
Tavan Fiyat 6,00 -TL

Tavan Fiyat 6,00 - TL

Sayfa 2’ de

Sayfa 2’ de

2

3

3

2013 -14 ürün alım kampanyası; 128,6 Milyon TL tutarındaki  yaklaşık 40 bin ton alım ile 10 Ocak 2014 
tarihinde sonuçlandı. Baş              fiyatın 6 TL olarak belirlendiği kampanyada ödemelerin tamamı Birlik 
özkaynaklarından, hiç kredi kullanılmadan yapıldı.

Başbakan Yardımcısı Arınç,
Bursa Valisi Münir Karaloğ-
lu, Milletvekilleri Canan 
Candemir Çelik, Bedrettin 
Yıldırım, Hakan Şerbetçioğ-
lu, Önder Matlı, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Ak Parti İl Başkanı 
Cemalettin Torun, İl Tarım 
Müdürü 

Ömer Çelik, İl Emniyet 
Müdürü Sabri Durmuşlar 
ve Dr. Mustafa Esgin ile 
birlikte Marmarabirlik’i 
ziyaret etti. Ziyarette, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, Marmarabir-
lik ile ilgili bilgilendirme 
yaptı.

Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç ve misafirlere 
Marmarabirliğin 2004/2009 
dönemi ile 2010/2014 
dönemlerinin karşılaştırıl-
masının yapıldığı bir 
briefing verildi.

MARMARABİRLİK’ten 
Üyeliği Düşen Ortak-
lara İkinci Kez Zeytin 
Dalı...

Bugüne kadar sadece 
veraset yoluyla yeni 
ortak alan Marmara-
birlik, 1 Ocak 2003 
tarihinden sonra vefat 
eden ortakların, 
‘’Kooperatif ortaklığı 
hakkı’’ nı kaybetmiş 
varislerine üyelik hakkı 
tanındı.

MARMARABİRLİK 
Dünya Pazarlarını 
Zorluyor...

İki yıl üst üste zeytin ve 
zeytinyağı sektöründe 
ihracat şampiyonu 
olan Marmarabirlik, 
daha çok ürün satmak 
için dünya pazarlarını 
zorluyor. Yönetim 
Kurulu Başkanı Hida-
met Asa, dünya 
çapında saygın gıda 
fuarlarında her zaman 
yer aldıklarını
ve yakın zamanda 
Amerika, Suudi Arabis-
tan, Rusya ve Almanya 
Anuga fuarlarına 
katıldıklarını söyledi.

Arınç:
‘’Marmarabirlik’i 
Hep Örnek
Gösteriyorum’’

Başbakan Yarımdıcısı 
Bülent Arınç, 
Marmarabirlik’in 
başarılı yönetimi ile 
Türkiye’de ‘’Kooperatif-
ler başarılı olamaz, işi 
batırır. Ortaklar 
birbirlerine düşer, 
yönetimlerde zaaf olur.’’ 
algısını kırdığını 
söyledi. Arınç, ‘’30.000 
üreticiye güven veren 
Marmarabirlik, dört 
kıtada onlarca ülkeye 
ihracatta yapıyor.’’ dedi.

MARMARABİRLİK’in 
Satışlarını Arttıracak 
Dev Ekip Bursa’da 
Toplandı...

Marmarabirlik bayileri-
nin seçkin satış temsil-
cilerinden oluşan 250 
kişilik dev ekibe, 
Entegre Tesisleri 
gezdirildi, üretim 
prosesleri ve satış 
politikaları aktarıldı.



Yapılan  görüşmelerde tüm
bölgelerdeki ürün durumu ve
piyasa koşulları masaya yatırıldı.
Akabinde Birlik  Yönetim
Kurulunun almış olduğu kararlar
doğrultusunda 53.000 ton ürün
alım planı ile yola çıkıldı.
01.11.2013 tarihinde başlayan
2013 - 14 ürün alım kampanyası
128,6 Milyon TL tutarında 
yaklaşık 40 bin ton alım ile 
sonuçlanmış oldu. 

Hidamet Asa  “Geçtiğimiz yıl
olduğu  gibi bu yılda da
 ödemelerimizi bir kuruş dahi
kredi kullanmadan Birliğimizin
kendi finansal kaynaklarıyla
gerçekleştirdik.  Marmarabirlik,
kendi ayakları üzerinde duran,
çok ürün alan, çok satan ve
ürün bedellerini kredi
kullanmadan ödeyen bir kurum

haline geldi”  dedi...
Bu  yıl yapılan  alımlarla
Marmarabirlik stoklarında ürün
kalibre dengesinin sağlandığını
ifade eden Asa;

“Ortaklarımızın kaliteli ürünleri
Marmarabirlik’e teslim
etmelerinden anlaşılmaktadır ki
eski  alışkanlıklar bırakılmış ve
ortaklarımız kooperati�erinden
memnun... Ortaklarımızın
 kooperati�erine ve dolayısıyla
Marmarabirlik’e sahip çıkmaları
gurur verici bir tablo. Kurum
adına sevindirici bir durum
oluşturduğu ortadadır.
Bugüne kadar,  ortaklarımızı
mağdur etmeyiz demiştik hep
sözümüzü tuttuk. Tabii ki bunun
karşılığında da ortaklarımızın
Marmarabirlik’e sahip
çıkmalarını bekliyoruz”  dedi.
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Arınç:  Marmarabirlik’i  hep örnek gösteriyorum...

Marmarabirlik’ten, Üyeliği  Düşen Ortaklara İkinci Kez Zeytin Dalı
Bugüne kadar sadece veraset
yoluyla yeni ortak alan
Marmarabirlik, 1 Ocak 2003
tarihinden sonra vefat eden
ortakların, “kooperatif ortaklığı’’
hakkını kaybetmiş varislerine
üyelik hakkı tanıdı.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu
2011 yılında da buna benzer  
bir karar ile hem ölen ortak 
varislerinin, hem de üç dönem 
üst üste kooperatifine ürün teslim
etmediği için üyelikten düşen
ortaklarının, yeniden kooperatife
üye olmalarını sağlamıştır. 
Son dönemde bu yöndeki
taleplerin artması üzerine

Marmarabirlik üreticilere 
birkez daha “Zeytin Dalı” 
uzattı. Yönetim Kurulu
Başkanı Asa başlangıç tarihi 
olarak 1 Ocak 2003 tarihini 
almalarını da şu sözlerle
açıkladı : “ Veraset yoluyla da
olsa 1 Ocak 2003 tarihinden
önceye dönülmemesinin
nedeni, yeniden yapılandırma
sürecinin başlangıç tarihi 
olmasıdır. Bu  tarihe kadar
ortaklıktan çıkarılma söz konusu
değildi. Bundan  dolayı 1 Ocak
2003 tarihinden önce ortaklıktan
çıkartılanların tekrar üye
yapılmasının yasal olarak

mümkün olmadığını vurguladı.
Ayrıca o tarihlerde ortaklarımızın
eksik  bilgilendirilmeleri ve
ortaklık yükümlülüklerini yerine
getirmediklerinden dolayı ,
adeta ortak kıyımı yaşanmış ve
binlerce ortak ortaklıktan
çıkartılmıştı.  Bugün itibari ile
mevcut ortaklarımızın gübre , 
zirai ilaç, nakdi kredi gibi
bir çok hizmetlerden
faydalanmaları, Marmarabirlik
ortaklığının ne kadar önemli
olduğunun göstergesidir.

Kurumsal firmaların her geçen
gün Ar-Ge çalışmalarına verdiği
önemin arttığı günümüzde,
sektöründe bir çok konuda
rakiplerinin ilerisinde olan
Marmarabirlik, yeni projeleriyle
ses getirmeye devam ediyor.
Doğal fermantasyon yöntemin-
de baskı altında  kalan
zeytinlerin  fire oranı tüm kalibreler

ZEYTİN DE
 ÇILGIN  PROJE !

hesaba katıldığında ortalama
%15leri buluyor. Örnek olarak;
alımı yapılan  40 bin ton ürünün
yaklaşık 6  bin tonu su olarak
gidiyor. Fireler maalesef maliyet
kalemleri içerisinde belirgin
bir yere sahip. Bu bağlamda
tüketici beğenisine ve piyasa
koşullarına  uygun düşük
maliyetli, katma  değerli yeni

ürün ve üretim teknikleri
geliştiren Birliğimiz yapmış
olduğu kalamata tarzındaki
deneme üretimler neticesinde
bu fire oranını asgari seviyelere
çekmeyi hede�iyor. Edincik Su
Çeşidi zeytinin en irilerindeki
%20’yi aşan seviyelerdeki fire
oranını %5 seviyesinin altına 
çekmeyi başardı. Maliyet yönünden

sağlanan avantajın yanında
işleme tekniğindeki değişiklik
sayesinde ürünün farklı
pazarlara sunulması da
sağlanacak. Gemlik Çeşiti
Zeytin içinde denemeleri
devam eden projenin başarılı
olması durumunda
Birliğimizin geleceği garanti
altına alınmış olacaktır.

olur anlayışını değiştirdi. Şu anda 
bazı kooperati�er kötü yönetimler-
le başarılı değiller. Türkiye ve 
dünyadaki örnekleri içinde 
Marmarabirlik, gerçekten 
ortaklarına iyi prim ve fiyat veren 
kurum.’’ Ziyaretinde, Marmarabir-
lik ürünlerinin de tadına bakan 
Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, çikolatalı zeytin şekeriyle 
ilgili ‘’Bunu ilk defa görüyorum, 
inovasyon ürünlerinden, ağız 
tadıyla hepiniz alacaksınız, 
Marmarabirlik’i gönülden 
alkışlayacaksınız.’’ diye konuştu.

‘’30.000 üreticimize candan 
teşekkür ediyorum. Siyaset 
hayatım boyunca, bakanlık 
yaptığım süre içinde bir çok 
kurumun başında olan insanları 
tanıdım. Kurumların başarı 
grafiğini izledim. İtiraf etmeliyim, 
Marmarabirlik çok başarılı 
yönetimle başarılı işler yapıyor. Her 
gittiğim yerde bunu ifade 
ediyorum. Bize hangi yolu 
gösterse, onun ne kadar doğru 
olduğuna inanıyorum. Üreticiye 
güven veriyor. 4 kıtada birçok 
ülkeye ihracat yapılıyor.’’ dedi.

Geçmişin Hataları Giderildi
‘’Marmarabirlik, başarılı yöneti-
miyle Türkiye’de kooperati�ere 
yönelik oluşan kooperati�er 
başarılı olamaz, işi batırır, ortaklar 
birbirine düşer, yönetimlerde zaaf

Kar Eden Kuruluş
Sofralık zeytine, piyasa 
koşullarının en iyi fiyatını 
verdiklerini, üreticinin Birliğe 
olan kredi borçlarını ertele-
diklerini, ayrıca gübre ve ilaç 
yardımı yaptıklarını da 
söyleyen Asa, önceki yıllardan 
gelen vergi borçlarının 
ödenmesi konusunda büyük 
destek veren Bülent Arınç’a 
30.000 ortak üretici adına 
teşekkür etti.

‘’Her Yerde Örnek
Gösteriyorum’’
Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, Marmarabirlik’in 
çalışmalarını yakından takip 
ettiğini belirterek,

Kampanya öncesi bağlı kooperati�erin Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin bir 
araya geldiği istişare toplantısında kampanyaya 
ilişkin konular değerlendirildi.
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Marmarabirlik’in Satışlarını 
Arttıracak Dev Ekip Bursa’da 

Gemlik Çeşidinin Farkı
Marmarabirlik bayilerinin
seçkin satış temsilcilerinden
oluşan 250 kişilik dev ekibe
Entegre Tesisler gezdirildi.
Misafirlere özellikle  Gemlik
çeşidini diğerlerinden ayıran
farklılıklar ile sektörün genel
durumu anlatıldı.
Yönetim Kurulu Başkanı 
Başkanı Hidamet Asa,
satış temsilcilerine yönelik
ilk kez böylesine geniş
kapsamlı bir organizasyon
yaptıklarını belikterek, şunları
söyledi: “Biliyoruz ki,  35.000 ton
satış hedefine ulaşılabilmesi için

bayilerimizin satış temsilcilerine
önemli rol düşmektedir.
Tüketici tercihlerinin ve piyasa
hareketlerinin iyi okunması
gerekmektedir. Satış hedefimize
inanan ve bayii satış temsilcilerinin
de inanmasını sağlayan Pazarla-
ma Satış Müdürlüğümüze, Yöne-
tim Kurulum adına, teşekkürlerimi
sunuyorum.’’  dedi.
Ayrıca, bu tür organizasyonları
sıklaştırarak daha  çok ürün
satmayı ve dolayısıyla daha
fazla ürün  almayı
hede�ediklerini belirtti.

İngilizlere Türk Zeytinini 
 Sevdirecek Büyük İşbirliği
Marmarabirlik, dünyanın en büyük 3. 
perakendecisi ve Birleşik Krallığın en 
büyük marketler zinciri olan 
Tesco’nun 230 şubesinde ve internet 
portalında ürün satışına başladı. Son 
dönemde gerçekleştirilen atılımlarla 
ihracat yapılan ülke sayısını 43 e 
yükselten Birliğimiz, yeni dönemde 
etnik pazar dışında kalan tüketici 
profilini hede�emektedir. İngilizlere 
tat ve aromatik özellikleriyle benzersiz 
olan Güney Marmara zeytinini tanıt-
mak ve yüksek kaliteli ürünlerle 
kanalda kalıcı olmak amacıyla market 
içerisinde yer alan özel standlarda 
tadım çalışmaları planlanmaktadır.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. 
Bakan Yazıcı’ya Marmarabirliğin 
faaliyetleri hakkında briefing verildi. 
Üreticilerin sorunlarının da dile 
getirildiği toplantıda sektördeki haksız 
rekabet ve merdiven altı üretimin 
olumsuzluklarının üzerinde duruldu.  
Bakan Yazıcı, Marmarabirliğin ticari 
başarısından dolayı Yönetim 
Kurulu’na teşekkürlerini iletti. Tarım 
Satış Kooperatifi Birlikleri arasında 
Marmarabirliği hep örnek gösterdiğini 
söyleyen Bakan Hayati Yazıcı’ya 
Marmarabirliğin 10 yıllık planı aktarıldı. 
Ziyaret bitiminde ikram edilen 
Marmarabirlik ürünleri Bakan Yazıcı, 
Bakanlık yetkilileri ve basın mensupları 
tarafından beğeni topladı.

İki yıl üst üste zeytin ve zeytin-
yağı sektöründe ihracat 
şampiyonu olan Marmarabirlik 
daha çok ürün satmak için 
dünya pazarlarını zorluyor.  
İhracat gelirinin ortalama 15 
milyon dolardan 30 milyon 
dolar hedefine yaklaştığını 
söyleyen Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa,  
Avrupa’da tek distribütörlük 
yerine, yeni yapılanmayla 
birlikte oluşturulan 5 Avrupa 
ülkesindeki 12 bayimizin 
pazarlama gücümüzü arttırdı-
ğını ve Avrupa’da yaşanan krize 
rağmen ihracatta %35 oranın-
da artış sağlandığını belirtti.  
Başkan Asa, ‘’Bugüne kadar 
Avrupa’da genellikle etnik 
pazarlarda yer alıyorduk. 
Bundan sonraki hedefimiz 
Alman’ın, Amerikalının, 
Suudi’nin Marmarabirlik ürünle-
rini tüketmesini

sağlamaktır. Bu nedenle o 
ülkelerin ulusal zincir marketleri-
nin ra�arına girmek için yoğun 
çaba harcıyoruz.’’ dedi. İsviçre 
ve Avusturya’da Penny ve 
Coop mağazalarının ra�arında 
Marmarabirlik ürünlerinin 
yerini aldığını söyleyen Hida-
met Asa, Marmarabirliğin dış 
pazardaki eksikliği olan ürün 
çeşitliliğini son yıllarda yapılan 
Ar-Ge çalışmalarını arttırdıkları-
nın altını çizdi. Başkan Asa, 
dünyanın en saygın gıda fuarı 
olan ve Türkiye’den 250 dünya 
genelinden 6.500 firmanın 
katıldığı Almanya Anuga 
Fuarı’nın yağlı sele, kuru sele, 
gold,  sirkeli çizik ve zeytin 
çikolatasıyla damga vurdukları-
nı belirtti.

Marmarabirlik,
dünya

zorluyor...
pazarlarını

Marmarabirlik’in
Başarısı Ankara’nın
Gündeminde

Bilgi Teknolojilerinin en çok kullanıldığı bir 
zamanda yaşıyoruz. Kurumsal firmalar, 
satışlarının önemli bir payını bilgi teknolojile-
rinin gelişimi için kullanmaktadırlar. Artık 
rekabet üstünlüğü, bilgiye erişimi en hızlı 
yaşayan firmalara yönelmektedir. Sahaları-
nın anlık olarak izlenebilirliğini sağlayan 
firmaların,  verimlilik ve karlılığını üst düzeye 
çıkarttığı kaçınılmaz bir gerçektir.

Birliğimiz bu kapsamda, alım, üretim, satış 
süreçlerinin ve dağıtım kanallarının anlık 
veriler ile yönetilmesi piyasa gerçeğinde 
hareketle, sahadan gerekli verilerin elde 
edilmesine yönelik bilgi teknoloji yatırımları 
fayda-maliyet kriterleri de dikkate alınarak 
yapılmıştır. Yapılmaya da devam edilmekte-
dir.

Entegre Tesislerimizde üretim sahasından veri 
toplama ve depo otomasyonu projesi hayata 
geçirilmiştir. Bu proje ile üretimin her aşaması 
anlık olarak izlenmekte, etkin planlama 
yapılmakta, kaynaklar verimli kullanılmakta, 
birim miktar üzerine yüklenilen işçilik ve 
makine saatleri ölçülmekte,  gerçekleşen 
hammadde, yarı mamul ve mamul üretim 
miktarını canlı takibini yapılabilmekte, 
gerçekleşen kalite kriterleri ve laboratuvar 
sonuçları anlık olarak takip edilmekte ve 
yapılmayan işler için uyarılar oluşturulmakta-
dır. Yine gerçekleşen sevkiyat bilgilerinin 
takibini anlık yapabilmekte, süreçlerin 
barkodlu takibi yapılmakta, hat bazında 
maliyet ve verimlik için gerekli verilere anlık 
olarak ulaşılmakta, ürün ve lot bazında kalite 
izlenebilirliğini sağlamak suretiyle zaman 
kullanımında yüksek kaliteye ulaşılmakta ve 
üretimde hızla artan bir verimlilik sağlamak-
tadır. 

Satış ve pazarlama ayağında ise; bayi stok 
durumu, saha ekibi ile bayi dağıtım kanalları-
nın satış verilerinin anlık takibine ilişkin bilgi 
alt yapısı oluşturulmak suretiyle etkin ve 
yönetilebilir bir pazarlama ağı alt yapısının 
oluşturulması sağlanarak pazarlama ağında 
bir adım daha önde olunması amaçlanmak-
tadır. 

Yönetim kurulumuzun, bilgi teknolojilerine 
verdiği büyük destek sonucu yapılan bu 
yatırımlar ile siz cefakar üreticilerimizin 
emeklerinin karşılığına daha çok kazanımlar 
katmak tek hedefimizdir.

İbrahim MİNARECİ
     Genel Müdür

Çok Değerli
Üretici
Ortaklarımız;
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Marmarabirlik,
zeytin
atıklarından

 enerji
üretecek

Marmarabirlik iştiraki olan
Marzey A.Ş.’nin “Marmarabirlik
Zeytin Entegre İşletme
Atıklarının Yönetimi ve Enerji
Kazanımı için Proses
Geliştirmesi ‘’ başlıklı 1 milyon
600 bin lira hibe destekli
Enerji-Çevre ve Ar- Ge Projesi
TÜBİTAK tarafından onaylandı.
Proje ile Marmarabirlik, zeytin
atıklarından enerji  üretecek.
Marmarabirlik  Yönetim
Kurulu Başkanı Hidamet
Asa’nın verdiği bilgiye göre
Marzey A.Ş. tarafından
TÜBİTAK -TEYDEP’e  sunulan
proje, uygulamaya değer
bulundu.

Uygulanacak olan
bu proje ile zeytin işletme
atık suları bertaraf edilerek
“sıfır atık” prensibiyle geri
kazanılacak ve elektrik
enerjisi üretilecek.
Marmarabirlik Çevre
Yönetim Müdürü Mehmet
Şen koordinasyonundaki
 projeye, Prof. Dr. Bülent
Keskinler ve Yrd. Doç. Dr.
Murat Doğru  danışmanlık
desteği veriyor.
Çevre Danışmanlık
Hizmeti de Verilecek...
Marmarabirlik Başkanı
Hidamet Asa, “Projeyle
Marmarabirlik Başköy Entegre

Tesisleri’ne elektrik enerjisi
üretimi ve karasu-salamura
atıksu arıtma pilot tesisleri
kurulacak .  Zeytin işletme 
atıklarından elektrik enerjisi
üretilecek. Marmarabirlik’in
enerji  ihiyacının tamamı da
bu tesisten karşılanacak.” dedi.
Marzey A.Ş’nin gelir elde
eden bir kuruluşa
dönüştürülmesi için
çevre danışmanlık hizmeti
verebilecek şekilde yapılanması
sağlanrak  Marmarabirliğe ilave
ekonomik katkı sağlaması
hede�eniyor.

Marmarabirlik Besaş El Ele...

Mudanya ve Gemlik’e
Yeni Depo

Kentin sağlıklı ekmeği, üreticinin kaliteli zeytiniyle Besaş 
büfelerinde buluştu. Dünyanın en büyük zeyin üreticisi 
Marmarabirlik, yurt çapında sahip olduğu yaygın dağıtma 
ağına, Bursa’da bulunan  185 Besaş satış noktasını dahil 
etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Besaş’la sağlanan 
anlaşma sonucu Marmarabirlik zeytin ve zeytinyağının 
satışına Bursa genelinde başlandı. Zeytin ve zeytinyağı 
tüketimini arttırmak amacıyla mümkün olan her noktada 
tüketiciye ulaşma ve kaliteli ürünlerimizi sunma gayreti 
içerisinde olan Marmarabirlik Besaş noktalarının sağlayacağı 
avantajla kentin her noktasında bulunur olmayı hede�iyor.

Marmarabirlik Genel Kurul kararına istinaden geçtiğimiz 
yıl itibarı ile Mudanya ilçesi Yörükali mevkiinde alınan 
araziye modern depolama tesisi yapımı çalışmalarına  
başlandı. Bahse konu araziye depo yapılabilmesi için 
gereken imar planı düzenlemesi sonuçlandırılmış olup 
en kısa zamanda ihale işlemlerine başlanacaktır. Aynı 
şekilde Gemlik merkezinde atıl durumda bulunan depoların 
takas işlemleri ile ilgili  son noktaya  gelinmiştir. Prosedürle-
rin tamamlanması akabinde depo yapılmasına ilişkin süreç 
hızlandırılacaktır.  

2013 yılı sonu itibarı ile 6,5 Milyon TL lik bir tasarruf sağlamış oldu.  Amacımız Birliğimiz ve kooperati�eri-
mize daha düşük maliyetli ve hijyenik koşullarda üretim imkanları kazandırmak ve önümüzdeki dönem 
için planlanan yatırımlarla Marmarabirlik’in geleceğini inşa etmektir. 

Birliğimiz Büyüyor…
2013 Marmarabirlik için birçok alanda ilklerin yılı oldu. Yurt genelinde 81 ilde tüketicilerle buluşan Marma-
rabirlik, ayrıca 43 ülkede gerçekleştirdiği ihracatla zeytin ve zeytinyağı sektöründe ülkemizin milli temsilcisi 
oldu. Takvim yılı bazında yurtiçi ve yurtdışı satışlarımız bir önceki yıla göre %31 artarak 31.500 tona ulaştı. 
Ciro bazında ise önceki yıla göre %32 artış kaydedildi. Yurtiçinde önceki yıla göre miktarsal olarak %25, 
tutarsal olarak ise %24 oranında artış sağlandı. Böylece tarihimizin ambalajlı olarak en yüksek satış 
miktarı gerçekleştirilmiş oldu. Yurtdışında ise 5.400 ton ihracat ile miktarsal olarak %44, tutarsal olarak 
%55 oranında artış sağlandı. Böylece ihracatta ciromuzu 25 milyon dolar seviyelerine taşımış olduk. 
   Bugün itibarı ile Ocak, Şubat ve Mart ayları toplam satışımız 8 bin tonu bulmuş olup yıl sonu itibarı ile 
hede�enen 35 bin ton ürün satışına emin adımlarla ilerlemekteyiz. Geçtiğimiz yıl yakalanan başarının ilk 
üç ay içinde devam etmesi yakalanan istikrarın bir göstergesidir. 
   Satış miktarlarındaki artışa paralel Birliğimiz özkaynakları da 2014 yılı itibariyle 111 Milyon TL den %95 
artışla 217 Milyon TL ye çıkarılmış olacak. Aynı şekilde aktif büyüklüğü 201 milyon TL den 320 Milyon TL'ye 
yükselerek % 60'lık bir artış meydana gelmiştir. Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde 
Marmarabirlik, Tarım Satış Kooperati�eri Birlikleri arasında ön plana çıkmış ve Gümrük Ticaret Bakanlığı 
tarafından takdir edilen ve örnek gösterilen bir kurum haline gelmiştir.
   İlaç Ve Gübre Yardımı son 3 yılda 17,5 Milyon TL yi buldu. 2010 yılı öncesi ortalama 2 milyon TL civarında 
zirai ilaç dağıtımı yapılmakta idi. 2010 yılı itibarı ile yani son 3 yıldır gübre dağıtımın başlaması ve buna 
paralele Yönetim Kurulumuzca yeni tahsis edilen kredi limitleri neticesinde zirai ilaç ve kimyevi gübre 
dağıtımı toplamda yıllık 7 milyon TL seviyelerine taşınmıştır.

Kıymetli Üreticiler;
   Son yıllarda ürün alım kampanyalarında kooperati�erimiz tarafından yapılan düzenli ve kaliteli alımlar 
sayesinde kalite (kalibre) kaybı asgari seviyeye indirilmiş ve yüksek miktardaki ürün bozulmaları ortadan 
kaldırılmış bulunmaktadır. Kooperati�erimizde her geçen gün artan kalite standartları Birliğimiz satışlarını 
doğrudan etkilemekte olup bu başarılarından dolayı tüm kooperati�erimizi Yönetim Kurulumuz adına 
kutluyorum.
   Marmarabirlik'in elde etmiş olduğu bu başarı en başta ortaklarımız olmak üzere, Birlik Temsilcilerimiz, 
Kooperatif Yönetim Kurullarımız, bütün çalışanlarımız ve Birlik Yönetim Kurulumuzun üstün gayretleri ile 
yakalanmıştır. Hep birlikte inandık ve başardık.
   Hedefimiz, daha çok ürün alan ve buna paralel olarak daha çok ürün satan ve sürekli kar ederek yeni 
yatırımlar yapan bir kurum haline gelmektir. Hepimizin öncelikli görevi Marmarabirliğe sahip çıkmaktır. 
Çünkü  Marmarabirlik zeytin üreticisinin sigortasıdır.

Saygılarımla..

                                       Hidamet ASA
        Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Ortaklarımız 

   60. yılını kutlamaya hazırlanan Birliğimiz, son 3 iş yılında olduğu gibi 
2012/2013 İş yılını da yapmış olduğu faaliyetlerle karlı bir şekilde sonuç-
landırmıştır. Daha fazla ürün alan, ürün bedellerini bir kuruş kredi 
kullanmadan özkaynaklarıyla ödeyen, daha fazla ürün satan, zirai ilaç ve 
gübre yardımı başta olmak üzere imkanları doğrultusunda ortaklarını her 
zaman destekleyen Marmarabirlik; 2013 yılını konsolide olarak 30,5 
Milyon TL karlılık ile kapatmıştır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 
tedbirler ve yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan  karlılıkla 
son iki yılda toplam 22 milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır. Sadece 
yatırımları ile değil tasarruf  tedbirleri ile de fark yaratan Birliğimiz,  

Ailemizin Yeni Üyeleri...

Kuru Sele İri Boy Çikolatalı Zeytin Şekeri

Çeşnili Zeytin

YEN
İ

YEN
İ

Soslu Zeytin

YEN
İ

YEN
İ

İkisi Bir Arada Düet

YEN
İ


