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Karar
siyasi deðil
Birliðimizin Eylül ayý gündemini
ayçiçeði avans alým fiyatýnýn
açýklanmasý sýrasýnda yaþanan görüþ
ayrýlýðý oluþturmuþtur.
Ayçiçeði avans alým fiyatýnýn 470
bin TL/Kg. mý yoksa 485 bin TL/Kg.
mý olmasý konusundaki tartýþmalar
önce, Yönetim Kurulumuzun
arasýnda yeniden görev bölümü
yapýlmasý daha sonra da Genel Müdür
Cemalettin Uslu'nun iþ akdinin feshi
ile sonuçlanmýþtýr.
Sözkonusu deðiþiklikler bazý yayýn
organlarýnda yansýtýldýðýnýn gibi
siyasi bir yönlendirme
bulunmamakta, sadece fiyat
konusundaki
görüþ ayrýlýðýndan
kaynaklanmaktadýr.
485 bin TL/Kg. avans fiyatý ile
baþlayan ayçiçeði alým
kampanyamýzda; ortaklarýmýzýn
ürünlerini teslim için Birliðimizi
tercih etmesi sonunda toplam
mübayaamýz 467 bin tonu aþmýþtýr.
Bu rakam Birliðimizin ayçiçeði
alýmlarýný gerçekleþtirdiði 36 yýllýk
dönem içinde ulaþýlan 2. en yüksek
mübayaa miktarý
olup, alýmlar
sürmektedir.
M ü b a y a a l a r ý m ý z ý n
tamamlanmasýný müteakip,
piyasadaki geliþmeler doðrultusunda;
üreticimizin memnunuyetini
saðlayacak
kes in alým fiyat
belirlenecektir.
Bu arada ortaklarýmýzdan gelen
talep doðrultusunda mýsýr alýmlarý
baþlatýlmýþtýr.
Entegre Tesislerimiz ve Karacabey
Yað Fabrikalarýmýzýn kapasýtelerinin
arttýrýlmasýna yönelik yatýrýmlarýmýz
tüm hýzý ile devam etmektedir.
Piyasaya sunulan Trakyað ile
birlikte yeni ürünün diðer çeþitleri
konusundaki çalýþmalarýmýz
tamamlanma aþamasýndadýr.
Yönetim Kurululumuzun hedefi
baþarý çizgisini yükseltmektir.
Yeni sayýmýzda buluþuncaya kadar
hepinize saðlýklý ve bereketli günler
dileriz.

Trakya Birlik
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulumuz basýn toplantýsý düzenledi
“Hedef baþarý çizgisini yükseltmek”

Yönetim Kurulu
Baþkanýmýz Rafet Sezen
22.09.2005 tarihinde Genel
Müdürlüðümüzde bir basýn
toplantýsý düzenledi.
Basýn toplantýsýna, Sezen
ile birlikte Baþkan Vekili
Hilmi Kahraman, Yönetim
Kurulu Üyesi Ahmet Akgün,
Denetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Kocabýyýk ve Genel
Müdür Ýsa Gökçe katýldý.
Sezen, basýn toplantýsýnda;
2005/2006 Ýþyýlý Ayçiçeði
Alým kampanyasý, Yönetim
Kurulu Görev Bölümü, Genel
Müdür Deðiþikliði ile ilgili
geliþmeler, Üretim, Satýþlar,
Yeni Markalarýmýzýn Tanýtýmý
ve Yatýrýmlarýmýzýn son
durumu konularýnda basýn
mensuplarýna ayrýntýlý bilgiler
verdi.
Yönetimde ve Genel
Müdürlükteki deðiþiklikler
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Sezen,Birliðimizce ayçiçeði
alýmlarýnda her yýl önce avans
fiyat açýklandýðýný,
kampanyanýn sonlanmasýný
müteakip de piyasalarýn
geliþimi doðrultusunda
üreticimizin memnuniyetini
saðlayacak kesin fiyat
açýklandýðýný hatýrlatarak,
baþladýðý konuþmasýna þöyle
devam etti:
“Bundan önceki yýllarda
Avans fiyatlar genellikle
Aðustos ayý sonunda veya
Eylül ayý baþýnda
açýklanmýþtýr. Bu yýl da

Eylül ayýnýn ilk haftasýnda
Av a n s A l ý m F i y a t ý
açýklamak amacýyla 5 Eylül
2005 tarihinde yaptýðýmýz
Yönetim Kurulu
Toplantýsýnda Genel Müdür
Cemalettin Uslu 470 bin
TL/Kg avans fiyat
açýklanmasý gerektiðini
ortaya koymuþ ve ýsrarcý
olmuþtur. Yönetim Kurulu
Baþkaný Ali Engin, fiyat
konusunda çekimser
kalýrken, Baþkan Vekili
olarak ben ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Hilmi
Kahraman ve Ahmet Akgün
480-485 bin TL/Kg fiyat
açýklanmasý gerektiðini,
geçen yýl ki avans alým
fiyatýnýn altýnda fiyat
açýklanmasýnýn üretici
beklentilerinden uzak
olacaðýný ve üreticiye
an la tm am ýz ýn mü mk ün
olmadýðýný ifade ettik.
06 Eylül 2005 tarihinde
yaptýðýmýz toplantýda, önce
Yönetim Kurulu Baþkaný
Ali Engin'in, baþkanlýktan
alýnmasý ve Birlik Yönetim
Kurulu Baþkanlýðý'nýn
Rafet Sezen, Baþkan
Vekilliði görevinin Hilmi
Kahraman, tarafýndan
yürütülmesine Ahmet
Akgün ile Ali Engin'in Üye
olarak görev yapmalarýna
karar verilmiþtir.
Daha sonra Genel
Müdür Cemalettin Uslu
çaðýrýlarak kendisine

teþekkür edilerek görevine
son verildiði teblið edilmiþ
ve Genel Müdürlük
gö re vi ne G en el M üd ür
Ya r d ý m c ý s ý Ý s a G ö k ç e
vekaleten atanmýþtýr.
Siyasi bir karar deðil
Sezen, Yönetim Kurulu
Görev daðýlýmý ve Genel
Müdür deðiþikliðinin özünün
tamamen avans alým fiyatý
konusundaki anlaþmazlýktan
kaynaklandýðýný belirterek,
“s iy as i b ir ne de ni ve
y ö n l e n d i r m e
bulunmamaktadýr.” dedi.
Baþkan Sezen þöyle

devam etti:
“4572 Sayýlý Kanunun
ilgili geçici maddesi gereði,
Genel Müdür ve
Yardýmcýlarýnýn görevleri
ilk Olaðan Genel Kurul
Toplantýsýnda (Ocak/2003)
sona ermesine raðmen,
Yönetim Kurulumuzca
tekrar göreve atanmýþlardýr.
Birliðimiz Yönetim
Kurulu o gün olduðu gibi
bugün de 4572 Sayýlý Kanun
ve Birlik Anasözleþmesinin
verdiði yetkiyi kullanarak,
özgür iradesiyle bu
deðiþikliðe gitmiþtir.”
Ayçiçeði alým kampanyasý
Sezen, Birliðimizce 06
Eylül 2005 günü Ayçiçeði
Avans Alým Fiyatý 485 bin
TL/Kg olarak açýklandýðýný
vurguladýktan sonra
kampanya ile ilgili þu bilgileri
verdi:
“48 baðlý Kooperatifimize
ait 136 Alým Merkezinde
devam eden ayçiçeði
alýmlarýmýzda bugün
itibariyle 453.417 ton
mübayaa gerçekleþtirilmiþ
olup, tutarý 220 trilyon
TL'dýr.
Birliðimizce bugüne
kadar toplam 150 trilyon TL
ürün bedeli ödemesi
gerçekleþtirilmiþtir.

Devamý 2.sayfada

Yeni
Genel
Müdürümüz
Ýsa Gökçe
Cemalettin Uslu'nun görevine son verilmesinden sonra
Birliðimiz Genel Müdürlüðüne 06.09.2005 tarihinde Genel
Müdür Yardýmcýsý Ýsa Gökçe vekaleten atandý.
Ayný tarih itibarý ile Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Recep Çýtak,
Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine atandý.
Genel Müdür Vekili Gökçe, Birliðimiz Yönetim
Kurulu'nun 22.09.2005 tarihli toplantýsýnda alýnan kararla bu
göreve asaleten atandý.

Devamý 2.sayfada
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Yönetim Kurulumuz basýn toplantýsý düzenledi Yeni Genel

“Hedef baþarý çizgisini yükseltmek”
1.sayfadan devam

Ürün bedeli ödemelerimiz
ko op er at if le ri mi zd e h er
haftanýn Pazartesi ve
Perþembe günleri
Birliðimizin finans
durumuna göre yapýlmakta
olup, ödemeler konusunda
herhangi bir sýkýntý

üretici memnuniyeti
gözönünde bulundurularak
açýklanacaktýr.” sözleri ile
ifade etti.

bulunmamaktadýr.
Trakya'da bulunan
Kooperatiflerimiz faaliyet
bölgesinde hasadýn sonuna
gelinmiþ olup, Anadolu
y a k a s ý n d a k i
Kooperatiflerimiz faaliyet
bölgelerinde hasad yoðun
olarak devam etmektedir. “
Satýþlar baþladý
Sezen, Birliðimizce bir
yandan ortaklarýmýzdan
kampanya kapsamýnda
ayçiçeði alýmlarý devam
ederken, diðer yandan geçmiþ
yýllarda olduðu gibi, ihtiyaç
f a z l a s ý ü r ü n ü n
deðerlendirilmesi, sanayicinin
hammadde ihtiyacýnýn
karþýlanmasý, stok ve finans

ortaklarýmýza götürülen
hizmette) bir önceki yýlý
aþmak, baþarý çizgisini
yükseltmektir.
Ýçinde bulunduðumuz
2005/2006 iþyýlýnda
hedeflerimiz rafine yaðda 87
bin ton, margarinde 23 bin
ton, fenni yemde 175 bin ton
seviyelerine ulaþmaktýr.
Biryað rafine yað
markamýz ile Birma
margarin markamýzýn
yanýsýra Rafine yaðda, yeni
markamýz Trakyað'ý
gururla, inançla
tüketicilerimizin hizmetine
sunuyoruz.
K a r a c a b e y Ya ð
Fabrikamýzda 1, 2, 5 Kg'lýk

maliyetlerimizin en aza
indirilmesi ile ülke ihtiyacýnýn
öncelikle yerli ürün
ayçiçeðinden karþýlanarak,
ithalatýn geciktirilmesi
amaçlarýyla satýþ fiyatý 495 bin
TL/Kg olarak belirlenerek
satýþa baþlandýðýný söyledi.
Baþkan Sezen, öncelikli
hedefimizin “Ayçiçeði Alým
Kampanyasýnýn ve avans
alým fiyatý üzerinden ürün
bedeli ödemelerinin
tamamlanmasý olup, kesin
fiyat bilahare piyasa
koþullarý doðrultusunda

Yeni markalarýmýz
Sezen, “Trakya Birlik
olarak hedefimiz her alanda
(üretimde, satýþta

PVC ve 5, 10, 18 Kg'lýk
teneke ambalajlarda üretilen
Trakyað piyasaya
sunulmuþtur.
Trakyað markasýndan
beklentimiz Biryað
markasýnýn satýþ hacminin
yüksek olmadýðý pazarlarda
Trakya Birlik kalitesini,
uygun fiyatla tüketiciye
sunmaktýr.
Toplu tüketim yerlerine
yönelik yeni markamýz olan
“Þefim” catering rafine yað
çe þi di mi zi n a mb al aj
çalýþmalarý son aþamaya

gelmiþ olup yakýnda piyasaya
sunulacaktýr.
Birma ve Trakma markalý
margarinlerimizin yanýsýra
Biryað ve Trakyað markalý
margarinlerimiz de çok
yakýnda piyasaya
sunulacaktýr.” dedi.

Yatýrýmlarýmýz
2004/2005 iþyýlýnda
baþlatýlan kapasite arttýrýmý
çalýþmalarý ile ilgili
açýklamalarda bulunan Baþkan
Sezen, þu bilgileri verdi:
“Entegre Tesislerimiz
bünyesinde kurulan 200
ton/gün kapasiteli Rafine
Ünitesinde deneme üretimine
baþlanýlmýþ olup,
önümüzdeki günlerde açýlýþý
yapýlacaktýr.
Rafine ünitesinin üretime
geçmesiyle Birliðimizin
rafine yað üretim kapasitesi
45 bin ton/yýl'dan 87 bin
ton/yýl'a çýkacaktýr.
Entegre Tesislerimizde
rafine ünitesine ek olarak
p l a n l a n a n Ya ð
Depolama Tesisi,
Likit Dolum Ünitesi
ve Ambalaj Ambarý
i n þ a a t l a r ý
tamamlanarak
faaliyete alýnmýþtýr.
E n t e g r e
Tesislerimiz de
kurulmasý planlanan
600 ton/gün
k a p a s i t e l i
Ekstraksiyon Ünitesi
inþaatýna da
baþlanmýþtýr.
K a r a c a b e y Ya ð
Fabrikamýzda
yapýlan immersiyon
yatýrýmý ile 75 bin
ton/yýl olan ayçiçeði
iþleme kapasitemiz
90 bin ton/yýl'a
çýkarýlmýþtýr.
Bu yatýrýmýmýzýn da
tamamlanmasý ile 165 bin
ton/yýl olan ayçiçeði iþleme
kapasitemiz 270 bin ton/yýl'a
çýkarýlacaktýr.”

Müdürümüz

Ýsa GÖKÇE
1.sayfadan devam
Birliðimiz Yönetim Kurulu 22.09.2005 tarihli
toplantýsýnda, ayrýca münhal bulunan Ýnsan Kaynaklarý
Müdürlüðü'ne Teftiþ Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Mustafa
Alp'in, Teftiþ Kurulu Baþkan Yardýmcýlýðý'na, Trakya
Birlik Sigorta Acentalýðý Limited Þirketi Müdürü Ýbrahim
Þahin'in, Trakya Birlik Sigorta Acentalýðý Limited Þirketi
Müdürlüðü'ne Satýnalma Müdür Yardýmcýsý Cebbar
Demirel'in, Satýnalma Müdür Yardýmcýlýðý'na Müfettiþ
Taner Vardar'ýn atanmasýný kararlaþtýrdý.
Diðer atamalar
271 Sayýlý Muratlý Kooperatifimizde Muhasebeci
olarak görev yapan Hüsmen Uzun, 836 Sayýlý Kofçaz
Kooperatifimize Müdür Vekili olarak atanýrken,Karacabey
Yað Fabrikasý Satýnalma Þefliði bünyesinde Þef olarak
görev yapan Tuncay Alboy, Genel Müdürlüðümüz
Kooperatifler Müdürlüðü'ne Þef ünvaný ile tayin edildi.
282 Sayýlý Gelibolu Kooperatifimizde muhasebeci
olarak görev yapan Mehmet Yavuz, Genel Müdürlüðümüz
Havsa Satýþ Deposuna Veznedar ünvaný ile atanýrken, 210
Sayýlý Tekirdað Kooperatifimizde muhasebeci olarak
görev yapan Metin Paþalý, 700 Sayýlý Ezine
Kooperatifimizin Müdür Vekilliði görevine getirildi.

Pelet ve toz küspe fiyatlarý deðiþti
Birliðimiz Entegre Tesislerimiz ve Karacabey Fabrikalarýnda
üretilerek Kooperatiflerinizce ortaklarýmýz ve ortak olmayan
üreticilere satýlan Pelet ve Toz Küspe fiyatlarý yeniden belirlendi.
27.09.2005 tarihinden itibaren baþlatýlan uygulamaya göre,
Entegre Tesislerimiz üretimi50 kilogramlýk ambalajlý pelet küspe
peþin-kredili ve 30 gün vadeli olarak 8 YTL/ Çuval, 60 gün vadeli
olarak 8,12 YTL/Çuval, 90 gün vadeli olarak 8,24 YTL/Çuval
fiyatla satýlacak.
Yine ayný tarihten itibaren 40 kilogramlýk toz küspe peþinkredili ve 30 gün vadeli olarak 5,80 YTL/Çuval, 60 gün vadeli
olarak 5,89 YTL/Çuval, 90 gün vadeli olarak da 5,97 YTL/Çuval
fiyatla ihtiyaç sahiplerine sunulacak.
Karacabey üretiminin fiyatlarý
Karacabey Fabrikamýz üretimi pelet küspe için 27.09.2005
tarihinden itibaren peþin- kredili ve 30 gün vadeli satýþlarda 10
YTL/Çuval, 60 gün vadeli satýþlarda 10,15 YTL/Çuval, 90 gün
vadeli satýþlarda 10,30 YTL/Çuval fiyat uygulanýrken, toz küspe ise
peþin-kredili ve 30 gün vadeli olarak 7,40 YTL/Çuval, 60 gün
vadeli olarak 7,51 YTL/Çuval, 90 gün vadeli olarak ise 7,62
YTL/Çuval fiyatla satýlacak.
Toz ve pelet küspe satýþ fiyatlarý KDV Dahil olarak uygulanýyor.

Yemde mübayaa kampanyasýýi
Ayçiçeði alým kampanyasýna paralel olarak Birliðimiz
fabrikalarýnda üretilen fenni yemde ortaklarýmýza yönelik bir
satýþ kampanyasý düzenlendi.
2005/2006 Ýþyýlý ayçiçeði alým kampanyasýna üyesi
bulunduðu Kooperatife ayçiçeði teslim eden ve vadesi geçmiþ
borcu bulunmayan ortaklarýmýzýn yararlanacaðý kampanya
çerçevesinde 18 proteinli toz-pelet süt yemi ile besi yemi için
13,25 YTL, 20 proteinli süt yemi için 15,50 YTL, kuzu- buzaðý
büyütme yemi için 14,75 YTL. fiyat uygulanacak.
50 Kg.'lýk ambalajlarla satýþa sunulan fenni yemin
kampanyalý satýþ fiyatlarý KDV Dahil olarak uygulanacak.
30 Eylül günü mesai saati bitiminde de sona erecek
kampanyada satýþý yapýlacak fenni yem bedeli ürün bedelinden
veya nakit olarak tahsil edilecek.

Sahibi: Ýsa GÖKÇE
Genel Müdür
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Kuruluþumuzdan bu yana en yüksek ikinci rakama ulaþtýk

Alýmlarýmýz 467 bin tonu aþtý

Bi rl ið im iz ce að us to s
ayýnda baþlatýlan
20 05 /2 00 6 Ý þ y ýl ýn da ki
ayçiçeði alýmlarýnda; 30
Eylül 2005 tarihi itibarý ile
toplam mübayaa miktarý
467 bin 120 tonu aþtý.
Birliðimize baðlý 48'i
Kooperatif merkezi olan
toplam 136 daimi ve geçici
alým merkezi kanalý ile
ortaklarýmýzdan yapýlan
ay çi çe ði mü ba ya as ýn da
0.485 Ykr./Kg. (485.000
TL/Kg.) Av ans fiyatý
ödeniyor.
Haftada iki gün ödeme
Ortaklarýmýzdan alýnan
toplam ayçiçeði ürününün
mali portresi 226 milyon
553 bin YTL.(226 trilyon
553 milyar TL.) ye ulaþýyor.

Öd em el er he r h af ta
pazartesi ve perþembe günü
Birliðimize baðlý 48
Kooperatifimiz tarafýndan
yapýlýrken, oýrtaklarýmýzýn
ürün bedeli alacaklarýnýn
ek im ay ýn da ta ma me n
bitirilmesi hedefleniyor.
En yüksek ikinci
mübayaa
Ay ç i ç e ð i n d e
Birliðimizce ulaþýlan 470
bin tonluk toplam alým
miktarý ayný zamanda tarihi
bir rekor niteliðini taþýyor.
Birliðimizin ilk kez
ayçiçeði mübayaasýný
gerçekleþtirdiði 1968/1969
Ýþyýlýndan beri geçen 36
iþyýlý içinde halen alýmlarýn
deva m etti ði 2005 /200 6
Ýþyýlýnda en yüksek ikinci

Adý kalite ile özdeþleþen
Biryað markalý
ürünlerimizden sonra,
Trakyað markalý
ürünlerimiz piyasaya
sunuldu.
Ürün çeþitlendirmesine

gidilerek, farklý alým
gücüne sahip tüketicilere
ulaþabilmek ve bu suretle
ulusal pazara yayýlmak
amacýyla üretilen Trakyað
markalý ürünlerimiz in
daðýtýmý ilk etapta baþta

alým rakamýna ulaþýldý. E n
yüksek mübayaa miktarý
toplam 588 bin 966 tonluk
rakam ile 1992/1993
Ýþyýlýnda gerçekleþmiþti.
Verim sevindirdi
Türkiye genelinde 400
bin hek tar ala na e kim i
yapýlan yaðlýk ayçiçeðinde
iklim þartlarýnýn olumlu
geçmesi nedeniyle toplam
rekolte 800 bin ton
dolaylarýnda gerçekleþti.
Geçtiðimiz yýl dekara
ortalama verim 150-180
K g . c ý v a r ý n d a
gerçekleþirken, bu yýl
olumlu iklim þartlarý
nedeniyle verimin 200-250
Kg.'a yükselmesi
ortaklarýmýzý sevindirdi.

Trakyað piyasada

Ýzmir olmak üzere tüm
A n a d o l u ' d a
gerçekleþtirildi.
K a r a c a b e y Ya ð
Fab rik amý zda
üre til en
Trakyað markalý rafine
ayçiçek yaðý 1, 2,5 Kg.'lýk
Pet, 5, 10 ve 18 Kg.'lýk
teneke ambalajlarla
tüketicinin tercihine
sunuldu.
Trakyað, ayçiçek
yaðýndan sonra mýsýr
yaðý, margarin ve
zeytinyaðý çeþitleri de
üretilerek, piyasaya
sunulacak.
Yeni markalar yolda
Ayrýca, toplu tüketim
yerlerine yönelik olarak
üretilecek yeni mamul
Þefim markalý catering
rafine yað çeþidimizin
üretim ve ambalaj
çalýþmalarý ile Biryað
margarin ürünümüz ile
ilgili çalýþmalar
tamamlanmak üzere
bulunuyor.

Reklamlarýmýz baþladý
Mübarek Ramazan ayýna paralel olarak yapýlmasý
planlanan reklam kampanyamýz 30.09.2005 (Cuma)günü
baþladý.
Kampanya çerçevesinde; ilk etapta Biryað markalý
ürünlerimiz için ulusal ölçekte yayýn yapan Atv, Star, Trt1,
Kanal D, Show, Kanal 7, Stv ve Cnbc-e toplam 8 televizyon
kanalýnda reklamlarýmýzýn yayýnýna baþlandý.
Açýlýþ ile baþladý
Reklam kampanyamýzýn ilk aþamasýnda Biryað markalý
ayçiçek yaðýmýzýn tüketicilere hatýrlatýlmasýný hedefleyen 32
saniye süreli “açýlýþ” reklamý yayýna girdi.Ramazan ayý
boyunca bu reklamýn devamý niteliðindeki “Ramazan, Market,
Hafiflik ve Bayram” adýný taþýyan filmlerimiz sýra ile yayýna
girecek.
Trakyað markalý ürünümüzün daha geniþ kitlelere
tanýtýlmasý amacý ile bölgesel olarak düzenlenmesi planlanan
reklam kampanyasý ile ilgili hazýrlýklar ise devam
ediyor.Hazýrlýklarýn tamamlanmasýnýn ardýndan yerel ve
bölgesel reklam kampanya baþlatýlacak.

Yemde
yeni
fiyatlar
uygulanmaya
baþladý
Birliðimiz yem fabrikalarýnda üretilen ve
Kooperatiflerimizce satýþý yapýlan fenni yem satýþ fiyatlarý
yeniden belirlendi.
27.09 tarihinden itibaren ortaklarýmýz ile ortak olmayan
üreticilere 18 proteinli toz-pelet süt-besi yemi peþin-kredili
ve 30 gün vadeli satýþlarda 14,25 YTL/Çuval, 60 gün vadeli
satýþlarda 14,46 YTL/Çuval, 90 gün vadeli satýþlarda 14,68
YTL/Çuval fiyat uygulanýrken, 20 proteinli süt yemi için
peþin- kredili ve 30 gün vadeli olarak 16,50 YTL/Çuval, 60
gün vadeli olarak 16,75 YTL/Çuval, 90 gün vadeli olarak 17
YTL/Çuval fiyatla satýlacak.
Kuzu büyütme yemi için peþin-kredili ve 30 gün vadeli
satýþlarda 15,75 YTL/Çuval, 60 gün vadeli satýþlarda 15,99
YTL/Çuval 90 gün vadeli satýþlarda 16,22 YTL/Çuval fiyat
uygulanacak.
17 proteinli 1. Sýnýf düve yeminin peþin- kredili ve 30
gün vadeli satýþ fiyatý 17,25 YTL/Çuval, 60 gün vadeli satýþ
fiyatý 17,51 YTL/Çuval, 90 gün vadeli satýþ fiyatý ise 17,77
YTL/Çuval olacak.

Eylül 2005

74. Ýzmir Enternasyonal Fuarý'na katýldýk
ve Ege'li tüketicilere tanýtýldý.
Trakya Birlik adý güvence
18 Eylül 2005 tarihine
kadar ziyarete açýk olan Ýzmir
Enternasyonal Fuarýndaki
standýmýzý ziyarete gelenlere
bu yýl yine fritözde piþirilmiþ
patates kýzartmasý ikram
olarak sunuldu.
Ýkram sýrasýnda standýmýz
önünde kuyruklar oluþturan
ziyaretçilerimiz, “Trakya
Birlik'in adý güvencedir”
sözleri ile Birliðimiz
ürünlerine olan güvenlerini
dile getirdiler.
8 Eylül 2005 tarihinde
Sanayi ve Ticaret Bakanýmýz
Ali Coþkun tarafýndan 74. kez
ziyarete açýlan Ýzmir
Enternasyonal Fuarýndaki
s tandýmýz ziyaretçilerin

ilgisini toplamayý baþardý.
2. No 'l u h ol de aç ýl an
Bir lið imi z sta ndý nda ürü n
portföyümüze yeni eklenen
Tra kya ð ma rka lý r afi ne
ayçiçek yaðýmýz ilk kez Ýzmir

Dane mýsýr alýmlarý devam ediyor

Mübayaamýz bin tonu aþtý
Birliðimiz karma yem
fabrikalarýnýn ihtiyacýnýn
karþýlanmasý amacýyla
Kooperatiflerimiz
ortaklarýndan borca
karþýlýk olmak üzere
baþlatýlan dane mýsýr
alýmlarýnda 30 Eylül 2005
tar ihi iti bar iyl e top lam
mübayaa 1.037.915
kilograma ulaþtý.
Entegre Tesislerimiz
i ç i n en ço k % 22 ,
K a r a c a b e y Ye m
Fabrikamýz için ise % 16
rutubete kadar olan mýsýr
Kooperatiflerimizce
mübayaa edildikten sonra
günlük olarak Entegre
Tesislerimiz ve Karacabey
Fabrikamýza sevkediliyor.
Entegre Tesislerimizde
mýsýr kurutma tesisinin
bulunmasý nedeniyle alým
yapýlacak olan mýsýrdaki
rutubet oraný daha yüksek
düzeyde belirlendi.
Nemde tavanýn üzerinde
alým yok
Genel Müdürlüðümüzce
Kooperatiflerimize

gönderilen talimatta;
ortaklarýmýzdan alýnacak
mýsýrýn Trakya Bölgesi
Kooperatiflerimiz için en
çok % 22, Güney Marmara
B ö l g e s i n d e k i
Kooperatiflerimiz için de
%16 rutubet oranýna sahip
olmasý gerektiði, bu oranýn
üzerinde rutubete sahip
mýsýrlarýn mübayaa
edilmemesi istendi.
Talimatta, mübayaa
edilecek mýsýrýn içinde
aðýrlýklý olarak diðer bitki,
ya ba nc ý ot to hu ml ar ý,
t aþ ,t op ra k v b. ya ba nc ý
madde bulunmamasý,
ký zý þm ýþ , k üf le nm iþ ,
çürümüþ, filizlenmiþ,
böcek yenikli ve hastalýklý
tane olmamasý gerektiði
vu rg ul an ýr ke n, am ba r
za ra rl as ý ca nl ý ha þe re
bulunan mýsýrlarýn, eski
yýla ait mýsýrlarýn ile ithal
mýsýrlarýn mübayaa
edilmeyeceði bildirildi.
Mýsýr mübayaasýnda
uygulanacak alým fiyatý ise
daha sonra belirlenecek.

