında 

olan Marmarabirlik Yönetim Ku-
rulumuzun aldığı karar doğrultu-
sunda, Genel Kurulun onayı ile 
birlikte, 1 Haziran’dan itibaren or-
taklarımıza toplam 17 milyon TL 
kar payı dağıtılacaktır. Koopera-
tifl erimize ve ortaklarımıza hayırlı 
uğurlu olsun” dedi. 2’DE

5’TE

5’TE

2’DE

Ihracatta hedef yeni pazarlar
2016 yılında 6 bin 190 ton ihracat-
la rekor kıran Marmarabirlik, 2017 
yılını “ihracat yılı” ilan etti. Marma-
rabirlik ilk çeyrekte yapılan ürün 
satışıyla bir önceki yılın rakamla-
rını geride bıraktı. 
İlk 3 ayda bin 235 ton ürün satı-

şı ile bir önceki yıla göre yüzde 8 
artış kaydeden Marmarabirlik’in, 4 
kez gelen şampiyonluğun ardın-
dan bu yıl da ihracat şampiyonu 
olması bekleniyor. Marmarabirlik, 
önümüzdeki süreçte Ortadoğu, 
Arap Yarımadası ve Uzakdoğu’yu 

hedef pazar olarak belir-
ledi. Köln’deki şubesini 
güçlendirmek amacıyla 
Almanya’da üretim ve 
depolama tesisi kurma-
ya hazırlanan Marma-
rabirlik, Rusya’da ise 
bölgenin en güçlü lojistik 
şirketlerinden biri ile an-
laşma yaptı. Hedef önü-
müzdeki yıllarda ihracat-
ta 30 milyon dolarlara 
ulaşmak. 3’TE

Kampanya bitmeden 
ürün bedelleri ödendi

15 bin 500 ton 
ürün sattık

7’DE

Üretici ortaklarına gübre ve zirai ilaç 
desteğini sürdüren Marmarabirlik, 
geçtiğimiz yıl kilogram başına 0,50 
kuruş olarak verilen gübre ve ilaç kre-
di desteğini 1 liraya çıkardı. En düşük 
ayni kredi limitini bin TL’ye çıkaran 
Marmarabirlik, ortaklarına toplam 47 
milyon TL tutarında kredi limiti tahsis 
etti. 7’DE

KreKredidi
limitlerilimitleri
iki iki katınkatına çıktıa çıktı

5’TE

Sektörde ilk: KatlaSektörde ilk: Katla
 yagla yagla

Marmarabirlik, 
sektörde ilk kez 
üretilen katla yağ-

la ambalajı ile zey-
tinyağı sosu üretimine 

başladı.Yeni ürünler, önü-
müzdeki günlerde piya-
saya sunulacak.

MudanMudanya’yaya’ya
40 yıl s40 yıl sonra onra 
yeni deyeni depopo

Mudanya Kooperatifi ’nin Yörük Ali 
Köyü’nde yaklaşık 13 milyon TL’ye 
mal olan 7 bin ton kapasiteli yeni 
depolama tesisleri faaliyete geçti.

Marmarabirlik kamyon filosunu yeniledi Birinin umudu digerinin mutlulugu oldu
Marmarabirlik, kooperatifl eri tarafından 
kullanılmak üzere araç fi losuna 7 yeni 
kamyon ekledi. Kooperatifl ere devredile-
cek olan kamyonlar, ürün alım kampan-
yasında ürünlerin taşınması amacıyla 
kullanılacak. Yeni araçlar, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu tarafından uğurlandı.

Marmarabirlik, “Birinin Umudu Diğerinin 
Mutluluğu” adlı proje kapsamında, LÖ-
SEV annelerinin umutla hazırladığı he-
diyelerle huzurevi sakinlerinin Anneler 
Günü’nü kutladı. Asa, “Annelerimiz bizim 
en değerli varlıklarımızdır. Annelerimiz 
için ne yapsak az” dedi. 
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Marmarabirlik’in Olağan Mali 
Genel Kurulu’nda kar payı 

dağıtılmasına ilişkin madde, de-
legelerin büyük coşkusuyla kabul 
edildi. Marmarabirlik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hidamet Asa, açılış 
konuşmasında, Marmarabirlik’in 
ekip çalışmasıyla her geçen yıl 
büyüyen güçlü bir kurum haline 
geldiğini belirterek, “Yönetim Ku-
rulu olarak Marmarabirlik’i daha 
iyi yerlere taşıyabilmek adına 
başarılarımızla yetinmiyoruz. 
Üreticilerimizin emeğinin karşı-
lığını alabilmesi için kendimize 
daha büyük hedefl er belirliyoruz. 
Mevlana’nın söylediği gibi, ‘Dün 
dünde kaldı cancağızım, bugün 
yeni şeyler söylememiz lazım” 
diye konuştu. Başkan Asa, gö-
reve geldikleri günden bu yana 
Marmarabirlik’in üretim maliyet-
lerini düşürmek, depolama ka-
pasitesini artırmak ve daha fazla 
ürün alabilmek amacıyla toplam 
60 milyon TL yatırım yaptıklarını 
kaydetti. 

ÖZ KAYNAKLARIYLA
DAĞITACAK
Yeni yatırımlarla satışların yüzde 
70 artırıldığına işaret eden Asa, 
şöyle konuştu: “Şimdi sıra or-
taklarımıza kar payı dağıtımına 
gelmiştir. Marmarabirlik ilk defa 
kendi öz kaynaklarıyla kar payı 

dağıtacaktır. 2010 yılında çizdi-
ğimiz projeksiyon çerçevesinde 
karlı bir yapıya kavuşan Marma-
rabirlik, kar payı dağıtarak ortak-
larına desteğini sürdürmektedir. 
Görev başına geldiğimiz günden 

bu yana ortağının yanında olan 
Marmarabirlik Yönetim Kuru-
lumuzun aldığı karar doğrultu-
sunda, Genel Kurulun onayı ile 
birlikte, 1 Haziran’dan itibaren 
ortaklarımıza toplam 17 milyon 
TL kar payı dağıtılacaktır. Koo-
peratifl erimize ve ortaklarımıza 
hayırlı uğurlu olsun.”

HUZUR İÇİN TEŞEKKÜR
Başkan Asa, Marmarabirlik’in 8 
kooperatifi  ve aktif 30 bin orta-
ğıyla güçlü bir üretici kuruluşu 
olduğunu belirterek, “Hepimize 
düşen görev Marmarabirlik’e sa-
hip çıkmaktır. Her koşulda üreti-
cinin teminatı olan Marmarabir-
lik, çocuklarımıza bırakacağımız 
en değerli mirastır” ifadelerini 
kullandı. Asa, kapanış konuşma-
sında ise Genel Kurul’un birlik, 
beraberlik ve huzur içinde geçti-
ğini belirterek, başta Birlik Yöne-
tim Kurulu Üyeleri olmak üzere, 
kooperatif başkan ve yöneticileri-
ne, delege ve Birlik çalışanlarına 
katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlı-
ğı Müsteşar Yardımcısı Sezai 
Uçarmak, Kooperatifçilik Genel 
Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, 
Tarım Satış Kooperatifl eri Daire 
Başkanı Seçkin Cenkış ve bera-
berindeki heyet, Marmarabirlik’e 
inceleme ve çalışma ziyaretin-
de bulundu. Uçarmak ziyarette, 
Marmarabirlik’in örnek bir yöne-
tim anlayışıyla katma değer yara-
tan önemli bir ticari kuruluş haline 
geldiğini söyledi. “Marmarabirlik’i 
gıpta ile takip ediyoruz” diyen 
Uçarmak, “Marmarabirlik, hedefi  
olan bir yönetim olduğunda, pa-
rametrelerin düzeldiğini gösteren 
iyi bir örnektir. Üzerine katma de-

ğer konulduğunda birlikler üreti-
ciye çok önemli kazanımlar sağ-
lamaktadır. Kaldı ki Türkiye’de 
belli sayıda birlik var. Birkaçı 
tasfi ye olmuş durumda. Günü-
müzde bu sistemin hem üreticiyi 
yormadan hem normal bir ticari 
ünite olarak varlığını sürdürmesi 
gerekiyor” diye konuştu.

TURQUALITY İÇİN
DESTEK VERECEĞİZ
Sadece iç piyasada faaliyet gös-
termenin uzun vadeli kazanımlar 
için yeterli olmayacağını belir-
ten Uçarmak, “Marmarabirlik’in 
2016 yılında gerçekleştirdiği 23 
milyon dolar ihracat çok önem-
lidir. Birliklerin ve kooperatifl erin 

de ihracat teşviklerinden fayda-
lanması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Bu amaçla birliklerin ve ko-
operatifl erin Turquality Destek 
Programı kapsamına alınması 
için gereken desteği vereceğiz. 
Ekonomi Bakanlığı ile görüşelim 
ve bu konunun birlikte takipçisi 
olalım” dedi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa da Eko-
nomi Bakanlığı’na konuyla ilgili 
müracaatta bulunduklarını be-
lirterek, destek alınması halinde 
yurtdışında yapılacak reklam ve 
tanıtım faaliyetleriyle Marmara-
birlik markasının daha da değer-
leneceğini söyledi.

Kampanya döneminde 31 bin 500 ton 
ürün alımı gerçekleştiren Marmarabir-

lik, ürün bedellerinin tamamını 29 Aralık’ta 
kampanya devam ederken tek kalemde 
ödedi. Marmarabirlik, böylece ortaklarına 
toplam 137,5 milyon TL ödeme yaptı.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet Asa, 2016-2017 ürün alım kampan-
yasının başladığı 22 Ekim’den itibaren top-
lam 137,5 milyon TL karşılığında 31 bin 500 
ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Bu bedelin tamamının hasat devam eder-
ken 29 Aralık’ta ödendiğini anımsatan Asa, 
bunun Marmarabirlik tarihinde bir ilk oldu-
ğunu kaydetti. 
Başkan Asa, “Marmarabirlik’in kendi öz kay-
naklarıyla ürün bedellerini kampanya süresi 
içinde ödemesi, Marmarabirlik’in geleceği 
ve ortaklarımız açısından çok önemlidir. Bu 
başarı tablosu, Marmarabirlik’in son 7 yıldır 
gerçekleştirdiği tüm değişim, dönüşüm ve 
planlı büyüme faaliyetlerinin meyvelerini al-
dığımızı göstermektedir” diye konuştu.

2017’DE HEDEF EN AZ 50 BİN TON
Asa, 2017-2018 kampanya döneminin ha-
zırlıklarına da şimdiden başladıklarını bil-
direrek, “Marmarabirlik olarak önümüzdeki 
kampanya döneminde öncelikli hedefi miz, 
ortalama 250 milyon TL alım bütçesiyle en 
az 50 bin ton ürün almak, bunun yanında 
200 milyon TL nakitle kampanya dönemine 
girmektir” dedi.

Ödeme 1 Haziran’da

Ödeme 1 Haziran’da

Birlik beraberlik kar payı getirdi

Marmarabirlik’in Mali Genel Kurulu’nda, üretici ortaklara toplam 17 milyon TL 
kar payı dağıtılmasına onay çıktı. Ödemeler 1 Haziran’dan itibaren yapılacak.

Marmarabirlik 
örnek kurulus
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Uçar-
mak, “Marmarabirlik’in 2016 
yılında gerçekleştirdiği 23 mil-
yon dolar ihracat çok önemli-
dir. Marmarabirlik’i gıpta ile 
takip ediyoruz” dedi.

Marmarabirlik Akademi
faaliyete basladı
Sektöründe bir ilki daha gerçekleştiren Mar-
marabirlik, Marmarabirlik Akademi’yi hayata 
geçirerek, birikim ve deneyimini başta ça-
lışanları olmak üzere, iş ortakları ve satış 
noktalarının çalışanları ile paylaşıyor.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet Asa, “Sofralık zeytin sektöründe 60 
yılı aşkın bir deneyime sahip olan Marma-
rabirlik, çalışanların eğitimine büyük önem 
vermektedir. Eğitimlerin tüm katılımcıların 
gelişimine büyük katkı sağlayacağı inancıy-
la Marmarabirlik Akademi’nin sektörümüz 
ve çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi. Hazırlıkları devam eden Marma-
rabirlik Akademi web sitesinde, çalışanlara 
yönelik olarak “Sofralık Zeytin Satış Eğitimi 
Sertifi kası” ve “Sofralık Zeytin Tadım Eğitimi 
Sertifi kası” programları yer alacak. Marma-
rabirlik Akademi’ye www.marmarabirlikaka-
demi.com adlı adresten ulaşılabiliyor.

Ürün alındıÜrün alındı
para pesin ödendipara pesin ödendi
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Sektörün ihracat şampiyonu Mar-
marabirlik, Almanya’da gerçekle-

şen yurtdışı bayi toplantısında 2017 
yılı ihracat hedefl erini belirledi. Mar-
marabirlik Yönetim Kurulu Başka-
nı Hidamet Asa, 2016 yılında 6 bin 
190 ton ihracat gerçekleştirdiklerini 
belirterek, “2017 yılını ise Marma-
rabirlik için ‘ihracat yılı’ ilan ettik ve 
yönümüzü ihracata çevirdik. 2017 
yılının ilk çeyreğinde bin 235 ton ih-
racat gerçekleştiren Marmarabirlik, 
bu rakamla ihracatını bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 8 artırdı. 
Önümüzdeki süreçte Ortadoğu, Arap 
Yarımadası ve Uzakdoğu’yu hedef 
pazar olarak belirledik. Hedefi miz, 
önümüzdeki yıllarda Marmarabirlik’in 
ihracatını 30 milyon dolarlara taşıya-

rak, aktif 30 bin ortağımıza ve ülke-
mize daha fazla kazanç sağlamaktır” 
diye konuştu.

KÖLN’E ÜS KURULACAK
Asa, Marmarabirlik’in Almanya 
Köln’deki şubesini güçlendirmek 
amacıyla AB hibe fonları ile bir üre-
tim ve depolama tesisi kurmayı plan-
ladıklarını bildirdi. Asa, “Böylece Av-
rupa’daki marketlerde ürünlerimizin 
bulunurluğu ve ürün çeşitliliğimiz ar-
tarken, yurtdışı satışlarımız da katla-
narak artacaktır” dedi.
Başkan Asa, Rusya’da ürün satışla-
rını artırmak amacıyla bölgenin en 
güçlü lojistik şirketlerinden biri olan 
RTL Grup ile Marmarabirlik ürünleri-
nin satışı ve dağıtımı ile ilgili yeni bir 
anlaşma yaptıklarını da söyledi. 

Suudi Arabistan’ın Bin Dawood 
Marketler zinciri Yönetim Kuru-
lu Üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, 
Marmarabirlik’i ziyaret ederek, önü-
müzdeki süreçte işbirliği yapacakları-
nı söyledi. Marmarabirlik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel 

Müdür İbrahim Minareci tarafın-
dan karşılanan Bin Dawood ve 
beraberindeki heyet, Entegre 
Tesisleri gezerek, üretim alan-
larında incelemelerde bulundu. 
Dawood, tüm ürünler ve üretim 
süreçleri ile yakından ilgilenir-
ken, Marmarabirlik’in ürün ve 
ambalaj çeşitleri hakkında tek 
tek bilgi aldı. Dawood, “Mar-
marabirlik ürünlerini beğendik. 
Marmarabirlik ile çalışmak iste-

riz. Bize belgeleri ile birlikte tüm ürün 
çeşitlerinizden gönderin. Sipariş ver-
diğimizde büyük miktarlarda alım yap-
mayı planlıyoruz” dedi. Başkan Asa 
ise istedikleri ürünü Suudi Arabistan’a 
gönderebileceklerini söyledi.

2016 yılını olumsuz iklim koşulları, hastalık ve zararlılar, 15 Tem-
muz darbe girişimi ve terör saldırıları gibi birçok olumsuzlukla 

geride bıraktık. 2016-2017 ürün alım kampanyasına piyasalarda 
güvensizlik ve belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde, 22 Ekim’de 
başlandı. Ürün alım fi yatları, tavan fi yat 8,30 TL, taban fi yat 3 TL 
ve yağlık fi yatı da 2,25 TL olarak açıklandı. 
Fiyatları belirlerken amacımız, temkinli davranarak geçtiği-
miz yılın fi yatlarını muhafaza etmek, üreticiyi mağdur etmeden 
Marmarabirlik’i korumak ve zarar ettirmemekti. 2016-2017 kam-
panya döneminde toplam 31 bin 500 ton ürün alınmış, ürün bede-
li olan 137,5 milyon TL’nin tamamı, hasat devam ederken aralık 
ayında ortaklarımıza ödenmiştir. Bu da Marmarabirlik’te bir ilktir. 
Bunun yanı sıra ortaklarımızın 2 yıl üst üste borçları ertelenmiş, 
üçüncü yıl kredi tahsisatı yapılmıştır. Geçtiğimiz yıl 0,50 kuruş 
olan kilogram başına destek 1 TL’ye çıkarılarak, düzenli ürün tes-
limatı yapan ortaklarımızın gübre ve zirai ilaç limitleri yüzde 100 
artırılmıştır. 
2016 yılında bütün olumsuzluklara rağmen 34 bin ton ürün satışı 
gerçekleşmiş, 373 milyon TL net ciro elde edilmiştir. 2016 yılında 
6 bin 190 ton ihracatla Marmarabirlik tarihinde bir ilk daha yaşan-
mıştır. 4 yıl üst üste ihracat birincisi olan Marmarabirlik’in bu yıl da 
ihracat şampiyonu olması beklenmektedir. 
Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan’ın Bin Dawood Marketler 
zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood’u ağır-
ladık. Hedef pazarlarımız arasında yer alan Suudi Arabistan’ın 
ünlü marketler zinciri Bin Dawood, tüm ürünlerimiz ve üretim sü-
reçlerimiz ile yakından ilgilenerek Marmarabirlik ile çalışmak is-
tediklerini belirttiler. Önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’a da 
ürün çeşitlerimizi göndereceğiz. Hedefi miz önümüzdeki yıllarda 
Marmarabirlik’in ihracatını 30 milyon dolarlara çıkarmaktır. 

Değerli Ortaklarımız,
Marmarabirlik, bu yıl ilk kez öz kaynaklarıyla kar payı dağıtacak-
tır. Marmarabirlik Yönetim Kurulu ve 22 Nisan’da yapılan Genel 
Kurul’da alınan karar doğrultusunda, ortaklarımıza toplam 17 mil-
yon TL kar payı dağıtılacaktır. Kooperatifl erimize ve ortaklarımıza 
hayırlı uğurlu olsun.
Tüketici talepleri ve artan satışlar sebebiyle bugünlerde üretici ha-
vuzundan Marmarabirlik’in kalite standartlarına uygun olarak ürün 
alımı yapılmaya başlanmıştır. Yapılan alımlardan ortaklarımızın 
memnun olduğu görülmektedir. Amacımız, Marmarabirlik’in satış 
hedefl erini daha da yukarıya taşıyarak, siz değerli ortaklarımızın 
emeğini kazanca dönüştürmek ve 2017 yılında en az 35 bin ton 
ürün satışı yaparak 400 milyon TL ciroya ulaşmaktır. 
2017-2018 kampanya döneminin hazırlıklarına da şimdiden baş-
lamış bulunmaktayız. Marmarabirlik olarak önümüzdeki kampan-
ya döneminde öncelikli hedefi miz, ortalama 250 milyon TL alım 
bütçesiyle en az 50 bin ton ürün almak, bunun yanında 200 mil-
yon TL nakitle kampanya dönemine girmektir. 

Kıymetli Ortaklarımız,
Sizlere Marmarabirlik’in gelecekteki projelerinden bahsetmek is-
tiyorum. Almanya Köln’de bulunan şubemizi güçlendirmek ama-
cıyla üretim ve depolama tesisi kurmayı planlamaktayız. Böylece 
ürünlerimizi Avrupa ülkelerine kısa zamanda ulaştırmak adına 
yeni bir yatırım daha hayata geçirilecek ve Marmarabirlik’in Avru-
pa’daki satışları katlanarak artacaktır.
Ayrıca IPA Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Bilim, Sa-
nayi, Teknoloji Bakanlığı ve AB işbirliğiyle hibe destek programına 
başvuru yapılacaktır. Belirlenecek bölgelerde lisanslı depo kura-
rak yeni yatırımlar yapmayı ve Marmarabirlik’in gelecek 10 yılı-
nı planlamayı hedefl emekteyiz. Bunun yanında Marmarabirlik’in, 
Ekonomi Bakanlığı’nın Turquality Marka Destek Programı kapsa-
mına alınması için Bakanlık’a müracaatımızı yapmış bulunmak-
tayız. Alınacak destekle birlikte, yurtdışında yapılacak reklam ve 
tanıtım faaliyetleriyle Marmarabirlik markası daha da değerlene-
cektir.
Marmarabirlik, 8 kooperatifi  ve aktif 30 bin ortağıyla güçlü bir üre-
tici kuruluşudur. Marmarabirlik, bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da her koşulda üreticinin yanında olacaktır. Hepimize düşen 
görev Marmarabirlik’e sahip çıkmaktır. Üreticinin teminatı olan 
Marmarabirlik, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır.

2017 yılının bütün olumsuzlukların unutulduğu, kazançlı ve bere-
ketli bir yıl olmasını temenni eder, saygılar sunarım.

2017 yılını “ihracat yılı” ilan eden Marmarabirlik, ilk çeyrekte bin 
235 ton ürün satışı ile ihracatını önceki yıla göre yüzde 8 artırdı.

2017 ihracat yılı olacak 

Bin Dawood’dan Marmarabirlik’e yesil ısık

Dünya fuarlarında Marmarabirlik rüzgarı
Marmarabirlik, hedef pazarlara 
ulaşmak amacıyla dünyanın en 
büyük gıda fuarlarına katılarak 
ürün çeşitlerini tanıtıyor. Bu kap-
samda Moskova Prodexpo 2017 
Fuarı’na katılan Marmarabirlik, 
kuru sele ve az tuzlu ürünleriyle 
fark yarattı. 

Ortadoğu’ya açılan en önemli kapılar-
dan biri olan Dubai Gulfood Fuarı’na 
da stantlı katılım sağlayan Marmara-
birlik, bu fuarda 133 fi rma ile görüşme 
yaptı. Marmarabirlik, ürünlerini Uzak-
doğu pazarı ile buluşturabilmek ama-
cıyla dünyanın en büyük pazarı olan 
Çin’de düzenlenen Sial Gıda Fuarı’na 
da stantlı katılım sağladı. Fuarda, Mar-
marabirlik ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Hidamet ASA

Değerli
Marmarabirlik Ailesi,
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Elbirlik Gıda
Sahibi
Musa Soylu

Marmarabirlik ile ilk 
tanışmamız 1991 
yılına dayanıyor. 
1992’de Anka-
ra bayiliğini aldık. 

Başköy’deki Entegre Tesislerin açılışına 
Marmarabirlik bayisi olarak katılmıştık. 
Tam 25 yıldır Marmarabirlik ile birlikte 
aile olarak yolumuza devam ediyoruz. 
Marmarabirlik’i diğer markalardan ayıran 
en önemli özelliği güvenilirliği. Sattığımız 
ürünün tüketici nezdinde güven kazan-
ması bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Mar-
marabirlik zor zamanlarda bile her zaman 
yanımızda oldu. Geçen 25 yılda Marma-
rabirlik ile beraber büyüdük. Bundan son-
ra da birlikte büyüyerek iş ortaklığımızı 
devam ettirmek istiyoruz.

Kocamanlar
Gıda Sahibi
İsmail Kocaman

Marmarabirlik bayi-
liği için ilk başvuru-
muzu 8 yıl önce yap-
mıştık. Başvurumuz 
tekrar gündeme gel-

di ve mart ayında sonuçlandı. Siirt’te 30 
yıldır zeytin sektöründe çeşitli fi rmalarla 
çalışıyorduk. Marmarabirlik’te yılın 365 
günü aynı ürünü, aynı kalite ve aynı am-
balajda bulabiliyoruz. Bu yüzden Mar-
marabirlik ile çalışıyoruz. Bize verilen 
hedefi  iki katına çıkarmayı hedefl iyoruz. 
Marmarabirlik doğru bayiyi buldu, biz de 
doğru fi rmayı bulduk. Marmarabirlik ai-
lesinin bir üyesi olmaktan gurur duyuyo-
ruz. Bayilik almamızda emeği geçen Yö-
netim Kurulu Başkanımız Hidamet Asa 
ve Satış Müdürümüz Tuncay Kural’a 
teşekkür ederiz.

Geçtiğimiz nisan ayında Olağan Mali Genel Kurulumuzu, 
Marmarabirlik’in 63 yıllık geleneğine ve kurumsallığına yakı-

şır bir şekilde gerçekleştirdik. 286 delegemizin tüm gündem mad-
delerini oybirliği ile onayladığı Genel Kurulumuzda bu yıl başta 
kar payı dağıtımı olmak üzere kooperatifçilik ruhunu canlandıra-
cak çok önemli kararlar alındı. Genel Kurulumuzun üretici ortakla-
rımız için hayırlı olmasını diliyorum. 
Son yıllarda ürün satışlarını artıran Birliğimiz, 2016 yılında ürün 
arzında yaşanan sıkıntılara rağmen 34 bin ton ürün satışı gerçek-
leştirmiştir. Marmarabirlik olarak ihracatımızı da her geçen gün 
daha iyi noktalara taşımaktayız. Önümüzdeki süreçte yurtdışı sa-
tışlarımızı artırmak amacıyla farklı yol haritaları belirledik. 
Yurtdışında daha önce olmadığımız pazarlarda yer alabilmek 
amacıyla hedefl ediğimiz bölgelerdeki fuarları değerlendirip, 
ürünlerimizin bu yeni pazarlarda var olması için çalışacağız. Bu 
kapsamda özellikle Ortadoğu ve Arap Yarımadasında 2017 yı-
lında önemli işbirlikleri yapmayı arzu ediyoruz. Bunun yanında 
Uzakdoğu’da Hindistan pazarıyla yakından ilgileniyoruz. 
Bunun yanında Rusya’da bölgenin en güçlü lojistik şirketlerinden 
biri olan RTL Grup ile Marmarabirlik ürünlerinin satışı ve dağıtımı 
için yeni bir anlaşma yaptık. Anlaşmayla birlikte Gemlik tipi ürün-
lerimizi hedef pazarımız olan bu büyük coğrafyayla buluşturmuş 
olacağız.
Ayrıca hedef pazarlara ulaşmak amacıyla dünyanın en büyük 
gıda fuarlarına da katılan Marmarabirlik, bu kapsamda Moskova 
Prodexpo 2017 Fuarı’nda yer alarak kuru sele ve az tuzlu ürünle-
riyle ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 
Ortadoğu’ya açılan en önemli kapılardan biri olan Dubai Gulfood 
Fuarı’na da stantlı katılım sağlayan Birliğimiz, dünyanın en önemli 
ikinci fuarında toplam 133 fi rma ile görüşme yaptı, fuarda alınan 
siparişlerin gönderimine başlandı. Bölgenin en önemli peraken-
decisi olan Carrefour ile de temasa geçilerek, ürünlerin rafa gir-
mesi için gerekli görüşmeler yapıldı. 

Değerli Ortaklarımız,
Yurtiçi ve yurtdışı satışlarını her geçen gün artıran Marmarabirlik, 
karlı bir yapıya kavuşmasıyla birlikte ortaklarına kar payı dağı-
tacak konuma ulaşmıştır. 2007 yılında alınan Destekleme ve Fi-
yat İstikrar Fonu (DFİF) kredi borcu nedeniyle geçmişte kar payı 
dağıtımı yapılamamaktaydı. Dolayısıyla Marmarabirlik’in vadesi 
geçmiş borcu bulunduğundan kar payı dağıtılması mümkün de-
ğildi. Yapılan kanun değişikliği ile 2013 yılı ağustos ayında borcu-
muz 15 yıl taksitlendirilmiş ve 2014 yılında yeni Anasözleşmenin 
yürürlüğe girmesiyle birlikte kar payı dağıtımına ilişkin engel orta-
dan kalkmıştır. 
Yeni Anasözleşmenin 8 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girmesin-
den sonra faaliyet içi kar, tesis ve çeşitli yatırımların yapılmasında 
kullanılmak üzere fonlara aktarılmıştır. Faaliyet dışı kar ise Ana-
sözleşme gereği beş yıl hesaplarda bekletilmek zorundadır. 
Marmarabirlik tarafından, bu süreçte elde edilen karlılık ile yeni 
depo ve tesisler inşa edilmiş, Entegre Tesislerimizde kapasite ar-
tırılmış, ortaklarımızdan ürün alım kapasitesi iyileştirilmiş ve kota 
uygulaması uzun süredir Birliğimizin gündeminden çıkarılmıştır.
Ortaklarının her zaman yanında olan Marmarabirlik, kabuğuna 
sığmayan, sadece 81 ilde değil, dünyanın farklı coğrafyalarında 
da bilinen bir marka haline gelmiştir. Bundan 63 yıl önce bir grup 
zeytin üreticisinin bir araya gelerek oluşturduğu Marmarabirlik, 
günümüzde sınırları çoktan aşmış, dünyayı keşfe çıkmıştır. 
Üretici ortaklarımızın kazancını sürdürülebilir kılmanın yolu, iç pi-
yasa dinamiklerine bağımlı kalmadan, dünyaya açılmaktan geçer. 
Günümüzde tüketiciler ürünün nerede üretildiğinden çok sağlıklı, 
doğal ve güvenilir olmasıyla ilgilenmektedir. Bizler bu sorumluluk 
bilinciyle hareket ederek 8 kooperatifi miz ve aktif 30 bin ortağı-
mızdan aldığımız güçle karlılığımızın sürdürülebilir olması için var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 

Bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmenizi diliyor, hepinizi saygı 
ile selamlıyorum.

Türkiye’nin her yerindeyiz
Marmarabirlik, ülke genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 300 bayi 
satış temsilcisi ile buluşarak 2017 yılı bilgilendirme ve motivasyon 
toplantısını gerçekleştirdi.

Satışları artırmak, sorunları tespit 
etmek ve çözüm önerileri üretmek 

amacıyla gerçekleştirilen Marmarabir-
lik Bayi Satış Temsilcileri toplantısın-
da, Ramazan ayı ve 2017 yılına ilişkin 
satış hedefl eri belirlendi. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
“Bu toplantı, satışlara verdiğimiz öne-
min bir göstergesidir. Bayi satış tem-
silcilerimizle önümüze yeni hedefl er 
koyarak, satışları daha da artırmanın 
sözünü aldık. Havuzdan ürün alımla-
rıyla birlikte 2017 yılında en az 35 bin 
ton ürün satışı yapmayı hedefl iyoruz. 
Birlik beraberlik içinde azim ve karar-

lılıkla çalışarak hedefi mize hep birlikte 
ulaşacağız” diye konuştu. Bayi satış 
temsilcilerine artan satış rakamların-
dan dolayı teşekkür eden Asa, “Önü-
müzdeki süreçte Marmarabirlik’te yüz 
binlerce zeytin üreticisinin alın terini 
kazanca dönüştürmek adına 1 kilog-
ram daha fazla satabilmek için daha 
büyük gayret göstermemiz gerekiyor. 
Üretici mutlaka kazanmalıdır. Üretici 
kazanmazsa, ürün olmaz. Üretici ka-
zanmalı ki hem Marmarabirlik hem de 
bayilerimiz kazansın” ifadelerini kul-
landı.

Olive Home ihracat yolcusu
Marmarabirlik’in Olive 
Home markasıyla iç pi-
yasaya sunduğu orga-
nik zeytin ve zeytinyağı 
yurtdışı pazarına açılıyor. 
Yurtiçinde tüketiciden tam 
not alan Olive Home mar-
kalı zeytin ve zeytinyağı, 
aralarında Migros, Özhan 
ve Altunbilek gibi önemli 
perakendecilerin bulun-
duğu noktalarda satışa 
sunuluyor. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başka-
nı Hidamet Asa, organik 
ürün pazarındaki talebi 
karşılamak adına iki yıl 

önce Olive Home mar-
kası ile piyasaya sunu-
lan organik ürünlerin tü-
keticiden ilgi gördüğünü 
söyledi. Olive Home’un 
yurtdışı satışı ile ilgili ça-
lışmalara da başlandığı-
nı bildiren Asa, “Organik 
ürünlerimizin, hedef pa-
zar olarak belirlediğimiz 
Arap ülkelerine satışının 
yapılabilmesi için Arap 
Yarımadası’nda geçerli 
olan organik ürün satış 
lisansı alınmıştır. Böylece 
organik ürünlerimizin ih-
racatı için ilk adım atılmış 

olup, organik ürünlerimi-

zin iç pazardaki satışları-

na da devam edilecektir” 

diye konuştu.

u

Marmarabirlik’i is ortakları anlattı
Marmarabirlik’i eskimeyen bayimiz Elbirlik Gıda ile ailemize en son 
katılan bayimiz Kocamanlar Gıda’ya sorduk, onlar anlattı.

İbrahim MİNARECİ

Değerli Ortaklarımız,
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa, Yönetim Kurulu 
Üyesi Osman Bostancı ile Büyük-
şehir Belediyesi Huzurevi sakinleri-
ni ziyaret ederek, Anneler Günü’nü 
kutladı. Etkinlikte Genel Müdür Yar-
dımcısı İsmail Acar ve Muhasebe Fi-
nans Müdürü Mehmet Ertaş da hazır 

bulundu. Başkan Asa ve beraberindekiler, tüm annelerin tek tek ellerini öptü. Anne-
lerle sohbet eden Asa, “Bir üretici kuruluşu olarak ‘Birinin Umudu Diğerinin Mutlu-
luğu’ adlı sosyal sorumluluk projemiz çerçevesinde, LÖSEV Dükkanı’nda lösemili 
çocuklarımızın anneleri tarafından umutla hazırlanan hediyelerimizle birlikte huzu-
revindeki annelerimizin yanında olmak 
istedik. Annelerimiz bizim en değerli 
varlıklarımızdır. Gücümüze güç, umu-
dumuza umut katan, bize yaşamayı 
öğreten, başımızın tacı fedakar anne-
lerimizin hakkı ödenemez. Annelerimiz 
için ne yapsak az. Yeter ki annelerimi-
zin yüzü gülsün. Bu vesileyle başta va-
tan uğruna evladını şehit veren anne-
lerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin 
Anneler Günü’nü kutluyor, saygılar su-
nuyorum” diye konuştu.

Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet 

Asa, 2016-2017 iş yılının ilk 
6 ayında yaklaşık 15 bin 500 
ton ürün satışı ve 185 milyon 
TL’lik ciroya ulaştıklarını bil-
dirdi. Asa, “Zorluklarla geçen 
2016 yılına ve ürün arzında 
yaşanan sıkıntılara rağmen 
düzenli stoklar sayesinde bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre TL bazında yüzde 9 bü-
yüme kaydedilmiştir. Bu ba-
şarı, Marmarabirlik’in gücünü 
göstermektedir” dedi. 2016 
yılında olumsuz iklim koşul-
ları, hastalık ve zararlılar, 15 
Temmuz darbe girişimi ve te-
rör saldırıları gibi birçok olum-

suzluğa rağmen 34 bin ton 
ürün satışı yapıldığını belirten 
Asa, 373 milyon TL net ciro 
elde edildiğini kaydetti. Asa, 
2016 yılında aktif büyüklüğün 
417 milyon TL’ye, özkaynak-
ların ise 300 milyon TL’ye 
ulaştığını vurguladı. Başkan 
Asa, “2017 yılında hedefi miz, 

havuzdan ürün alımlarıyla bir-
likte en az 35 bin ton ürün sat-
mak ve 400 milyon TL ciroya 
ulaşmaktır. Önümüzdeki yıl-
larda ise yılda 50 bin ton ürün 
satmayı ve Marmarabirlik’i 
daha iyi yerlere taşımayı he-
defl iyoruz” diye konuştu.
MB’DE YENİ
BAYİLİK SİSTEMİ
Marmarabirlik’in ikinci mar-
kası olan MB ile ilgili çalış-
malardan da bahseden Asa, 
şöyle devam etti: “MB mar-
kamızla ilgili çalışmalarımız 
sürmektedir. Bundan sonra 
MB markamızın yurtiçinde 
bayilik yapılanması Marmara-

birlik tarafından yürütülecek-
tir. Tüketiciye daha yakın ol-
mak adına, MB markamız için 
doğrudan bayilikler verilmeye 
başlanmış olup, ikinci marka-
mız MB rakip fi rmaların kalib-
re, kalite ve standartlarına uy-
gun olarak daha rekabetçi bir 
şekilde konumlandırılacaktır.”

Marmarabirlik tüketicinin talepleri doğ-
rultusunda yeni ürün çeşitleri geliş-

tirmeye devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon 
TL’lik makine yatırımının ardından üre-
tilen tek porsiyonluk zeytin-zeytin 
ezmesi ve tek kullanımlık 
(easy-snap) katla yağ-
la sosun ambalaj ça-
lışmaları tamamlandı. 
Önümüzdeki günlerde 
seri üretime geçilerek, 
ürün piyasaya sunulacak.
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, son yıllarda tüketicile-
rin kahvaltı alışkanlıklarının 
değişmeye başladığını belir-
terek, Ev Dışı Tüketim olarak 
adlandırılan EDT pazarının her geçen 
gün daha çok geliştiğine işaret etti. Asa, 
EDT pazarının taleplerini karşılayabilmek 
amacıyla yapılan yeni yatırımlarla birlikte 

Marmarabirlik’in ambalajlı üretim kapasi-
tesinin yıllık 55 bin tonlara ulaştığını bil-
dirdi.

THY YOLCULARINA VERİLECEK 
Başkan Asa, “Sektörde ilk kez üretilen 

yeni ambalajımız, tek elle açı-
larak tüketiciye zey-
tinyağı kullanma ko-
laylığı sağlıyor. Katla 

yağla sosu THY, otel, 
restoran ve kafe ile as-

keriye ve öğrenci yurtları 
gibi alanlarda tüketiciyle 

buluşturmayı hedefl iyoruz. 
Yeni makinelerimizde katla 

y a ğ l a sosun yanında tek porsiyonluk 
20 gramlık ambalajlarda zeytin ve zeytin 
ezmesi üretimine de başlamış bulunmak-
tayız” diye konuştu.

Katla yagla lezzeti yakala
Marmarabirlik, sektörde ilk kez üretilen katla yağla ambalajı ile 
zeytinyağı sosu üretimine başladı. Ambalaj tasarımları tamamlanan 
ürünler, önümüzdeki günlerde piyasaya sunulacak.

Hedef 400
milyon TL ciro
Marmarabirlik, 6 ayda 185 
milyon TL’lik satış rakamına 
ulaştı. Asa, 2017 yılında 35 
bin ton satış ve 400 milyon TL 
ciroya ulaşmayı hedefl edikle-
rini söyledi.

Marmarabirlik’ten Halep’e yardım eli

Marmarabirlik’ten
anlamlı kutlama

Marmarabirlik çalışanları, Halep’te 
yaşayan sivillere destek olmak 
amacıyla bölgeye 2 tır yiyecek 
malzemesi gönderdi. Genel Mü-
dürlük, Entegre Tesisler ve 8 Ko-

operatifteki toplam 600 çalışanın, 
Halep’e yardım eli uzatmak için 
hazırladıkları gıda ürünlerini taşı-
yan tırlar, Marmarabirlik çalışanla-
rı tarafından uğurlandı.

Kadına siddet degil, zeytin dalı yakısır
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, Genel Müdür İbrahim Mi-
nareci ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü münasebetiyle çalışan kadınları 
ziyaret ederek, zeytin dalı baskılı fular 
hediye etti. Asa, “Tarım sektörünün bel 
kemiğini kadınlar oluşturuyor. Zeytin 
hasadının yüzde 60’lık kısmının kadın 

eliyle gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, 
sofralarımıza ulaşan zeytindeki kadın 
emeğinin değeri daha da iyi anlaşılı-
yor. Kadınlarımız şiddete değil, sevgiye, 
saygıya, övgüye layıktır. Kadına şiddet 
değil, zeytin dalı yakışır. Tüm kadınları-
mızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu 
olsun” diye konuştu.
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Üreticileri bilinçlendirmek 
ve üretimde verimi artırmak 
amacıyla Marmarabirlik ön-
cülüğünde üretici bilgilendir-
me toplantıları düzenlendi. 
Uludağ Üniversitesi akade-
misyenleri tarafından verilen 
eğitimlerin ilki 24 Şubat’ta 
İznik’te başladı. “Zeytin Üre-
timinde Verim Neden Düş-
tü?” konulu eğitim toplantıla-
rı, kooperatif merkezlerinde 
üreticilerin yoğun katılımıyla 
gerçekleşti. Uludağ Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Haluk Başar, Doç. 
Dr. Cevriye Mert, Doç. Dr. 

Himmet Tezcan ve Doç. Dr. 
Nabi Ahmet Kumral, üretici-
lere zeytin yetiştiriciliği, zey-
tin ağacının gübrelenmesi, 
hastalık ve zararlılar konu-
larında önemli bilgiler verdi. 
Verimli geçen eğitim top-
lantılarında üreticiler, yeni 
bilgiler edinme fırsatı buldu. 
Eğitim toplantılarına İznik’in 
ardından, 27 Şubat’ta Or-
hangazi, 3 Mart’ta Mudanya, 
7 Mart’ta Gemlik, 10 Mart’ta 
Edincik, 13 Mart’ta Erdek ve 
17 Mart’ta da Mürefte Koo-
peratifi  ev sahipliği yaptı.

Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hida-

met Asa, satışları artırmak ve 
sürdürülebilir karlılık sağlamak 
amacıyla Ar-Ge faaliyetlerinin bü-
yük önem taşıdığını söyledi. Asa, 2010 
yılında kurulan Ar-Ge departmanının bu-
güne kadar tüketicinin beğenisini kazanan 
ürünler geliştirdiğini vurgulayarak, bu duru-
mun Marmarabirlik’in satışlarına ve marka 
imajına olumlu katkı sağladığını kaydetti. 
Marmarabirlik’te gerek yurt içi gerekse yurt 

dışında pazar payının daha da artırılma-
sı için ürün çeşitliliğinin artması gerek-
tiğine işaret eden Asa, şöyle konuştu: 
“Bu amaçla Marmarabirlik bünyesinde 

yeni bir Ar-Ge şirketi kuruyoruz. 
Ar-Ge şirketinin faaliyetleri 

sonucunda kalite standart-
larımız daha da artırılacak 
ve özellikle ihracatta reka-
bet avantajı sağlanacak. 
Ar-Ge şirketi bünyesinde 

akredite bir laboratuvar 
kurulacaktr. Bu laboratuvar 

sektörde faaliyet gösteren di-
ğer fi rmalara da danışmanlık hiz-

meti verecek. Laboratuvar binasının in-
şaatı devam etmekte olup, laboratuvara 
alınacak teçhizatların ihalelerine de baş-
landı. Son olarak şirket kurulumunda hibe 
kredilerden faydalanmak için KOSGEB’e 
başvuru aşamasındayız.”

Kooperatifl er Genel Kurullarını tamamladı

Marmarabirlik’in Uludağ 

Üniversitesi işbirliğiyle 

zeytin ağaçlarının verimini 

artırmak ve üretim maliyet-

lerini azaltmak amacıy-

la hayata geçire-

ceği “Organik 

Zeytin Gübre-

si Projesi”nin 

çalışmalarına 

başlandı. TÜ-

BİTAK tarafın-

dan onaylanan 

680 bin TL büt-

çeli proje, Prof. Dr. Haluk 

Başar’ın danışmanlığında 

yürütülüyor. 

Marmarabirlik Yönetim Ku-

rulu Başkanı Hidamet Asa, 

“Proje kapsamında çalış-

malara başlanmıştır. 

Üretilecek organik zeytin 

gübresinin zeytin ağaçları 

üzerindeki etkileri izlenerek, 

verimi artırmaya yönelik 

köklü çözümler ortaya 

konacaktır. Ama-

cımız, üretici-

nin organik 

gübre ihtiya-

cını karşıla-

mak ve zey-

tin ağaçlarında 

verimi artırarak 

üretim maliyetlerini 

düşürmektir. Projenin ta-

mamlanmasının ardından 

organik gübre üretim tesisi 

kurularak seri üretime geçil-

mesi planlanmaktadır” diye 

konuştu.

Marmarabirlik, tüketicinin talep ettiği yeşil zeytini kooperatifl erinden kar-
şılamak amacıyla ortaklarına 18 bin adet domat zeytin fi danı dağıttı.

Sofralık siyah zeytin sektörünün lideri 
Marmarabirlik, ihracatta yeşil zeytin-

deki pazar payını artırmak için ortaklarına 
domat zeytin fi danı dağıttı. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
“Yurtiçi ve yurtdışındaki yeşil zeytin tale-
binin ortaklarımız tarafından karşılanması 
için, 8 kooperatif bölgemizde toplam 18 
bin adet domat türü zeytin fi danı dağıttık. 
Domat fi danları kooperatif merkezlerimiz-
de daha önce talepte bulunan ortaklarımı-

za dağıtıldı. Alınan talepler doğ-
rultusunda gelecek yıl da domat 
zeytin fi danı dağıtımına devam 
edeceğiz” dedi.

BEDELSİZ VE
ALIM GARANTİLİ
Özellikle yurtdışında rafta siyah 
zeytinin yanında mutlaka yeşil 
zeytinin de bulunması gerektiği-
ne işaret eden Asa, “Önümüzde-
ki yıllarda yeşil zeytini kooperatif 

bölgelerimizdeki ortaklarımızdan almayı 
ve ortaklarımızın kazancına katkıda bu-
lunmayı hedefl iyoruz. Bu sebeple ortak-
larımıza bedelsiz ve alım garantili olarak 
domat zeytin fi danı dağıttık. Yeşil zeyti-
nin ortaklarımız tarafından yetiştirilmesi, 
Marmarabirlik’in daha fazla ihracat yap-
ması ve üreticinin kazancının artması için 
önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.

Organik gübre 
üretimi start aldı

Marmarabirlik’in Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle ha-
yata geçireceği “Organik Zeytin Gübresi Projesi” 
kapsamında çalışmalara başlandı.

Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatif, 
2015-2016 iş yılı Olağan Mali Genel 

Kurullarını tamamladı. Tüm kooperatifl er-
de büyük bir coşku ile gerçekleşen Genel 
Kurullarda, gündem maddelerinin tamamı 
oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurulla-
ra, birlik beraberlik ve kar payı coşkusu 
damga vurdu. Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, Marmarabirlik’in köklü bir 
değişim süreci yaşadığını belirterek, “Mar-
marabirlik, her geçen yıl büyüyen, yatırım 
yapan, daha çok ürün alan ve daha çok 
ürün satan, ürün bedellerini kredi kullan-
madan neredeyse peşin ödeyen, hatta kar 

payı dağıtan bir kurum haline gelmiştir. 
Bu gurur ortaklarımızındır” dedi. Kar payı 
dağıtımına ilişkin değerlendirmede de bu-
lunan Asa, şunları söyledi: “Kar payı da-
ğıtımıyla birlikte kooperatifçilik ruhu geri 
dönecek, ortaklarımızın yıllardır beklentisi 
gerçekleşmiş olacaktır. Kar payının büyük 
ya da küçük miktarlarda olmasından zi-
yade kooperatifçilik ilkeleri gereğince çok 
önemli bir adım atılmış olacaktır. Dolayı-
sıyla kar payı dağıtımının ortaklarımızın 
kurumlarına olan bağlığını artıracağını ve 
kooperatifl erine sahip çıkmalarına büyük 
katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.”

Ar-Ge şirketi için laboratuvar yapılıyor

Üreticiye bilgilendirme eğitimi
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Marmarabirlik’in ticari sır-
larını ifşa ettiği için Koope-
ratifl er Kanunu’na muhale-
fetten Erdek Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde hakkında 
kesin hüküm verilen Erdek 
162 Sayılı Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi  Başka-
nı Hüseyin Sarı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı tara-
fından görevinden alın-
dı. Erdek Kooperatifi ’nde 
Sarı’dan boşalan başkan-
lığa yönetim kurulu üye-

lerinden Abdullah Şenol 
getirildi. Marmarabirlik ca-
miasının yakından tanıdığı 
Şenol, 2008 yılına kadar 
Erdek Kooperatifi  Muhase-
be Müdürlüğü, Kooperatif 
Müdürlüğü ve bir dönem 
de Marmarabirlik Genel 
Müdür Yardımcılığı görev-
lerinde bulunmuştu. Ayrıca 
boşalan yönetim kurulu 
üyeliğine yedek üyelerin 
istifa etmesiyle Özlem Sarı 
atandı. 

Mudanya Kooperatifi ’ne 
40 yıl sonra yapılan ilk 
yatırım tamamlandı. Yö-
rük Ali Köyü’nde 23 dö-
nüm arazi üzerinde 11 bin 
metrekaresi kapalı alan 
olarak yapılan modern 
depolama tesisi faaliyete 
geçti. İznik ve Orhangazi 
Kooperatifl erine modern 
depolama tesisi yapılma-
sının ardından Mudanya 
Kooperatifi ’ne de modern 
ve yeni depolama tesisle-
ri kazandırıldı. Tesis, aynı 

zamanda Marmarabirlik’in 
Mudanya’ya 40 yıl son-
ra yaptığı ilk yatırım olma 
özelliğini taşıyor. Marmara-
birlik tarafından yürütülen 

Mudanya Kooperatifi  de-
polama tesisinin proje büt-
çesi, CTP tanklar ve diğer 
giderlerle birlikte anahtar 
teslim yaklaşık 13 milyon 

TL’ye ulaştı. Projenin ta-
mamlanmasıyla Mudanya 
Kooperatifi ’ne toplam 7 bin 
ton kapasiteli modern zey-
tin depolama tesisi kazan-
dırılmış oldu. Öte yandan 
Marmarabirlik, 2017 yılın-
dan itibaren Edincik, Gem-
lik, Mürefte ve Erdek Ko-
operatifl erine de modern 
depolama tesisleri yapa-
cak. İznik Kooperatifi ’ndeki 
eski beton havuzların yeri-
ne de 415 adet CTP havuz 
yapılacak.

Marmarabirlik, tüketici talepleri ve artan 
satışlar sebebiyle 17 Nisan 
2017 tarihinden itibaren 
havuzdan ürün alımla-
rına başladı. Yönetim 
Kurulu Başkanı Hida-
met Asa, 2016-2017 
ürün alım kampan-
yasında 31 bin 500 
ton ürün alındığını 
anımsatarak, bölgede 
sofralık zeytin rekolte-
sinin 80-90 bin ton olarak 
öngörülmesine rağmen, Ulu-
sal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi 
(UZZK) tarafından 140 bin ton olarak 
açıklanan tahmini rekoltenin sektö-
rü yanılttığını söyledi. Havuzdan ürün 

alımları kapsamında en az 3 bin ton 
ürün almayı planladıklarını bil-

diren Asa, “Marmarabirlik’in 
kalite standartlarına uygun 

ürünler alınmakta olup, 
zeytinin genel yapısına 
göre piyasa koşulların-
da fi yatlandırma yapıl-
maktadır. Bir taraftan 
Marmarabirlik’in ihtiyacı 

karşılanırken diğer taraf-
tan da üreticilerimizin ürünü 

değer kazanacaktır. Havuzdan 
ürün alımları peşin yapılmakta olup, 

aynı zamanda piyasalara da canlılık 
getireceğini düşünmekteyiz” şeklinde 
konuştu.

Marmarabirlik, üretici ortaklarına 
gübre ve zirai ilaç desteği verme-

ye devam ediyor. Güçlü ortak hedefi yle 
üreticilerin yanında olan Marmarabir-
lik, 2016-2017 iş yılında kilogram başı-
na 0,50 kuruş olan kredi limitini 1 liraya 
çıkardı. En düşük ayni kredi limitini bin 
TL olarak belirleyen Marmarabirlik, or-
taklarına toplam 47 milyon TL tutarın-
da kredi limiti tahsis etti. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
zirai ilaç desteğinin yanı sıra 2010 yı-
lından bu yana her yıl üreticiye gübre 
desteği verdiklerini de belirterek, “Ürün 

bedelleri ödendikten sonra ortaklarımı-
zın Marmarabirlik’e olan 2 yıllık borçla-
rı ertelenmiş, üçüncü yıl kredi tahsisatı 
yapılmıştır. Geçtiğimiz yıl 0,50 kuruş 
olan kilogram başına destek 1 TL’ye 
çıkarılarak, düzenli ürün teslimatı ya-
pan ortaklarımızın gübre ve zirai ilaç 
limitleri yüzde 100 artırılmıştır. Aynı 
zamanda ortaklarımızı gerçekçi rekol-
te beyanı vermeleri konusunda teşvik 
etmek amacıyla son 3 yılda rekoltele-
rinin yüzde 50’sini teslim eden ortakla-
rımıza 300 lira ilave kredi limiti tahsis 
edilmiştir” diye konuştu.

Marmarabirlik yenileniyor. İlk olarak Erdek, Orhangazi ve daha 

sonra Mudanya Kooperatifi ’ne yapılan tesislerle kurumumuz 

hacim, piyasa, teknoloji ve gıda güvenliği yönünden iddiasını sür-

dürüyor. Özellikle 40 yıl aradan sonra Mudanya Koopreatifi ’ne ya-

pılan dev yatırım dikkat çekmektedir. Ayrıca 7 bin ton kapasiteli 

tesiste erken olgunlaştırma sistemleri bulunmaktadır. Bu depo ve 

sistemleri bütün kooperatifl erimiz hak ediyor.  Sırasıyla Edincik, 

Gemlik daha sonra Mürefte, Erdek ve İznik Kooperatifl erinde de 

tüm bu modernizasyonların gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Ayrıca Marmarabirlik ilk defa kredi kullanmadan ortaklarına kar 

payı dağıtıyor. Bu da üzerinde durulması gereken çok önemli bir 

husustur. Bütün bu olanlar güçlü ortak, güçlü kooperatif, güçlü 

üst birliğin birlik ve beraberliğinden geçiyor. Zaman çekişme değil, 

birlikte yan yana olma zamanıdır.

Mudanya Kooperatifi ’nde son 4 yılda yaklaşık olarak 40 bin ton 

zeytin alımı gerçekleştirdik. Yıl olarak 10 bin tona tekabül eden bu 

rakamları daha da ileriye götürmeliyiz. Kooperatif olarak her orta-

ğa eşit yaklaşıp aramızdaki güveni daha çok artırmalıyız. Görü-

nen o ki son yıllarda ortaklarımıza gerek ayni yardımlardan (kre-

di) faydalanma gerekse zeytin teslimatı konusunda epey yol kat 

ettik. Önümüzdeki hedefl erimiz yıllık 12 ila 15 bin ton zeytin alımı 

gerçekleştirebilmek ve kalan tesislerimizi yenileyip alım merkez-

lerinde modern kameralı barem sayma makinelerinin sayısını ar-

tırarak üreticilerimizin kuruma olan güvenini artırmak yönündedir.  

Marmarabirlik’in büyük ve kurucu kooperatifl erinden biri olan Mu-

danya Kooperatifi ’nin yöneticiliğini vizyon ve misyonumuzla yak-

laşık 8 yıldan bu yana azimle sürdürüyoruz. Yaklaşık 4,5 yıldır 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığım kooperatifi miz bu süre zar-

fında üst birlik, ortaklar ve diğer kooperatifl erle iyi ilişkiler içerisin-

dedir ve olmaya da devam edecektir. 

Marmarabirlik bünyesinde bulunan kooperatifi miz, Mudanya, 

Osmangazi, Nilüfer, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine 

bağlı 76 köy ve 7 bin ortağına, bunun yanında zeytinciliğe katkı 

yapmaya devam edecektir.

Tüm üreticilerimize saygılarımı sunar, hayırlı ve bereketli mahsul-

ler dilerim.

Ali YILDIZ
S.S. 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış

Kooperatifi   Yönetim Kurulu Başkanı

Marmarabirlik kooperatifl erini yeniliyor

Kredi limitleKredi limitleriri
yüzde 100 ayüzde 100 arttırttı
Marmarabirlik, 2016-2017 iş yılında 
kilogram başına 0,50 kuruş olan kredi 
limitini 1 liraya çıkardı. En düşük kredi 
limiti ise bin TL olarak belirlendi.

Satışlar arttı havuzdan ürün alımı başladı

Fethiye Mah. Sanayi Cad. No:317 16140

Nilüfer / BURSA
Tel: 0 224 242 72 00

www.rotabarisci.com.tr

Erdek’te yeni Başkan Abdullah Şenol

Mudanya 40 yıl sonra yeni depolarına kavuştu
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Remzi BAYRAM
S.S. 189 Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım Satış 

Kooperatifi  Yönetim Kurulu Başkanı

Yarın geç olmadan
kooperatifi mize sahip çıkalım

Kooperatif genel olarak, insan ih-
tiyaçlarının karşılıklı yardımlaş-

ma yoluyla giderilmesini sağlamak 
ve ortakların çıkarlarını korumak 
amacıyla oluşturulan ekonomik ku-
ruluştur. Kooperatifl er, insanların 
ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, daya-
nışma ve kefalet suretiyle ve en az 
maliyetle karşılamak amacıyla ku-
rulan tüzel kişilerdir. “Kooperatifl er 
hem kişilerin tek başlarına yapmaya 
güçlerinin yetmediği işleri bir araya 
gelerek yapmalarını sağlar hem de 
toplumun kalkınmasına katkıda bu-
lunur” şeklinde tanımlanmıştır.
Tanımı içerisinde de belirtildiği gibi 
kooperatif bir dayanışma birlikteliği-
dir. Bu birliktelik tek kişinin ulaşama-
yacağı refahı ve zenginliği, birlikte-
liği oluşturan bireylere sağlar. Etkisi 
bu kadarla da sınırlı kalmayan bu 
birliktelik toplumsal kalkınmaya kat-
kıda da bulunur.
Yaşadığımız bu dönemde küçük öl-
çeklerde ve aile içerisinde tarımsal 
faaliyetlerde bulunan üreticilerin, ti-
caretin küresel olarak yapıldığı dün-
yamızda üretimlerini pazarlama ve 
satma şansları yok denecek kadar 
azdır.  
Ayrıca söz konusu üreticiler, artık 
direkt devlet desteğinden de daha 
sınırlı şekilde faydalanmaktadırlar. 

İşte böyle bir durumda küçük üreti-
cilerin hayatta kalmalarını sağlayan 
belki de tek kuruluş dayanışmalarıy-
la oluşturdukları kooperatifl erdir.
Yukarıda bahsettiğimiz genel duru-
mu kooperatifi miz özelinde değer-
lendirelim.
Kooperatifi miz, son birkaç yıldır böl-
gesindeki düşük rekolteden dolayı 
alım ve satış hedefl erine ulaşama-
maktadır. Bu dönemde kooperati-
fi mizin varlığını sürdürebilmesi ve 
zarar etmemesi için her yıl mutlaka 
alması gereken 3 bin ton ürünü ala-
mamıştır.
Kooperatifi ne düzenli teslimat ya-
pan, beyan ettiği ürünü teslim eden 
ortaklarımız, aslında kendi gele-
ceklerine fayda sağlamaktadır. Ko-
operatifi miz, üreticinin sigortasıdır; 
koşullar ne olursa olsun, her zaman 
üreticinin yanındadır.
Birliğimizin, kooperatifi mizin ve do-
layısı ile siz değerli ortaklarımızın 
geleceğinin güvence altına alınabil-
mesi için tüm ortaklarımızın koope-
ratifl erine ürün vererek sahip çıkma-
ları gerekmektedir.  

Bu vesile ile tüm ortaklarımıza bol 
ürünlü ve kazançlı bir yıl diler, say-
gılar sunarım.

Ziraat Köşesi

Prof. Dr. Haluk BAŞAR

Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Zeytin bahçelerinde  
toprak ve su idaresi 

Türkiye’de zeytin, yüzde 75’ i engebeli ve çoğunlukla sulama 
imkanı olmayan arazilerde yetiştirilmektedir. Bununla birlikte, 

zeytinliklerimizin yaklaşık yüzde 8’i sulanabilmekte ve çoğunlukla 
yağışa bağlı üretim yapılmaktadır. Dolayısıyla, yağıştan en üst 
seviyede yararlanabilmek için suyun toprakta depolanması ge-
rekmektedir. Zeytinden sürdürülebilir verim alabilmek için köklerin 
yeterli ve etkin gelişmesi amacıyla uygun ve aynı zamanda bitki 
besin elementlerinin ve suyun yeterli ölçüde depolanmasını sağ-
layacak bir toprak katmanın varlığı son derece önemlidir. Verimli 
bir yetiştiricilik için gerekli olan 0.8 –1.0 m derinliğindeki toprak 
katmanının korunarak sürdürülmesi önemlidir.   

TOPRAK İDARESİ VE EROZYON
Erozyon, topraktaki su rezervini ve yararlı besin elementi içeriğini 
azaltması, ağaç köklerine zarar vermesi ve yüzey akışıyla tarım-
sal mücadele ilaçlarının ve toprağın taşınımına neden olmasıyla 
zeytin tarımında olumsuz etkilere sahiptir.  
Su erozyonunun etkisini önlemek veya azaltmak için öncelik-
le yüzeyden akan suyun toprağın içine sızmasını arttıracak ön-
lemler son derece önemlidir. Bu amaçla, toprağa organik gübre 
uygulanması, aşırı toprak neminin azaltılması, toprak yüzeyinin 
örtü materyalleriyle kaplanması veya malçlama yapılması, top-
rak derinliğinde geçirimsiz tabaka oluşumuna izin verilmemesi, 
teras tesis ederek eğim dikliği ve uzunluğunun azaltılması, orta 
bünyeli topraklarda yüzeydeki çatlakların ince tanelerle doldurul-
ması, toprak nemliyken ve lüzumsuz durumlarda tarım makinala-
rının hareketine izin verilmemesi, toprağın eğime dik sürülmesi ve 
yaprak gibi bitki atıklarının toprak yüzeyinden her yıl uzaklaştırıl-
maması amacıyla yapılacak uygulamalara özel önem verilmelidir. 

SU İDARESİ
Toprak içinde suyun depolanması ve su erozyonunun önlenmesi 
veya azaltılmasında yüzeyden akan suyun toprağın içine müm-
kün olduğunca sızması ve depolanması gerekir. Suyun toprak 
içine sızması kadar kurak mevsimlerde ağacın su ihtiyacının 
karşılanması için toprakta tutulması da gerekir. Ayrıca, toprakta 
bulunan suyun ağaçların kullanımı dışında yitmesine de izin ve-
rilmemelidir. Bu amaçla uygulanabilecek su muhafaza önlemleri 
aşağıda sunulmuştur:
1. Toprak sathının anız, bitki atıkları gibi materyallerle kaplana-
rak malçlama yapılması, topraktan su yitmesini önleyeceği gibi su 
erozyonu kayıplarını da azaltır. 
2. Toprak yüzeyinin canlı bitki örtüsüyle kaplanması, aşırı yağış-
ların erozyon üzerindeki etkisini azaltmak ve toprak özelliklerini 
iyileştirmek için belirli bir dönemde bitki örtüsünün bulundurulma-
sıdır. Zeytin ağaçlarıyla rekabetini önlemek için bitki örtüsü uygun 
zamanda mekanik biçme, herbisit uygulaması ve toprak işleme 
yöntemlerinden birisiyle yok edilmelidir.
3. Derin çatlaklar bulunan toprakların işlenmesi buhar halinde su 
kayıplarını önler. Buna karşın, toprak işlemenin nemli toprakları 
yüzeye yaklaştırarak su kayıplarına neden olduğu unutulmama-
lıdır.  
4. Herbisit uygulaması, yabancı otlar vasıtasıyla topraktan su ka-
yıplarını önlemek amacıyla uygulanabilir. Biçme veya otlatma ile 
yok edilen yabancı otların tekrar büyüme ve gelişme gösterebile-
ceğinden herbisit uygulamasına göre su kaybının azaltılmasında 
daha az etkili olabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır.
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