
Yapılan yatırımlarla da adından söz 
ettiren ve üreticisinin sigortası olan 
Marmarabirlik’te, 2023 vizyonunda 
ulaşılması planlanan 500 milyon 
ciro hedefi, 5 yıl önceden yakalandı. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa, Marmarabirlik’in

gerek yurt içi, gerekse yurt dışı satış-
larının hedeflenenin üzerinde ger-
çekleştiğini bunun da ciroya yansıdı-
ğını belirtti.
54 ülkeye ihracatın olduğunu söy-
leyen Başkan Asa, “Ticaret Bakanlığı 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümü-
zün direktifleri doğrultusunda 2013 
yılında oluşturulan 10 yıllık eylem 
planında 2023 vizyonumuzla 500 mil-
yon lira ciroya erişmeyi hedeflemiş-

tik. 2018 yılında bu rakamı yakalamış 
bulunmaktayız. 2023 vizyonumuzu 
revize ederken, 2023 yılında 1 milyar 
lira ciroya ulaşmayı hedeflemekte-
yiz. Marmarabirlik’in 500 milyon lira 
ciro hedefini 4-5 yıl önce yakalama-
sı, 2023 hedefini yüzde 100 artırarak 
revize etmiş olması, hedeflerimi-
zin ne kadar büyük olduğunun bir 
göstergesidir.”diye konuştu.
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Bir taraftan açıkladığı fiyatlar ve 
ödemelerle üreticisinin yanın-
da olan Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu, bir taraftan da yatırım 
çalışmalarıyla geleceğe yönelik 
adımlar atıyor. 40-50 yıl önce 
yapılan depoların atıl durumda 

olduğunu söyleyen Başkan Asa, 
“2010 yılından bugüne kadar 
yaklaşık 30 bin ton depolama 
kapasitesine sahip tesis yapıldı. 
Toplam yatırım tutarımız 125 
milyon TL’dir.”dedi.

2023 HEDEFİMİZ 
1 MİLYAR CİRO

MARMARABİRLİK’TEN 125 MİLYON TL YATIRIM 
Kooperatifler Şantiye Gibi

2023
Vizyonumuzu
Revize Ettik

4’TE

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, geçtiğimiz yıllarda belirle-
nen hedefler doğrultusunda  2023’te 500 
milyon lira ciroya ulaşmayı hedefledikle-
rini, ama rakamlara bu yıl itibariyle ulaş-
tıklarını belirtti. Başkan Asa, “2023 vizyo-
numuzu revize ettik. 2023’te 1 milyar lira 
ciro hedefliyoruz.” dedi.  Asa, Marmara-
birlik’in, 1 Kasım 2017- 31 Ekim 2018 iş yı-
lındaki satış miktarının 36 bin tonları geç-
tiğini, 6 bin ton ihracat yapıldığını söyledi. 
Toplam satışlarımızın ihracat miktarının 
giderek arttığını ve yüzde 17-18’lere ulaş-
tığını anlatan Başkan Asa, bir önceki iş 
yılında 21 milyon dolar olan ihracat tu-
tarının ise 23 milyon dolar seviyelerine 
ulaşmasını beklediklerini bildirdi. Marma-
rabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, ulaşılan rakamlarla birlikte ihracat 
hedefimizin de artırıldığını belirtti.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen ve 209 firmanın katıldığı yarışma-
da, ‘Kolay Açılır Pet’ Ar-Ge çalışmasıyla kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Ar-Ge çalışmalarının önemine değinerek, geleceğine 
yatırım yapmayan, kendini geliştirmeyen kurumların asla ayakta duramayacağını söyledi. 
Başkan Asa, Ar-Ge çalışmaları kapsamındaki ödülünü, ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sa-
rıbekir ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Taciroğlu’nun elinden aldı.

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi 
Marmarabirlik, önemli çalışmalara imza atıyor. 

Marmarabirlik AR-GE
Çalışmalarına 2. Altın Ödül

5’TE

Ürün bedelleri ödenmeye

DEVAM EDİYOR

6’DA

6’DA

Dünyanın en büyük sofralık zeytin 
üreticisi Marmarabirlik tarafından, Al-
manya’nın Köln şehrinde kurulması 
planlanan depolama tesisine yönelik 
çalışmalar devam ediyor.  Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve 
Genel Müdürü İsmail Acar, tesisin fizibi-
lite çalışmaları için Köln şehrine giderek 
bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyarette 
arsanın tapu devir işlemleri tamamla-
nırken, proje de NRW. INVEST Germany 
Kalkınma Ajansı hibe fonlarından yarar-
lanılacak. 

DÖVİZ KUR ARTIŞINDA
FIRSATÇI OLMADIK

ÖNCELİĞİMİZ
YATIRIMLAR OLACAK

ÜRETİCİYE İLAVE 
TESLİMAT HAKKI3 8 9

FİYATLAR ZEYTİN ÜRETİCİSİNİ SEVİNDİRDİ
Marmarabirlik Yönetim Kuru-
lu, 52 bin ton ürün alım 
planıyla start verdiği 2018-2019 
ürün alım kampanyasında açık-
ladığı fiyatlarla, ülkede yaşanan 
sıkıntılar, bölge rekoltesinin yük-
sek olması ve özel sektörün alım 
yapmadığı 2018-2019 ürün alım 
kampanyasında tek alıcı olarak 
üreticisinin yanında oldu. 

Ürün erken karardı
Marmarabirlik,  ürünün erken 
kararması , dökülmesi ve üre-
ticiden gelen yoğun taleplerle 
birlikte 12 Ekim’de ürün alımları-
na başladı. Başkan Asa, “Üretici-
mizden gelen talepler değerlen-
dirildi ve ürün alımlarına erken 
başladık. 2018-2019 ürün alım 
kampanyası için piyasa koşulları 
göz önüne alınarak bir önce ki 
yılın  ürün alım fiyatlarına ortala-
ma yüzde 10 artış yapıldı.” dedi. 
Marmarabirlik’e bağlı 8 Koope-
ratifte 12 Ekim’de başlayan ürün 
alımları ile bugüne kadar 334 
Milyon TL karşılığında 47.365  
Ton ürün alımı gerçekleştirildi.

Marmarabirlik, 2018-2019 ürün alım kampanyasının 
başladığı 12 Ekim’den itibaren 12 Aralık tarihine kadar 
toplam 334 milyon TL karşılığında 47.365 ton ürün alı-
mı gerçekleştirdi. Ürün alım kampanyası sonunda 350 
milyon TL’lik alım miktarına ulaşılacağı tahmin edil-
mektedir. Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nca, kampanya 
öncesinde belirlenen ödeme planı çerçevesinde ürün 
bedellerinin yüzde 60’ı 15 günlük periyotlarla peşin 
ödeniyor. Başkan Asa, “Üreticimizin emeğinin alın teri-
nin karşılığını alabilmesi için her zaman onların yanında 
olduk, destek verdik.” diye konuştu.

2’DE

12 Ekim’de ürün alımlarına başlayan Marmarabirlik, 
açıkladığı fiyatlarla da üreticinin bir kez daha yanında 
olduğunu gösterdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu 17 
Ekim’de yaptığı toplantıda tavan 12.60 TL, taban 4.80 
TL, yağlık 3.25 TL olarak belirledi. 

2’DE

Marmarabirlik,
İhracatı arttırmak için
Köln’e Lojistik Merkezi
kurmayı planlıyor

TAVAN FİYAT

12.60 TL

TABAN FİYAT

4.80 TL
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52 bin ton ürün alım planı ile 12 
Ekim’de alımlara başlayan Marma-
rabirlik, bir taraftan ürün alımlarına 
devam ederken, diğer taraftan da 
açıklanan ödeme planı çerçevesinde 
ürün bedellerini ödüyor. 

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa, “Marmarabirlik, 
kendi öz kaynakları ile 1 kuruş bile 
kredi kullanmadan kendi ayakları-
nın üzerinde duran bir kurum hali-
ne gelmiştir.  Bugün daha çok ürün 
alan, daha çok ürün satan Marmara-
birlik’te yeni hedefler ve stratejiler 
belirlemekteyiz. Bu kapsamda yaptı-
ğımız çalışmalar geleceğimize yöne-
lik yapılmaktadır. Hedefimiz, daha 
güçlü ortak, daha güçlü koopera-
tif ve daha güçlü bir Marmarabir-
lik’tir.”dedi.

İri kalibre alım oranı %50
Alınan ürün kalibrelerine de değinen Başkan Asa, “18-23 dane alınan ürünün toplam 
alım içindeki payı yüzde 25 dir. Bu kalibrelere 24-26 dane arasındaki ürün de dahil edil-
diğinde bu oran yüzde 50’yi bulmaktadır. Marmarabirlik 
alımlarının iri kalibre oranının yüksek olduğunu gör-
mekteyiz. 12 Aralık tarihi itibarıyla, kooperatiflerin 
ürün alım miktarına baktığımızda;

“Gemlik 3.877 ton, Mudanya 13.873 ton, 
Erdek 2.479 ton, Orhangazi 3.984 ton, 
İznik 13.612 ton, Edincik 6.966 ton, Mü-
refte 2.479 ton, Marmara Adası 93 ton, 
ürün alımı gerçekleştirilmiştir. 18-20 
dane arası en yüksek miktarda ürün alı-
mı yapan Mudanya Kooperatifimizdir. 
Rakamlara bakıldığında iklim koşulları 
ve çeşitli bitkisel hastalıklar nedeniyle, 
her kooperatifin dinamiklerinin farklı ol-
duğunu görmekteyiz.”

Özel sektörün finans maliyeti gerekçesi ile 
uzak durduğu 2018-2019 hasat döneminde tek 
alıcı konumuna gelen ve önümüzdeki kampanya-
larda önemi daha iyi anlaşılacağı, kötü gün dostu ;

Marmarabirlik olmasaydı;
•  Ürün alımlarına istenilen tarihte başlanamayacaktı,

• Kooperatiflerimizin faaliyet alanı dışındaki zeytin üreticilerinin yaşadığı büyük sıkıntı-
lar yaşanacaktı, ürün fiyatları çok düşük kalacaktı,

• Özel sektör ne derse o olacaktı,

• 12,60 TL ye alınan ürünler, 8-9 TL ye alınacaktı,

• 380 kalibre ürün bugün 4,80 TL ye alınırken, 270-280 kalibre zeytinler 5 TL ye alına-
caktı,

• Yağlık zeytinler 3,25 TL değil 2 TL ye alınacaktı,

• Küçük kalibre zeytinin alım satımı yapılamıyacaktı.

• Marmarabirlik’in şartları zorlayarak üreticisinin yanında durduğu gibi, kimse durma-
yacaktı,

• Bölge üreticisinin sigortası olmayacaktı,

• Bölgemizde 600 çalışana istihdam imkanı sağlanamayacaktı,

• Gübre ve zirai ilaç ürün vadeli alınamayacaktı,

• Piyasada 90 TL ol an DAP gübresi 84 TL ye alınamayacaktı,

• Piyasada 400 TL olan göztaşı ve bakırlı 270 TL ye alınamayacaktı,

• Bölgenin ürettiği ürünün 1/3’nü alan bir kurum olmayacaktı,

• 52 bin ton ürün alımı yapacak sermaye gücüne sahip bir kurum olmayacaktı,

•  30 bin ortağın gücünü birleştirerek üreticinin sorunlarını en üst seviyede dile getiren 
olmayacaktı,

• Alım politikalarını kendi çıkarlarını gözeterek değil üreticinin çıkarlarını düşünerek  
elde ettiği kazancı yine ortakları için yatırıma dönüştürecek bir kurum olmayacaktı,

• En önemlisi ortaklarımız, bu yıl ürününü pazarlama konusunda büyük sıkıtnı yaşaya-
caktı.

Marmarabirlik, 2018/2019 ürün alım kam-
panya öncesinde 10 Ekim 2018 tarihinde 
Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, 
Edincik, Mürefte ve Marmaraadası koo-
peratif başkan ve yöneticileriyle bir araya 
gelindiği toplantıda, kooperatif bölge re-
kolteleri, ürünün durumu ve alım kampan-
yasıyla ilgili stratejiler belirlendi. Marma-
rabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, toplantıda yaptığı konuşmada, Mu-
danya ve İznik başta olmak üzere, Marma-
rabirlik’e bağlı kooperatif faaliyet bölgele-
rinde son 10 yılın en yüksek rekoltesinin 
beklendiğini söyledi. Başkan Asa, “Yağlık 
dahil olmak üzere bölge rekoltesinin yak-
laşık 170 bin ton olduğunu tahmin etmek-
teyiz. Ürünün var yılı olmasından dolayı 
Marmarabirlik dışında özel sektör temsil-
cilerinin taleplerinin çok düşük olacağını 
tahmin etmekteyiz.”dedi. Başkan Asa, alım 

planımızın üzerinde rekolte beyanının 
gelmesi durumunda, fiziki koşulların ye-
tersiz kalabileceği ve alım planından uzak 
bir rekolte beyanı gelirse azami teslimat 
miktarının belirleneceğini vurguladı. “He-
defimiz, ortaklarımızı mağdur etmeden, 
Marmarabirlik’i de zarar ettirmeden kam-
panyamızı tamamlamak.”diyen Marma-
rabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“2010 yılından önce yıllık satış miktarı 20-
25 bin tonlar seviyesindeyken, bugün 
satışlarımız 40 bin tonlara yükselmiştir. 
Bunun en büyük nedeni istenilen kalibre-
de ürün alınması ve dengeli stok oluştu-
rulmasıdır. İhtiyacımız olan her kalibrede 
ürün almamız gerekir ki tüketici talepleri-
ne cevap verelim” dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu, 2018-2019 
ürün alım kampanyasında açıkladığı fiyat-
larla üreticisinin yüzünü güldürdü. Bugüne 
kadar olduğu gibi, bu kampanya dönemin-
de de ürecisinin yanında olan Marmara-
birlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, “ Ürün 
alım kampanyasının zor bir yıl olacağını 
daha önce ifade etmiştik. 8 kooperatifi-
mizin başkan ve yönetim kurulu üyeleriy-
le bir araya gelerek Marmarabirlik’in alım 
planını belirledik. Gelen rekolte beyanları 
değerlendirilmiş, kooperatiflere tahsisat-

lar yapılmış ve ortaklarımız bazında yapı-
lacak olan alımlara ilişkin usul ve esasların 
kooperatif yönetim kurulları tarafından 
belirlenmesi kararlaştırılmıştır.”dedi. 

İlave teslimat hakkı
Ürün alımları, açıklanan fiyatlarla üreticisi-
ni memnun eden Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu, alım kampanyası devam ederken 
yeni bir kararla, ilave teslimat hakkı da ver-
di. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Ortaklarımızdan gelen yo-
ğun talepler üzerine Birlik Yönetim Kuru-
lu’nun aldığı karar doğrultusunda azami 
teslimat miktarını dolduran ortaklarımıza 
daha çok ürün teslim etme hakkı sağlan-
mıştır. Rekolte beyan miktarını veya koo-
peratif tarafından belirlenen azami tesli-
mat miktarını dolduran ortaklardan ilave 
olarak ana taahhüdünü geçmemek üzere, 
tahsis edilen teslimat miktarının yüzde 30 
u kadar 180-230 dane arası sofralık zeytin, 
tahsis edilen azami teslimat miktarının 
% 50’si kadar yağlık zeytin alınacak olup, 
azami teslimat miktarının dışına alınmıştır. 
Marmarabirlik’in fiziki imkanları doğrultu-
sunda, alınacak ikinci bir karara kadar de-
vam edecektir. Alınan bu kararla ortakları-
mızın kooperatiflerine ve Marmarabirlik’e 
sahip çıkmalarını istiyoruz.”dedi.

MARMARABİRLİK
ÜRETİCİNİN YANINDA

Marmarabirlik üreticinin 

SİGORTASIDIR
EN YÜKSEK
REKOLTESİ 

EN ZOR
KAMPANYASI

Turquality Destek Programına kabul 
edilmemiz yönünde yürüttüğümüz 
çalışmalar, Bakanlık tarafından  uygun 
bulunarak 27 Ekim 2017 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanmış ve Marmarabir-
lik’in resmi başvuru süreci başlamıştı. 
Birliğimizce yaklaşık bir yıla yakın süredir 
yapılan altyapı çalışmalarının tamam-
lanmasıyla birlikte, Ekim ayı başında res-
mi müracatı yapılarak önemli bir adım 

atılmış oldu. Marmarabirlik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hidamet Asa, geleceğimize 
yatırım yapıldığını söyleyerek, “Bugün 
54 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın 
en büyük sofralık zeytin üreticisi olarak, 
alınacak olan Turquality marka destek 
programıyla birlikte, tadım,  reklam ve 
tanıtım konularıyla, Marmarabirlik’in 
marka gücü daha da güçlenecektir.”diye 
konuştu.

‘DE SONA DOĞRU
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Marmarabirlik İznik Zeytin Tarım Satış Ko-
operatifi’nin 4 yıllığına Kooperatif Yönetim 
Kurulu ve Birlik temsilcilerinin belirlendiği 
seçimli genel kurulu 26 Haziran ‘da gerçek-
leştirildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hidamet Asa’nın da desteklediği liste, 
seçimleri açık ara kazanırken, seçim sonrası 
yapılan görev dağılımında başkanlığa Ali 
Bulut getirildi. 

Mevcut Başkan Ergün Sürücü’nün  aday ol-
madığı Marmarabirlik İznik Zeytin Tarım Sa-
tış Kooperatifi’nin gerçekleşen seçimli genel 
kurulunda  2 bin 183 üye oy kullandı. Hida-
met ASA’nın desteklediği mavi liste 1616 oy 
alırken,  diğer liste 508 oy aldı. Marmarabir-
lik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
“Göreve geldiğimiz günden bugüne ortak-

larımızın haklarını savunan, kendimizi hiçbir 
zaman ortağımızın üzerinde görmeyen, her 
zaman üretici ile iç içe olan bir anlayış içe-
risinde olduk. Dört yıllık süre ile görevlen-
dirilen İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
Yönetim Kuruluna başarılar dilerim. “dedi.

İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin 
yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;
Ali Bulut - Başkan
Yakup Sevinç - Başkanvekili
Ali Zekeriya Uğur - Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Acar - Yönetim Kurulu Üyesi
Hazer Göllü - Yönetim Kurulu Üyesi
Fikret Ölcer - Yönetim Kurulu Üyesi
Yunus Emre Koyutürk -  Yönetim Kurulu 
Üyesi - Kooperatif Müdürü

Değerli Ortaklarımız,
2018-2019 ürün alım kampanyasına, 170 
bin ton olan bölge rekoltesi, ortaklarımız-
dan gelen toplam  70 bin ton rekolte beya-
nı ve 52 bin ton alım planıyla başlanmıştır.
Genel olarak değerlendirdiğimizde ürün 
alım kampanyası öncesinde bugün yaşadı-
ğımız sıkıntıları çeşitli vesilelerle dile getir-
miştik.

Ürünün erken kararması, olgunlaşan ürün-
lerin dökülmesi sebebiyle ortaklarımızın 
mağduriyet yaşamamaları için ürün alımla-
rımıza ilk kez 12 Ekim tarihinde başlanmış-
tır. Ürün alım fiyatları satın alma, muhasebe 
ve diğer ilgili müdürlüklerimizin katılımı ile 
yapılan uzun çalışmalar neticesinde belir-
lenmiştir. 
Ürün alım fiyatlarımız buna göre; tavan 
12.60 TL, ortaklarımız tarafından önem-

senen 200 kalibre 11,20 TL, taban 4.80 TL, 
yağlık fiyatımız ise 3.25 TL olarak belirlen-
miştir. Ürün alım fiyatlarımız ortaklarımız 
tarafından memnuniyetle karşılanırken, 
özel sektör temsilcileri fiyatlarımızı yüksek 
bulmuş ve bölgemizden ürün alımı yapma-
mışlardır. Bugüne kadar her kampanya ba-
şında spekülatif alım yaparak Marmarabir-
lik’i hedef alan özel sektör temsilcilerinin 
bugün ise esamesi bile okunmamaktadır. 
Buradan ortaklarımıza sesleniyorum; 

Kazancın yüksek olduğu yıllarda ürün alan, 
böyle zor yıllarda da üreticiden kaçan, alım 
yapmamak için her türlü bahaneyi üreten-
ler demek ki, iyi gün dostuymuş. Sözde 
finans maliyeti ve faiz oranlarının yüksek 
olmasını bahane edenlere sormak gerekir. 
Marmarabirlik’in finans maliyeti yok mu?

Kısacası gelinen bu süreçte görülüyor ki, 
zeytin üreticisinin kara gün dostu olan tek 
kuruluş Marmarabirlik’tir. Böylesine zor bir 
yılda, taşın altına elini koyan Marmarabirlik 
geçmişte olduğu gibi, bugün de ortakları-
nın yanında olmuştur.

Değerli ortaklarımız, böyle sıkıntıların yo-
ğun olduğu bir yılda Marmarabirlik olma-
saydı zeytin üreticisi ne yapacaktı?
Kime kaç TL’ye ürününü satabilirdi. Bu so-
ruyu kendinize sormanızı ve sizlerden sahi-
bi olduğunuz kurumu daha çok sahiplen-
menizi bekliyoruz.

Değerli Ortaklarımız,
Önceki yıllarda Marmarabirlik’in hiç zarar 
etmediğini  her yıl kar ettiğini söylemiştik. 

Ortaklarımız da, kar payı dağıtımı yapılması 
yönünde talepte bulunmuştu. 2017 yılında 
toplam 17 milyon TL kar payı dağıtımı ya-
pıldı. Bu kampanya döneminde kooperatif  
bölgelerine yaptığımız ziyaretlerde, “ Sayın 
Başkanım, keşke kar payı dağıtılmasaydı 
onun yerine depo yapılsaydı bugün biz-
den daha çok ürün alınırdı.”denilmekteydi. 
Evet, aklın yolu birdir. Aslında Marmarabir-
lik Yönetim Kurulumuzun düşüncesi de bu 
yöndeydi. Ama ortaklarımızdan  çok fazla 
talep gelmesi nedeniyle 2017 yılında kar 
payı dağıtımı yapıldı. Marmarabirlik olarak 
diyoruz ki, kar payı dağıtmasaydık, depo 
yapılmış olsaydı bugün yaşanılan sıkıntılar 
yaşanmayacaktı. 

Bundan sonra satışlardan oluşan karlılığı 
yatırıma dönüştürmeyi hedefliyoruz. Açık 
bir yüreklilikle söylüyorum. Kar payı dağı-
tımı yapılmayacaktır. Ortaklarımızdan daha 
fazla ürün alabilmek için kar payını yatırıma 
dönüştürüp yeni depolama tesisleri yapıla-
cak ve  depolama kapasitemiz arttırılacak-
tır.

Değerli Ortaklarımız,
Ürün alımları devam ederken, bir taraftan 
da kampanya sonrasındaki satışları düşün-
meye başlamış bulunmaktayız. Marmara-
birlik ile özel sektör alım fiyatları arasında 
oluşan yüzde 30-40 civarındaki büyük fark, 
satış fiyatlarında ciddi bir dezavantaja dö-
nüşecek ve rekabet konusunda sıkıntılar 
yaşanacaktır. Ortaklarımız şunu iyi bilme-
lidir ki, ürün alımları gerçekleşince her şey 
bitmiyor. Asıl sorun ürün alımlarından son-
ra başlıyor. Kıyasıya bir rekabet ortamında 

piyasa koşullarından biraz yüksek fiyata 
alınan ürünleri pazarlamak zorundasınız.

Marmarabirlik’in ürün alamadığı, be-
dellerini ödeyemediği, satışlarını arttı-
ramadığı ve ortaklarını destekleyeme-
diği o eski günler asla unutulmamalıdır.

Değerli zeytin üreticileri; Göreve geldiği-
miz günden bugüne, özveriyle çalışmala-
rımızı sürdürmekteyiz. Amacımız, kurumu 
zarar ettirmeden, ortaklarımızı da mağdur 
etmeden ortak payda da buluşarak, Mar-
marabirlik’ i güvenle gelecek nesillere ta-
şımaktır. Önceki yıllarda sürekli zarar eden 
bir kurum, 2010 yılından bu yana her yıl kar 
etmiş ve bu karlılığı yatırıma dönüştürmüş-
tür. 2010’dan önce öz kaynakları 111 milyon 
TL olan Marmarabirlik’te  bugün bu rakam 
435 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Yani her geçen 
gün öz kaynaklarını arttıran, aktif  büyük-
lüğü 538 Milyon TL’ye ulaşan, cirosu 524 
Milyon TL olan, toplamda 125 milyon TL’lik 
yatırım yapan bir Marmarabirlik var.

Birlik Yönetim Kurulumuz tarafından belir-
lenen 2023 ciro hedefi 1 milyar TL’dir.

Değerli Ortaklarımız,
Zorlu bir kampanyanın sonuna doğru yak-
laşıyoruz. 2018-2019 ürün alım kampanya-
sının en az düzeyde sıkıntılarla sonuçlan-
ması temennisiyle, Marmarabirlik’in zeytin 
üreticisi için ne kadar önemli bir kurum 
olduğunun anlaşıldığı, ortaklarımızın kuru-
muna daha çok sahip çıktığı,  bereketli ve 
kazançlı bir yıl olması temennisiyle saygılar 
sunarım…

Dövizde yaşanan iniş çıkışlarda yaşanan kur farkı sebebiyle 30 ağustos 
2018  tarihinde stoklarımızda bulunan olgulaşmış ürünlerimize zam yapı-
lamayacağını belirterek, ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılara destek 
olmaya çalıştık. Bir çok firmanın enflasyonla topyekün  mücadele kapsa-
mında fiyat indirimi yaptığı bugünler de dünyanın en büyük sofralık zey-
tin üreticisi olarak ülkemizin geleceği açısından  üzerimize düşen görevi 
32 bin ortağımız adına yerine getirmeye çalıştık.

Ülke olarak yaşadığımız bu süreçte bazı kesimler tarafından fırsatçılık 
yapıldığını söyleyen Başkan Asa, Ekonomik anlamda yaşanan bu zorlu 
süreçte üreticimizi temsilen tüketicimizin yanında olmak adına böyle bir 
karar almış bulunmaktayız.”diye konuştu.

Böyle bir dönemde bireysel düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Mar-
marabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ülkemizin geleceği 
için bu konuda herkes taşın altına elini koymalıdır. Fırsatçılık yaparak 
bugün neler kazanacağının hesabını yapanların, yarın ülkede 
yaşanacak sıkıntılar sonrasında neler kaybedeceklerinin de 
hesabını da iyi yapmalıdır.”dedi.
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Değerli Ortaklarımız,
Sizlere öncelikle zeytin alım kampanyası 
başlamadan önce yürütülen çalışmalar-
dan bahsetmek istiyorum. Oluşturduğu-
muz ekiplerimiz ile 8 kooperatif bölgesin-
de rekolte tahmin çalışması yaptık. Bölge 
rekoltesi, ülke rekoltesi, sahadan toplanan 
verileri birlikte değerlendirdiğimizde böl-
gemizdeki rekoltenin geçen yıla oranla 
çok daha fazla olacağını ön gördük. 

 Üreticilerimizin bir yıl boyunca uğraş verip, 
emek sarf ettiği ürününe kazanç sağlaya-
cağı bir fiyat beklentisi olması çok normal. 
Biz de bu beklentiyi karşılayabilmek adına 
üzerimize düşen sorumluluğu yerine getir-
dik ve ortaklarımızı genel olarak memnun 

eden ürün fiyatlarını açıkladık. 
Kıymetli Ortaklarımız,
Size, Birliğimizin ürün alım kampanyasın-
da yaşadığı süreçleri ifade etmeye çalış-
tım. Burada önemli olan Marmarabirlik’in 
tek alıcı konumda kalarak göstermiş oldu-
ğu fedakârlığı, bizler de sizlerden bekle-
mekteyiz. Siz kıymetli ortaklarımızın ön-
celikle kooperatiflerine, Marmarabirlik’e 
sahip çıkması gerekmektedir. Dünyanın 
en büyük siyah sofralık zeytin üretici kuru-
luşu olarak her yılın stratejik planlarını bir 
sene öncesinden yapmaktayız. Bu ürün 
alım kampanyasının tamamlanmasının 
ardından hem gelecek iş yılının kampanya 
sürecinin hazırlıkları, hem de bu iş yılında 
alınan ürünlerin üretim ve satış planları 
yapılmaktadır. Yapılan her çalışma siz or-
taklarımızın bugünkü ve yarınki refahının 
korunması ve gelişmesine yöneliktir.

Marmarabirlik’in kalite standartlarında 
2010 yılından bu yana gözle görünür bir 
ilerleme yaşanmaktadır. Geçmişte ürünün 
iade oranı yüzde 3 iken, bugün bu oran 
yüzde 0.05’lere kadar gerilemiştir. Bu da 
yapılan çalışmaların, belirlenen stratejile-
rin ne kadar isabetli olduğunun gösterge-
sidir.  Son yıllarda tüketicide kaliteli zeytin 
denince iri daneli zeytin algısı oluşmuş-
tur.  Tüketicinin istediği ürünü alamaz ve 

şarküteri raflarına giremezsek Marmara-
birlik’in satışlarında önemli oranda kayıp 
yaşanacağı aşikardır.

Değerli Ortaklar,
Abartılı verilen rekolte beyanları nedeni 
ile alım hedeflerinde bir takım sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Bu nedenle Marmara-
birlik’in düzenli bir alım yapabilmesi için 
önümüzdeki ürün alım kampanyasında  
‘sözleşmeli alım’ sistemi gündemdedir. 
Bu bir anlamda rekolte beyanını veren or-
tağımız ile kooperatifimiz arasında imza-
lanacak protokol gibi de düşünülmelidir.  
Bu nedenle, ortağımız kooperatifine ve-
receği ince, orta ve yağlık ürün miktarını 
gerçekçi olarak beyan edecek ve Marma-
rabirlik’in alım planı etkilenmeyecektir. 

Sevgili Ortaklar,
64 yıllık bir üretici kuruluşu olan Marmara-
birlik’te her geçen yıl önemli çalışmalara 
imza atılmaktadır. Bir taraftan kooperatif 
bölgelerimizdeki depolar yenilenirken, 
bir taraftan da ortaklarımıza gübre ve zi-
rai ilaç desteği yapılmaktadır. Marmara-
birlik’in sürdürülebilir bir yatırım politikası 
yürütebilmesi için öz kaynaklarının doğru 
yönde kullanılması önemlidir. Bu nedenle 
Marmarabirlik’in bundan sonraki yıllarda 
fiyat artışları konusunda daha temkinli 

hareket etmesi gerekmektedir. Marmara-
birlik 8 kooperatif bölgesinde siz değerli 
üreticilerimize yönelik birçok yatırım he-
defimiz bulunuyor. Planladığımız yatı-
rımları gerçekleştirebilmek için kurumun 
zarar etmemesi çok önem arz etmektedir. 

Değerli Üreticiler,
Marmarabirlik olarak yurtiçinde olduğu 
kadar, yurtdışı çalışmalarımıza da büyük 
önem veriyoruz. 305 farklı ambalajı bu-
lunan ürün yelpazemizin yurtdışında da 
bilinirliliğini artırmak amacıyla 54 ülkeye 
ihracat yapıyoruz. 5 yıl üst üste ihracat 
şampiyonu olan Marmarabirlik’te,  Turqu-
alıty Destek Programı ve Almanya’nın 
Köln şehrinde yapılması planlanan depo-
lama tesisi çalışmalarıyla da bu payı arttır-
mak en önemli hedeflerimizdendir. 

Değerli Üreticiler,
Dünden bugüne Marmarabirlik’e baktığı-
mızda önemli kararların ve projelerin ha-
yata geçirildiği aşikârdır. Kurumumuzun 
daha da iyi yerlere gelmesi yönünde hem 
size hem bize önemli görevler düşmekte-
dir.
Bu amaçla, ürün alım kampanyamızın so-
runsuz bir şekilde tamamlanmasını ümit 
ederken, 2019 yılının sağlık, mutluluk, be-
reket ve başarıyla gelmesini dilerim…

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
“2010 yılında değişim, dönüşüm ve planlı büyüme he-
defiyle çıktığımız bu yolda, kurumun her geçen gün 
büyümesine, ürün alımlarına, ürün satışlarına, ihraca-
ta ve en önemlisi de ortaklarımızın refah seviyesinin 
artırılmasına yönelik geliştirilen politikalar, belirlenen 
stratejiler doğrultusunda bugünlere gelmiş bulunmak-
tayız.” diye konuştu.

Dönemsel olarak yıllar bazında bazen iklim koşulları 
bazen de ürünün var yılı, yok yılı sebebiyle ürün alım-
larında sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Başkan Asa, 
“Marmarabirlik’in geçmişte en büyük problemi ürün 
satmak iken bugün geldiğimiz noktada ürün alımları-
nın da önemli bir hale geldiğini görmekteyiz. Ortak-
larımızın geçmişteki alışkanlıklarını değiştirme vakti 
çoktan gelmiş ve geçmektedir. Eskiden olduğu gibi iri 
daneyi tüccara veya havuza, ince daneyi de kooperatife 
verme alışkanlığı, ortağı olduğunuz kooperatife yapıla-
cak en büyük kötülüktür. Böylelikle, Marmarabirlik’in 
rekabet şansı azalmakta, rakiplerimizin de eli güçlen-
mektedir. Eğer Marmarabirlik’in daha çok ürün almasını 
ve daha çok ürün satmasını istiyorsak, tüketicinin talep 
ettiği, bayimizin de istekli olarak satacağı ürünü almak 
zorundayız. Bugüne kadar Marmarabirlik’in satışların 
istenilen seviyede artırılamamasının tek sebebi, iri da-
neli ürünün yüksek miktarlarda satışının yapıldığı şar-
küteri reyonuna girilememesidir. Kısaca ortaklarımızın 
neden iri dane (18-19) alımı yapılıyor sorusunun cevabı 
da buradadır. Piyasanın talepleri doğrultusunda hare-
ket edilmediği, üreticinin de satmakta zorlandığı ürünü 
almak zorunda kalan Marmarabirlik, bundan sonra pi-
yasa durumu, tüketici talepleri ve satışlarını arttıracak 
kalibrede ürün almak zorundadır.Aksi taktirde satışları-
nı arttırması mümkün değildir. dedi.

“Ürün alımlarında rekolte beyanı çok önemli”
Ürün alımlarında en bü-
yük etkenlerden birinin 
de rekolte beyanı oldu-
ğunu söyleyen Başkan 
Asa, “Bugüne kadar 
ortaklarımızdan gerçe-
ğe yakın teslim edebi-
lecekleri miktarda be-
yan vermelerini istedik. 
2018-2019 ürün alım 
kampanyasında verilen 
rekolte beyanları yük-
sek olmasına rağmen, 
kooperatif bölgelerin-
deki farklılıklar sebebiyle, genel olarak rekolte beyanı 
esas alınmış; bazı kooperatiflerde de azami teslimat 
miktarları belirlenmiştir. Özellikle bilinmesini isterim ki; 
birçok olumsuzlukların olduğu bir yılda büyük risk alı-
narak 52 bin ton ürün alımı planı ve daha sonra ilave 
teslimat hakkı ile üreticilerimize destek olduk.” şeklinde 
konuştu.

“KOTAYI BELİRLEYEN ORTAĞIMIZDIR”
 “Ürün alımı kampanyamızın devamında bazı ortakla-
rımızın önümüzdeki yıl ana taahhüt miktarına kadar 
rekolte beyanı vereceklerini belirtmektedirler. Marma-
rabirlik’e bağlı Kooperatiflerimizde toplam ana taahhüt 
miktarı 134,7 Bin Ton yani bu da demektir ki, bu rakam-
larda rekolte beyanı geldiğinde ortaklarımız çok ciddi 
bir şekilde kota uygulamasını kendi kendilerine yürür-
lüğe koymuş olacaklardır. Olası bir kota uygulaması ya-
pıldığında ortaklarımızın son 5 yıl içinde teslim ettikleri 
ürün miktarının değerlendirmeye alındığını ortakları-
mız çok iyi bilmektedir. Yani kooperatifinize ürün teslim 
ettiyseniz, kota uygulamasından etkilenmezsiniz. Eğer 
kooperatifinize ürün teslim etmediyseniz ne kadar be-
yan verirseniz verin, hiçbir şey değişmeyecektir. Ürün 
teslimat miktarınız düşük olacaktır. Bugüne kadar Mar-
marabirlik’in düzenli bir şekilde ürün alamamasının en 
büyük nedeni, ortaklarımızın yüksek miktarlarda rekol-
te beyanı verip, rekolte beyanının yarısı kadar bile ürün 
teslim etmemesi, hatta 1 kg bile ürün vermemesidir.” 
diyen Başkan Asa, bu yaşananların Marmarabirlik’in 
alım planını bozduğu gibi, satışı zor olan kalibrelerde 
stok fazlası ürün almak zorunda kalmasına sebep oldu-
ğunu söyledi.

“SÖZLEŞMELİ ALIM”
Marmarabirlik’in düzenli bir 
alım yapabilmesi için ‘söz-
leşmeli alım’ yapması ge-
rektiğinin düşünüldüğünü 
de belirten Yönetim Kurulu 
Başkanı Asa,“ Ortağımız re-
kolte beyanını verirken teslim 
edeceği miktarı iri dane, orta 
dane, ince dane ve yağlık 
olarak belirlenmeli, artısı ek-
sisiyle yüzde 10 yanılma payı 
ile hem kooperatif hem de 
ortak tarafından imza altına 
alınmak koşuluyla alım planı 
yapılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Aksi tak-
tirde ürün alımlarımızda her yıl sıkıntı yaşanırsa artan  
satışlarımızın tekrar eski günlere geri dönmesi kaçınıl-
maz olacaktır.”diye konuştu.

“Fiyatları erken açıklayın, tüccara bizi ezdir-
meyin”
Başkan Asa, ortaklarımız “Fiyatları erken açıklayın, özel 
sektöre bizi ezdirmeyin” demekteydi. Son 2 yıldır fiyat-
ları erken açıklanmış olmamıza rağmen görüyoruz ki, 
Marmarabirlik’in12.60 TL’ye aldığı ürünü tüccar  9-10 
TL’ye almaktadır. Bugün düşük fiyatla ürün alan tüc-
cara, kimse ‘Neden bu fiyatla ürün alıyorsunuz’ diye 
hesap sormadığı gibi “Marmarabirlik 12.60 TL’ye alıyor, 
siz de o fiyatlara ürün alın” denilmiyor. Görülüyor ki, siz 
değerli ortaklarımızın hakkını savunan tek kuruluş Mar-
marabirlik’tir. Bu yıl bunun daha da iyi anlaşıldığını ümit 
ediyoruz.”dedi.

AVANS FİYATLA ALIM
Marmarabirlik’in geleceğini garanti altına almanın asli 
görevleri olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı 
Asa, “Gerekirse önümüzdeki yıl AVANS fiyatla alım ya-
pabiliriz. AVANS fiyat aslında bir alım yöntemidir. Hem 
Marmarabirlik’in, hem de ortaklarımızın lehine bir uy-
gulama yöntemidir. Tabi ki, her şeyden önce ortakları-
mızın kurumlarına, kooperatiflerine güvenmesi gerekir. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak 2010’dan bugüne 
sizlere bir güven sağladığımızı düşünüyoruz. Bugüne 
kadar her zaman yanınızda olduk. Ne söylediysek yap-
tık. Hiçbir zaman sizleri mağdur etmedik. Sizler de, biz-
lere güvenin.”diye konuştu.

Tüketici talepleri dikkate alınmalı
“Bugüne kadar ortaklarımız bizden baş baremin 200 
daneden başlamasını istemektedir. Öncelikle TSE sof-
ralık zeytin standartları gereğince XL(mega) kalite ürü-
nün ,18-19-20 dane giren ve fire verdikten sonra da 
ortalaması 230 daneye kadar 
olan zeytin olduğunu bilmek 
gerekir. Peki, 200 kalibreden 
ürün alımlarına başlamış ol-
sak havuzda fire verdikten 
sonra ortalaması kaç dane 
çıkar? Tabi ki 240-250 gelir. 
Bu da demektir ki, L(hiper) 
kalite ürün. Yani satışlarımı-
zın içinde en yüksek orana 
sahip olan XL(mega) kalite 
ürünün raftan satışının kalk-
ması demektir.”diyerek, şun-
ları söyledi;

“Marmarabirlik’in Bundan dolayı, piyasanın arz-talep 
dengesi gözetilerek tüketicinin talepleri doğrultusun-
da alım yapmak zorunda olduğumuzun bilinmesini 
isterim. Sizler de bir tüketicisiniz, istemediğiniz ürünü 
alır mısınız? Tabi ki, diğer kalite ve kalibre talep eden 
müşterilerede  ulaşabilmek için farklı pazar araştırmala-
rımızı sürdürmekteyiz.”

Önceliğimiz Kurum olmalı
2010 yılında uçurumun eşiğinde, sürekli zarar eden, 
yatırım yapamayan, ürün alamayan, ürün satamayan 
bir Marmarabirlik devralındığını söyleyen Başkan Asa, 
“ Bunu herkes çok iyi biliyor. Geldiğimiz bu noktada, 
ürün alımlarını artıran, 2009 yılı öncesine göre toplam 
satışlarını miktar bazında %41, tutar bazında %332, ih-
racatını miktar bazında %52, tutar bazında %420 arttı-
ran, ortaklarına gübre ve zirai ilaç desteği veren, sürekli 
kar eden, karlılığı yatırıma dönüştüren, kar payı dağı-
tan, piyasaları regüle eden bir kurum haline gelmiştir. 
Bu kurum bizim diyorsak sadece bir yılı değil, gelece-
ğimiz de teminat altına almalıyız. Geleceğimiz de güç-
lü ortak, güçlü kooperatif ve güçlü Marmarabirlik ilke-
siyle gerçekleşecektir. Bunun için önceliğimiz kurum 
olmalıdır. Hata yapmamak için geçmişi unutmamak 
gerekir.”diyerek sözlerini tamamladı.

MARMARABİRLİK, ÜRÜN ALIM POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRMELİ
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Marmarabirlik bünyesinde karlı-
lığın sürdürülebilmesi, standart-
ların yükselmesi ve satışların 
arttırılmasına imkan sağlamak 
amacıyla kurulan Ar-Ge Şirketi, 
Kosgeb desteğiyle cihaz yatı-
rımlarına büyük bir hızla 
devam etmektedir. 
Bugüne kadar ya-
pılan yatırımlar ile 
laboratuarımızın 
mevcut durumu 
iyileştirilirken, ci-
haz altyapısında 
da önemli ölçüde 
mesafe kat edildi. 
Kasım ayı içerisinde, 
planlanan cihazların 
satın alma işlemleri tamam-
lanırken, Ocak ayından itiba-
ren alınacak cihazlarla birlikte, 
analizler Ar-Ge laboratuarında 
yapılabilecek. Zeytinyağında 
saflık ve kalite analizlerinin ta-

mamının kurum bünyesinde 
yapılabilecek olmasının önemli 
bir çalışma olduğunu söyleyen 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, “Bu ana-
lizler ile zeytinyağı alımlarında 

yapılan kontrollerde ya-
ğın kalitesi net olarak 

belirlenebilecektir. 
Dünyadaki ku-
rumsal firmaların 
Ar-Ge yatırımları 
sayesinde bü-
yüdüğünü gör-

mekteyiz. Kuru-
lan laboratuarla 

ileride 30 bin aktif 
ortağımıza yaprak ve 

toprak tahlili yapan bir kurum 
olmayı hedefliyoruz.” dedi. Baş-
kan Asa, hızla değişen tüketici 
beklentilerini karşılamanın an-
cak Ar-Ge faaliyetleri ile müm-
kün olabileceğine dikkat çekti.

AR-GE ÇALIŞMALARI İLE
GELECEĞİMİZE YATIRIM YAPYOUZ

Marmarabirlik Yönetim Kurulu, bir yan-
dan kooperatiflerdeki yatırım çalışma-
ları ile ilgili adımlar atarken, bir taraftan 
da Entegre Tesislerinde inovatif ve ar-ge 
çalışmaları üzerinde sonucunda yapılan 
modernizasyonlarla, yeni düzenlemeler 
hayata geçiriliyor.
Marmarabirlik’te üretim anlamında vakum-
teneke ambalajlarda zeytin, zeytin ezmesi 
ve zeytinyağı üretilirken, bugün vakum, te-
neke, cam-pet, oksijen bariyerli pet, easy-open kapak pet, zeytinyağı, 
zeytin ezmesi gibi ambalajlarda üretim hatlarına sahip konumdadır. 
Her geçen gün gelişerek, büyüyen pazarın özellikle ulusal ve yerel mar-
ketlerin taleplerini karşılayabilmek için, ürün güvenliği sisteminin güç-
lendirilmesini  sağlayan inovatif ambalajlar tüketicimize büyük kolaylık 
sağlamaktadır. Bugün birbirinden bağımsız ayrı ayrı üretim hatları Mar-
marabirlik Entegre Tesislerinde 90.000 metre kapalı alanda hizmet ver-
mektedir. Ev dışı tüketime hitap eden düşük gramajlı tek porsiyonluk 
ambalajların üretilebilmesi, 11-20 gr vakum ambalaj, 40 gr tüp ezme 
ambalaj, 6 ml katla-yağla sos ambalajlar piyasadaki yerini alırken, bu 
ürünler özellikle THY(Türk Hava Yolları)müşterileri ve TSK(Türk Silahlı 
Kuvvetleri)ne ürün tedariği yapılmaktadır.

Zeytinyağı sektöründe de iddialı  bir markayız
Sofralık zeytin sektöründe liderliğini büyüyerek sürdüren Mar-

marabirlik, 2010 Yılı öncesine kadar teknolojik donanımı ve 
üretim kapasitesi bakımından yetersiz kalan zeytinyağı 
tesisi, gerçekleştirilen yatırımlarla çeşitli ambalajlarda yıl-
da 10.000 ton zeytinyağı üretebilen bir tesis haline gel-
miştir. Tüm üretim süreçleri, müşteri memnuniyetini ve 
ürün güvenliğini sağlayacak şekilde ulusal ve uluslarara-
sı tebliğ ve kodekslere uygunluk prosesin her aşaması da 

denetlenmektedir. Bununla birlikte, Uluslararası Kalite Yö-
netim Sistemleri olan  ISO9001:2015, ISO22000, FSSC22000, 

ISO14001 ve OHSAS 18001 standartları Marmarabirlik bünyesin-
deki tüm birimleri kapsayacak şekilde uygulanıp,  sürekli geliştirilmesi 
yönünde adımlar atılmaktadır.

Çevreye sıfır atık 
Marmarabirlik ürünlerinin tüm alanlarda modern ve hijyenik el değ-
meden özellikle tüketici sağlığı dikkate alınarak ambalajlayıp sunuldu-
ğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Tüketicilerimiz 
ürünlerimizi alırken güvenle ve gönül rahatlığıyla almalıdır. Üretimden 
tüketime tüm aşamalarda insan sağlığı kadar, çevre sağlığı ve güvenli-
ğine de büyük önem vermekteyiz.”dedi. 

ENTEGRE TESİSLERİ ÜRETİM HATLARI 
DÜNYA STANDARTLARINDA…

Worldfood Fuarı
Yarım asırlık bir kurumun bili-
nirliği en yüksek olan, müşteri 
odaklı, yaratıcılık ve değişime 
açık temel değerleri taşıyan 
Marmarabirlik, katıldığı yurt içi 
ve yurt dışı fuarlarında büyük 
ilgi görüyor. Katıldığı fuarlarda 
gerek ürün yelpazesi, gerekse 
oluşturulan stantlarıyla katı-
lımcılar tarafından tercih edilen 
marka haline gelen Marmara-
birlik, bu yönde de fark yaratı-
yor. 
Türkiye’nin en önemli fuarların-
dan olan ve bu yıl 26’ncısı dü-

zenlenen WorldFood Fuarı’na 
katılım sağlandı. Hem Marma-
rabirlik’e hemde ülke ekono-
misine katkı sağlamak amacı 
ve sorumluluğu ile WorldFood 
Fuarı’nda yerimizi aldık. Worl-
dfood Fuarı’na Yönetim Kurulu 
katılım sağladı.

Anna poorna  World of Food 
Fuarı İndia
Hindistan’ın Mumbai şehrinde 
bu yıl 13’üncüsü gerçekleştiri-
len Annapoorna World of Food 
India fuarına Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Şevket Karagöz, 

Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 
Sevim, Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Ertaş ve Bölge Sorum-
lusu Ahmet Nişancı ile katıldı. 
Hindistan gıda sektörünün en 
önemli fuarı olan Annapoorna 
World of Food Fuarı İndia’da, 
Hintliler ürünlerimize büyük 
ilgi gösterdi. Özellikle, kuru sele 
ve damak tatlarına en yakın 
olan soslu zeytinimizin tadına 
hayran kalan Hintliler, 3 gün sü-
ren fuar boyunca standımız da 
büyük yoğunluk yaşanmasına 
neden oldu. 

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve CHP Milletvekili Yüksel Özkan ayrı ayrı zamanlarda Birliğimizi 
ziyaret ederek, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ile görüştü. Ziyaretlerde, ürün 
alım süreci ve yaşanan sıkıntılar değerlendirildi. Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Marmarabir-
lik’in önemli bir üretici kuruluşu olduğunu söylerken, CHP Milletvekili Yüksel Özkan da,  tarımsal 
üretimin temsilcisi olan Tarım Satış Kooperatiflerinin piyasaları regüle edebilmesi için devlet des-
teğinin verilmesi gerektiğini ifade etti.

SİYASİLERDEN BİRLİĞİMİZE ZİYARET

FUARLARDA MARMARABİRLİK FARKI

Marmarabirlik olarak hedefi-
mizin depolama kapasitesini 
artırmak olduğunu ifade eden 
Başkan Asa, “Ortaklarımızdan 
daha çok ürün alabilmek ve 
daha çok ürün satabilmek için 
depolama kapasitelerinin artı-
rılması gerekmektedir. Ortak-
larımız, Marmarabirlik’e yatırım 
yapma imkanı sağlamalıdır. Sa-
dece bugünü değil, geleceği de 
düşünerek yatırımlara devam 
etmekteyiz.”şekline konuştu.  
Marmarabirlik’in şu anda ta-
mamlanan ve devam eden ça-
lışmaları da şu şekilde;

Edincik Zeytin Depolama Tesisi;

5.000 ton zeytin depolama ka-
pasitesine sahip. Bir taraftan 
ürün depolamasına devam edi-
lirken, inşaatın bitirilmesine de 
sayılı günler kaldı.
İnşaatın KDV hariç 11.000.000 
TL’ye mal olması planlanıyor. 
Edincik merkez olmak üzere 
Yeniyenice, İsmetpaşa ve Dağ-
kadı’da ürün alımlarına devam 
ediliyor.

Gemlik Zeytin Depolama 
Tesisi İnşaatı;
Temel çalışmaları tamamlanan 

deponun bir sonraki kampan-
yaya yetiştirilmesi hedefleniyor.
Yaklaşık 4500 ton depolama 

kapasitesine sahip depomuzun 
maliyeti KDV hariç 16.000.000 
TL’dir.

İznik Alım Yerleri;
İznik Kooperatifine bağlı olan 
köylerimizden bu sene Der-
bent, Boyalıca, Kaynarca, Göl-
lüce ve Yörükler olmak üzere 
5 adet alım merkezi yapımı 
tamamlandı. Yapılan alım mer-

kezlerinin her birinin maliyeti 
yaklaşık KDV hariç 70.000 TL’dir. 
Geçtiğimiz yıllarda yapılan Ta-
cir, Çakırca ve Elbeyli dahil top-
lam 8 adet modern alım yeri 
yapılmıştır.

Mudanya Alım Yeri;
Mudanya Kooperatifine bağlı 
olan Konaklı Mahallesi’nde gü-
nümüz koşullarına uygun alım 
yerinin inşaatı tamamlandı. 

Yaklaşık 100m² alana sahip olan 
alım yerinin maliyeti  KDV hariç 
136.000 TL. 

Taşınabilir Ürün Alım Yerleri
Edincik Kooperatifimiz bölgesi 
içinde Yeniyenice İsmetpaşa 
ve Dağkadı olmak üzere 3 adet 
tekerlekli konteyner alım yeri 
yapılmıştır. Maliyeti her biri 
30.000 TL olmak üzere toplam 
90 .000 TL’dir.

Erdek Kooperatifimiz  bölgesi 
içinde Düzler köyü, Ocaklar ve 
Erdek merkez olmak üzere 3 
adet tekerlekli alım yapılmış-
tır. Maliyeti her biri 30.000 TL 

olmak üzere toplam 90 .000 
TL’dir.

Marmarabirlik Yatırımlarda Hız Kesmedi
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Başkan Hidamet Asa, özel sektör temsil-
cilerinin geçtiğimiz yıla göre arz fazlalığı 
olmamasına rağmen zeytin ve zeytinya-
ğını bir önceki yılın altında fiyatla aldık-
larını belirtti. Başkan Asa, bu duruma, 
“fırsatçılar iş başında” değerlendirmesini 
yaptı.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Bazı kesimler, hasatla 
birlikte zeytin ve zeytinyağı alım fi-
yatlarını geçtiğimiz yıl alım fiyat-
larının altında ürün alımı yapıyor. 
Burada amaç, üreticilerimizin pa-
nik yapması ve ürününü elden çı-
karmasını sağlamaktır.”dedi. Asa, 
şunları söyledi;
“Marmarabirlik sofralık zeytinde 
12,60’a ürün alırken, şu anda tüccar 8-9 
liraya ürün alımı yapmaktadır. Bu hasat 
döneminde bazı fırsatçılar tarafından 
piyasada üretici üzerinde farklı oyunlar 
oynanıyor. Ne oldu da bu sene sofralık 
zeytin fiyatları aşağıya çekildi? Arz faz-
lalığı mı var? Özellikle şunu vurgulamak 

isterim; üreticimiz eğer sıkıntı yaşarsa, 
üretemez hale gelir, üretemez ise  sektö-
rümüz çok büyük bir sıkıntı yaşar.”

HASAT DÖNEMİNDE
ZEYTİNYAĞI FİYATLARI DÜŞTÜ
Başkan Asa, “Ürün alım kampanya ön-
cesinde yaptığımız fiyat araştırmaların-
da, sızma zeytinyağı fiyatları toptanda 
19 liraya kadar ulaşmıştı. Yüksek asitli 
zeytinyağı 14 lira civarındaydı. Hasat 
dönemi başladı fiyatlar düştü. Sızma 
zeytinyağı fiyatları 16 liraya inerken, 

yüksek asitli zeytinyağ-
ları da 11 liradan iş-

lem görmektedir. 
Üreticilerimizin 
elinden ürünü 
ucuz fiyatla 
alabilmek için 
çeşitli dediko-

dular çıkarılarak 
sofralık zeytinde 

olduğu gibi zeytin-
yağında da aynı oyun-

lar oynanmaktadır.”dedi. Başkan Asa, 
hasadın tamamlanmasının ardından üre-
ticinin elinden ürün toplandıktan sonra 
zeytinyağ fiyatlarının yükseleceğini tah-
min ettiklerini belirtti.

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Marmarabirlik Ambalajları ‘ALTIN ÖDÜLLÜ’
Zeytinin erken kararması ve üreticiden 
gelen yoğun talepler üzerine tarihinde 
ilk kez 12 Ekim’de ürün alım kampanya-
sının startını veren Marmarabirlik, zorlu 
kampanya öncesinde Kolay 
Açılır Pet ambalaj çalışma-
sıyla moral buldu. Marmara-
birlik,  daha önceki seneler-
de de Kuru Sele ambalajıyla 
altın derece ödülü almıştı. 
Kurum bünyesinde bulunan 
AR-GE Şirketi’nin çalışmalarıy-
la, Kolay Açılır Pet ambalajımız, 
şeffaflığıyla ürünleri gösteren bir 
ekrana, bariyer özelliğiyle gıda 
güvenliğine, easy open özelliğiyle 
kullanım kolaylığına sahip. Kolay 
Açılır Pet ambalajımız, kreatifliğiy-
le de sofraya mevcut haliyle gelme 
kolaylığı sağlamaktadır.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa “ Yeni 
ambalajımız, “kolay açılır” 
(easy open) kapak ile tüke-
ticimize kullanım kolaylığı 
getirmekte ve iki farklı ma-
teryalden oluşturmaktadır. 
Teknolojik gelişmeler ve deği-
şen pazara cevap verebilecek Ar-Ge ça-
lışmalarının gerekliliğini görmekteyiz. 
Tüketim alışkanlıkları, tüketici tercihle-
rinde yaşanan değişiklikler tüketicinin 
daha da bilinçlendiğini göstermektedir. 
Bu durumla birlikte, işletmelerin de ken-
di çalışmalarını gözden geçirmelerine 
neden olmaktadır.” dedi. Başkan Asa, 

alınan ödülün üretimden tüketime tüm 
aşamalarında insan sağlığından ve çev-
re güvenliğine verilen  önemin bir gös-
tergesi olduğunu belirterek, konuyla 

ilgili şunları söyledi; “Dün-
yadaki kurumsal firmaların 
Ar-Ge yatırımları sayesinde 

büyüdüğünü görmekteyiz. 
Hızla değişen tüketici beklen-

tilerini karşılayabilmek ancak 
Ar-Ge faaliyetleri ile mümkün 

olmaktadır. Biz her zaman tüketici 
memnuniyetini esas alan bir kuru-
luşuz. Üretimden tüketime kadar 
tüm alanlarda modern ve hijyenik el 
değmeden üretim yaptığımız gibi, 
bunu da tüketiciye sağlığını dikkate 

alarak ambalajlayıp sunma ama-
cındayız. Tüketicilerimiz ürün-
lerimizi alırken 
güvenle ve gö-
nül rahatlığıyla 

alabilirler. Alınan 
bu ödül, dünyanın en 
büyük zeytin üre-
ticisi Marmarabir-
lik’in insan sağlığı-
na ne kadar önem 
verdiğinin bir gös-
tergesidir. ” dedi.

Marmarabirlik’ce Almanya’nın Köln şeh-
rinde kurulması planlanan depolama te-
sisine yönelik çalışmalar hız kazanırken, 
arsanın tapu devir işlemleri de tamam-
landı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdürü 
İsmail Acar, tesisin fizibilite çalışmala-
rı için Köln şehrine giderek çalışmaları 
yerinde takip etti. Başkan Asa, “Kuru-
lacak depolama tesisinin hali hazırda 
devam eden transit ticaret faaliyetleri 
için lojistik merkez olarak kullanılması 
planlanmakta”dedi. Marmarabirlik Yö-
netim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, pro-
jenin NRW. INVEST Germany Kalkınma 
Ajansı hibe fonlarından yararlanılacağını 
söyledi. Arsanın, Köln Belediyesi’nden 
uygun şartlarla alındığını ifade eden 

Başkan Asa, planlanan projenin değişen 
dünya ve yeni pazarlama stratejisi adına 
büyük önem taşıdığını da vurguladı.

Uzun vadeye yönelik hedefler
Asa, ihracat rakamlarını daha da arttır-
mak amacında olduklarına söyleyerek, 
“ Marmarabirlik ürünlerinin Avrupa’da 
önemli ölçüde tercih edildiğini biliyo-
ruz. Avrupa satışlarımızda raflarda yok 
duruma düşmemek için yönetim kurulu 
üyelerimizle birlikte depolama tesisi ya-
pılması yönünde karar alınmıştı. Alman 
Kalkınma Ajansı’ndan destek alınarak 
projemiz gerçekleştirilecektir. Alınacak 
teşvik ile arsa maliyeti dışında Marma-
rabirlik öz kaynakları kullanılmadan ya-
tırımın tamamlanmasını öngörüyoruz.” 
diye konuştu. Başkan Asa, şunları söyle-
di;
“Marmarabirlik markasının Avrupa’da 
her geçen gün daha da güçlendiğini ve 
pazar payını artırmaya devam etmekte-
dir. İhracat da hedeflerimizi uzun vade-
de planlarken, ulusal zincir mağazaların 
raflarında daha fazla yer almak ve dola-
yısıyla pazarda her geçen gün daha da 
büyümeyi hedeflemekteyiz.”

MARMARABİRLİK’TE YENİ SATIŞ STRATEJİSİ

Marmarabirlik İş Ortakları ile Buluştu
Marmarabirlik Yönetim Kurulu ve pazar-
lama ekibi, bayileriyle bir araya gelerek, 
ürün alım kampanya öncesi satış hedef-
lerini değerlendirdi. Marmarabirlik Yö-
netim Kurulu Başkanı Hidamet Asa top-
lantı da yaptığı konuşmada, 2019 yılında 
40-45 bin ton ürün satmayı planladıkla-
rını da açıkladı. 

2018-2019 ürün alım kampanya öncesin-
de Marmarabirlik Yönetim Kurulu, yurt 
içi iş ortaklarıyla buluştu. Kampanya ön-
cesi satış hedeflerinin değerlendirildiği 
toplantı da, piyasa koşulları nedeniyle 
zorlu bir kampanyanın beklediğini söyle-
di. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başka-
nı Hidamet Asa, bu toplantıların  aidiyet 
duygusunu ön plana çıkardığını söyledi. 
Başkan Asa, “Bu toplantıları, bizim olum-
lu-olumsuz her konuyu dile getirdiğimiz 
ve ürün alım kampanya öncesi strate-

jilerimizi oluşturduğumuz, satışlarımızı 
değerlendirdiğimiz toplantılar olarak 
görüyoruz .”dedi.
Başkan Asa, “İş ortaklarımız olan bayi-
lerimizle bir aileyiz. Bu toplantılar hem 
aile bağlarımızı güçlendirirken, hem de 
yeni stratejiler belirlememize yol gös-
termektedir. Ayrıca, bu toplantılar ge-
leceğimize yönelik adımların atılmasına 
ve stratejilerin belirlenmesinde büyük 
katkı sağlamaktadır. Marmarabirlik, 8 
kooperatifi, 32 bin ortağı, 650 çalışanı ve 
siz değerli iş ortaklarımızla birlikte büyük 
bir ailedir.  Bu ailenin bir ferdi olmakta bir 
ayrıcalıktır.”diye konuştu.
“2010 yılına kadar Marmarabirlik’in yurt 
içi satışlarından iade oranları yüzde 3’ler 
seviyesindeyken, bugün gelinen nokta-
da yüzde 0.05’lere düşmüş olması hem 
bayilerimiz hem de Marmarabirlik için 
büyük kazançtır.” diyen Yönetim Kurulu 
Başkanı Asa, oluşan bu tablo nedeniyle 
yurt içi bayilerine teşekkür etti.
Toplantıda ayrıca, bölge nüfusuna göre 
en fazla ürün alan, satışa göre en az ia-
desi olan, satışa göre en fazla zeytinyağı 
alan, en fazla çeşit ürün bulunduran, en 
çok noktaya fatura kesen bayilere de pla-
ket verildi. 

YURT İÇİ BAYİLER TOPLANTISI YAPILDI

ALMAN KALKINMA AJANSI DESTEĞİ İLE
KÖLN’E DEPOLAMA TESİSİ

MARMARA ZEYTİN
TARIM SATIŞ

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
Adına İmtiyaz Sahibi

İsmail ACAR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Emrah AKSARI

Yönetim Yeri:
Marmarabirlik Genel Müdürlüğü

İzmir Karayolu 29. km. Başköy / BURSA
Tel: 0224 449 00 10 Pbx

www.marmarabirlik.com.tr
Tasarım ve Baskı:

  Marmarabirlik İlk Franchising 
  Mağazasını Çorum’da Açtı 
Marmarabirlik Yönetim Kurulumuzun 
uzun yıllar hedefleri arasında olduğu ve  
geçtiğimiz yıl kararı alınan, üreticilerimiz 
tarafından önerilen ve arzulanan, tüketi-
cilerimiz tarafından da talep edilen her 

ile bir perakende satış mağazası, franchi-
sing modeli ile ilk olarak konsept şeklin-
de Çorum ilinde açılmıştır.
Marmarabirlik olarak yeni bir adım atmış 
olmakla birlikte, tüketicilerimize daha ya-
kın olmak, daha fazla ürün çeşidi ile yeni 
ürünlerin ilk satışa sunumu ve tüketiciler 
tarafından beğenileri bu noktalar üzerin-
den gözlemlenerek bütün illerde yayıl-
mayı hedeflenmektedir.
Model ilk olarak  Çorum ilinde Sedat Ku-
loğlu ile hayata geçirilmiş olup, örnek 
konsept mağaza süreç içerisinde bir plan 
dahilinde diğer illerde de hayata geçirile-
cektir.Ülkenin her köşesinde bu mağaza-
ların sayısını çoğaltmayı hedefliyoruz.
İş ortağımız olan Sedat Kuloğlu’na teşek-
kür eder, başarılar dileriz.
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Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri 
Derneği(ZEYDER) 2. olağan gelen ku-
rul toplantısı gerçekleştirildi. Genel ku-
rul sonrasında bir araya gelen yönetim 
kurulu, yapılan görev dağılımı ile baş-
kanlığa Milletvekili Bedrettin Yıldırım’ı 
getirdi. Başkan vekili de Osman Bostan-
cı oldu. Zeytin sektöründe yaşanan so-
runların çözümü amacıyla 2016 Yılının 
Şubat ayında kurulan Zeytin Üreticileri 
ve Sanayicileri Derneğinin (ZEYDER) 
olağan genel kurulunda açılış konuşma-
sını yapan, Zeyder’in kurucu başkanı ve 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Derneğimizin kuruluş 
amacı zeytin üreticilerini, sanayicilerini, 
perakende satış temsilcilerini, üreticinin 
temsilcileri olan sivil toplum örgütlerini 
bir araya getirmek ve sektörün sorunla-
rını tespit etmek, çözüme kavuşturmak 
amacıyla kurulmuştur. Görevimizi, Tarım 
Bakanlığında müsteşarlık, Tarım Kredi 
Kooperatifleri’nde genel müdürlük ya-
pan 24. dönem Ak Parti Bursa Milletve-

kili olarak görev yapan değerli büyüğü-
müz olan Bedrettin Yıldırım’a devretmiş 
olmanın gururunu yaşıyorum.”dedi.
Genel kurul toplantısında, kurulduğu 
günden bugüne yapılan çalışmalar hak-
kında da bilgi veren Başkan Asa, “Derne-
ğimizin faaliyetlerini, sektör sorunlarını 
bilimsel alanda değerlendirmek, üretici 
ve sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu ko-
nularda eğitim desteği vermek amacıyla 
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve 
Gıda Mühendisliği Bölümünden der-
neğimiz üyesi öğretim görevlilerinden 
oluşan bilimsel danışma kurulu kuruldu. 
Bilimsel Danışma Kurulumuz Gemlik, 
Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edin-
cik ve Mürefte’deki  yaklaşık 3.500 zeytin 
üreticisine zeytin yetiştiriciliği ve zeytin 
işleme teknikleri hakkında eğitim verdi. 
Zeytin ve zeytinyağının tağşişin önlen-
mesi maksadıyla rapor hazırlanarak, T.C. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 
sunuldu” diye konuştu.

MSB ve Marmarabirlik arasında 6 Şubat 
2018 yılında yapılan protokol ile Meh-
metçiğimizin 2018 yılı zeytin, zeytinyağı 
ve ezme ihtiyacı Birliğimiz tarafından 
karşılanmaktadır.

Yapılan protokol kapsamında 2018 yılı 
içerisinde 1.032.170 Kg. 10 kg’lık amba-
lajda siyah zeytin, 447.660 Kg. 10 kg’lık 

ambalajda yeşil zeytin, 1.284.869 Lt. 
5 Lt.lik ambalajda Sızma zeytinyağı, 
1.393.400 adet 40 gr.lık ambalajda zey-
tin ezmesi, 7.319.300 Adet 20 gr.lık siyah 
ve yeşil zeytin sevkiyatı yapılmıştır.
32 bin zeytin üreticisi ortağımız adına, 
bu imkanı sunan Milli Savunma Bakan-
lığına şükranalrımızı sunarız. 

ZEYDER’DE BAŞKAN YILDIRIM

MEHMETÇİĞİMİZİN ZEYTİNİ MARMARABİRLİK’ten

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa “Bir taraftan ürün alım-
larımız devam ederken, diğer taraf-
tan da satışlarımızın arttırılmasına 
yönelik bayi ziyaretlerine ve saha 
çalışmalarına önem vermekteyiz.’’ dedi. 

25–30 Kasım tarihleri arasında  
Van’dan başlayan saha ziyaretle-
rimiz kapsamında Hakkâri, Yükse-
kova ve Çukurca’dan sonra Eruh 
istikametinden Mardin, Siirt, Diyar-

bakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Ada-
na bayi ziyaretlerimizle sona ermiştir. 
Pazarlama ve Satış Müdürü Tuncay Kural, 
Bölge Yöneticilerimiz Osman Dağhan ve 
Cem Seydel ile yaklaşık bir hafta süren 
iş seyahatimiz de karayolu ile yaklaşık 
4.500 km yol kat edilmiş, verimli bir saha 
ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bir taraftan 
2018 yılı satışları değerlendirilmiş, diğer 
taraftanda satışlarımızın artmasına bü-
yük katkı sağlanmıştır.

17 Ekim 2018 Çarşamba günü açılışını 
yaptığımız 2018-2019 iş yılı zeytin alım 
kampanyasında 12 Aralık tarihine kadar 
6.966 ton alım yapmış bulunmaktayız. 
Bölgemizde yaptığımız rekolte belirleme 
çalışmaları kapsamında kooperatifimiz 
üretici ortaklarımızdan alacağı zeytin 
miktarının 7.500 ton alım planı yapılmıştı. 
Geçtiğimiz yıl 9.000 tonlara ulaşan alım-
larımız bu yıl mevsim koşulları ve zeytin 
zararlılarından dolayı azalma göstermiş 
olup çalışma bölgemizde bulunan bazı 
merkezlerimizde özelliklede ana merke-
zimiz Edincik’te zeytin sineği zararlısın 
yol açtığı rekolte kaybı ortaklarımızın 
mağduriyeti olmuştur.
Birinci ve ikinci ödeme dönemlerimiz-
de ortaklarımıza toplam 12 Milyon Lira 

ödeme yapılmış olup ödemelerimiz 15 
günlük periyotlar halinde devam etmek-
tedir. Bölgemizdeki zeytin üreticilerinin 
sigortası olan Marmarabirlik üreticinin 
alın terini ve emeğini kazanca dönüşme-
sini sağlamıştır. Üretici ortaklar ülkemizin 
içinde bulunduğu ekonomik duruma 
rağmen alım fiyatlarında artış yaşanmış-
tır. Ülke olarak geçtiğimiz bu zor dönem-
de bazı spekülatörlerin yalan haberleri 
ile kamuoyu yaratarak Marmarabirlik’i 
ortaklarıyla karşı karşıya getirmeye çalış-
maktadırlar. Bu algıyı yaratmak isteyen 
kişilere de en güzel cevabı kooperatifleri-
ne ve birliğine sahip çıkan ortaklarımızın 
verdiğini düşünüyorum. 
Geçmiş yıllarda alım yapan tüccarlar 
bu yıl ekonomik koşulları bahane ede-
rek alım yapmamaları Marmarabirlik’in 
önemi çok anlaşılmıştır. Bu vesile ile de 
kooperatiflerimizi ve birliğimizi kuran 
değerli büyüklerimizi de anmak istiyo-
rum. O günlerde kurdukları bu küçük ko-
operatifler bugün Türkiye’nin en değerli 
kurumları olmuşlardır. Onların yaktığı bu 
ışık bugün olduğu gibi bundan sonrada 
yolumuzu aydınlatacaktır.
Bu göreve tekrar talip olduğumuzda or-
taklarımıza verdiğimiz bazı sözler vardı, 
köy alım merkezlerinin modernizasyonu, 

elektronik kantar, ziraat mühendisi istih-
damı ve yeni depo inşaatı sözlerimizi çok 
şükür yerine getirmiş bulunuyoruz. Ayrı-
ca 4 yıllık görev süremiz boyunca ortak-
larımıza 50 bin adet plastik kasa, 10 bin 
adet yaygı bezi (Çul) , 12 bin adet domat 
zeytin fidanı satış desteği verilmiştir.  Ay-
rıca ortaklarımızın en önemli girdi kalemi 
olan gübre ve zirai ilaç desteği de veril-
miştir.
Marmarabirlik tarafından geçtiğimiz yıl 
temeli atılan modern depolama tesisi  
inşaatı tamamlanmış olup kampanya dö-
neminin başlamasıyla birlikte faaliyete 
geçmiştir. 6.500 metrekare kapalı alanda 
toplam 5.000 ton kapasiteli 12 Milyon 
Liraya mal eddilen depomuzla birlikte 
daha modern bir yapıya kavuşmuş bu-
lunmaktayız. 
Ortaklarımızın takdirleri ile şubat se-
çimlerinde tekrar görev verilmesi duru-
munda kalan köy alım merkezlerimizin 
yenilenmesini, üniversitelerimiz ile ortak 
çalışma yaparak bilgilendirme toplantı-
larının sayısını arttırmayı, Bu yıl ortakları-
mızın büyük mağduriyet yaşadığı zeytin 
sineği konusunda il-ilçe tarım müdürlük-
leri ile koordinasyon sağlanarak zeytin 
sineği ile daha etkin mücadele yollarının 
bulunması ve sorunları kökten çözmeyi 

hedefliyoruz.
Projelerimiz arasında olan yeni idari bi-
namız içinde 5 parselden oluşan toplam 
320 metrekare alanın satın alınması ya-
pılmış, imar değişikliği ve parsel birleş-
tirmenin bürokratik işlemlerinin uzun 
sürmesinden dolayı 2019 yılının ilk ayla-
rına kalmıştır. Kooperatifimize  güzel bir 
idari bina kazandırılmış olacaktır. Bunun 
sözünü de Marmarabirlik Yönetim Kuru-
lumuzdan almış bulunmaktayız.
Değerli Ortaklarımız, 
Bugüne kadar siz istediniz bizlerde yap-
maya çalıştık. Mutlaka eksikliğimiz vardır. 
Sizlere soruyorum bugüne kadar neyi 
yapmadık? Varsa söyleyin önümüzdeki 
dönem hedeflerimizden olsun.
Güçlü ortak güçlü Kooperatif anlayışı 
ile görevini sürdüren ve marmarabirliği 
daha üst noktalar taşıyan, ortağını mağ-
dur etmeyen ve her daim yanında oldu-
ğunu hissettiren Birlik Başkanımız Sayın 
Hidamet Asa’ya, Yönetim Kurulu üyele-
rine ve buradan emeği geçen herkese 
kooperatif ortaklarımız adına teşekkür 
ederim.
2018-2019 iş yılının ortaklarımıza, birli-
ğimize ve tüm kooperatiflerimize hayırlı 
olmasını dilerim.

Almanya’nın ulusal zin-
cir market devlerinden 
Lidl, Marmarabirlik’i 
tercih etti. 

Bu yılın Temmuz ayın-
dan itibaren, Güney 

Almanya eyaletlerinden başlamak üzere, 
kademeli olarak tüm Almanya’da Mar-
marabirlik Ekstra 500 gram vakum ürünü, 
Lidl raflarinda yerini aldı. Almanya da 
3.200 mağazası ve 79.000 çalışa-
nı bulunan, pazar lideri Lidl 
marketler zinciri ile dünya-
nın en büyük zeytin üreti-
cisi  Marmarabirlik’in bu iş 
birliği, önemli markaların 
buluşma noktası olarak  
değerlendirilmektedir.

Almanya’da yaşayan Türk-
lerin ve diğer etnik kökenlile-
rin daha çok tercih ettiği indirim 
marketlerinden Lidl mağazaları zeytinde 

Marmarabirlik’i tercih etti. Marmarabirlik 
ürünleri, “Marmarabirlik Türk Siyah Zey-
tini” yazılı paketlerde etnik dışı tüketici-
ninde beğenisine sunuluyor. Marmarabir-
lik’in bu adımı ile Gemlik tipi sofralık siyah 
zeytinin sadece Almanya’da değil aynı 
zamanda birçok farklı kültürlerden gelen 
tüketiciyle de tanışma imkânı sağlanmış 
olacak. Marmarabirlik ürünleri, diğer ulus-
lararası zeytin markalarının da bulunduğu 

raflarda, bir kez daha zeytinde dün-
ya markası olduğunu ve yurt 

dışında da sağlam bir bayilik 
alt yapısı ile yeni başarılara 

imza atmıştır. Son yıllarda, 
Almanya’da Rewe, Real, 
Avusturalya’da Cools Avus-
turya’da Peny, İsviçre’de 
Coop, İngiltere’de Tesco, 

Ukrayna Metro ulusal zincir 
mağazalarında Marmarabirlik 

ürünleri yerini alırken, Lidl’ler-
den sonra hedef, yaygın bir şekilde 

etnik dışı market raflarında yer almaktır.

MARMARABİRLİK ALMAN ZİNCİR MARKETLERİ LİDL RAFLARINDA

SOĞUK HAVADA SICAK SATIŞ
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Üretim maliyetlerinin önemine dikkat 
çeken Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, “180 dane ürün ile 
380 dane ürünün, mahallede ve köydeki 
alım merkezinden kooperatif deposuna 
gelinceye kadar maliyet aynıdır. İşçilik, 
nakliye, indirme, yükleme, ekspertiz ve 
diğer işler tüm kalibre zeytinler için aynı 
olduğunu dolayısı ile kalibreye göre ma-
liyet ve işçilik farkı olmamaktadır. Sadece 
iri, orta ve ince kalibre arasında fire farkı 
vardır.”dedi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa,  ürünün olgunlaştıktan 
sonra kooperatif tarafından Birliğe sev-
kinin yapıldığını belirterek, “Gerek koo-
peratiften birliğe gönderilirken oluşan 
maliyet, gerekse de ürün ambalajlanır-
ken oluşan maliyet bütün kalibrelerde 
aynıdır. Yani 4.80 TL’ye alınan ürün 12.60 
TL’ye alınan ürün de fire,işçilik ambalaj 
olarak değerlendirdiğimizde maliyet ki-
logram başına ortalama 4TL  civarında-
dır. Hatta bu ürün son tüketiciye ulaşana 
kadar yapılan satış ve pazarlama faali-

yetlerine ilişkin maliyetlerde aynı.” diye 
konuştu.  

Bir sonraki kampanyaya yeterli mik-
tarda nakitle girmemiz gerekiyor.

Değerli ortaklarımız; her şeyden önem-
lisi ortaklarımız şunu iyi bilmelidir, Mar-
marabirlik’in bu kampanya dönemi alım 
bütçesi 350 milyon TL’dir.
Bu miktar üzerinden değerlendirme ya-
pacak olursak, bugün 380 kalibre ürün-
den 1 yıl boyunca ne kadar satış yapar-
sak bu nakit miktarına ulaşabiliriz?
Değerli ortaklarımız; Elit, Ekstra, Luks, 
Minyon diye adlandırılan ürünler geçtiği-
miz yıldan üretici havuzlarında  kaldığını, 
ve satılmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.
Rakamlarla örnek verecek olursak; bu ka-
librelerdeki ürünün ortalama satışı 7.8TL 
olduğunu düşünelim. Marmarabirlik’in  
bu üründen en az 45-50 bin ton ürün 
satması gerekir ki, sadece alım bütçesi 
miktarına ulaşsın. Tabi ki birliğin, faaliyet, 
finans, üretim, işçilik , kampanya, pa-

zarlama sevkiyat ve diğer giderlerini de 
unutmamak gerekir. Düz mantık ile şunu 
diyebiliriz, geçtiğimiz yıl ortaklarımız ko-
operatifine orta ve ince daneyi getirdi, iri 
daneyi de özel sektör temsilcilerine ver-
diği için nakit birikimi konusunda  isteni-
len rakama ulaşılamamıştır.
Ortaklarımız ihtiyacımız olan miktarda 
iri kalibre ürün teslimatı yapmış olsaydı, 
finansal açıdan hiçbir sıkıntı yaşanmaya-
caktı.’’ dedi.
“Marmarabirlik’in büyümesini istiyorsak 
piyasa talepleri doğrultusunda ürün alı-
mı yapılmalıdır. ‘‘ 
Marmarabirlik piyasa tarafından tercih 
edilen ve devir hızı yüksek olan ürün 
alımı yaparak satış yapmalı ve kaynak-
larını ürün alım dönemleri öncesinde 
en yüksek düzeyde likit pozisyonuna 
getirmelidir. Üreticileri de iyi fiyat vere-
rek desteklemelidir. Unutulmamalıdır ki,  
üreticinin kendi havuzu olan Birlik ha-
vuzları, yine üreticiye kar payı, ayni kredi, 
yüksek alım fiyatı, yatırımlar olarak geri 
döndürülmektedir.”diye konuştu.

Marmarabirlik, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayarak büyüyen yarım 
asırlık bir kurumun üreticisinden, tüketicisine, çalışanından, yurt içi ve yurt 
dışı iş ortağına kadar gıda sektörünün öncü rol oynayan misyonuna sahip…
Değişim,gelişim ve planlı büyüme ilkesiyle çalışmalarını yürüten aktif 30 
bin ortaklı Marmarabirlik’i iş ortaklarımız anlattı;

İŞ ORTAKLARIMIZ
MARMARABİRLİK’İ ANLATTI…

AGENTÜRK –Agen Kayıkçı
Gıda/ gıda  pazarlama & dağıtım sek-
törünün öncü firmalarından olan 
agentürk,  bu yıl, 41. yılını kutlamanın 
onurunu ve mutluluğunu  yaşamakta-
dır.   Gerek sektör tecrübesi, gerekse   
gelişen, yenilikçi iş modeli ile, günü-
müz koşullarında  da öncü olma rolünü 
üstlenerek, her geçen gün büyümeye 
devam etmektedir. Kendi alanında uz-
manlaşmış 105  çalışanı, 5.000 metre 
kare kapalı depolama alanı ve güçlü lo-

jistik ağı ile tüm İstanbul-Anadolu yaka-
sında, yaklaşık 2500 perakende/toptan 
noktasına hizmet vermektedir.
2018 yılı başlarında, onur ve gururu-
muz taçlandıracak, bizler için son de-
rece   önemli olan Marmarabirlik’in iş 
ortaklığına  kavuşmanın  haklı sevin-
cini yaşamaktayız.  Özellikle son 5-6 
yıllık periyotta, piyasanın yükselen yıl-
dızı olan ve dünyanın en büyük zeytin 
üreticisinin bir iş ortağı ve ferdi olmak, 
Agentürk ailesi olarak bizler için büyük 
bir mutluluk kaynağıdır.Tüm bilgi ve 
birikimlerimizi, piyasa tecrübelerimizi,  
Marmarabirlik ailesi menfaati doğrul-
tusunda  kullanmak ve bu büyük aileye  
katma değer yaratmak için, başta ben  
olmak üzere, tüm ekiplerimizle ve var 
gücümüzle çalışacağız.

KILIÇLAR-Turgut Kılıçlar
1980 yılında Van’da başladığımız gıda 
toptancılığını iki kuşaktır sürdürmekte-
yiz. Van merkezli 15000 m2 açık, 3000 
m2 kapalı alan depomuzda toplam 75 
personel ile gıda,temizlik ve tüketim 
ürünleri dalında sektörün öncü firma-
larının distribütörlüğünü yapmaktayız. 
Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı,Iğdır ille-
ri ve ilçelerinde yerleşik ekiplerimizle 
yaklaşık 1000 noktaya hizmet vermek-
teyiz. Bayilik öncesi süreçte de ticareti-
ni yaptığımız Marmarabirlik ile bayiliğe 
1996 yılında Van ve Hakkari illeri ile 
başladık. Sonradan bayilik bölgemize 
Bitlis şehrimizi de aldık. Marmarabirlik 

markası; kalitesi, sürekliliği ve güvenilir 
yönetimi sayesinde firmamızın ve müş-
terilerimizin olmazsa olmazı haline gel-
miştir. Marmarabirlik zeytin Van’ın meş-
hur otlu peyniri ile birlikte kahvaltıların 
vazgeçilmezi olmuştur.
Van Kılıçlar ailesi olarak Marmarabirlik 
bayrağını önümüzdeki yıllarda daha da 
yükseklere taşımayı hedeflemekteyiz..

Mudanya kooperatifinde 2002-2008 
yılları arasında Denetim kurulu üyesi 
olarak iki Dönem görev yaptım. Görev 
aldığımız ilk yıllarda satılmadığı için  
kumlama yapan o güzel zeytinlerimizin 
havuzlardan kamyon kamyon  yağha-
nelere gittiğini gördükçe içimiz sızlıyor-
du. Bu dönemde yapılan uygulamalarla 
üreticimizin mağdur olduklarını görü-
yor, ortaklarımızdan daha fazla zeytin 
alabilir miyiz diye de adeta  çırpınıyor-
duk. 

Yaşanan bu durumlardan  yöneticiler 
ve üreticiler olarak çok rahatsızdık. Bir-
liğimize yaşanan sıkıntılar aktarılmasına 
rağmen ilgilenen bile olmuyordu. So-
nunda Mudanya Kooperatifi Yöneticile-
ri ve üreticileri olarak İzmir yolu kapatıl-
mış mağduriyetlerimiz ülke gündemine 
taşınmış ve yönetim kademesinin to-
parlanmasına büyük katkı sağlanmıştır.

Gelinen bu süreçte ne günler atlatıldı. 
Bugün ise üreticilerimizin ve kooperatif 
yöneticilerimizin taleplerine karşılık ve-
ren bir yönetim anlayışı olduğunu gö-
rüyoruz. Ürün bedelleri plan dahilinde 
zamanı geldiğinde yapılmakta, ayrım-
cılık yapmadan hiçbir siyasi görüş gö-
zetmeksizin ürün bedelleri  hesaplarına 
yatırılmaktadır. 

Mudanya kooperatifimize 40 yıl son-
ra bir çivi çakılmış ve Yörükali istasyon 
mevkiinde güzel bir tesis kazandırılmış-
tır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Son yıllarda Birliğimizin yurt içi ve yurt 
dışı satışlarının  arttığını ve bunun karşı-
lığında  üreticilerimizden daha çok ürün 
alınarak mağduriyetlerinin  giderildiğini 

görüyoruz. Bu dönem ürün alım kam-
panyasında açıklanan 12.60 TL tavan 
fiyat ,480 taban fiyat politikaları ile uy-
gulanan alım politikaları ve yapılan öde-
meler üreticilerimiz tarafından memnu-
niyetle karşılanmaktadır. Kooperatifine 
düzenli ürün teslimatı yapanlar kazançlı 
çıkmışlardır. 

Marmarabirlik ve kooperatifler olarak 
alımlar devam ederken, tüccarların 
sahada olmadığını görüyoruz. Böyle 
yıllarda Birliğimizin ve kooperatiflerin 
önemi daha çok hissedilmektedir. Bu 
nedenle kooperatiflerimiz ve birliğimi-
ze daha çok sahip çıkalım. Ürünlerimizi 
teslim edelim ki kar ettiğinde bize kar 
payı olarak  geri dönsün.

İlaç, gübre ve bilgilendirme olarak her 
zaman bizlere destek çıkmaktadırlar. 
Tüccarlar ise  her zaman kendi çıkarla-
rı doğrultusunda hareket etmektedir. 
Ama kooperatiflerimiz birliğimiz için 
her türlü ihtiyacı karşılamakta ve bize 
sahip çıkmaktadır.  Bu nedenle başta 
birlik Başkanı Hidamet Asa olmak üzere 
ve birlik yöneticilerimizi, müdürlerimizi, 
birlik bünyesinde bütün çalışanlarımızı 
her türlü fedakarlığı gösteren işçileri-
mizi, kooperatif yöneticilerimizi, bütün 
zorluklara rağmen sıcak soğuk deme-
den kaliteli ürün elde ederek koopera-
tiflerine ve birliğine teslim eden ortakla-
rımızı, üreticilerimizi,  kutluyorum.

Birliğimizi ve kooperatiflerimizi daha 
ileriye taşıyan kadrolara destek olmak 
gerekir.Böyle başarılı yöneticilerin ya-
nında olmak gerekir. Geçmişi hepimiz 
çok iyi biliyoruz o eski günlere dönme-
mek ve daha iyi gelecek için bu kadrola-
ra hepimizin destek olması gerekir.
Yürüyen bir sistem var, bu sistemin bo-
zulmaması için el birliği ile kooperatifi-
mizi ve birliğimizi daha güzel yarınlara 
taşımalıyız. Kalın sağlıcakla

İRİ VE İNCE KALİBRE ZEYTİNİN MALİYETİ AYNI

DAHA ÇOK ÜRÜN ALABİLMEK İÇİN ÖNCELİĞİMİZ YATIRIMLAR OLACAK
Ülke genelinde 425 bin tonu sofralık, toplam 1 milyon 500 
bin ton civarında zeytin rekoltesi tespit edilmiştir , Marma-
rabirlik faaliyet alanında ise 170 bin ton sofralık zeytin rekol-
tesi beklenmektedir.2018-2019 Yılı ürün alım kampanyasın-
da 52 bin ton ürün alımı yapacağını Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu, bir taraftan üreticisine daha fazla destek olmanın 
yollarını ararken, diğer tarafta da depo kapasitesini arttır-
mayı hedefliyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi-

damet Asa, kurum olarak daha çok ürün alıp, daha çok sa-
tabilmek için yatırımların arttırılması gerektiğini vurguladı. 
Başkan Asa, “Marmarabirlik tarafından kooperatiflerimize 
yaptığımız yatırımlar ortada. Daha fazla yatırım yapabilme-
miz için öz kaynaklarımızı doğru yönde kullanmamız gerek-
mektedir. Bundan sonraki yıllarda kar payı dağıtmak yerine, 
karlılığı yatırıma dönüştürmek ve Marmarabirlik ve ortakla-
rımızın  geleceğini güvence altına almaktadır.”diye konuştu.
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Sektöründe yeniliklere öncülük eden 
dünyanın en büyük sofralık zeytin üre-
ticisi Marmarabirlik’ten bir ilk daha. 
Dalından sofranıza anlayışı ile ürün 
yelpazesinde 300 ‘den fazla ürün ba-
rındıran Marmarabirlik, 200 gr cam ka-
vanozlarda sunulacak olan çekirdeksiz 
zeytin projesinin alt yapısı tamamladı. 
2019 yılı içinde tüketiciye sunulacak 
olan yeni çalışma ile özellikle hedef kit-
le olarak çocuklar amaçlanıyor. Türki-
ye’de ilk kez Gemlik tipi zeytinden do-
ğal yollarla tüketiciye sunulma özelliği 
de taşıyan çekirdeksiz zeytinin, rahat 
tüketimi nedeniyle de tercih edileceği 
bekleniyor. Tüketicisinin sofralarına 54 

yıldır doğal ve katkısız ürünler sunan 
Marmarabirlik’in, çekirdeksiz zeytin 
ürünü önümüzdeki günlerde yurtiçi ve 
yurtdışında  piyasaya sunulacak. Mar-
marabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet Asa, “Kurumumuzun en önemli 
misyonu dalından sofralara sağlıklı, 
güvenli, doğal ve kaliteli ürünler sun-
maktır. Çekirdeksiz zeytin çalışmamız, 
özellikle annelerin çok tercih edeceği 
bir ürün olacak. Çocuklarımıza zeytin 
yeme alışkanlığı kazandırmaya başladı-
ğımızda, zeytin çekirdeğinin boğazına 
kaçmasından endişe duyarız. Yeni ürü-
nümüz ile birlikte bu endişe de ortadan 
kalkmış olacak.”diye konuştu. 

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Ortaklarımız, rekolte be-
yanı ve azami teslimat miktarlarına ila-
ve olarak, rekolte beyan miktarını veya 
kooperatifler tarafından tahsis edilen 
azami teslimat miktarını dolduran or-
taklardan ilave olarak ana taahhüdünü 
geçmemek üzere, tahsis edilen teslimat 
miktarının % 30’u kadar 180-230 dane 
arası sofralık zeytin, tahsis edilen azami 
teslimat miktarının % 50 si kadar yağlık 
zeytin alınacaktır. Yağlık zeytin azami 
teslimat miktarının dışına alınmıştır. ” 
diyerek, yönetim kurulunca alınan karar 
ile üreticiye daha fazla ürün teslim etme 

hakkı verildiğini söyledi.
Başkan Asa, “Yapılan alımlara bakıldı-
ğında iri dane oranının 180-230 dane 
arasında olduğu ve bugüne kadar ya-
pılan alımlarımızın içinde yüzde 32’sini 
oluşturmaktadır. Her ne kadar iri dane-
nin olmadığı söylense de, alım oranla-
rına baktığımızda yüksek miktarlarda 
alım yapıldığını görmekteyiz.” dedi.
 Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkan 
Asa, “Ortaklarımızdan gelen yoğun 
talep üzerine, yönetim kurulu olarak 
aldığımız karar doğrultusunda, azami 
teslimat miktarını dolduran üreticileri-
mizin mağduriyetlerinin giderilmesini 
amaçlıyoruz. Yeni uygulama kapsamın-
da alınacak ürünlerin bedelleri kampan-
ya sonu belirlenecek bir tarihte ödene-
cektir. Ortaklarımız, ana taahhüdünü 
geçemeyecek şekilde teslimat hakla-
rının yarısı kadar daha yağlık ve yüzde 
30’u kadar da 180-230 dane ürün teslim 
edebilecek olup, yapacakları bu kap-
samdaki teslimatları, Marmarabirlik’in 
fiziki imkanları doğrultusunda, yönetim 
kurulumuzca ikinci bir karar alınan ka-
dar devam edecektir. Alınan bu karar,  
Marmarabirlik’in ortaklarımızın yanında 
olduğunun bir göstergesidir.” diye ko-
nuştu.

150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Ko-
operatifi, 1951 yılında kurularak faaliyeti-
ne başlamıştır. 1954 yılında Marmarabirlik 
’in kuruluşu aşamasındaki 3 kooperatiften 
biridir. 1954 yılından sonra ise, Marmara-
birlik bünyesine katılarak faliyetlerini sür-
dürmektedir.
Kooperatifimiz, Mudanya ilçesinin tama-
mı, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Os-
mangazi ve Nilüfer ilçelerinin bir kısmı ol-
mak üzere 76 mahalleyi kapsayan çalışma 
alanı ve 7.000 ortağı ile kurumun en geniş 
çalışma alanına sahip kooperatiflerinden 
birisidir.
Kooperatifimizde, Mudanya, Tirilye ve son 
olarak inşaatı tamamlanan Yörükali depo-
muzla birlikte, modern sistem ve kaliteli 
hizmeti ile dört ayrı bölümde ürün de-
polanabilmektedir. Ayrıca, 52 zeytin alım 
merkezi ile çok geniş bir alanda hizmet 
vermektedir.
Mudanya kooperatifi olarak ortaklarımızla 
her zaman birlikte olmaya çalıştık. Gerek 
rekolte beyan alım dönemi, gerek hasat 
zamanı ortaklarımızın sorunlarını her za-
man yerinde dinlemeyi tercih ettik. Göre-
ve geldiğimiz günden bu güne ortakları-
mıza kapımız ardına kadar açıktır. Hiçbir 
üreticimize ayrımcılık yapmadan dertleri-
ni sorunlarını anında ve birebir dinlemeye 
çalıştık. Bizler, üreticilerimizle böyle iç içe 
olmaya devam ettiğimiz sürece, daha bü-

yük başarılara imza atacağımıza inancımız 
tamdır.
Son zamanlarda biz ve bizim gibi kurum-
ların değerinin daha anlaşılır hale geldiği-
ni çok açık olarak görmekteyiz. Özellikle, 
bu yıl tüccarın piyasada olmaması, bunun 
yanında geçtiğimiz yıldan olgunlaşmış 
ürünününde mahzende değer kaybet-
mesi sebebiyle mağdur olan üreticinin 
yanında Marmarabirlik olmuştur. Marma-
rabirlik’in Zeytin üreticimiz için bir kale 
olduğu açıkça ortadadır. Marmarabirlik 
zeytincinin teminatıdır sözümüzün ne 
kadar gerçek olduğu da ortadadır. Aldı-
ğımız bilgiler dâhilinde diyebiliriz ki, çalış-
ma bölgemiz dışındaki zeytin üreticileri, 
Marmarabirlik gibi bir kurumları olmadı-
ğından dolayı yaşadıkları üzüntüyü açıkça 
dile getirmektedirler. Aynı zamanda, biz 
üreticiler, ne kadar şanslıyız ki bölgemiz-
de kurulmuş bir kooperatifimiz var ve her 
zaman üreticisinin yanında ve olmaya de-
vam edecektir. Ayrıca üreticimiz de, Mar-
marabirlik ve Kooperatiflerini her zaman 
desteklemelidir.  Hem üretici hem yöneti-
ci olarak zeytinciliğin ülkemizin her nok-
tasında yayıldığı ve üretimin aşırı arttığı 
bir dönemde, yağlık olarak ürün satmakta 
bile zorlanırken Marmarabirlik üreticisinin 
yanında dimdik durduğunu bir kez daha 
göstermiştir. Görüyoruz ki, bütün ortak-
larımız, mahsüllerininin tamamını bize 
teslim etmek istemektedirler, fakat biz-
lerinde belli bir kapasitede alım yapmak 
zorunda olduğumuzu ve 5 yıllık teslimat 
ortalama sistemiyle alım yapıldığının bi-
linmesini isterim. Gönül ister ki, üreticimi-
zin ürettiği ürünün tamamını alalım. Ama 
bunu kısa sürede değil zamana yayarak 
gücümüzü arttırarak gerçekleştirebiliriz. 
Şunun da bilinmesini isteriz ki, geçmişte 
depo kapasitesi çok düşük olan bir Mar-
marabirlik vardı. Şimdi her geçen gün ka-
pasitesini arttıran bir Marmarabirlik var.
Değerli ortaklar; Bilindiği üzere, Mudan-

ya kooperatifimize 40 yıl sonra yepyeni 
bir tesis kazandırdık. Yörükali tesislerimiz 
7000 ton kapasiteli 23 bin metrekare alan 
içerisinde düğün salonu ve çok amaçlı 
salon, erken olgunlaştırma sistemleri ve 
7.000 ton zeytinin otomatik devir daim 
sistemleri olacak şekilde son derece mo-
dern bir tesis yaptık ve bu tesisi Mudan-
ya’mıza kazandıran Marmarabirlik genel 
başkanı yönetimi ve bütün Marmarabirlik 
çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Kapasitemizi arttırmak için yeni bir 
tesis yapmak hedeflerimiz arasındadır.
Marmarabirlik var olduğu sürece bölge-
mizdeki üreticimizin her zaman güven-
cesi olacaktır. Ayrıca kurumumuz sadece 
zeytin alarak değil ortaklarına zirai ilaç 
gübre ve sigorta hizmetlerini de yapma-
ya devam edecektir. Ürün bedellerinden 
kesilmek üzere yaptığımız bu hizmetler, 
satışlarımızdan elde ettiğimiz karlarla ger-
çekleştirmekteyiz. 
Değerli Ortaklarımız, özellikle bu yıl ilaç ve 
gübre piyasasında yapılan  bazı oyunlar-
dan dolayı fiyatlar aşırı derecede artmış ve 
Marmarabirlik piyasaya müdahale ederek 
ortakların zarar görmesini engellemiştir. 
Aslında bütün piyasayı dengede tutmuş-
tur da diyebiliriz.
Bunlar çok önemli hususlardır. Gerçek 
kooperatifçilik anlayışı ortaklarına her şe-
kilde hizmet etmek olmalıdır. Bu yüzden 
daha faydalı olmak adına, Marmarabirli-
ğin hedefi, ortaklarımızın ihtiyacı olan ve 
en önemli girdilerinden olan organik güb-
re üretimini yaparak ortaklarımıza destek 
olmaktadır. 
Değerli Ortağımız; birazda şahsımdan 
bahsetmek gerekirse Mudanya zeytin 
tarım satış kooperatifinde göreve başla-
madan önce Mudanya’da Meyve Üretici 
Birliği başkanlığı, Ankara da Türkiye mey-
veciler birliği kurucu üyeliği yaptıktan 
sonra 10 yıldır gerek yöneticilik gerek baş-
kan vekilliği ve son 2 dönemdir de yöne-

tim kurulu başkanlığı görevini yürütmek-
teyim bugüne kadar ortada başarı varsa 
bu bir ekip çalışmasıyla gerçekleşmiştir. 
Değerli ortaklarımız;  bildiğiniz üzere yö-
netim kurulları 4 yıllık süre ile göreve gel-
mektedirler.2015 yılında sizlerin büyük bir 
desteği ve teveccühü ile göreve gelmiştik. 
Görev süremiz dolduğu için tekrar sizlerin 
destekleri ile aday olduğumuzu bildirmek 
isterim, sizlerden Mudanya kooperatifinin  
geleceği için destek bekliyorum. Seçimli 
genel kurulumuzda şahsım ve ekibim ola-
rak yeniden aday olduğumuzu bildirmek 
isterim. 
Yönetim Kurulu olarak, kooperatifimize 
huzuru ve eşitlik anlayışını getirdiğimiz 
için yeniden adayız. 40 yıldan sonra ye-
niden bir tesis kazandırdığımız için ayrıca 
yeni depo yapma hedefiyle ortaklarımızın 
her alanda yanında olma arzusuyla yeni-
den adayız. Bugüne kadar eğilmedik her 
zaman doğruların yanında olduk.
Genel kurul öncesi Ortaklarımıza seslen-
mek isterim ki Marmarabirlik ve Koope-
ratifler emin ellerde ve kooperatifimizde 
Marmarabirlik’in lokomotif kooperatif-
lerinden biridir. Mudanya Kooperatifi de 
son 10 yılda olduğu gibi yine emin eller-
dedir. Bizler kurumumuzun başarısı için 
varız. Hiç bir üyemizin geçmişte olduğu 
gibi şimdide gözü arkada kalmasın biz 
emanetinize sahip çıktık ve çıkmaya da 
devam edeceğiz. Yönetim kurulu olarak 
bizler bu bölgenin zeytinci çocuklarıyız 
Marmarabirlik’in geleceği için zeytincili-
ğin geleceği için ortaklarımızın refahı için 
daha çok yapılacak işimiz var. Projelerimi-
zi gerçekleştirmek adına yeniden adayız.
Desteğinizi bekliyoruz. Buradan Marma-
rabirliğin tüm ortaklarına hayırlı bereketli 
bir mahsul yılı olmasını ve önümüzdeki 
yıllarda da inşallah bereketli hasatlar ge-
çirmelerini temenni eder saygılar sunarız.

ORTAKLARIMIZA İLAVE TESLİMAT HAKKI

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
ALİNUR AKTAŞ’TAN

MARMARABİRLİK ZİYARETİ
AK Parti tarafından tekrar aday gösteri-
len Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Marmara Bölgesi zeytin 
üreticisinin kuruluşu olan Marmarabir-
lik’i ziyaret etti. Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Genel Mü-
dür İsmail Acar ve birlik yetkililerinin ko-
nuk ettiği Aktaş’a, 2018/2019 ürün alım 
kampanyası hakkında bilgi verildi ve 
Marmarabirlik’in dünü bugünü hakkın-
da bir sunum gerçekleştirildi.

Marmarabirlik’in tarımsal üretim an-
lamında bölgenin en önemli kuruluşu 
olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüz-
deki dönem bölge zeytin üreticisinin 
her zaman yanında olacaklarının sözü-

nü verdi.
Aktaş, devam eden ürün alım kampan-
yasına ilişkin olarak “Üreticinin Marma-
rabirlik’e daha fazla ürün teslim etmek 
istemeleri, Marmarabirlik’in açıklamış 
olduğu alım fiyatlarından memnun ol-
duklarının bir göstergesidir. Bu kuruma 
hepimiz sahip çıkmalıyız” dedi.

Aktaş’a yapılan sunumda, 2010 yılından 
önce zarar eden bir kurum olan Mar-
marabirlik’in bugün öz kaynakları, aktif 
büyüklüğü, cirosu, yatırım tutarları ile 
sürekli kar eden, karlılığı da yatırıma dö-
nüştüren daha çok ürün alan daha çok 
ürün satan, ihracatını arttıran bir kurum 
haline geldiği kaydedildi.

AR-GE yatırımlarımızla güçleniyoruz
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ZEYTİN SİNEĞİ TANIMI VE 
MÜCADELESİ
Zeytinin dünya çapında ve aynı zaman-
da ülkemizdeki en önemli zararlısı Zey-
tin sineği (Bactrocera oleae (Rossi), Dipt.: 
Tephritidae)’dir (Şekil 1). Bu kozmopolit 
meyve sineği türü başta batı Marmara olmak 
üzere Gemlik çeşidi zeytin yetiştirilen her 
bölgede yaygın görülmekte normal dönem-
lerde %10-30, salgın yaptığı yıllarda %70-100 
civarında ürün kaybına neden olmaktadır.  
Bu zararlı böceğin sinek formundaki ergin 
bireyleri balımsı ve tatlımsı maddelerde 
beslenmekte, yumurta koyma olgunluğuna 
geldiğinde yumurtalarını zeytin meyvesinin 
içine bir yumurta bırakma iğnesi (ovipozi-
tör) yardımıyla gömmektedir. Biz bu duruma 
meyve vuruğu ismi vermekteyiz (Şekil 2). 
Bir dişi 200-250 civarında yumurta bırakmak-
ta ve her yumurtasını farklı zeytin meyvesine 
koymaktadır. Yumurtalar meyve içinde açıl-
dıktan sonra, larvaları meyve etiyle galeriler 
açarak beslenmekte ve dışkılarıyla ürünü 
kirletmektedirler (Şekil 3). Bu tür ürünler ne 
sofralık olarak ne de yağlık olarak işleneme-
mektedir.
Meyve içinde pupa olan zeytin sineğinin er-
gini zeytinde oluşturdukları bir delikten çıka-
rak yeni döl vermek üzere uçuşa başlamakta-
dır. Bu şekilde bölgemizde 3 veya daha fazla 
döl vermektedir. Son dölünde zararlının lar-
vaları toprağa geçerek, kışı pupa döneminde 
geçirmektedir) Bölgemizde zeytin sinekleri 
normal olarak ağustos ayında, kışı ılıman ge-
çen yıllarda ise haziran sonu ve temmuz ba-
şında tuzaklarda yakalanmaya başlanmakta-
dır. Özellikle, sıcaklıkların çok düşmediği kış 
aylarında zeytin sineği pupaları kışı daha ra-
hat geçirebilmekte ve bir sonraki yıla yüksek 
popülasyonlarla başlamaktadırlar.   
ZEYTİN SİNEĞİ MÜCADELESİ
Zararlının mücadelesinde öncelikli konu 
zararlının sinek popülasyonlarının tuzaklar 
yardımı ile farklı ekolojik koşullarda sürekli 
izlenmesidir. Diğer taraftan, zeytin vurukla-
rının haftalık takip edilerek ekonomik zarar 
eşine gelen zeytin bahçelerinde hemen ön-
lemler alınması gerekmektedir. Üretici, kolay, 
hızlı ve ucuz bir mücadele yolu olduğu için 
öncelikle kimyasal mücadeleyi (tarım ilaçları) 
tercih etmektedir. Ancak, artık sadece kimya-
sal kullanılarak zararlıyla mücadele edileme-
yeceği ve hiçbir şekilde bu zararlının popü-
lasyonlarının tamamen yok edilemeyeceği 
zeytin üreticisi tüm gelişmiş ülkeler tarafın-

dan anlaşılmış bulunmaktadır. Bunun yerine, 
öncelikle zararlının popülasyonunu azaltıcı 
kültürel önlemler, biyoteknik yöntemler ve 
uzaklaştırıcılar kullanılmaktadır. Tüm yön-
temlerle zararlı baskı altına alınamazsa kısmi 
dal ilaçlaması en son seçenek olarak kullanıl-
maktadır. Bu makalede, zeytin sineğine karşı 
kullanılan tüm yöntemler birer alt başlık ola-
rak verilecek ve kısaca açıklanacaktır.
KÜLTÜREL ÖNLEMLER
Toprak sürümü
Kasım ayından itibaren kışlamak için topra-
ğın 2-5 cm derinliğinde saklanan pupaların 
yüzeye çıkarılması amacıyla, soğuk kış ayla-
rında yapılan yüzeysel toprak sürümü zararlı-
nın kışlayan popülasyonlarını çok düşürmek-
te ve bir sonraki yılın ilk döllerinde daha az 
sinek erginin çıkış yapmasını sağlamaktadır.  
Zararlanmış meyvelerin toplanması
Yere dökülen veya işlenemeyecek tipte olan 
tüm zeytinlerin toplanarak kalın siyah poşet-
lerde toplanması ve mümkünse poşetlerin 
güneş altında bekletilerek içindeki kurtların 
öldürülmesi, zararlının miktarının çok azalt-
maktadır.
Sahipsiz ağaçların meyve bağlanmasının 
önlenmesi
Ev, park, bahçe ve yol kenarlarında peyzaj 
amaçlı yetiştirilen zeytin ağaçlarında zeytin 
sineğine karşı mücadele yapılmadığı için, za-
rarlı bu zeytin ağaçlarında kolayca gelişmek-
te ve popülasyonunu arttırmaktadır. Burada 
üreyen zeytin sineği erginleri civar bahçelere 
yayılarak salgın yapmaktadırlar. Bunu önle-
mek için yurtdışında bu tip ağaçlara erken 
dönemde hormon uygulayarak zeytinlerin 
meyve bağlanması engellenmektedir.  
Bal ve şekerli akıntı yapan ağaçlarla mü-
cadele
Diğer böcek türlerinden kaynaklı (koşniller, 
pamucak, yaprak biti vb.) ballı akıntılar zey-
tin sineği erginlerinin beslenmesini ve üre-
me olgunluğuna gelmesini sağlamaktadır. 
Gerek bahçe içinde gerekse bahçe yanındaki 
sahipsiz bahçelerdeki bu tip bal salgılayan 
zararlı etmenlerle mücadele etmek gerek-
mektedir.  
Çürümekte olan zeytin dışı diğer meyve-
lerin toplanması
Zeytin bahçesi etrafında bulunan diğer mey-
ve ağaçlarından (incir, şeftali vb.) olgunlaşa-
rak dökülen meyvelerin şekerli bölümlerin-
den zeytin sineği erginleri beslenmektedir. 
Bu tip meyveler hemen toplanmalı ve yuka-
rıda belirtildiği gibi siyah naylon poşetlere 
konup güneş altında kuruyana kadar bekle-
tilmeli veya toprağa gömülmelidir.
BİYOTEKNİK MÜCADELE
Feromon ve McPhail tuzaklarla zeytin sineği 
erginlerinin izlenmesi

Kışlayan pupaların bulunduğu toprak yüze-
yinde gün içindeki sıcaklık 10°C’nin üstüne 
çıkmaya başlamasıyla pupalarda gelişme 
başlamaktadır. Marmara Bölgesinde, haziran 
ayı ortasından itibaren amonyum tuzları (%3-
5 diamonyum fosfat, amonyum karbonat 
veya amonyum bikarbonat) eriyiği bulunan 
McPhail tuzakları ve zeytin sineği erkekleri-
ni çeken feromon (spiroketal) ve amonyum 
tuzları kombine edilmiş görsel sarı yapışkan 
tuzaklar bahçeye hektara 1 adet olacak şekil-
de asılarak haftalık olarak kontrol edilmelidir. 
Tuzaklarda zeytin sineği yakalanmaya başla-
yınca aşağıda belirtilen diğer yöntemler kul-
lanılmaya başlanmalıdır. 
Kitlesel yakalama tuzakları
Besin tuzakları veya feromon tuzaklarla kom-
bine edilmiş tuzaklar Zeytin sineğinin popü-
lasyonlarının azaltılması ve hatta popülasyon 
düzeyinin düşük olduğu yıllarda tamamen 
kontrolü için oldukça etkili yöntemlerdir. Bu 
yöntem, zararlı popülasyonu başlangıç se-
viyesinde olduğu zamanda uygulanmalıdır. 
Ayrıca bireysel değil, zeytin yetiştiriciliğinin 
yapıldığı tüm bahçelerde hep birlikte hare-
ket edilmesi durumunda başarı sağlanabilir. 
Bu yöntemde bazı hazır ticari tuzaklar kulla-
nılabildiği gibi (Decis trap Eco-Trap), atık pet 
şişelerden kolayca hazırlanabilecek el yapımı 
tuzaklar da kullanılabilir. Bu tuzaklarda, dia-
monyum fosfat (%3-5), hidrolize protein (%1-
2) ve diğer doğal çekici besinler (sirke, şarap 
şilempesi, amonyak, amonyum karbonat) 
konularak hazırlanmaktadır. Tuzaklar ağaçla-
rın güneş görmeyen ve güney-güney doğu 
yönlerine hektara 50-70 adet olacak şekilde 
asılmalıdır. 
Uzaklaştırıcıların zeytin ağaçlarına uygu-
lanması
Zeytin sineğiyle mücadelede esas ergin 
bireylerle mücadele etmektir. Zararlının si-
neklerinin öldürülmesinin yanında zeytin 
meyvesine gelmesinin engellenmesi veya 
yumurta bırakmasının önüne geçilmesi 
öncelikli bir konudur. Yapılan bilimsel çalış-
malar ve pratik uygulamalar, sönmüş kireç, 
bordo bulamacı, sodyum silikat, sarımsak 
esansı, kaolin gibi maddelerin ağaçlara uy-
gulanmasıyla zararlının zeytin meyvelerine 
yumurta bırakmasının büyük oranda azaltıl-
dığı görülmüştür. Ülkemizde bu zararlı için 
insektisit olarak doğrudan ruhsatı olmama-
sına rağmen, %5’lik kaolin ve %1-1.5’luk Bor-
do bulamacının etkili olduğuna dair birçok 
bilimsel kayıt bulunmaktadır. 
KİMYASAL MÜCADELE
Kısmi dal ilaçlaması
Daha önce belirttiğimiz gibi öncelik zeytin 
sineği erginlerinin zeytin meyvesine gel-
mesini engellemek ve bu sineklerin öldü-

rülmesidir. Bu amaçla, sinek erginlerini çe-
ken hidrolize proteinlere böcek zehirlerinin 
karıştırılarak yapıldığı kısmi dal ilaçlaması 
önerilmektedir. Bu ilaçlarda da zeytin sineği 
doğal düşmanlarına zarar vermemek ama-
cıyla spinosad etken maddeli mikrobiyal in-
sektisitin karıştırılması önerilmektedir. Gerek 
bahçe içinde gerekse havadan yapılacak tüm 
uygulamalarda, besin+ilaç karışımları zeytin 
bahçesinin belirli kısımlarına kısmi olarak uy-
gulanmalı ve zeytin sineği erginlerinin bura-
ya çekilerek öldürülmesi sağlanmalıdır.   
Kaplama ilaçlama
Tüm yukarıdaki uygulamalar sırayla ve ek-
siksiz yapılması halinde, halen meyve sineği 
popülasyonları çok yüksekse ve vuruk sayıla-
rı ekonomik zarar eşiğini aşıyorsa (sofralıkta 
%1; yağlıkta %6-8 vuruk), zeytin ağaçların-
da kaplama ilaçlama yapılabilir. Ancak, bu 
ilaçlamada aynı etken maddeli ve aynı etki 
mekanizmalı ilaçlar asla arka arkaya uygu-
lanmamalıdır. Zararlının bu ilaçlara bağışıklık 
kazanmaması için ilaç rotasyonuna gidilmeli 
ve bu konuda bitki koruma uzmanlarından 
destek alınmalıdır. Güncel ruhsatlı ilaç listele-
ri Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Koruma 
Ürünleri web sitesinden (https://bku.tarim.
gov.tr/) temin edilebilir. 
ÜLKEMİZDE HENÜZ UYGULANMAYAN 
YENİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ  
Son yıllarda zeytin sineği dahil tüm meyve 
sineklerine karşı sineklerin kısırlaştırılması 
ve salınması, feromon kokularının erkeklere 
bulaştırılarak çiftleşmenin engellenmesi, pa-
razitoid arıcıkların üretimi ve salımı ve mik-
roorganizmaların kullanılması gibi mücadele 
teknikleri geliştirilmeye ve uygulanmaya 
başlanmıştır. Ülkemizde henüz pratik kulla-
nımları olmamakla birlikte, bunlar gelecekte 
kullanılma potansiyeli çok yüksek ileri tekno-
loji ürünleridir.   

Zeytin sineği ile mücadelede olumlu sonuç-
lar alınabilmesi için belirtilen yöntemlerin,
zararlının bulunduğu bölgeler de geniş alan-
lar da yaygın olarak uygulanması önemlidir.
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