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Rafine,gübre,margarin ve yem satýþlarýmýzda artýþ var
Ýþyýlýmýz sona erdi
Baþarý
hepimizin
Bir iþyýlýnýnýn daha sona erip, yeni
bir iþyýlýnýn baþladýðý Aðustos ayýnda
Birliðimiz gündeminin aðýrlýklý
maddesini
devam eden ayçiçeði
alýmlarý oluþturmaktadýr.
Aðustos ayý ile birlikte baþlayan
ayçiçeði alýmlarýnda 31 Aðustos itibarý
ile toplam alým miktarý 160 bin tona
ulaþmýþtýr.
Ýklim þartlarýnýn olumlu geçmesi
sebebiyle bu yýl ayçiçeðinde verimli bir
dönem yaþanmaktadýr.
Daha önce çeþitli vesilelerle ifade
ettiðim gibi Birliðimizce bu yýl
ayçiçeðinin avans alým fiyatýnýn
açýklanmasý için dünya
piyasalarýndaki
fiyatýn oluþmasý
beklenmektedir.
Fiyat oluþumundan sonra
Birliðimizce avans fiyatý açýklanacak,
belirli bir süre geçtikten sonra da kesin
alým fiyatý ilan edilecektir.
Burada amaçlanan ortaklarýmýzýn
olduðu kadar Birliðimizin de
menfaatini korumaktýr.
2004/2005 Ýþyýlýnda Birliðimiz
baþarýlý bir dönem geçirmiþtir. Bu
baþarýya katkýsý bulunan Kooperatif ve
Birlik Yönetim ve Denetim Kurulu
üyelerimizle birlikte personelimizi de
kutluyorum.
Birliðimizdeki geliþmelerin
aktarýlmasý, gündemimizde yeralan
konu ve sorunlarýn kamuoyu ile
paylaþýlmasý amaçlarý ile yayýn
hayatýna baþladýðýmýz Trakya Birlik
Gazetemiz bu sayýsý ile 3. yayýn yýlýný
geride býrakmýþtýr. Basým dýþýndaki tüm
iþlemleri Birliðimizce gerçekleþtirilen
Gazetemiz yeni yayýn döneminde de
ayný amaç doðrultusunda hizmet
vermeye devam edecektir.
Yeni sayýmýzda buluþuncaya kadar
hepinize saðlýklý ve bereketli günler
dilerim.

1 Aðu sto s't a baþ lay an
2004/2005 Ýþyýlý 31 Temmuz
200 5'd e so na e rdi . Ýþ yýl ý
sonundaki rakamlara göre,
rafine yað, margarin, gübre,
fenni yem ve market mallarý
satýþlarýmýzda bir önceki yýla
oranla artýþ olduðu belirlendi.
Ýþyýlý kapsamýnda
ortaklarýmýzdan mübayaa
edilen 426 bin 397 ton
ayçiçeðinin 163 bin 146
to nl uk bö lü mü En te gr e
Tesislerimiz ve Karacabey
yað Fabrikalarýmýzda
iþ le ne re k ma mu l ha li ne
getirildi.
18 5 b in 69 0 t on
ayçiçeðinin muhtelif
tari hler de firm alar a satý þý
yapýlýrken, 35 bin 208 ton
ayçiçeði ise yine muhtelif
firmalara hamyað karþýlýðý
olarak, 46 bin 631 ton
ayçiçeði ise dökme rafine yað
(fason)karþýlýðý olarak verildi.
Entegre Tesislerimizde
iþlenen 8 7 bin 216 t on
ayçiçeðinden 34 bin 35 ton
hamyað, 49 bin 886 ton küspe
üretilirken, Karacabey yað
Fabrikasýnda iþlenen 75 bin
930 ton ayçiçeðinden 29 bin

264 ton hamyað ve 36 bin 468
ton küspe elde edildi.
Ýþyýlý kapsamýnda;
Entegre Tesislerimizde 20 bin
166 ton rafine yað ve 20 bin
219 ton margarin, Karacabey
Yað Fabrikamýzda ise 27 bin
445 ton rafine yað üretimi
gerçekleþtirildi.
Rafine satýþlarýmýz %22
arttý
Ýþy ýlý son u it iba rý i le
b a y i l e r i m i z v e
kooperatiflerimiz tarafýndan
toplam 74 bin 624 ton rafine
yað, 20 bin 52 ton margarin
satýþý yapýldý.
G eç ti ði mi z i þy ýl ýn da
toplam 61 bin 89 ton rafine
yað, 19 bin 563 ton margarin
satýþý gerçekleþtirilmiþti.
2004/2005 Ýþyýlýnda
yapýlan toplam rafine yað
satýþý geçen yýla göre %22
artýþ gösterdi.
Fenni yem ve tohumluk
satýþlarýmýz da arttý
Ortaklarýmýzýn tarýmsal
girdi ihtiyaçlarýný zamanýnda,
uc uz ve kr ed il i ol ar ak
gerçekleþtirmeyi hedefleyen
Bi rl ið im iz ce 20 04 /2 00 5
Ýþyýlýnda 120 bin 196 ton

kimyevi gübre, 529 bin 518
Kg. hibrit ayçiçeði, 30 bin 380
Kg. hibrit mýsýr tohumu, 123
bin Lt. Muhtelif cins zirai ilaç,
bin 750 Lt. yaprak gübresi ve
156 bin 557 ton fenni yem
satýþý yapýldý.
Geçtiðimiz iþyýlýnda
ortaklarýmýza 111 bin 304 ton
kimyevi gübre, 321 bin 615
Kg. hibrit ayçiçeði tohumu,
19 bin 240 Kg. hibrit mýsýr
tohumu, 133 ton 272 Kg. Zirai
ilaç ve 151 bin ton fenni yem
satýþý yapýlmýþtý.
Kredilerimiz 92 Milyon
YTL'yi aþtý
Ýþyýlý kapsamýnda
ortaklarýmýza kullandýrýlan
ayni ve nakdi krediler toplamý
92 milyon 491 bin YTL.'ya
ulaþtý.
Kredilerin 17 milyon 401
bi n YT L' li k b öl üm ün ü
destekleme ve mazot kredisi
adý altýnda iki dönem halinde
nakdi olarak daðýtýlan
krediler oluþtururken, bu
kredilerden toplam 33 bin 51
ortaðýmýz faydalandý.
Ortaklarýmýza toplam 92
mi ly on
40 1 bi n YT L.
tutarýnda tarýmsal girdi ile

birlikte Birliðimiz mamulleri,
market mallarý ve fenni yem
kredili olarak daðýtýldý.
Market satýþlarýmýz 5,6
Milyon YTL
Birliðimize baðlý 48
Kooperatif ile birlikte
iþletmelerimiz ve Genel
Müdürlüðümüzde faaliyet
gösteren 51 marketimizin
toplam cirosu iþyýlý sonunda
5 milyon 603 bin YTL olarak
gerçekleþti.
Geçtiðimiz iþyýlýnda bu
rakam 4 trilyon 998 milyar
TL. olarak gerçekleþmiþti.
Un üretimi 631 tona ulaþtý
Ýlk kez geçtiðimiz yýl
Kooperatiflerimiz kanalý ile
ortaklarýmýzdan alýnan
ekmeklik buðdaylarýn fason
olarak üretimi ile temin edilen
Trakya Birlik un çeþidimizin
üretimi bu iþ yýlýnda 630 bin
925 Kg. olarak gerçekleþti.
Trakya Birlik Un
çeþidimiz 25 ve 50 Kg.'lýk
ambalajlar halinde
Kooperatiflerimiz kanalý ile
ortaklarýmýz ve tüketicilerin
tercihine sunuluyor.

Ayçiçeði alýmlarý 160 bin tonu aþtý
Ayçiçeði alýmlarýnýn
büyük bir çoðunluðunun
Eylül ayý ortalarýna kadar
tamamlanacaðý tahmin
ediliyor.

Gazetemiz 4 Yaþýnda
Aðustos ayýnda ayçiçeði
hasadýnýn baþlamasýnýn
ardýndan, Birliðimize baðlý
Kooperatiflerimizce ayçiçeði
alýmlarýna baþlandý.
Ayçiçeði mübayaasý,
Birliðimize baðlý 48
Kooperatifimiz bünyesinde
bulunan toplam 136 alým
merkezi kanalý ile yapýlýrken,

Birliðimizce gerçekleþtirilen
toplam alým miktarý 31
Aðustos itibarý ile toplam 160
bin 670 tonu aþtý.
Ýklim koþullarýnýn olumlu
geçmesi nedeniyle ayçiçeði
veriminin üreticiyi
sevindiren boyutlarda olduðu
gözlenirken, dekar baþýna
ortalama ayçiçeði veriminin
250-300 Kg. cývarýnda

gerçekleþtiði belirtiliyor.
Avans ödeniyor
Ayçiçeði ürününü üyesi
bulunduðu Kooperatiflere
teslim eden ortaklarýmýza
ihtiyaç larý oranýnd a avans
ödemesi yapýlýrken, alým
fiyatlarýnýn açýklanmasý için
dünya piyasalarýndaki
ayçiçeði fiyatlarýnýn oluþmasý
bekleniyor.

Birliðimiz aylýk yayýn
organý olan gazetemiz elinizde
tuttuðunuz bu sayý ile yayýn
hayatýnda 3. yaþýný geride
býraktý.
Birliðimiz ve konularýmýz
ile ilgili sorunlarý gündeme
taþýyan, deðerlendiren,
faaliyetlerimizi kamuoyuna
yansýtmayý hedefleyen
Gazetemiz 3 bin adet basýlýp,
Kooperatiflerimiz, Bayilerimiz
ve
Birliðimiz ile iliþkisi
bulunan kiþi ve kuruluþlara
ücretsiz olarak gönderiliyor.
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Trakyað geliyor
Ye n i m a r k a m ý z
Trakyað'ýn üretimi ile
il gi li ça lý þm al ar so n
noktaya geldi.
Birliðimiz ürünleri
arasýnda lokomotif
görevi gören Biryað ve
Birma markalý
ür ün le ri mi zd en so nr a
Trakyað markalý

ürünlerimiz yakýnda ulusal
pazara sunularak market
raflarýndaki yerini alacak.
Trakyað markalý ürünümüz
“Üreticiden tüketiciye
özenle” sloganý ile ilk etapta
ayçiçek yaðýnda tüketici ile
buluþacak. Trakyað- Rafine
vinterize ayçiçek yaðý 1,2, 5
Kg.'lýk Pet, 5, 10 ve 18 Kg.'lýk

tenek e amba lajla rda sa týþa
sunulacak.
Birliðimiz reklam
hizmetlerini sürdüren Marcom
Leo Burnett A.Þ. tarafýndan
tasarým çalýþmasý
gerçekleþtirilen Trakyað diðer
rafine yað ve margarin çeþitleri
ile daha sonraki günlerde
tüketicinin tercihine sunulacak.

Yönetim Kurulumuzdan Demirel’e ziyaret

gündemdeki sorunlarý bir
kez daha masaya
yatýrýlýrken,9.
Cumhurbaþkaný Süleyman
Demirel’ in Baþbakanlýðý
ve Cumhurbaþkanlýðý
döneminde üreticiye
yaptýðý hizmetler yad
edildi.

Birliðimiz Yönetim ve
Denetim Kurulu Üyeleri 9.
Cumhurbaþkaný Süleyman
Demirel’ i ziyaret etti.
Demirel’ in Ankara’daki
çalýþma bürosunda

gerçekleþen ve
Edirne eski
mil let vek ill eri nde n
Evren Bulut’ un hazýr
bulunduðu ziyarette
ayçiçeði üreticisinin

Babaeski festivaline katýldýk

Kýrklareli'nin Babaeski
ilçesinde 35. kez düzenlenen
Tarým Festivali'ndeki
standýmýz ortaklarýmýzýn

göðsünü kabartýrken,
ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi
baþardý.

35.Babaeski Tarým Festivali
etkinlikleri 1-7 Aðustos 2005
tarihlerinde gerçekleþtirildi.
Festival kapsamýnda
düzenlenen Tarým Sergisi'nde
açýlan standýmýzda bulunan
ürün çeþitlerimiz baþta 132
S a y ý l ý B a b a e s k i
Kooperatifimiz ortaklarýmýz
olmak üzere festivali izlemek
üzere gelenlerin ilgisini
toplamayý baþardý.
Standýmýza gelen
konuklarýmýza 110 bin
ortaðýmýzýn eseri olan
Birliðimiz, tesislerimiz ve
ürünlerimiz hakkýnda bilgi
verilirken,
Biryað ayçiçek
yaðý ile fritözde kýzartýlmýþ
patates de ikram edildi.

BYSD Hayrabolu’da toplandý
Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði Yönetim Kurulu'nun
Aðustos ayý olaðan toplantýsý Birliðimize baðlý 266 Sayýlý
Hayrabolu Kooperatifimizde yapýldý.
BYSD Yönetim Kurulu, 10 Aðustos 2005 tarihindeki
toplantýdan önce bölge basýný ile biraraya gelerek bir sohbet
toplantýsý gerçekleþtirdi.
Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Genel Müdürümüz ve BYSD
Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Uslu, toplantýya evsahipliði
yapmaktan duyduðu memnuniyeti belirterek, sözü Dernek
Baþkaný Faruk Sarý'ya býraktý.
“Avantaj saðlanmalý”
Baþkan Sarý, sektörün sorunlarýna çözüm üretmek amacý ile
kurulan BYSD'nin Türkiye genelinde 54 üyesi bulunduðunu
belirterek, yýllýk 1 milyon 350 bin ton yað tüketimi bulunan
Ülkemizde ihtiyaç miktarý olan yaðýn % 35'inin üretimle, geriye
kalan kýsmýnýn ise ithalat yolu ile karþýlandýðýný vurguladý.
Ülkemize ithal edilen yaðlýk ayçiçeðinin Rusya, Ukrayna ve
Bulgaristan'dan getirildiðini anlatan Sarý, Rusya ve Ukrayna'nýn
kendi kýrým tesislerini kurmalarý nedeniyle satýþlarý durduðunu
kaydederek, halen tek ithalatçý ülke olarak Bulgaristan'ýn
kaldýðýný bildirdi.
Baþkan Sarý, üretimin arttýrýlmasý için yaðlý tohumlu bitkilere
daha büyük avantaj saðlanmasý gerektiðini sözlerine ekledi.

Ayçiçeði Üreticileri Sendikasý
Birliðimizi ziyaret etti
Ayçiç eði Üre tic ile ri
Se nd ik as ý y ön et ic il er i
Birliðimizi ziyaret etti.
Sendikanýn Yönetim Kurulu

gelerek kendi güçlerini
göstermeleri gerektiðini
vurgularken, sendikanýn da
gücünü kullanmasý gerektiðini

Baþkaný Nevzat Uður,
Birliðimizce açýklanacak olan
ayçiçeði alým fiyatý ile
beklentilerini dile getirdi.
16 Aðustos 2005 tarihinde
gerçekleþen ziyaret sýrasýnda
Genel Müdürümüz Cemalettin
Uslu, üreticilerin biraraya

söyledi. Birliðimizin ayaklarýnýn
yere bastýðýný vurgulayan Genel
Müdürümüz, ayçiçeði ürününün
piyasa þartlarýna göre en iyi
þekilde alýnacaðýný belirterek,
“Bu yýl ayçiçeði alým fiyatý
dünya piyasalarý gözetilerek
belirlenecek.”dedi.

Eksperlere eðitim verildi

2005/2006 Ýþyýlý ayçiçeði yaðlýk ayçiçeði alým kampanyasý hazýrlýklarý çerçevesinde, alým
merkezlerinde görev yapacak eksper ve kantar memurlarýna yönekil bir eðitim çalýþmasý
düzenlendi.
5 Aðustos 2005 günü Genel Müdürlüðümüz Konferans Salonunda gerçekleþtirilen eðitime
Birliðimize baðlý 48 Kooperatifimizin 136 alým merkezinde görev yapacak olan eksper ve kantar
memurlarý katýldý.
Bir gün süreli eðitim Birliðimiz bünyesindeki Kooperatifler, Ýç ve Dýþ Ticaret Müdürlüðü ve
Ýþletmeler Müdürlüðümüzün yetkilileri tarafýndan verildi.
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Hayrabolu 15. Ayçiçeði Festivali'nde sempozyum düzenlendi
“Türkiye'de Yaðlýk Ayçiçeðinin Üretimi ve Geleceði”
faaliyet bölgesinde
bulunmaktadýr. Ayçiçeði
üretiminin % 37'si Tekirdað,
% 27'si Edirne, % 19'u
K ý r k l a r e l i
gerç ekle þtir ilir ken, baki ye
k ý s ý m i s e d i ð e r
b ö l g e l e r i m i z d e
yapýlmaktadýr.” dedi. Yazlýk
bir bitki olan ayçiçeðinin
üretiminin yaðýþ miktarýna
ba ðl ý ol du ðu nu ha tý rl at an
Akgün, destekleme konusuna
deðinirken, “desteklemenin
ayçiçeðinin maliyetine göre
tatminkar olmasý
gerektiðini” vurguladý.
Hayrabolu Ayçiçeði
Festivali etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen
sempozyumda “Türkiye'de
Yaðlýk Ayçiçeðinin Üretimi ve
Geleceði” konusu ele alýndý.
10 Aðustos 2005 tarihinde
Hayrabolu Kültür Merkezinde
düzenlenen sempozyumun
organizasyonu Birliðimizce
gerçekleþtirildi.
Genel Müdürümüz
Cemalettin Uslu'nun oturum
baþkanlýðýný yaptýðý
sempozyumun açýlýþýnda
konuþan Hayrabolu Belediye
Baþkaný Þener Çelikayar,
böylesi anlamlý bir toplantýya
ev sahipliði yapmaktan
duyduklarý memnuniyeti dile
getirirken, sempozyuma
katkýlarý nedeniyle Birliðimize
teþekkür etti.
Bir çeþit 11 yýlda geliþiyor
Birliðimiz iþtiraklerinden
Advanta Tohum Islah Üretim
A.Þ. Genel Müdürü Cenk
Saracoðlu konuþmasýnda,
ayçiçeðinde 1982 yýlýnda H 1
ile baþlayan hibrit tohumluk
kullanýmýnýn orobanja
dayanýklý çeþitlerle devam
ettiðini belirterek, “Türkiye
çiftçisinin kullandýðý hibrit
tohumluklarý Dünyada
kullanmayan pek çok ülke
var. Biz yýlda 1.500- 2 bin
çeþit tohumluk deniyoruz.
Bir çeþit hibrit tohumluk
üretimi 11 yýla kadar uzuyor.
Yýllýk harcamasý ise 11
milyon dolarý buluyor.” dedi.
Yatýrýmcý bekliyoruz
Bulgaristan'ýn Edirne
Konsolosu Angel Angelov
konuþmasýnda, son yýllarda
Türkiye ve Bulgaristan
arasýndaki iliþkilerin en ileri
seviyelere ulaþtýðýný belirterek,
Bulgaristan'ýn yatýrýmcý
beklediðini, 5 milyon dekar
tarým arazisi bulunan ülkesinin
Avrupa Birliði'ne girmesi
nedeniyle tarýmda uygulanacak
teþviðin artacaðýný söyledi.
Prim 200 bin TL. olmalý
Birliðimiz Yönetim Kurulu
Baþkaný Ali Engin, Ülkemizde
üretilen ayçiçeðinin % 70'inin

Trakya'da, bunun da üçte birlik
bölümünün Tekirdað'da
üretildiðini kaydederken,
Bulgaristan'daki ayçiçeði
üretiminin bölgemizi ve
ülkemizi etkilediðini
vurguladý. Geçtiðimiz yýl 135
bin TL olarak uygulanan teþvik
priminin bu yýl 200 bin TL.'ya
yükseltilmesini isteyen Engin,
Temmuz ayýnda yaþanan dolu
felaketinin Tekirdað bölgesi ile
birlikte çevre kooperatiflere
üye üreticileri maðdur ettiðini
dile getirdi.

Ali ENGÝN
Bulgaristan'ýn maliyeti
düþük
Ayçiçeðinin Trakya'nýn
'olmazsa olmazý' olduðunu
bildiren Tekirdað Milletvekili
Ahmet Kambur, ayçiçeði
üretiminde bu yýl toplam

Ahmet KAMBUR
rekoltenin 700-800 bin tona
ulaþmasýnýn beklendiðini,
ancak bir o kadar da ithal

edilmesi gerektiðini
hatýrlatarak, “Dünyada yaðlý
tohumlu bitkilerin
üretimlerinin artmasýna
raðmen ülkemizde iniþe
geçmesinin nedeni üreticinin
istediði parayý kazanamamýþ
olmasýdýr. Bulgaristan'ýn
düþük maliyetle ayçiçeði
ürettiðinden düþük fiyatla
satma þansý bulunuyor.” dedi.
Sempozyumdaki
konuþmalar
Sempozyumda ilk
konuþmacý olan Tekirdað
Tarým Ý l Mü dür ü Ha yda r
Soy kan , Dü nya dak i,
Ülkemizdeki ve bölgemizdeki
ayçiçeði üretim miktarlarý
hakkýnda bilgiler verirken,
bölgenin tarýmda
ö r g ü t l e n m e d e n ,
mekanizasyona kadar ülkemiz
geneline göre iyi bir noktada
bulunduðunu vurguladý.
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
Teþkilatlandýrma Genel Müdür
Yardýmcýsý Mehmet Öztürk ise
biodizel kullanýmý ve nufus
artýþýna paralel olarak baþta
ayçiçeði olmak üzere bitkisel
yað kullanýmýnýn daha da
artacaðýný vurgularken, Tarým
Satýþ Kooperatiflerinin
üretimin önemli bir bölümünü
mübayaa ettiðini ve piyasa
koþullarýna göre
deðerlendirdiðini anlattý.
TZOB Yönetim Kurulu
Baþkan Vekili Hüseyin Önbey,
tarým sektörünün sýkýntýlarýnýn
devam etmesi nedeniyle
çiftçinin 1987 yýlýndan beri
gerilediðini belirtirken, mazot
fiyatýnýn yüksekliðinden
yakýndý.Önbey, gübrede
subvansiyon uygulanmasýný,
doðrudan gelir desteðinin
yükseltilmesi ve girdi
maliyetlerinin aþaðýya
çekilmesini istedi.
Akgün “Destekleme
tatmin etmeli”
Birliðimiz Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Akgün
'ayçiçeðinin kalbinin
Trakya'da attýðýný'
vurgularken, “Ayçiçeði ekim
alanlarýnýn % 85'i Birliðimiz

Ahmet AKGÜN
Trakya Üniversitesi
Tekir da ð Zi ra at Fa kü lt es i
Öðretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.
Okan Gaytancýoðlu Avrupa
Birliði ülkelerindeki
de st ek le me le r ko nu su nd a
bil gil er v erd ikt en s onr a,

ülkemizdeki tarýmýn durumunu
“Dünyanýn en iyi
t o p r a k l a r ý n d a
yaþýyoruz,çiftçimizin karný
doymuyor” sözleri ile
özetledi. Gaytancýoðlu, tarýmýn

Cemalettin USLU
yapýsal sorunlarýnýn
bulunduðunu, yaðlý tohumlu
bitkilerin üretiminin

arttýrýlmasý için paritenin tek
baþýna yeterli olamayacaðýný
da söyledi.
BYSD Baþkaný Faruk Sarý,
konuyu 'tarýmýn genel
sorunlarý ve yaðlý tohumlu
bitkilerin sorunlarý' olarak
ikiye ayýrdý. Dünyada yaðlý
tohum üretiminin artmasýna
ka rþ ýl ýk ta hý l ü re ti mi ni n
dü þt üð ün ü a nl at an Sa rý ,
ülkemizde sadece yaðlý tohum
üretmenin yetmediðini, Ülke
ihtiyacýnýn belirlenerek,
“ürünler arasý parite parite
ve rekabetin dengeli bir
þekilde oluþturulmasý”
gereðini vurguladý.
Uslu “450 bin tona göre
hazýrlýklýyýz”
Sempozyum sonunda
oturum baþkaný olarak bir
deðerlendirme yapan Genel
Müdürümüz Cemalettin Uslu,
ayçiçeði üretiminin artmasý
için “üretici memnuniyetinin
saðlanmasý, girdi
maliyetlerinin aþaðýya
çekilmesi ve prim miktarýnýn
arttýrýlmasý gerektiðini”
belirterek, Birliðimizce
ayçiçeði alým kampanyasýnda
piyasalarda fiyat oluþmasýnýn
bekleneceðini daha sonra
avans fiyatýnýn belirlenerek,
ortaklarýmýza uygulanacaðýný
kesin fiyatýn piyasada oluþan

fiyatlar doðrultusunda daha
sonra tespit edileceðini
söyledi.
Genel Müdürümüz Uslu,
Birliðimizin ortaklarýmýza ayni
ve nakdi olarak 110 trilyon
karþýlýðýnda kredi
kullandýrýldýðýný belirttikten
sonra, “ 450 bin ton ayçiçeðini
s a t ý n a l m a k i ç i n
hazýrlýklarýmýzý yaptýk.
Amacýmýz ortaklarýmýzýn
ürünlerini en iyi þekilde
p a z a r l a m a k .
Fabrikalarýmýzda kapasite
arttýrarak ayçiçeði iþleme
kapasitemizi 250 bin tona
yükselttik. Yýl sonunda
karýmýzýn bir bölümünü
ortaklarýmýza aktaracaðýz.”
dedi.
Sempozyumun sonunda
Belediye Baþkaný Þener
Çelikayar katýlýmcýlara birer
plaket sundu.
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Advanta’nýn tarla gününde
Tunca tanýtýldý

Birliðimiz iþtiraklerinden
olan Advanta Tohum Islah
Ür et em A. Þ. Ta ra fý nd an
düzenlenen tarla gününde yeni
hibrit ayçiçeði çeþidi olan
Tunca tanýtýldý.
Kýrklareli'nin Lüleburgaz
ilçesinde 14 Aðustos 2005
tarihinde düzenlenen tarla
gününe Genel Müdürü müz
Cema lett in Uslu , Y önet im
Kurulu Baþkanýmýz Ali Engin

ve Yönetim Kurulu
Üyelerimizin yanýsýra
kooperatiflerimizin Yönetim
ve Denetim Kurulu üyeleri
ba ðl ý K oo pe ra ti fl er im iz in
Müdürlerile birlikte
ortaklarýmýz katýldý.
Verem otuna dayanýklý
Tarla gün ünd e, v ere m
otunun bilinen bütün ýrklarýna
karþý yeni geliþtirilen hibrit
ayçiçeði çeþidi olan Tunca,

Ortaklarýmýza indirimli yað satýþlarý baþladý
Ayçiçeði hasadýnýn baþlamasý ile birlikte ortaklarýmýzýn rafine
yað ve margarin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla indirimli
yað satýþlarýna baþlandý.
Uygulama ile Kooperatiflerimize üye ortaklarýmýz 5 Kg.'lýk
rafine yað için 8,50 YTL/Adet, 10 Kg'lýk rafine yað için 16,50
YTL/Adet, 18 Kg.'lýk rafine yað için de 29,00 YTL/Adet fiyat
öderken, 250 gramlýk aliminyum folyo ambalajlý Biryað
margarin paketi için 0,40 YTL/ Adet, 48 paketten oluþan koli için
19,20 YTL./Adet, Trakma margarin paketine 0,30 YTL/Adet,
koli için de 14,40 YTL/ Adet ücret ödeyecekler.
Ýndirimli satýþlarda ortaklarýmýzýn en çok alabilecekleri 5
Kg.'lýk rafine yað miktarý 30 adet, 10 Kg.'lýk rafine yað miktarý 20
adet, 18 Kg.'lýk rafine yað miktarý 10 adet, Birma ve Trakma
Margarin için da 8 koli olarak belirlendi.
Düzenlenen kampanya çerçevesinde, ortaklarýmýz aldýklarý
rafine yað ve margarin bedelini nakit olarak veya net ayçiçeði
ürün bedelinden de ödeyebilecekler

Yeni bir ürün: Toz küspe

Birliðimiz fabrikalarýnda iþlenen ayçiçeðinden elde edilen toz
küspenýn ambalajlý olarak ortaklarýmýz ile ortak olmayan
üreticilere satýþlarýna baþlandý.
Ortaklarýmýz ve ortak olmayan üreticilerin fenni yem
ihtiyaçlarýný karþýlayan Birliðimizce ortaklarýmýzdan gelen
talepler doðrultusunda Entegre Tesislerimizde iþlenen
ayçiçeðinden elde edilen toz küspe 40 Kg.'lýk çuvallar halinde
ambalajlanarak ihtiyaç sahiplerine sunuluyor.
Satýþ fiyatlarý
Çuval toz küspe peþin ve kýsa vadeli satýþ esaslarý dahilinde
ihtiyaç sahiplerine sunulurken, fiyatlar KDV dahil olarak
belirlendi.
Peþin- kredili ve 30 gün vadeli satýþlarda 5,40
YTL/Çuval, 60 gün vadeli satýþlarda 5,48 YTL/Çuval, 90 gün
vadeli satýþlarda 5,56 YTL/Çuval fiyat uygulanýyor.

Advanta Tohum Islah Üretim
A.Þ. Genel Müdürü Cenk
Saraçoðlu ve Pazarlama
Koordinatörü Mustafa Yalçýn
tarafýndan katýlýmcýlara
tanýtýldý.
Saraçoðlu ve Yalçýn Trakya
Bölgesinde son yýllarda artýþ
gösteren veremotuna karþý
yeni geliþtirilen çeþit olan
Tunca'nýn yüksek verime sahip
olduðunu ve bölge çiftçisi
tarafýndan aranan özellikleri
taþýdýðýný vurguladý.
Saraçoðlu ve Yalçýn yeni
çeþitler konusundaki
çalýþmalarýn devam ettiði
sinyalini de verdi.
Tarla gününe katýlanlar,
Trakya'daki ayçiçeði
üretiminin en büyük sorunu
haline gelen verem otuna
dayanýklý ve yüksek verimi
bulunan Tunca çeþidine ilgi
gösterdi.

Entegre Tesisler Turnuvasýnda
Bakým Onarým Ünitesi birinci
Entegre Tesislerimiz bünyesinde geleneksel olarak
düzenlenen bölümler arasý futbol turnuvasýnýn birinciliðini
Bakým Onarým Ünitesi kazandý.
Karþýlaþmalarý Entegre Tesislerimizin çim sahasýnda oynanan
turnuvada Ýdari Bölümler, Likit Dolum, Ekstraksiyon- Yem
Fabrikasý, Rafine- Margarin Ünitesi, Ambar- Buhar Santrali,
Tahmil Tahliye ve Bakým- Onarým Ünitesi takýmlarý mücadele
etti.
Turnuva sonunda birinciliði kazanan Bakým- Onarým Ünitesi
birincilik kupasýný Entegre Tesislerimiz Ýdari Müdür Yardýmcýsý
Tanju Necmi Kurtuldu'nun elinden aldý.

