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Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sezen açýkladý:
Alým kampanyasý
baþarý ile sonuçlandý “Ayçiçeði bedelleri ödendi”

TRAKYA BÝRLÝK’ TEN

Üreticinin tarlasýný ekme
hazýrlýklarýný yaptýðý Ekim ayýnda
Birliðimiz gündeminin en önemli
maddesini tarihi bir rekorla biten
ayçiçeði alýmlarýmýzýn
tamamlanmasý oluþturdu.
Birliðimizin ayçiçeði alýmlarýný
yaptýðý 36 yýldan beri en yüksek
ikinci alýmýn yapýldýðý 2005/2006
Ýþyýlýnda 475 bin ton olarak
gerçekleþen mübayaa bedeli olarak
230 milyon 571 bin YTL.'nin hemen
hemen tamamýna yakýnýn öz
kaynaklarýmýzla ödenmesi hepimizi
sevindirmiþtir.
Ortaklarýmýzýn beklentileri
doðrultusunda verilebilecek en iyi
fiyatla Birliðimize baðlý 48
Kooperatifimizin 136 alým
merkezinde gerçekleþtirdiðimiz
ayçiçeði alýmlarýnda ve haftada 2
gün düzenli olarak gerçekleþtirilen
ürün bedeli ödemelerinde mesai
mefhumu gözetmeksizin çalýþan
Kooperatif Yönetim ve Denetim
Kurulu üyelerimizle birlikte
personelimizin çabalarýna teþekkür
ederiz.
Kooperatif ortaklarýmýzýn 31
Ekim'de vadesi geçtiði halde
ödemesi gerçekleþmeyen kredi
borçlarýnda yeni vade tarihinin 30
Kasým'a uzatýlmasý ortaklarýmýzýn
maðduriyetlerinin önlenmesi
amacýyla alýnmýþ bir karardýr.
Yeni ürün çeþitlerimizle birlikte
radyo ve televizyonu kapsayan
reklam kampanyalarýna paralel
olarak araç giydirme ve mevcut
mamullerimizde imaj yenilemesi
çalýþmalarýmýz bu ay devam etmiþtir.
Anasözleþmemize göre, Kasým
ayýnda Kooperatiflerimizin olaðan
genel kurul toplantýlarý
tamamlanacaktýr.
Ortaklarýmýzýn, üretici ve
tüketicilerimizin mübarek Ramazan
Bayramýný kutlar, bereketli ve
saðlýklý günler dileriz.

Trakya Birlik
Yönetim Kurulu

Birliðimiz Yönetim
Kurulu Baþkaný Rafet Sezen,
2005/2006 iþ yýlý ayçiçeði
alým kampanyasýnda
ortaklarýmýzdan mübayaa
edilen 475 bin 404 ton

mübayaasý tamamlanan
ayçiçeði 475 bin 404 ton
olup, tutarý 230 milyon 571
bin YTL.'ye balið
olmaktadýr. Bu meblaðýn
tamamý ödenmiþtir.”

ayçiçeði bedeli olan 230
milyon 571 bin YTL. nin
tamamýnýn ödendiðini
söyledi.
Baþkan Sezen, konu ile
ilgili olarak yaptýðý yazýlý
açýklamada, Aðustos ayýnda
Birlið imize b aðlý 48
Kooperatife ait toplam 136
merkezde baþlatýlan ayçiçeði
mübayaasýnda ortaklarýmýza
0.485 Ykr/Kg. avans ödemesi
yapýldýðýný belirterek, þöyle
dedi:
“ 31 Ekim 2005 tarihi
itibarý ile ortaklarýmýzdan

40 yýlýn
en yüksek 2. rakamý
2 00 5/ 20 06 iþ yý lý nd a
Birliðimizin kuruluþundan
beri ayçiçeði mübayaasýný
yaptýðý 40 yýldýr en yüksek
ikinci mübayaa döneminin
yaþandýðýný kaydeden
B a þ k a n S e z e n ,
ortakl arýmýz a ödenen 230
milyon 571 bin YTL.'nin 120
mil yon 355 bin YTL .'s i
Birliðimizce nakten, bakiye
miktar olan 110 milyon 216
bin YTL. ise ayni ve nakdi
kredilerin tahsilatý ile mamul

ve market satýþlarýndan
karþýlandýðýný vurguladý.
Ürünün % 60'ýný aldýk
Bu yýl ülkemiz genelinde
ayçiçeði rekoltesinin 800850 bin ton olarak
gerçekleþtiðini anlatan
Baþkan Sezen, Birliðimizce
ortaklarýmýzdan mübayaa
edilen miktarýn toplam
rekoltenin yaklaþýk % 60'ýný
oluþturduðunu kaydederek,
þöyle devam etti:
“2005/2006 Ýþ yýlý
ayçiçeði alým kampanyasý
avans alým fiyatýnýn üretici
beklentileri doðrultusunda
ortaðýmýzý maðdur
etmeyecek seviyede tespit
edilmiþtir. Ürün
alýmlarýnýn tüm
Kooperatiflerimizde
zaman mefhumu
gözetmeksizin yapýlmýþtýr.
Ürün bedeli ödemeleri
Bi rl ið im iz in im ka nl ar ý
doðrultusunda her hafta
Pa za rt es i ve pe rþ em be
günleri düzenli olarak
g e r ç e k l e þ t i r i l m i þ t i r.
Ayçiçeði alým kampanyasý,
gerek Birliðimiz Yönetim

ve Denetim Kurulu Üyeleri,
gerekse Kooperatiflerimizin Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyeleri ile
personelimizin olaðanüstü
gayret gösterdiði baþarýlý
bir alým kampanya olarak
deðerlendirilmelidir.
Trakya Birlik,
Yönetimiyle, personeliyle,
ortaðýyla birlik ve
beraberlik içinde alým
k a m p a n y a s ý n ý
sonuçlandýrmýþtýr.”
En yüksek mübayaa
yapan kooperatiflerimiz
Baþkan Sezen kampanya
çerçevesinde en fazla ürün
alýmýnýn 33 bin 578 tonla 266
sayýlý Hayrabolu
Kooperatifimizce yapýldýðýný
belirterek “Kampanyada
269 sayýlý Malkara
Kooperatifimiz 33 bin 94,
2 1 0 s a y ý l ý Te k i r d a ð
Kooperatifimiz 30 bin 994,
26 1 s ay ýl ý L ül eb ur ga z
Kooperatifimiz 29 bin 948
t o n , 2 7 0 Ç o r l u
Kooperatifimiz 29 bin 152
ton ayçiçeði alýmý
gerçekleþtirmiþtir” dedi.

Margarinde yeni çeþitler Ekim sonu vadeli borçlar
Birliðimiz ürün gamýnýn
geliþtirilmesi ve yeni marka
çeþitlerinin ürün
por tfö yüm üze ekl enm esi
ça lý þm al ar ý ka ps am ýn da
margarin grubumuzdaki
çalýþmalar
son aþamaya
geldi.
Ýlk kez
geçtiðimiz
yýl piyasaya
sunulan %
6 0 y a ð
o r a n l ý
Trakma
margarinin
ardýndan yine ayný yað
oranýna sahip Trakyað
markalý bitkisel
margarinimiz ramazan
bayramýndan sonra
raflardaki yerini
alacak.
Kasým ayýnda baþka bir
margarin markamýz da

Bir yað adý ný taþ ýya cak .
Biryað bitkisel margarin %
82 oranýnda yaða sahip
bulunuyor. Birma markalý
kahvaltýlýk kase ve paket
margarin çeþidimiz ise

deðiþen imajý ile
tüketicilerin tercihine
sunulacak. Kase margarinde
ambalajlar eskiden olduðu
gibi 250 ve 500 Gr. olacak.
% 70 oranýnda yað
oranýna sahip olan Birma
bitkisel margarin Aralýk
ayýnda raflardaki yerini
alacak.

Kasým sonuna uzatýldý

Birliðimiz Yönetim Kurulu, 2004/2005 Ýþyýlýnda
ortaklarýmýza 31 Ekim 2005 vadeli olarak kullandýrýlan
kredilerde son vade tarihinin 30 Kasým 2005 tarihine
uzatýlmasýný kararlaþtýrdý.
Ýþyýlý kapsamýnda ortaklarýmýza “Müþterek ve
Müteselsil Kefaletli Borç ve Kredi” Senetleri ile
kullandýrýlan çeþitli kredilerin vade tarihinin 31 Ekim 2005
tarihinde dolduðunu belirleyen Birliðimiz Yönetim Kurulu
“Kooperatiflerimizde ortaklarýmýzdan borç
tahsilatlarýnýn devam ettiðini, ayný zamanda vade
tarihinin geçmiþ olmasý nedeniyle halen çeþitli
nedenlerden dolayý borcunu ödeyememiþ
ortaklarýmýzýn cezai faiz uygulamasýna maruz
kalmamalarý ve maðdur olmamalarý için” 2004/2005 Ýþ
yýlýnda “31 Ekim 2005 vadeli olarak kullandýrýlan
kredilere mahsus olmak üzere 31 Ekim 2005 olan vade
tarihinin 30 Kasým 2005 tarihine kadar uzatýlmasýna”
karar verdi.
Konuya iliþkin Birliðimiz Yönetim Kurulu Kararý baðlý
48 Kooperatifimize bildirilerek, uygulanmasýna baþlandý.
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Kooperatiflerimizin genel kurullarý Kasým'da
Birliðimiz Yönetim Kurulu
baðlý Kooperatiflerimizin
2004/2005 Ýþyýlý olaðan genel
kurul toplantýlarýnýn Kasým ayý
içinde yapýlmasýný
kararlaþtýrdý.
Buna göre, Birliðimize
baðlý 48 Kooperatifimizde
genel kurul toplantýlarýnýn ilki
20 Kasým 2005 pazar günü
yap ýla cak . Seç ime kat ýlm a
özelliklerini taþýyan ortak
sayýsýnýn yarýsýndan bir
fazlasýnýn katýlmasý þartý ile
çoðunluðun saðlanmasý aranan

bu toplantýda çoðunluk
saðlanmamasý durumunda
toplantý ikinci kez 27 Kasým
2005 pazar günü çoðunluk
aranmaksýzýn tekrarlanacak.
Gündemde seçim var
G e n e l k u r u l
toplantýlarýnda 2001/2002
Ýþyýlý olaðan genel kurulunda
seçilmiþ bulunan yönetim ve
denetim kurulu üyeleri ile
Birlik temsilcilerinin 3 yýllýk
gör ev s üre si d ola cað ýnd an
Kooperatif Yönetim
Kurullarýna 5 asil, 5 yedek

Denetim Kurullarýna 2 asil 2
ye de k ü ye il e b ir li kt e
Birliðimiz Genel Kurulunda
Kooperatifleri temsil edecek
olan Birlik temsilcilerinin de
seçimi yapýlacak.
K o o p e r a t i f
Anasözleþmesinin 20.
Maddesine göre genel kurul
toplantýlarýnýn Ýþyýlý bitiminden
itibaren en geç 4 ay içinde, 25.
Maddesinde de genel kurul
çaðrýsýnýn ise toplantýdan en az
30 g ün ö nce y apýlmasý
zorunluluðu bulunuyor.

Ýftar yemeklerinde bir araya geldik

Mübarek Ramazan ayý
nedeniyle düzenlenen
iftar yemeklerinde
Birliðimiz Yönetim ve
Denetim Kurulu Üyeleri,
personelimiz,

Kooperatiflerimiz
yöneticileri ile biraraya
geldi.

Ýftar yemeklerinden
i l k i G e n e l
Müdürlüðümüzde
düzenlendi. Ýftara
Birliðimiz Yönetim ve
Denetim Kurulu Üyeleri,

Birliðimiz üst yönetimi,
Edirne ç evresinde
bulunan baðlý

Kooperatiflerimizin
baþkan ve müdürleri ile
Genel Müdürlüðümüz
personeli katýldý.
Entegre Tesislerimizde
düzenlenen iftar
yemeðine ise Birliðimiz
üst yönetimi,
tesislerimiz çevresinde
b u l u n a n
Kooperatiflerimizin
Baþkan ve müdürleri ile
birlikte tesislerimizin
yöneticileri ve personeli
katýldý.
Bayilerimize
Ýstanbul'da verilen iftar
yemeðinin ardýndan
geleneksel iftarlarýmýz
K a r a c a b e y Ya ð
Fabrikamýzda düzenlenen
yemek ile sona erdi.

Araçlarýmýz giydiriliyor
Birliðimiz ürünlerinin tanýtýmýna yönelik reklam
kampanyasýnýn bir parçasýný oluþturan hizmet araçlarýnda
reklam uygulamasý çalýþmasýnda son noktaya gelindi.
Araç giydirme olarak da tanýmlanan çalýþma kapsamýnda
Ülkemizin çeþitli þehirlerinde ürün pazarlamasýnda kullanýlan
Birliðimiz ve bayilerimize ait 150 araç tek tip reklam ile
kaplanacak.
Birliðimiz reklam hizmetlerini sürdüren Marcom Leo
Burnett Reklam Ajansý tarafýndan tasarlanan araç
giydirmelere ait grafik çalýþmalarý bu konuda düzenlenen
ihalede en uygun fiyatý veren Görsel Reklam A.Þ. ekipleri
tarafýndan araçlara uygulanacak.

Hayat sigortasýnda poliçe
tutarý limiti arttýrýldý
Kooperatiflerimiz ortaklarýna yönelik olarak yapýlan Grup
Hayat Sigorta Poliçe Tutarý limiti arttýrýldý.
Birliðimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Ekim 2005 tarihinde
aldýðý karara göre, Birliðimiz Sigorta Acentalýðý kanalý ile
ortaklarýmýza yönelik olarak 01 Kasým 2005 ile 31 Ekim 2006
tarihlerini kapsayan yeni dönemde ortaklarýmýzýn talep etmesi
durumunda HG-104 Grup Hayat Sigorta Poliçe tutarý limiti
ortaklarýmýzýn talep etmesi durumunda 1.500,00 YTL. olarak
uygulanacak.
Bu limit daha önce 1.250,00 YTL. olarak uygulanýyordu.

Mesai saatlerimiz deðiþmedi
31 Ekim 2005 pazar günü Ülkemiz genelinde saatlerin bir saat
ileriye alýnmasýna karþýlýk, Genel Müdürlüðümüz ve
Kooperatiflerimizdeki çalýþma saatleri ayný kaldý.
Devam eden uygulamaya göre, Genel Müdürlüðümüzdeki
mesai saatleri 8.30-12.00 ve 13.00-17.30 arasýnda yapýlacak.
Baðlý Kooperatiflerimizdeki mesailer ise 8.30-12.00 ve
13.30-18.00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek.

Sahibi: Ýsa GÖKÇE
Genel Müdür
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Mýsýr fiyatý belli oldu
Birliðimizce ortaklarýmýzdan mübayaa edilen dane mýsýr alýmlarýnda uygulanacak fiyat belli
oldu.
Birliðimiz Yönetim Kurulu kararýna göre, % 14 rutubete kadar olan mýsýr için 0.24 YTL/Kg.
(240.000 TL/Kg.) alým fiyatý uygulanacak.
Karacabey Yað Fabrikamýz bünyesinde bulunan Yem Fabrikamýzda kullanýlmak üzere
yapýlan mýsýr alýmlarýnda % 14 rutubet oraný baz olarak belirlenirken, en çok % 16 rutubet oranýna
sahip mýsýr mübayaa edilecek.
Rutubete indirim
Mübayaa edilen dane mýsýrda rutubet oranýnýn % 14'ten fazla olmasý durumunda her bir
rutubet yüzdesi için kilogram baþýna 0,006 YTL. (6.000 TL/Kg.) indirim yapýlacak.
Konuyu bir örnekle açýklamak gerekirse,
% 14 rutubete göre 0.240 YTL/Kg. (240.000 TL/Kg.)
% 15 rutubete göre 0.234 YTL/Kg. (234.000 TL/Kg.)
% 16 rutubete göre 0.228 YTL/Kg. (228.000 TL/Kg.)
Fiyatla alým yapýlacak. Alýmlar sýrasýnda her bir küsüratlý rutubet oraný tam rakama iblað
edilecek.
Kurutma tesisinin bulunduðu Entegre Tesislerimizdeki yem Fabrikamýz için yapýlacak olan
alýmlarda ise azami rutubet oraný % 22 olarak belirlendi. Ayný esaslar dahilinde yapýlacak olan
alýmlar için % 22 rutubete sahip mýsýr için uygulanacak alým fiyatý 0.192 YTL/Kg. (192.000
TL/Kg.) olacak.

Birliðimizde görev deðiþiklikleri

Birliðimiz Yönetim Kurulu
Ge ne l M üd ür lü ðü mü z v e
Ýþletmelerimiz
bünyesinde
görev yapan personelin görev
yeri ve ünvanlarýnda deðiþiklik
yapýlmasýný kararlaþtýrdý.
Birliðimiz Yönetim
Kurulu'nun 18.10.2005
tar ihi nde yap týð ý to pla ntý da
aldýðý karara göre, Bütçe
Ýþtirakler Müdürlüðü
kapatýlarak, Muhasebe
Müdürlüðü ile birleþtirilirken,
Ýnþaat Emlak Müdürlüðü de
kapat ýlara k Ýdar i ve So syal
Hi zm et le r Mü dü rl üð ü il e
birleþtirildi.
Gaziantep'e Depo
Yönetim Kurulumuz satýþ ve
pazarlama faaliyetlerinin daha
iy i y ür üt ül me si am ac ýy la
Ma mu l S at ýþ ve Ba yi li k
Orga niz asy on M üdü rlü ðü' ne
baðlý olarak Gaziantep Yað Satýþ
Deposu Müdürlüðü'nün
kurulmasýný kararlaþtýrdý.
Yönetim Kurulumuzun
Genel Müdürlüðümüz
bünyesinde yapýlmasýna karar
verdiði görev deðiþikliklerinde
ise Tef tiþ Kurulu Baþkaný
Ýbrahim Tuna Teftiþ Kurulunda
Müfettiþ, Muhasebe Müdürü
Þadan Þahin Teftiþ Kurulu
Baþkaný, Satýnalma Müdürü
Engin Topallar Muhasebe
Müdürü, Satýnalma Müdür
Yardýmcýsý Salih Mehmet Baþlý
Satýnalma Müdürü, Bütçe
Ýþtirakler Müdürü Salim Toroslu
Özel Büro Müdürü, Mamul
Satýþ Bayilik Organizasyon
Müdür Yardýmcýsý Ünal Aksüt
Ar-Ge Müdürü olarak atandý.
Diðer atamalar
Bütçe Ýþtirakler Müdür
Yardýmcýsý Serhat Büyükavcý
Ýdari ve Sosyal Hizmetler
Müdür Yardýmcýlýðý'na, Ýnþaat
Emlak Müdürlüðü Þefi Mehmet
Arýdýcý Ýdari ve Sosyal
Hizmetler Müdür Yardýmcýsý
Vekilliði'ne, Halkla Ýliþkiler ve
Eðitim Müdür Yardýmcýsý Önder
Yücel Müfettiþliðe, Halkla
Ýliþkiler ve Eðitim Þefi Ý.Yavuz

Tekin Halkla Ýliþkiler ve Eðitim
Müdür Yardýmcýlýðý'na, Ar-Ge
Þefi Nesrin Çýtak Ar-Ge Müdür
Ya r d ý m c ý l ý ð ý ' n a , Ta r ý m
Müdürlüðü Þefi Tarýk Açýkgöz
Tarým Müdür Yardýmcýlýðý'na,
Bilgi Ýþlem Þefi Caner
Dalkýran'ýn Bilgi Ýþlem Müdür
Yardýmcý Vekilliði'ne, 132 sayýlý
Babaeski Kooperatifimizin
Müdürü Alaattin Çakal'ýn Ýzmir
Ya ð S a t ý þ D e p o s u
Müdürlüðü'ne, Mamul Satýþ ve
Bayilik Organizasyon
Müdürlüðü Þefi Bülent
Gündüz'ün Ýstanbul Yað Satýþ
Deposu Müdür Yardýmcýlýðý'na,
Ar -G e M üd ür lü ðü Tek ni k
Elemanlarýndan Fatma Þuta'nýn
Ar-Ge Þefliði'ne, Bilgi Ýþlem
memurlarýndan Derya Bulut
Bilgi Ýþlem Þefliði'ne, Bilgi
Ýþlem Servisi tekniklerlerinden
Sibel Çapunaman Bilgi Ýþlem
Þefliði'ne,Tarým Müdürlüðü
Teknik Elemanlarýndan Ahmet
Karakaya Tarým Müdürlüðü
Þe fl ið i' ne , K ar ac ab ey Yað
Fa br ik as ý pe rs on el se rv is i
memurlarýndan Ýbrahim Özet
132 sayýlý Babeski Kooperatifi
Ve z n e d a r l ý ð ý ' n a , E n t e g r e

Tesisler Bakým Onarým Þefliði
teknik el emanlarý ndan Niha t
Çölge çen Enteg re Tesisler
Ba ký m On ar ým Þe fl ið i' ne ,
Entegre Tesisler Ekstraksiyon
Þefi Ufuk Narlý Entegre Tesisler
Rafine 1 Þefliði'ne, Entegre
Tesisler Ekstraksiyon Þefliði
teknik elemanlarýndan Hasan
Kara taþ E nteg re Tesi sler
Entegre Tesisler Ekstraksiyon
Þefliði'ne, Entegre Tesisler
Ürün Planlama Þefi Selami
Darýcý Entegre Tesisler Anbar
Þefliði'ne, Entegre Tesisler Yað
Depolama Þefi Ziya Mengül
Entegre Tesisler Ürün Planlama
Þefliði'ne, Entegre Tesisler ArGe Þefliði teknik
ele man lar ýnd an Yalçýn Koç
Entegre Tesisler Yað Depolama
Þefl iði' ne, E nteg re Tesi sler
Bakým Onarým Þefi Burhan
Güneþdoðan Genel Müdürlük
Satýnalma Þefliði'ne, Entegre
Tesisl er Anbar Þe fi Ka zým
G ü r s o y K a r a c a b e y Ya ð
Fabrikasý Satýnalma Þefliði'ne,
Entegre Tesisler Rafine 1 Þefi
Yeþim E ngi n ye ni k uru lan
En te gr e Tes is le r R af in e 2
Þefliði'ne getirildi.

Rafine ünitemiz
deneme üretiminde
Entegre Tesislerimizde yeni kurulan rafine ünitesinde
deneme üretimine baþlandý.
Geçtiðimiz yýl temeli Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali
COÞKUN tarafýndan atýlan yeni rafine ünitesinde inþaat ve
makine montaj çalýþmalarýnýn tamamlanmasý ile birlikte
deneme üretimine baþlandý.
2 milyon 915 bin euro tutarýnda yatýrýmla tamamlanan
rafine ünitesinin
deneme üretiminin
sonuçlanmasýndan
sonra Entegre
Tesislerimizin rafine
kapasitesi 60
ton/gün’den 200
t o n / g ü n ’ e
yükselecek.

Baþak Sigorta
acentalarý
arasýndaki
deðerlendirmede:

TBS iki dalda ödül aldý
Birliðimiz iþtiraklerinden Trakya Birlik Sigorta Acentalýðý
Limited Þirketi (TBS) Baþak Sigorta Acentalarý arasýnda yapýlan
deðerlendirmede iki dalda baþarýlý oldu.
TBS Limited Þirketi Müdürü Cebbar Demirel, Þirketlerinin
Baþak Sigorta Acentalarý arasýnda 2004 yýlý verilerine göre
yapýlan deðerlendirmede, þirket genelinde karlýlýk sýralamasýnda
ikinci olduðunu söyledi.
Baþarýlara plaket
Demirel, yine 2004 yýlý verilerine göre, Baþak Sigorta Merkez
Bölge Müdürlüðü Acentalarý arasýnda karlýlýk sýralamasýnda TBS
Limited Þirketi gösterdiði baþarý ile birinci sýrayý aldýðýný belirtti.
Trakya Birlik Sigorta Acentalýðý Limited Þirketi Müdürü
Demirel, þirketlerinin bu baþarýlarý nedeniyle Antalya'da
düzenlenen acentalar toplantýsýnda iki adet plaketle
ödüllendirildiðini sözlerine ekledi.

Güreþçilerimiz Bulgaristan’daki
turnuvada baþarýlý oldu

Turnuvada en iyi dereceyi alan
Türkay Kara’yý Genel Müdür
Yardýmcýsý Adnan Tekçe kutladý.

Trakya Birlik Spor
Kulübümüzün yýldýz erkek
güreþçileri Bulgaristan'da
düzenlenen turnuvadan
baþarý ile döndü.
Uluslararasý Yüz
Voyvoda Yýldýz Erkek
Serbest Güreþ Turnuvasý
karþýlaþmalarý 24-25 Ekim
2005 tarihlerinde
Bulgaristan'ýn Sliven
þehrinde yapýldý.

Evsahibi Bulgaristan
Güreþ liginde ilk 8 sýrayý
alan takýmla birlikte
Yu n a n i s t a n v e
Makedonya'dan 2'þer,
Moldova'dan bir takýmýn
katýldýðý turnuvada
ülkemizi Trakya Birlik
Spor Kulübümüz temsil
etti.
Sporcularýmýzýn
aldýklarý dereceler
Toplam 150 güreþçinin
mayo giydiði turnuva
karþýlaþmalarý sonunda
Spor Kulübümüzden 63
kiloda mücadele eden
Türkay Kara 2. Arif
Öztürk 3. sýrayý alýrken, 50
kiloda Ömer Çalýk 3. Taner
Ergül 5. oldu.
Turnuva sonunda 58
kiloda Tamer Ergül 3.54
kiloda Gürsel Umut 5.
Akif Mutlu ise 7. oldu.

Öðrencileri Akif Mutlu, Tamer Ergül ve Taner Ergül’ün
baþarýlarý en çok antrenör Habil Kara’yý sevindirdi.

Ekim 2005

Ortaklarýmýzýn,Müþterilerimizin ve Sayýn Halkýmýzýn
Mübarek Ramazan Bayramýný kutlar,
Bereketli ve Saðlýklý Günler Dileriz.
TRAKYA YAÐLI TOHUMLAR
TARIM SATIÞ KOOPERATÝFLERÝ BÝRLÝÐÝ
YÖNETÝM KURULU

Rafet SEZEN
Baþkan

Hilmi KAHRAMAN
Baþkan Vekili

Güven EKEN
Denetim Krl. Üyesi

Ali ENGÝN
Üye

Hüseyin KOCABIYIK
Denetim Krl. Üyesi

Ahmet AKGÜN
Üye

Ýsa GÖKÇE
Genel Müdür

Hüseyin FÝDAN
Denetim Krl. Üyesi

