B i r l i ð i m i z e b a ð l ý
Kooperatiflerimizin 2004/2005 Ýþyýlý
Olaðan Genel Kurul toplantýlarý
baþarý ile tamamlanmýþ
bulunmaktadýr.
Ortaklarýmýzýn büyük ilgi
gösterdiði ve yüzde 90'lara varan
katýlýmla oylarýný kullanarak üç yýl
süreliðine Kooperatiflerindeki
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
ile Birlik Temsilcilerini seçtiði Genel
Kurul toplantýlarýmýzýn büyük bir
olgunlukla geçmesi sevindirici
olmuþtur.
Demokratik bir toplum yapýsý
içinde þeffaf ve katýlýmcý bir özellik
taþýyan Kooperatiflerimizde
ortaklarýmýzýn büyük bir çoðunlukla
oylarýna ve üyesi bulunduðu
Kooperatiflerine sahip çýkarak hür
iradelerini ortaya koymasý
demokrasi inancýnýn olduðu kadar
ortaklýk bilincinin geliþtiðini de
gösteren güzel örneklerdir.
Birliðimiz Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyelerinin ortaðý
bulunduklarý Kooperatiflerde
seçimi bazý Kooperatiflerimizde tek
liste, bazýlarýnda ise rakip listeler
karþýsýnda farklý bir þekilde
kazanmalarý ortaklarýmýzýn
kendisine götürülen hizmetlerden
memnun olduðunu
gösteren
mesajlar olarak algýlanmýþtýr.
Yeni seçilen Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyeleri ile Birlik
temsilcilerimizin görevlerinin
hayýrlý olmasý arzusu ile baþarýlar
dilerken, bütün ayçiçeði üreticisi
ortaklarýmýzýn gösterdikleri güvene
layýk olmak için çalýþmalarýmýzýn
devam edeceðini bir kez daha
vurgularýz.
Ayný güzelliklerin Birliðimizin
Ocak ayýnda yapýlacak olan Genel
Kurulunda da yaþanmasý, birlik ve
beraberliðimizin bir kez daha
sergilenmesi arzusu ile hepinize
saðlýklý ve bereketli günler dileriz.

bir açýklama yapan,
Yönetim Kurulu
Baþkanýmýz Rafet Sezen,
Birliðe baðlý 48
Kooperatifteki seçimlerde
Kooperatif Yönetim ve
Denetim Kurulu Üyelerinin
büyük bir çoðunluðunun
göreve yeniden seçildiðini
belirterek, þöyle konuþtu:

Birliðimize baðlý 48
Kooperatifimizde
2004/2005 Ýþyýlý olaðan
Genel Kurul toplantýlarý
büyük bir olgunluk içinde
tamamlandý.
Seçime katýlan
Kooperatiflerimizin
ortaklarý üç yýl süre için
Kooperatiflerinde görev
yapacak Yönetim ve
Denetim Kurulu üyeleri ile

Kooperatifinde, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Ahmet
Akgün'ün listesi 266 Sayýlý
Hayrabolu Kooperatifi'nde,
Ali Engin'in listesi 269
Sayýlý Malkara
Kooperatifinde, Denetim
Kurulu Üyelerimiz
Hüseyin Kocabýyýk'ýn
listesi 827 Sayýlý Bandýrma
Kooperatifinde Güven
Eken'in listesi ise 282

birlikte Trakya Birlik Genel
Kurulunda görev yapacak
Birlik temsilcilerini de
belirledi.
Kooperatiflerimizin
ortaklarýnýn büyük ilgi
gösterdiði seçimlerde,
ortak sayýsý fazla olan
Kooperatiflerimizdeki oy
tasnifi gece geç saatlere
kadar sürdü.
Birliðimiz yöneticileri
kazandý
Genel Kurul toplantýlarý
sonunda Birliðimiz
Yönetim Kurulu Baþkaný
Rafet Sezen'in listesi 188
S a y ý l ý E d i r n e
Kooperatifinde, Baþkan
Ve k i l i m i z H i l m i
Kahraman'ýn listesi 132
Sayýlý Babaeski

Sayýlý Gelibolu
Kooperatifinde seçimi
kazandý.
27 Kasým'da tamamlandý
Seçime katýlma niteliði
taþýyan ortaklarýn
yarýsýndan bir fazlasýnýn
katýlma þartýnýn arandýðý
genel kurul toplantýlarý 20
Kasým 2005 tarihinde 17
K o o p e r a t i f t e
gerçekleþtirilmiþti. Genel
Kurul toplantýlarý, 27
Kasým 2005 tarihinde
çoðunluk þartý
aranmaksýzýn 31
Kooperatifte yapýlmasý ile
tamamlandý.
Güvene teþekkürler
G e n e l K u r u l
toplantýlarýnýn
tamamlanmasýndan sonra

“Ortaklarýmýz
se çi ml er e y oð un bi r
katýlýmla büyük bir ilgi
göstermiþlerdir. Büyük
bir olgunlukla oylarýný
kullanan ortaklarýmýzýn

Kooperatiflerine sahip
çýkmalarý sevindirici
olmuþtur. Genel Kurul
toplantýlarýmýzýn hayýrlý
olmasýný diler. Göreve
seçilen
Kooperatiflerimizin Yönetim ve
Denetim Kurulu Üyeleri
ile Birlik temsilcilerimizi
kutlarým. Ayrýca, tüm
ayçiçeði üreticilerimize
gösterdikleri güvenden
dolayý teþekkür eder
saygýlarýmý sunarým. ”

Birliðimizce Entegre
Tesislerimiz ve Karacabey
Yað Fabrikamýza yapýlan
yatýrýmlar sonuçlanma
aþamasýna geldi.
Entegre Tesislerimizde
kapasiteyi 60 ton/gün'den
200 ton/gün'e yükseltecek
rafine ünitesindeki montaj
çalýþmalarý tamamlandý.
2,9 Milyon Euroluk
yatýrým
Toplam 2 milyon 915
bin Euro tutarýndaki yatýrým
sonucunda tamamlanan
ünitede, kapasite ve
performans testleri ile ilgili
deneme çalýþmalarýna
baþlandý. Ünitenin,
müteahit firmadan geçici
kabul iþlemlerinin Aralýk
ayý içinde yapýlmasý
bekleniyor.
Rafine ünitesinin tam
olarak iþletmeye alýnmasý
ile birlikte 60 ton/gün
kapasiteli mevcut ünite
margarin üretiminde
kullanýlacak.
Karacabey'de
immersiyon devrede
Karacabey yað
fabrikamýzda yeni yapýlan
immersiyon ünitesinin
devreye alýnmasý ile birlikte
rafine yað üretimi 200
ton/gün'den 300 ton/gün'e
yükseltildi.
Toplam 188 bin YTL.'ye
malolan ünitenin geçici
kabul iþlemleri tamamlandý.
Kapasite 270 bin ton/yýl
olacak
Takribi 13-14 Milyon
YTL. Harcama ile
tamamlanacak olan
yatýrýmlar sona erdiðinde
Birliðimizin 165 ton/yýl olan
ayçiçeði iþleme kapasitesi

270 bin ton/yýl'a, 45 bin
ton/yýl olan rafine yað üretim
kapasitesi 87 bin ton/yýl'a 30
bin ton/yýl olan margarin
üretim kapasitesi ise 45 bin
ton/yýl yükseltilecek.
Silolar kullanýlmaya
baþladý

ça lý þm al ar k ap sa mý nd a,
Entegre Tesislerimize 1 adet
doðalgaz yakýtlý kazan tesis
edildi.
Halen devam eden doðal
gaz hattý döþeme
ç a l ý þ m a l a r ý n ý n
tamamlanmasýndan sonra

Enteg re Tesisler imizd e
ayçiçeði ve tahýl
depolanmasý amacýyla tesis
edilen 4 adet 2'þer bin
ton ayçiçeði
kapasiteli çelik
silolarýn geçici kabul
i þ l e m l e r i
tamamlanarak
iþletmeye alýndý.
735 bin YTL.
tutarýnda yatýrým
s o n u c u n d a
tamamlanan silolar
lisanslý depoculuk
þartlarýna uygun
özellikte bulunuyor.
Doðalgaz geliyor
E n t e g r e
Tesislerimizde doðal
gaz kullanýlmasý ile
ilgili çalýþmalar da
devam ediyor.
Sözkonusu

Ocak ayý içinde doðal gaz
kullanýlmaya baþlanacak.

Edirne Valisi Nusret Miroðlu Birliðimizi ziyaret etti. 29
Kasým 2005 günü gerçekleþen ziyarette Vali Miroðlu,
Birliðimiz Yönetim Kurulu Baþkaný Rafet Sezen ve Genel
Müdürümüz Ýsa Gökçe ile bir süre görüþtü. Görüþme Yönetim
Kurulu Baþkaný Rafet Sezen'in makamýnda gerçekleþti.

Trakya'da bulunan çeþitli il ve ilçelerin düþman
iþgalinden kurtuluþunun 83. Yýldönümü düzenlenen
törenlerle kutlandý. Törenler kapsamýnda yapýlan resmi
geçitlerde Birliðimiz araçlarý yeralýrken, bazý
merkezlerde rafine yað ve margarin çeþitlerimiz törenleri
izleyenlere hediye olarak daðýtýldý.25 Kasým günü
Edirne'nin Kurtuluþ Bayramýndaki resmi geçite katýlan
ve yeni dizayn edilen araçlarýmýz ortaklarýmýzýn olduðu
kadar törene katýlanlarýn ilgisini toplamayý baþardý.

Üyesi bulunduðu Kooperatife borcu olmayan
ortaklarýmýza 31 Ekim 2006 vadeli kredili satýþlara
1 Kasým 2005 tarihinden itibaren baþlandý.
Uygulama çerçevesinde; Kooperatife borçlu
olmayan ortaklarýmýza Birliðimiz üretimi olan fenni
yem, çuval ambalajlý küspe, rafine yað, margarin ve
market mamulleri 31 Ekim 2006 vadeli kredili
olarak satýþý yapýlacak.
Ayçiçeði alým kampanyasýnýn gerçekleþtiði 1
Aðustos- 31 Ekim 2005 döneminde
Kooperatiflerimizce ortaklarýmýza yönelik satýþlar
peþin ve ürün bedeli karþýlýðýnda yapýlýyordu.

Yeniden Yapýlandýrma
Kurulu'nda Birlikler adýna
görev yapacak yönetim
kurulu üyesi Adana'daki
seçimle belirlendi.
Birliðimizin eski Genel
Müdürü Cemalettin
Uslu'dan boþalan Yeniden
Yapýlandýrma Kurulu
Birlikler Temsilcisi
seçimi 12 Kasým 2005
tarihinde Adana'da
yapýldý. Türkiye
genelinde faaliyet
gösteren 17 Tarým Satýþ
Kooperatif Birliði'nin

toplam 85 Yönetim ve
Denetim Kurulu
Üyesinden 77'sinin
katýldýðý seçimlere tek
aday olarak
giren
Çukobirlik
Yönetim
Kurulu
Baþkaný
Hamza
Öztürk
oybirliði ile
Yeniden
Yapýlandýrma
Kurulu

üyeliðine seçildi. Öztürk,
kurulda Birlikler temsilcisi
olarak atanan üyelerle
birlikte görev yapacak.

Fenni yemde bedeli kurban bayramýndan sonra tahsil edilmek üzere kampanyalý
satýþlara baþlandý.
1 Kasým 2005 tarihinde baþlayan kampanya uygulamasýnda Birliðimiz karma yem
fabrikalarýnca üretilen ve
Kooperatiflerimizce
ortaklarýmýz ve ortak olmayan
üreticilere satýþý yapýlan fenni
Birliðimiz Entegre Tesisleri ve Karacabey Yað Fabrikalarýnda
yem satýþlarýnda yem
üretilen
pelet ve toz küspe fiyatlarý yeniden belirlendi.
bedelleri en geç 20 Ocak
Entegre
Tesisler üretimi pelet küspe için peþin-kredili ve 30 gün
2006 tarihinde tahsil edilecek.
vadeli
olarak
9.25 YTL/Çuval, 60 gün vadeli olarak 9.40
Kampanya çerçevesinde
YTL/Çuval,
90
gün vadeli olarak ise 9.55 YTL/Çuval fiyat
yapýlacak satýþlarda 18
belirlenirken,
toz
küspe ise peþin-kredili ve 30 gün vadeli olarak
proteinli toz-pelet süt besi
7.00
YTL/Çuval,
60 gün vadeli olarak 7.10 YTL/Çuval, 90 gün
yemi 14,25 YTL/Çuval, 20
vadeli
olarak
7.20
YTL/Çuval fiyatla satýlacak.
proteinli süt yemi 16,50
Karacabey
Fabrikamýz
üretimi pelet küspe satýþlarýnda peþinYTL/Çuval, kuzu büyütme
kredili
ve
30
gün
vadeli
olarak
11.50 YTL/Çuval, 60 gün vadeli
yemi 15,75 YTL/Çuval, 17
olarak
11.70
YTL/Çuval,
90
gün
vadeli olarak ise 11.85 YTL/Çuval
proteinli 1. sýnýf düve yemi
fiyat
uygulanýrken,
toz
küspe
ise
peþin-kredili
ve 30 gün vadeli
17,25 YTL/Çuval fiyat
olarak
8.60
YTL/Çuval,
60
gün
vadeli
olarak
8.75YTL/Çuval,
90
uygulanacak. Satýþ fiyatlarýna
gün
vadeli
olarak
8.85
YTL/Çuval
fiyatla
satýlacak.
KDV Dahil bulunuyor.
Ortaklarýmýz ve ortak olmayan üreticilere satýþý yapýlan pelet
Fenni yemde diðer satýþ
küspe 50 Kg. Toz küspe ise 40 Kg.'lýk ambalajlarla
uygulamalarý ise devam
Kooperatiflerimizce ihtiyaca sunuluyor.
ediyor.

Yeni fiyatlarla satýþlara 1 Aralýk 2005 tarihinden itibaren baþladý.

Dost ve kardeþ Pakistan'da yaþanan acý depremden sonra Baþbakanlýk Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlüðü koordinasyonunda sürdürülen insani yardým
operasyonu çerçevesinde gönderilen rafine ayçiçeði yaðlar Birliðimizce üretildi.
Birliðimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Engin ve Ahmet Akgün ve Genel Müdür
Yardýmcýmýz Adnan Tekçe nin katýldýðý insani yardýmlarý taþýyan yük gemisinin
yüklenmesi sýrasýnda bir açýklama yapan Genel Müdürümüz Ýsa Gökçe, Pakistan'a
gönderilen 2 bin ton rafine ayçiçek yaðýnýn 750 tonluk bölümünün bugün
yüklendiðini bin 250
tonluk bölümün ise
Aralýk ayý içinde
yükleneceðini
belirterek, “2 bin ton
yaðýn maliyet hesabý
ü z e r i n d e n
fiyatlandýrýldýðýný”
söyledi.
Tekirdað Valisi
Ahmet Özyurt Türkiye'de geçmiþte yaþanan deprem felaketinin bir benzerini yaþayan dost
ve kardeþ Pakistan'a yapýlacak yardýmýn insani bir görev olduðunu ifade etti.
Edirne Milletvekili Ali Ayað ise açýklamasýnda; yardým olarak bugün yað, un çocuk
bezi, battaniye ve
çadýr gönderildiðini, battaniye ve çadýrlarýn Rumeli Türkleri Yardýmlaþma,
Dayanýþma ve Kültür Derneði tarafýndan hibe edildiðini vurgulayarak, hibeler için
dernek baþkanýna teþekkür etti.
Özel olarak üretildi
Tekirdað Akport Limanýndaki yükleme iþlemleri 21 Kasým 2005 Pazartesi günü
baþlayan ve 23 Kasým'ta
tamamlanarak, Pakistan'ýn
Karaçi kentine doðru yola
çýkan yük gemisinde 50 bin ton
un, bin 157 adet çadýr, bin 100
adet battaniye ve 113 bin adet
çocuk bezi bulunuyor.
Pakistan'a yapýlan insani
yardým kampanyasýnda etiket
ve koli tasarýmlarýnda
Bayraðýmýzýn yeraldýðý rafine

