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6. Birlikler toplantýsý yapýldý
BÝRLÝKLER
YASASI
5. YAÞINDA
Birliðimiz ve camiamýzda
Haziran ayýnýn gündemini
aðýrlýklý olarak toplantýlar
oluþturmuþtur.
Birliðimizin aktif katýlýmýnýn
yanýnda sponsor olarak destek
verdiði Edirne'de düzenlenen
Ulusal Yaðlý Tohumlu Bitkiler
Zirvesi'nde ülkemizin önemli
ithalat kalemlerinden birisini
oluþturan yaðlýk ayçiçeði ile
hamyaðda üretimin arttýrýlmasý
konusunda alýnmasý gerekli
tedbirler ele alýnmýþtýr.
B i r l i ð i m i z i n
organizasyonunda Ankara'da
yapýlan 6. Birlikler Zirvesi'nde
4572 Sayýlý Yasanýn yürürlüðe
girmesinin 5. Yýlýnda Birliklerin
yaþadýðý sýkýntýlar dile getirilmiþ,
ayný gün düzenlenen panelde
Ya s a n ý n g e t i r d i k l e r i
deðerlendirilmiþtir.
Emekli yöneticilerimizi 2. Kez
biraraya getiren Gurur
Gecemizde bir kez daha nostalji
rüzgarý eserken, Emekliler
Derneðimizin kuruluþu ile ilgili
geliþmeler ele alýnmýþtýr.
Genel Müdürlüðümüzün
bulunduðu Edirne'deki en
önemli organizasyon olan 644.
Tarihi Kýrkpýnar Güreþlerinde
yaptýðýmýz reklam ve tanýtým
faaliyetleri ilgi toplamýþtýr.
Yeni sayýmýzda buluþuncaya
kadar hepinize saðlýklý ve
bereketli günler dilerim.

4572 Sayýlý Tarým Satýþ
Kooperatifleri ve Birlikleri
Kanununun yürürlüðe
gi ri þi ni n 5 . y ýl dö nü mü
do la yý sý yl a dü ze nl en en
Birlikler Toplantýsý ve "Türk
Tar ým ýn da Tar ým Sa tý þ
Kooperatifleri ve Birlikleri"
kon ulu pan el An kar a'd a
yapýldý.
457 2 Sa yýl ý Ka nun un
yürürlüðe girdiði tarih olan
16 Haziran 2005 günü
Ankara Ticaret Odasý'nda
düzenlenen toplantýnýn
açýlýþýnda konuþan Genel
Müdürümüz Cemalettin
Uslu, Ülkemizdeki
Kooperatifçiliðin tarihsel
geliþimini ve Birliklerin
Ülkemiz ekonomisindeki
rolünü sinevizyon gösterisi
eþliðinde anlattý.
Uslu, Birliklerin faaliyet
gösterdikleri alanda
Ülkemizdeki ürün miktarýnýn
% 60'ýnýn satýn alýndýðýný
belirterek, 4572 Sayýlý
Kanun sayesinde Birliklerin
özerk bir hale geldiðini
vurguladý.

S.Þemsettin Bayraktar
T.Z.O.B. Genel Baþkaný

Birlik temsilcileri
Daha sonra Tariþ Pamuk
Birliði Baþkaný Cavit Angýn,
Kayýsý Birlik Genel Müdürü

Serhan Bayhan, Tariþ Ýncir
Bi rl ið i Yö ne ti m Ku ru lu
Üyesi Günerçin Azbazlar,
Fiskobirlik Yönetim Kurulu
Baþkaný Salih Erdem, Tariþ
Üzüm Birliði Baþkaný Ali
Rýza Türker Birliklerinin
faaliyet alanlarýnda
yaþadýklarý sýkýntýlarý dile
getiren konuþmalar yaptý.
Türkiye Ziraat Odalarý

Birliði Genel Baþkaný Þemsi
Bayraktar ise konuþmasýnda
tarýmýn sorunlarýnýn yapýsal
ve pa zarl ama o lara k iki
bölüm halinden incelenmesi
gerektiðini belirterek,
sektörde yaþanan sýkýntýlarý
anlattý. Avrupa Birliði'ndeki
tarým sektöründeki
uygulamalar konusunda
açýklamalarda bulunan
Bayraktar, Ülkemizde tarým
reformu yapýlmasý
gerektiðini vurguladý.
Bakan'dan mesaj
Daha sonra, OECD
Toplantýsýna hükümet adýna
katýlmak üzere yurtdýþýnda
bulunan Sanayi ve Ticaret
Bakaný Ali Coþkun'un
toplantýya gönderdiði mesaj
okundu.
ANAP Genel Baþkaný

E r k a n
M u m c u
konuþmasýnda tarýmda
sübvansiyon ve teþvik
konularýnýn ayrý, ayrý
belirlenmesi gereðine iþaret
etti.
DYP Genel Baþkan
Yardýmcýsý Nevzat Ercan
toplumun örgütlenmesinden
yana olduklarýný hatýrlatarak,
Kooperatif ve Birliklerin
tarým kesiminin
örgütlenmesinde önemli bir
yer tuttuðunu söyledi.
CHP Genel Sekreter
Yardýmcýsý Prof. Dr. Oðuz
Oyan, Birliklerin enflasyon
düzeyini aþmayan faizlerle
kredilendirilmesi geretiðini
vurguladý.
SHP Genel Baþkaný
Murat Karayalçýn'ýn
konuþmasýndan sonra
TBMM Tarým Komisyonu
Baþkaný Prof. Dr. Vahit
Kiriþçi kürsüye gelerek
eleþtirilere cevap verdi.

K i r i þ ç i Ta r ý m S a t ý þ
Ko op er at if le ri ni n ür et ic i
örgütlenmesinde önemli bir
yeri olduðunu belirtirken,
üretici birlikleri kanunu
s ay es in de çi ft çi ni n d ah a
geniþ olarak örgütlenmesinin
hedeflendiðini bildirdi.
Yasa ne getirdi?
Pr og ra mý n ö ðl ed en
s o n r ak i b ö lü m ü n de i s e

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
Müsteþarý Doç. Dr. Adem
Þahin konuþmasýnda
Birliklerin ülkemiz
ekonomisindeki yeri,
istihdamdaki payý,
özellikleri, GSMH oraný,
4572 Sayýlý yasa öncesi ve
sonrasýndaki durum
hakkýnda ayrýntýlý
açýklamalarda bulundu.
Ankara Ticaret Odasý
Baþkaný Sinan Aygün'ün
camia olarak birlik ve
beraberlikten yana
olduklarýný vurgularken, 6.
Birlikler toplantýsýna
evsahipliði yapmaktan
duyduklarý memnuniyeti dile
getirdi.
Demirel, güldürdü ve
düþündürdü
9. Cumhurbaþkaný
Süleyman Demirel, Avrupa
Birliði ve Tarým konularýna
deðinirken, konuþmasýnda
yaptýðý esprilerle
dinleyicileri güldürürken,
düþündürdü.Ülkemiz Tarýmý
ile Tarým Satýþ Kooperatifi
Birlikleri ile ilgili görüþlerini
de açýklayan Demirel'e
Ye n i d e n Ya p ý l a n d ý r m a
Kurulu Üyesi ve Birliðimizin
Genel Müdürü Cemalettin
Uslu tarafýndan “Türk
Tarýmýna ve Tarým Satýþ
Kooperatif ve Birliklerine
yaptýðý hizmetler”
dolayýsýyla bir þükran plaketi
sunuldu.
Devamý 2.Sayfada
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6. Birlikler toplantýsý yapýldý
Daha sonra Türk tarýmýnda
Tarým Satýþ Kooperatifleri ve
Birliklerinin yeri konulu panel
gerçekleþtirildi.

Doç.Dr. Adem Þahin
San. ve Tic. Bkn.’lýðý Müsteþarý

Panel ve sergi düzenlendi
Panelin oturum
baþkanlýðýný yapan Sanayi ve
Ticaret Bakanlýðý Müsteþar
Ya r d ý m c ý s ý E y ü p Þ e n o l
Ömeroðlu konuþmasýnda,
Birliklerin kapatýlmasýnýn söz
konusu olmadýðýný, doðru
politikalar oluþturulmasý için
Birliklerin masanýn kenarýnda
olmasý gerektiðini belirterek,

nitelendirmelerine karþýlýk
istihdam deposu olarak
kullandýklarýný kaydederek,
4572 sayýlý yasa ile Birliklerin
özerk hale geldiðini bildirdi.
Adana Çiftçiler Birliði
Baþkaný Cumali Doðru,
yurtdýþýnda maliyetlerin düþük
olmasý nedeniyle Ülkemizde

olduðunu ve AB'ye giriþ
sürecinde kilit rol oynayacaðýný
bildirdi. Budak birim alanda

Prof.Dr. Oðuz Oyan
CHP Gnl.Sek.Yrd.

Salih Erdem
Fiskobirlik Y.K. Bþk.
AB sürecinde Birliklere büyük
görevler düþtüðünü söyledi.
Dünya Gazetesi Tarým
Yazarý Ali Ekber Yýldýrým, yasa
çýkmadan önce politikacýlarýn
Birlikleri kara delik olarak

Günerçin Azbazlar
Tariþ Ýncir Brl.Yk.Üyesi

Murat Karayalçýn
SHP Genel Bþk.
yetiþtirilen tarýmsal ürünlerin
rekabet edemediklerini
vurguladý.
TBMM Tarým Komisyonu

Üyesi Edirne Milletvekili Prof.
Dr. Necdet Budak Birliklerin
milli menfaatleri koruyarak AB
içinde yeralmak zorunda

verimin arttýrýlmasýný ve bilim
adamlarý ve siyasetçilerle
müþtereken çalýþma yapmalarý
gereðini anlattý.
Marmara Birlik Yönetim
Kurulu Baþkaný Refi Taviloðlu
ise Birliklerin AB
standartlarýna uyum saðlayarak
piyasa oluþumunda üretici ve

tüketiciyi dengelemesi
gerektiðini ifade ederken,
Türkiye'de tarým ticareti
konusunda acil kararlar
alýnmasý gereðinivurguladý.
Toplantý nedeniyle Tarým Satýþ
Kooperatifi Birlikleri
tarafýndan üretilen ürünlerden
oluþan bir de sergi düzenlendi.

Lisanslý depoculuk
seminerine katýldýk
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýmýzca baþlatýlan Lisanslý
Depoculuk bu kez Bulgaristan'da düzenlenen bir seminere
konu oldu.
21-23 Haziran tarihlerinde Bulgaristan'ýn baþkenti
Sofya'da düzenlenen seminere Birliðimiz adýna Genel Müdür
Yardýmcýsý Ýsa Gökçe ile birlikte Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý'ndan baþkontrölör Mustafa Akay katýldý.
Dünya yaðlý tohumlar üretiminde söz sahibi olan
Karadeniz Havzasýnda bulunan ülkelerdeki çeþitli firmalarýn
katýldýðý seminerin organizasyonu Voca Consult firmasýnca
yapýlýrken, seminerde Karadeniz Havzasýnda hububat
piyasalarý, lisanslý depo ürün senedi, ürün yönetimi,
finansmaný, ticareti ve yatýrýmý konularý ele alýndý.
Avrupa Yatýrým ve Kalkýnma Bankasýnýn destek verdiði
seminer lisanslý depo alanýnda faaliyet gösteren kuruluþlara
düzenlenen gezi ile noktalandý.

Trakya Birlik
Çalýþanlarý Derneði
Genel Kurulu Yapýldý
Trakya Birlik Çalýþanlarý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Derneðinin kuruluþ iþlemlerinin tamamlanmasýndan sonraki ilk
genel kurul toplantýsý Birliðimiz konferans salonunda
gerçekleþtirildi.
3 Haziran 2005 tarihinde Kurucu Baþkan Ýbrahim Tuna'nýn
açýþ konuþmasý ile baþlayan toplantýda Divan Baþkanlýðý'na
Levent Çevikelli, Katip Üyeliklere M.Vedat Kuþoðlu, Ýsmail
Dönmez ve Erdinç Baþköylü seçildi.
Atatürk ve Aziz Þehitlerimiz için saygý duruþunda
bulunulmasýndan sonra, Hasan Fidan tarafýndan okunan
Yönetim Kurulu çalýþma raporlarý ibra edildi.
Dernek bünyesinde bir Yardýmlaþma Sandýðý kurulmasý
kararýnýn oybirliði ile kabulünün ardýndan hazýrlanan Sandýk
Yönetmeliði kabul edildi.
Tüzük deðiþikliklerinin kabul edilmesinden sonra yýllýk
üyelik aidatý 12 YTL olarak belirlenmesi hakkýnda verilen
önerge kabul edildi.
Toplantýya katýlan 56 üyeden 50'sinin kullandýðý oylar ile
Derneðin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ýbrahim Tuna, Cebbar
Demirel, Hakan Çalen, Dr. Gülay Kaya ve Yücel Çimen
Denetim Kurulu Üyeliklere Recep Kahraman, Adnan Takas ve
M. Semih Dinçman seçildi.

TRAKYA
YAÐLI TOHUMLAR
TARIM SATIÞ
KOOPERATÝFLERÝ
BÝRLÝÐÝ
Adýna

Sahibi :Cemalettin USLU
Genel Müdür

ÝLETÝÞÝM
Tel: 0 284 214 55 22 Pbx
Fax: 0 284 225 30 60-61
Mail:trakyabirlik@trakyabirlik.com.tr

Adres: 1. Murat Mah.
Zübeyde Haným Cad. No:2
PK:88
22030 EDÝRNE
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Afet vurdu ve geçti
arazide hasar görüldü. Hasar
oranýnýn ise % 15 ile % 80
arasýnda deðiþtiði belirlendi.
Afet, 279 Sayýlý Vize
Kooperatifimiz bölgesinde
Müsellim, Azbuða, Çövenli

Trakya Bölgemizde
Temmuz ayý ile birlikte etkili
olan yaðýþlar sýrasýnda yer, yer
ortaya çýkan dolu ve hortum
afetleri ekili arazide büyük
hasara yolaçtý.
Dolu ve hortum en çok 269
Sayýlý Malkara Bölgemizdeki
ekili arazide hasara neden
oldu . Bal lý ve Çime nder e
Köylerin de toplam 15 bin
dekar arazide henüz hasadý
t am am la nm am ýþ ar pa ve
buðday gibi çeþitli kýþlýk
ürünle birlikte ayçiçeði baþta
olmak üzere kabak, mýsýr gibi
yazlýk ürün ekili alanlarda %
100 oranýnda hasar belirlendi.
Afet sonrasýnda Aksakal ile
toplam 13 köyde bulunan 50
bin dekar ekili alanda ise % 40
ile % 60 oranýnda hasar
meydana geldi.
Diðer bölgelerdeki hasarlar
2 1 0 S a y ý l ý Te k i r d a ð
Kooperatifimizin faaliyet
bölgesinde afet dolayýsýyla
toplam 103 bin dekar ekili

köylerinde toplam 7 bin 500
dekar ek ili alan da kýsme n
hasar meydana getirdi.
2 8 2 S ay ý l ý Ge l i b ol u

Kooperatifimiz Bölgesinde ise
afetten sonra yapýlan ilk
belirlemelere göre, Þadýllý,
Süleymaniye, Yürüce ve
Bayramiç'te toplam 5 bin
dekar alanda ekili bulunan
yazlýk ürünlerde hasar
meydana geldi. Bu bölgede
arpa ve buðday hasadýnýn
yapýlmýþ olmasý zararýn daha
büyük boyutlara ulaþmasýný
engelledi.
821 Sayýýl Lalapaþa
Bölgemizde Dombay ve
Uzunbayýr Köylerinde afetten
sonra toplam 5 bin dekar

al an da ha sa r b el ir le me si
yapýldý. Bu köylerde hasar
oranýnýn % 5'den baþlayýp %
25'e kadar yükseldiði
öðrenildi.
Afet, 837 Sayýlý
Sa ra y ve 911 Sa yý lý
A h m e t b e y
Kooperatiflerimiz
Bölgesindeki ekili
alanlarda da hasar
meydana getirdi.
Afet sonrasý Tarým
Ýlçe Müdürlükleri
tarafýndan hasar tespit
çalýþmasýnýn devam ettiði
kesin rakamlarýn daha
sonra açýklanacaðý
bildirildi.

Ortaklarýmýz Bulgaristan’daydý

Romanya ve Bulgaristan
ile baþlayan Yunanistan ile
devam eden ortaklarýmýza
yönelik geleneksel tarýmsal
inceleme ve turistik
gezilerimizde bu yýlýn rotasý
Bulgaristan oldu.
13-16 Haziran 2005
tarihlerinde Oba Turiz min
organizasyonunda düzenlenen
geziye toplam 44 ortaðýmýz

katýldý.
Edirne'de bulunan Genel
Mü dü rl üð üm üz ön ün de n
hareket eden kafilemiz
Bulgaristan'ýn Burgaz'daki
pa no ra mi k þe hi r tu ru nu n
ardýndan Varna'yý gezdikten
sonra burada konakladý.
Sabah kahvaltýsýndan sonra
Dobriç ve General Tasova
tarým bölgesini ziyaret eden

kafilemiz Rusçuk'taki
panoramik þehir turunun
ardýndan ikinci konaklamayý
burada yaptý.
Sabah kahvaltýsýnýn
ardýndan Sofya'ya giden
kafilemiz burada çeþitli çevre
gezilerinin ardýndan geceyi
Bulgaristan'ýn baþkenti Sofya
‘da geçirdi.
Kafile son gün Haskova
üzerinden seyahatin baþlangýç
noktasý olan Edirne'ye vardý.
Kafile baþkanlýðýný
Birliðimiz Kooperatifler
Müdürü Muhlis Demirhan'ýn
yaptýðý geziye katýlan
ortaklarýmýz 4 ve 5 yýldýzlý
otellerde yarým pansiyon
esasýna göre 3 gece
konaklamayý kapsayan
seyahat karþýlýðýnda kiþi baþý
298'er euro ücret ödedi.

Yunanlý veteranlar konuðumuzdu
Edirne veteranlar takýmý ile karþýlaþma yapmak üzere gelen
Yunanistan Xanti (Ýskeçe) veteran futbol takýmý Birliðimizin konuðu
olarak 4 Haziran günü oynanan Türkiye Yunanistan milli maçýný
birlikte izledi.
0-0 biten milli maçtan sonra konuþma yapan Xantý veteran takýmý
baþkaný Dyamantis Hristoforos iki ülke arasýnda dostluk ve barýþýn
sürekli hakim olmasýný arzuladýklarýný ve 27 kiþilik kafile ile dostluk
maçý için geldikleri Edirne'den olumlu izlenimlerle ayrýldýklarýný
söyledi.
Birliðimizin Genel Müdürü Cemalettin Uslu konuk vetaran
ekibin baþkaný Dyamantis Hristoforos'a plaket verirken, (Üstteki
fotoðraf)konuk ekip baþkaný da Genel Müdürümüze Ýskeçe'de
yaþamýþ olan ünlü filozofun heykelini aný olarak sundu.
Öte yandan Edirneli veteranlar Genel Müdürümüz Cemalettin
Uslu'ya veteran futboluna katkýlarý dolayýsýyla bir plaket sundu.
Plaket 27 Haziran 2005 tarihinde Genel Müdürlük makamýnda
gerçekleþen ziyarette Halil Bodur ve Muzaffer Yýldýrým tarafýndan
sunuldu.(Alttaki fotoðraf)

Hububat alým fiyatlarý belirlendi

Birliðimiz Yönetim Kurulu Karma yem fabrikalarýmýzca fenni
yem üretiminde kullanýlmak üzere ortaklarýmýzdan mübayaa
edilecek arpa, buðduy, yulaf, çavdar ve triticate alým fiyatlarýný
belirledi.
Yem fabrikalarýmýzýn ihtiyacýný karþýlamak, üreticiye destek
vermek ve borç tahsilatlarýný gerçekleþtirmek amacýyla 225.000
TL/Kg (0,225 YKR/Kg.) olarak tespit edilen arpa fiyatýndan sonra
diðer hububat alým fiyatlarý da belirlendi. Buna göre 2004/2005
Ýþyýlýnda Birlimize baðlý 48 Kooperatif tarafýndan yulaf, çavdar ve
triticale 225.000 TL/Kg (0,225 YKR/Kg.) Buðday 290.000
TL/Kg. (0,29 YKR/Kg.) fiyatla vadesi geçen borçlar öncelikli
olmak ve 22.07.2005 vadeli fenni yem bedeli karþýlýðýnda
mübayaa edilecek.
Genel Müdürümüz Cemalettin Uslu, Üreticinin her zaman
yanýnda olan Birliðimizce üreticimizin desteklenmesi, yem
fabrikalarýmýzýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, borç tahsilatlarýnýn
gerçekleþtirilmesi ve hububat alým fiyatlarýnýn belirlenen fiyatlarýn
altýna düþmesini engellemek amaçlarý doðrultusunda 2004/2005
Ýþyýlýnda alým fiyatlarýný yulaf, çavdar ve triticale için 225.000
TL/Kg.(0,225 YKR/Kg.) Buðday için 290.000 TL/Kg. (0,29
YKR/Kg.) olarak belirlendiðini açýkladý.

Pelet küspede indirim
Entegre Tesislerimiz ve Karacabey Yað Fabrikalarýmýzda
üretilerek ortaklarýmýz ve ortak olmayan üreticilerimize satýþý
yapýlan pelet küspe fiyatlarý yeniden belirlendi.
Buna göre, Entegre Tesislerimizde üretilen pelet küspe için
peþin- kredili ve 30 gün vadeli satýþlarda 7,50 YTL/Çuval, 60 gün
vadeli satýþlarda 7,61 YTL/Çuval, 90 gün vadeli satýþlarda 7,73
YTL/Çuval fiyat uygulanýrken, Karacabey Yað Fabrikamýz
ürünü pelet küspe ise peþin- kredili ve 30 gün vadeli satýþlarda
8,50 YTL/Çuval, 60 gün vadeli satýþlarda 8,63 YTL/Çuval, 9 0
gün vadeli satýþlarda 8,76 YTL/Çuval fiyat uygulanacak.
50 Kilogramlýk ambalajlar halinde satýþa sunulan pelet
küspe fiyatlarýna KDV dahil bulunuyor.
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Emekli yöneticilerimiz ‘Gurur Gecesi’ nde buluþtu

alýnan kararla kurulmasý
kararlaþtýrýlan Trakya Birlik
Emeklileri Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði'nin kuruluþ
iþlemlerinin tamamlandýðýný ve
üye kabulüne baþlandýðýný
Birliðimizde uzun yýllar
görev yaptýklan sonra emekli
olan yöneticilerimiz
düzenlenen gecede biraraya
geldi.
Ýlk kez geçtiðimiz yýl
düzenlenen Nostalji
Gecemizden sonra 2.kez 7
Haziran 2005 tarihinde Gurur
Gecesi adý ile düzenlenen
geceye Birliðimizin
kurumsallaþmasýnda emeði
geçen fabrika ve
kooperatiflerimizde müdür,
Genel Müdürlüðümüzde
seksiyon müdür yardýmcýsý ve
daha üst ünvanlarla emekli olan
yöneticilerimiz katýldý.
Atatürk ve aziz þehitlerimiz
ile ebediyete intikal eden

Denetim Kurulu üyesi Hüseyin Kocabýyýk Erkan Doðan’a plaketini verirken

Genel Müdürümüz Uslu, Ersoy Demirel’in emeklilik anýsýný plaketle ölümsüzleþtirdi
hatýrlattý.
Yönetim Kurulu
Baþkanýmýz Ali Engin
kendisinin de eski bir Trakya
Birlik çalýþaný olduðunu
vurgulayarak baþladýðý
konuþmasýnda, 40 yýllýk süre
içinde Ülkemizin en büyük
kuruluþlarý arasýnda yeralma
baþarýsý gösteren Birliðimize
katký saðlayan emekli
yöneticilerimize ve geceye
katýlanlara teþekkür etti.

Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Kahraman Þaban Balkanlý’ya plaketini sunarken
personelimiz için saygý duruþu
ile baþlayan gecede ilk gösteri
“Fotoðraflarla Trakya
Birlik” adý ile gerçekleþtirildi.
Birliðimiz arþivinden derlenen
fotoðraflar emekli
personelimizi bir kez daha
anýlarý ile buluþturdu.
Dernek kuruldu
Genel Müdürümüz
Cemalettin Uslu, multivizyon
eþliðinde Birliðimizin dünden
bugüne geldiði noktayý gözler
önüne serdi. Mübayaa’dan
üretime, satýþlara, reklam
faaliyetlerimize kadar pek çok
geliþmeyi anlatan Genel
Müdürümüz Uslu, emekli
yöneticilerimize seslenirken,
geçtiðimiz yýlki toplantýda

Refik Kayrak’a plaketini Baþkan Vekili Sezen verdi

Yeni emeklilere plaket
Daha sonra iki gecenin
düzenlendeði süre içinde
emekli olan personelimize
plaketleri Birliðimiz Yönetim
ve Denetim Kurulu üyeleri

Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Akgün Niyazi Karanfil’e plaket verdi

tarafýndan sunuldu.
Trakya Birlik Türk Sanat
Müziði Derneði korosunun
seslendirdiði Rumeli Türküleri
ve solo þarkýlar ile devam eden
gece, Ýstanbul Radyosu
sanatçýlarýndan Melda
Kuyucu'nun þarkýlarý ile sona
erdi.

Geceye, Eski Genel
Müdürlerimizden Muhittin
Soyer, H. Cahit Gürbüz ile
birlikte Yönetim ve Denetim
Kurulu üyelerinden Evren
Bulut, Süleyman Miran, Hasan
Karahasanoðlu, Osman Adsoy,
Þener Ýþleten, Hasan Erol da
katýldý.

Genel Müdür Uslu, Sezer Özen’e plaketini verdi

Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Engin Mümin Ýbiþ’e plaketini verdi

