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Birlikler Çukobirlik'te toplandý
-DFÝF Kredilerinin faizsiz
yahut minimum faiz
oranlarýyla kullandýrýlmasý ve
bugüne kadar oluþan DFÝF
Kredi faiz borçlarýnýn da bir
defaya mahsus olmak üzere
affedilmesi hususunda
giriþimlerde bulunulmasý,

Hamza Öztürk açýlýþ
konuþmasýný yaptý.

MART AYINDAKÝ
GELÝÞMELER
Üreticinin tarlada buðday
için gübre ve ilaç uyguladýðý,
ayçiçeðinde ise ekim
hazýrlýklarýný sürdürdüðü mart
ayýnda Birliðimiz açýsýndan da
yoðun bir ay yaþanmýþtýr.
5. Birlikler Toplantýsýnýn
Çukobirlik'te gerçekleþtirildiði
tarihlerde, Tarým ve Köyiþleri
Bakanýmýz Prof.Dr. Sami
Güçlü Birliðimizdeki bir
toplantýda ziraat odalarý ve köy
muhtarlarý ile çeþitli sivil
toplum kuruluþlarýnýn
temsilcileri ile biraraya
gelmiþtir.
Piyasadaki geliþmeler ile
bayilerimiz ve tüketicilerden
gelen talepler doðrultusunda 2
ve 5 kilogram ambalajlý Sýzma
Zeytinyaðý çeþidimiz ürün
gamýmýza eklenmiþtir.
Geleneksel hale gelen
Bayiler Gezimizin bu yýlki
rotasý Çek Cumhuriyeti
olurken, aramýza yeni katýlan
bayilerimizde satýþ
teþkilatýmýza yeni bir güç
katmýþtýr.
Mart ayý sonu itibarý ile
ortaklarýmýza daðýtýlan ayni ve
nakdi kredilerde toplam
meblað 80 Milyon YTL’yi
aþmýþtýr.
Yeni sayýmýzda buluþuncaya
kadar saðlýklý ve bereketli
günler dilerim.

Tarým Satýþ Kooperatif
Birlikleri'nin Yönetim ve
Denetim Kurulu üyeleri ile
Genel Müdürleri 5. kez
Adana'da Çukobirlik'in ev
sahipliðinde biraraya geldi.
18 Mart'ta Mavi Sürmeli
Oteli'nde Çukobirlik'in
tanýtýmý ile baþlayan
toplantýda divanýn
oluþturulmasýndan sonra
Çukobirlik Genel Müdürü
Fevzi Kýlýç ve Çukobirlik
Yönetim Kurulu Baþkaný

Birliðimiz Genel Müdürü
ve Yeniden Yapýlandýrma
Kurulu üyesi Cemalettin
Uslu'nun konuþmasýnýn
ardýndan Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý Teþkilatlandýrma
Genel Müdürü Mehmet Vehbi
Güncan katýlanlara hitaben
bir konuþma yaptý.
Toplantýnýn öðleden
sonraki bölümünde ise
Ülkemizde çeþitli alanlarda
faaliyet gösteren toplam 17
Tarým Satýþ Kooperatif
Birliðinin Yönetim ve
Denetim Kurulu üyeleri ile
Genel Müdürleri çeþitli
konulardaki görüþlerini dile
getirdi.
Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý Teþkilatlandýrma
Genel Müdür Yardýmcýsý
Adnan Kýrali ve Yeniden

Ya p ý l a n d ý r m a K u r u l u
Yürütme Birimi Baþkaný Dr.
Hürman Ocaklý Birliklerin
görüþlerine yönelik olarak
genel bir deðerlendirme yaptý.
Sonuç Bildirgesi
Genel bir deðerlendirme
yapýlmasýndan sonra Birlik
temsilcilerinin oybirliði ile
onaylanan Sonuç Bildirgesi
yayýnlandý.
Sonuç Bildirgesinde þu
görüþlere yer verildi:

- Çiftçi kayýt sistemine üye
ol ma ya n ü re ti ci le re pr im
ödenmemesi kararýnýn
hükümetimizce tekrar gözden
geçirilerek tüm üreticilerin
prim sisteminden
faydalanmasýna imkan
saðlanmasý hangi ürüne prim
verileceðinin ve prim
miktarlarýnýn üretim
öncesinde açýklanmasý ve
zamanýnda ödenmesi
hususlarýnda gerekli
giriþimlerde bulunulmasý,

DEVAMI 2.
SAYFADA

Yöneticilerimizin ziyaretleri devam ediyor
Birliðimiz Yönetim ve
Denetim Kurulu üyelerinin
baðlý Kooperatiflerimize
yönelik sorunlarý belirleme ve
inceleme seyahatleri bu ay da
devam etti.
Yöneticilerimizin 266 Sayýlý
Hayrabolu Kooperatifimizle
baþlayan Mart ayý ziyaret
programý 269 Sayýlý Malkara
Kooperatifimizle devam etti.

266 Hayrabolu Koop.

"Trakya Birlik okulundan
yetiþtim"

269 Malkara Kooperatifi

835 Sayýlý Þarköy Kooperatifimiz ziyaretinin ardýndan Kooperatifimizin Yönetim Kurulu eski Baþkaný olan ve halen Þarköy Belediye
Baþkanlýðý görevini sürdüren Can Gürsoy, Yönetim ve Denetim Kurulumuza verdiði yemekte Yönetim Kurulumuz Baþkaný Ali Engin ve Genel
Müdürümüz Cemalettin Uslu'ya plaket sunarken, "Ben Trakya Birlik Okulundan yetiþtim" dedi.
261 Sayýlý Lüleburgaz Kooperatifimizden sonraki durak 911
Sayýlý Ahmetbey Kooperatifimiz oldu.
279 Sayýlý Vize Kooperatifimiz, 269 Sayýlý Pýnarhisar
Kooperatifimiz, 972 Sayýlý Çerkezköy Kooperatiflerimizin
ziyaretinden sonra Trakya Bölgesindeki programýn son duraðý 837
Sayýlý Saray Kooperatifimiz oldu.
Polatlý'dan baþladý
Adana'daki Birlikler toplantýsýndan sonra 966 Sayýlý Polatlý
Kooperatifimiz ile baþlayan ziyaretler, 592 Sayýli Ýnegöl, 307 Sayýlý
Yeniþehir, 768 Sayýlý Bursa, 284 Sayýlý Karacabey Kooperatiflerimiz
ile devam etti.

835 Þarköy Kooperatifi

Yöneticilerimizin
Karacabey Yað
Fabrikamýzý
ziyaretinden sonra
827 Sayýlý Bandýrma
Kooperatifimize
g
e
l
e
n
Yöneticilerimiz
burada Yönetim
Kurulumuzun
olaðan toplantýsýný
gerçekleþtirdi.

Krediler 80 Milyon YTL'yi aþtý
Birliðimiz tarafýndan ortaklarýmýza daðýtýlan ayni ve nakdi
kredi toplamý 80 Milyon YTL.'yi aþtý.
Ortaklarýmýzýn ayni ve nakdi tarýmsal girdi ihtiyaçlarýný
zamanýnda ucuz ve kredili olarak karþýlamayý amaçlayan
Birliðimizce iþyýlýnýn baþladýðý 1 Aðustos 2004 tarihinden 1
Nisan 2005 tarihine kadar geçen 7 aylýk dönem içinde
kullandýrýlan ayni ve nakdi krediler toplamý 80 milyon 585 bin
YTL'yi aþtý.
Birliðimize baðlý olarak faaliyetlerini sürdüren toplam 48
Kooperatifimiz kanalý ile ortaklarýmýza daðýtýlan sözkonusu
kredilerin 8 milyon 350 bin YTL'lik bölümünü nakdi, bakiyesini
ise ayni krediler oluþturdu.
Ayný dönem kapsamýnda, ortaklarýmýza toplam 113 bin 595
ton fenni yem, 102 bin 401 ton muhtelif cins kimyevi gübre, 76
bin 529 Lt. zirai ilaç, 409 bin Kg. muhtelif çeþit hibrit ayçiçeði
tohumu, 14 bin Kg. hibrit mýsýr tohumluðu peþin ve kredili olarak
daðýtýldý.
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Birlikler Çukobirlik'te toplandý
Baþý 1. sayfada
- Terkin kapsamýna alýnan fakat henüz terkini yapýlmayan Birlik
borçlarýnýn terkin iþlemlerinin yapýlmasý hususunda gerekli giriþimlerde
bulunulmasý, - Yeniden yapýlandýrma kapsamýnda Birliklere DFÝF
Kredisinin yanýsýra düþük faizli iþletme kredisi kullandýrýlmasý,

837 Saray Koop.

- Yeniden yapýlandýrma sürecinin ne kadar süreceði hususunun
netleþtirilmesi,

Yöneticilerimizin ziyaretleri devam ediyor

911 Ahmetbey Koop.
261 Lüleburgaz Koop.

972 Çerkezköy Koop.

- Doðrudan gelir desteðinin ürüne endekslenmesi,
- Kooperatif ortaklarýnýn yeniden yapýlandýrma çalýþmalarý hakkýnda
bilinçlendirilmesi ve bu çerçevede üreticiye eðitim verilmesi ve eðitim
giderlerinin yeniden yapýlandýrma kapsamýnda karþýlanmasý,
- Çekirdeksiz kuru üzümdeki arz fazlasý sorununa çözüm getirme
kapsamýnda stok kurumu oluþturulmasý, bu kurum oluþturuluncaya kadar
halihazýrda fiilen stok kurumu görevi gören S.S. Tariþ Üzüm Tarým Satýþ
Kooperatifleri Birliði'ne destek verilmesi ve yine bu sorunun
giderilmesine yönelik olarak Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan
hazýrlanan "Baðcýlýk Kanunu Tasarýsý"nýn TBMM'nin gündemine
getirilerek bir an önce yasalaþtýrýlmasý,

279 Vize Koop.

296 Pýnarhisar Koop.

966 Polatlý Koop.

827 Bandýrma Koop.

592 Ýnegöl Koop.

- Her Birliðin kendi ürünü kapsamý ve çerçevesinde deðerlendirilmesi,
- Birliklere Yatýrým Kredisi verilmesi,
- Ýncir ürününün prim sistemi kapsamýna alýnmasý,
-Yeniden yapýlandýrma sürecinde gerçekleþtirilen personel tenkisatý
neticesinde ortaya çýkan tazminat yükünün Hazinece üstlenilmesi
durumunun yeniden yapýlandýrma sürecinin uzatýlmasý sebebiyle devam
edilmesi,

Karacabey Yað Fabrikasý
284 Karacabey Koop.

- Yeniden Yapýlandýrma Kurulu'nun önerilerine konu olan kooperatif
kapatýlmasý ve birleþtirilmesi hususlarýnýn gerçekleþtirilebilmesi için daha
pratik bir yöntem getirilmesi ve bunun için gerekli yasal düzenlemelerin
yapýlmasý,
- S.S. Tariþ Zeytin ve Zeytinyaðý Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði
baþta olmak üzere ihtiyaç duyulan Birlikler için stok müessesesi
getirilmesi,
- Ürünlerle ilgili sorunlarýn çözümü için ürün konseyleri
oluþturulmasý,
- Yeniden Yapýlandýrma Kurulu'nun Birliklerle ilgili kararlarýnýn tüm
Birliklere duyurulmasý,
- Yeniden yapýlandýrma faaliyetlerinde bugüne kadar gelinen noktada
genel bir deðerlendirme yapýlmasý ve tespit edilen eksikliklerin
giderilmesi hususunda gerekli çalýþmalarýn baþlatýlmasý,
- Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan "Tarým Kanunu
Tasarýsý" ile ilgili olarak baþta Tarým Satýþ Kooperatifleri Birlikleri olmak
üzere tüm tarým kesiminin görüþ ve önerilerinin alýnmasý,

786 Bursa Koop.

Bayilerimiz Çek Cumhuriyeti'ndeydi LOJMANLAR
SATILDI

- Lisanslý Depoculuk hususu ile ilgili olarak yatýrým yapacak

Birliklerin yatýrýmlarýnýn tamanýnýn desteklenmesi,
- Ayni ürün konusunda faaliyet gösteren Birliklerin ortak politikalar
tespit ederek uygulamalarý,
- 16 Haziran 2005 tarihinde tüm Birliklerin katýlýmý ile Ankara'da bir
toplantý yapýlmasý,
- Birliklerin daha sýk aralýklarla toplanmasý ve toplantý giderlerinin her
Birliðin kendisi tarafýndan karþýlanmasý,
- Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliklerinin sorunlarýnýn çözümü
amacýyla bizzat Baþbakanla görüþmek üzere randevu talebinde
bulunulmasý ile tüm Birliklerin toplantýda hazýr bulunmasý,
- Tarým Satýþ Kooperatifleri Birlikleri tarafýndan bir üst Birlik
oluþturulmasý ve bu konudaki çalýþmalarýn bir an önce baþlatýlmasý,
- Birlikler tarafýndan daha sonra belirlenecek bir tarihin Birlikler
Günü olarak ilan edilmesi,
- 4572 Sayýlý Yasa ile Kanun ve Anasözleþme deðiþiklikleri ile ilgili
çalýþmalar yapmak ve önerilerde bulunmak üzere Birliklerarasý bir
komisyon oluþturulmasý,
- Avrupa Birliði ile müzakere sürecinde tarým ile ilgili konularda
Birliklerin görüþünün alýnmasý,
- Tarýmsal kredilerin Tarým Bakanlýðý tarafýndan kullandýrýlacaðý
gözönünde bulundurularak, Yeniden Yapýlandýrma Kurulu'nun
önderliðinde Tarým Bakanlýðý nezdinde giriþimlerde bulunulmasý.

307 Yeniþehir Koop.

Mamullerimizin
satýþlarýnda en yüksek ciroyu
saðlayan bayilerimize ödül
olarak düzenlenen yurtdýþý
gezilerinin bu yýlki rotasý Çek
Cumhuriyeti oldu.
26 Þubat- 1 Mart 2005
tarihlerinde Çek
Cumhuriyeti'nin baþkenti
Prag'a düzenlenen geziye,
2003/2004 Kampanya
döneminde mamullerimizin
en yüksek satýþ hasýlatýný
gerçekleþtiren Ýstanbul
bölgesi bayilerimizden
Fettahoðlu Gýda adýna Fuat
Fettahoðlu, Akyürek
Kardeþler adýna Serdal
Akyürek, Ankara bölgesi
bayilerimizden Özgimat

adýna
Haydar
Karataþ,
Neþet
U ð u r
G ý d a
adýna
Soner
Gözüyaþ
lýFaik
Karahan
cý adýna
Sýrrý KarahancýÇanakkale
bayiimiz Özler Turizm adýna
Hakký Gürcan Öz, Tekirdað
bayimiz Mahramlý Gýda adýna
Serdar Mahramlý, Ýzmir
bayimiz Alýmlar Gýda adýna
Orhan Alým katýldý.
Gezide Birliðimizi
Yönetim Kurulu Baþkan
Vekili Rafet Sezen, Yönetim
Kurulu Üyeleri Hilmi
Kahraman ve Ahmet Akgün,
Denetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Kocabýyýk, Genel
Müdür Yardýmcýlarý Adnan
Tekçe ve Ýsa Gökçe ile
Ýstanbul Yað Satýþ Depo
Müdürü Ferhat Zorlu temsil
etti.

TRAKYA
YAÐLI TOHUMLAR
TARIM SATIÞ
KOOPERATÝFLERÝ
BÝRLÝÐÝ
Adýna

Sahibi :Cemalettin USLU
Genel Müdür

AYLIK BÖLGESEL SÜRELÝ YAYIN

M ü l k i y e t i
Birliðimize ait olan
Edirne'nin Hacýlarezaný
mevkiindeki 6 adet
lojmanýn satýþý 8 Mart
2005 tarihinde yapýldý.

Kapalý zarf açýk
eksiltme usulüne göre
2 5 B i n Y T L .
muhammen bedel ile
satýþa çýkarýlan 6 adet
lojmandan zemin katta
yeralan 1 nolu daire
25.600 YTL. 2 nolu
daire ise 34.650 YTL.
bedelle alýcý buldu.
4 katta bulunan 7
nolu daire 35.050 YTL.
8 nolu daire 36.700
YTL. 5. kattaki 36 bin
YTL. 10 nolu daire ise
35.500 YTL. bedelle
satýldý.
Satýþ iþlemlerinin
ardýndan Yönetim
Kurulumuzun Kararý
ile alýcýlarýn devir
iþlemi yapýldý.
ÝLETÝÞÝM
Tel: 0 284 214 55 22 Pbx
Fax: 0 284 225 30 60-61
Mail:trakyabirlik@trakyabirlik.com.tr

BASKI
Meltem Ofset Ltd. Þti.
Menemen - ÝZMÝR
Tel:0 232 8320169

Adres: 1. Murat Mah.
Zübeyde Haným Cad. No:2
PK:88
22030 EDÝRNE
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Bakan Güçlü "2005'te köklü
deðiþiklikler yapýlacak”
k o n f e r a n s
s a l o n u n d a
düzenlenen
toplantýda ziraat
odalarý yöneticileri
ve çeþitli sivil
toplum kuruluþlarý
temsilcileri
ile
biraraya geldi.

Marmara Birlik

Birlikler'e konuk olduk
Birliðimizin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Tarým
Satýþ Kooperatif Birlikleri arasýnda varolan diyaloglarý
pekiþtirmek amacýyla bir dizi ziyarette bulundu.
Ankara merkezinde bulunan Tiftik Birlik ile baþlayan
ziyaret programý Nevþehir merkezli Taskobirlik ile devam etti.
Daha sonra Malatya'daki Kayýsýbirlik ziyaretinin ardýndan
Gaziantep’te bulunan Güneydoðu Birlik ziyareti
gerçekleþtirildi.Gezinin son duraðý Merkezi Bursa'da bulunan
Marmarabirlik oldu.
Birliðimiz üst yönetimi ile ziyaret edilen Birliklerin üst
yönetimi arasýnda Birliklerin gündemdeki sorunlarý ile çözüm
yollarý üzerinde duruldu.

Destekler artacak
Tarým ve Köyiþleri Bakaný
Prof. Dr. Sami Güçlü, tarýmla
ilgili bütün bilgilerin kayýt
altýna alýnmasý konusundaki
çalýþmalarýn devam ettiðini
belirterek, 2005 yýlýnda tarýmda
köklü deðiþiklikler yapýlacaðýný
söyledi.

Bakan Güçlü
konuþmasýnda, tarýmla ilgili
bilgilerin kayýt
altýna alýnacaðýný,
böylece kime ne
kadar destek
verildiðinin
bilineceðini
vurguladý.

Sel ve taþkýndan zarar gören
çiftçilerin durumunu tespit
etmek için Edirne'ye gelen
Bakan Güçlü, Birliðimiz

Tarýmla birlikte
hayvancýlýk
sektörünün de kayýt
altýna alýnacaðýný

Zeytinyaðda yeni
ambalajlar
satýþta
Birliðimiz Karacabey yað
Fabrikasýnda dolumu yapýlan
Biryað-Sýzma Zeytinyaðý'nýn
iki yeni ambalaj çeþidi mart
ayýnda tüketicilerin tercihine sunuldu.

Tiftik Birlik

Birliðimiz, Ýþletmelerimiz ve baðlý Kooperatiflerimizde
bulunan toplam 51 satýþ noktasýnda üreticilere ve tüketicilere
sunulan 2 Litrelik PVC ambalajlý Biryað-Sýzma Zeytinyaðý 12.20
YTL, 5 Litrelik teneke ambalajlý Biryað-Sýzma Zeytinyaðý 30.40
YTL. fiyatla satýþý yapýlýyor.1 Litrelik PVC ambalajlý BiryaðSýzma Zeytinyaðý'nýn satýþý ise 6.20 YTL. fiyatla devam ediyor.

Tasko Birlik

Bayilik aðýmýz güçleniyor
Bayilik teþkilatýmýz her geçen gün aramýza yeni katýlan
bayilerimizle birlikte daha da güçleniyor.
Malatya merkezinde faaliyet gösteren Doðuþ Gýda Tem. Mad.
Ýnþ. Tic. Ltd. Þti. Malatya, Elazýð ve Tunceli illeri ile bu illere
baðlý ilçelerde ürünlerimizi pazarlarken, Diyarbakýr'da bulunan
Çetin Gýda Paz. San. Tic Ltd. Þti. Diyarbakýr, Bingöl, Muþ,
Mardin ve Bitlis illeri ile bu illerin ilçelerinde satýþ yapacak.

Güneydoðu Birlik

Antalya'da faaliyet gösteren Yeni Gýda Paz. Tur. Tic. San.
Ltd. Þti. Antalya ve ilçelerinde, Ünye merkezindeki Ünsan Ünye
Un Tic. San. A.Þ. ise Ordu ili ile ilçelerinde ürünlerimizin satýþ
noktalarýna ulaþtýrýlmasý için hizmet verecek.
Van merkezli Zeysan Gýda Paz. Tem. Ürn. ve Nak. Ýth. Ýhr.
San ve Tic. Ltd. Þti. Van ve Hakkari merkez ve ilçelerinde
ürünlerimizi pazarlayacak.

Mesai saatlerimiz deðiþti

Ülkemiz genelinde saatlerin 1 saat ileriye alýnmasýnýn
ardýndan Genel Müdürlüðümüz ile baðlý Kooperatiflerimizdeki
çalýþma saatleri yeniden belirlendi.
Yönetim Kurulumuz 28 Mart 2005 gününden itibaren Genel
Müdürlüðümüzdeki mesai saatlerinin 8.30-12.00 ve 13.00- 17.30
olarak uygulanmasýný kararlaþtýrýrken, Kooperatiflerimizde ise
8.30-12.00 ve 13.30-18.00 olarak uygulanmasýna karar verdi.

Kayýsý Birlik

Yeni mesai saatlerinin uygulanmasýna kýþ saati uygulamasý
baþlayana kadar devam edilecek.

anlatan Bakan Güçlü, "Avrupa
Birliði'ne girdiðimizde
insanlara saðlýklý ürünler
sunmak zorundayýz. Bunlar
k e s i n l i k l e
erteleyemeyeceðimiz konular.
Herkesle uzlaþmak
zorundayýz. Türkiye'nin
topraklarý çok kýymetli,
herkesin de bunun deðerini
bilmesini istiyoruz."dedi.

Ýhaleler
devam
ediyor
Entegre Tesislerimiz ile
K a r a c a b e y Ya ð
Fabrikalarýmýzdaki kapasite
artýþlarýna paralel olarak
gerçekleþtirilecek yardýmcý
ünitelere iliþkin ihaleler
yapýldý.
Entegre Tesislerimizin
Asitli Yað Ünitesi ihalesi Þubat
ayý içinde yapýlýrken, 1 Adet
Trafo Temini, 1 adet Soðutma
Kulesi Tesisi ihaleleri Mart ayý
içinde gerçekleþtirildi.
Yine ayný Tesislerimiz
bünyesinde bulunan
Ekstraksiyon Ünitesinin
kapasite artýþý için üniteye prepres ilavesine ait ihale ile ilgili
iþlemler tamamlanýrken, ihale
deðerlendirme aþamasýna
geldi.
K a r a c a b e y Ya ð
Fabrikamýzda Ýmmersiyon
Sistemi Temini ihalesine
iliþkin sözleþme de Mart ayý
içinde tamamlandý.
Doðalgaz kullanýlacak
Bu arada, Entegre
Tesislerimizde enerji olarak
doðal gazýn da kullanýlmasý
konusundaki çalýþmalar da son
aþamaya geldi.
Projelendirilen çalýþma ile
Entegre Tesislerimizde mevcut
kömür kazanlarýnýn ikisinde
kömür yakýlmasý ve ilave
buhar ihtiyacýnýn doðalgazdan
karþýlanmasý amacýyla bir adet
doðal gaz kazaný ve
müþtemilatýnýn tesis edilmesi
hedefleniyor.

Mart 2005

Sayfa:4

Fatma, yine Türkiye Þampiyonu

Advanta yönetiminden ziyaret
Birliðimiz iþtiraklerinden Advanta Tohum Islah Üretim A.Þ. yöneticileri
Birliðimiz yönetimini ziyaret etti. Advanta A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný
Jean Marie Saulue Laborde, Genel Müdür Yrd. Cenk Saracoðlu,
Muhasebe Müdürü Oktay Görenli tarafýndan gerçekleþtirilen ziyarette
Birliðimiz Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hazýr bulundu.

Dolu Sigortasýnda kampanya baþladý
Birliðimiz iþtiraklerinden Trakya Birlik Sigorta Acentalýðý Ltd. Þti.
2004/2005 Ýþyýlýnda Birliðimiz faaliyet bölgesinde toplam 490 bin dekar
ekili alaný hasara karþý güvence altýna aldý. Sigortalanan ekili arazinin 445
bin dekarý Marmara, 45 bin dekarý ise Ege ve Ýç Anadolu Bölgelerinde
bulunurken, bu bölgelere kampanya süresince 385 Milyar TL. hasar
ödemesi yapýldý.
2004 yýlnda Dolu Sigortasý Kampanyasý kapsamýnda 5 bin ortaðýmýza
sigorta poliçesi düzenleyen TBS Ltd.Þti. bu poliçeler karþýlýðýnda 1 trilyon
324 Milyar TL. prim üretti.
Kampanya 15 Aðustos'ta bitecek
2005 yýlýnda Dolu Sigortasý Kampanyasýnýn baþladýðýný belirten TBS Ltd.
Þti. yetkilileri, Birliðimize baðlý 48 Kooperatifimiz bölgesinde bulunan üretici
ortaklarýmýzýn emeklerinin güvence altýna almalarýnýn önemini vurguladýlar.
Ortaklarýmýzýn sigorta primi tutarlarýný teslim edecekleri ürün
bedellerinden tahsil edildiðini hatýrlatan TBS yetkilileri, üreticide sigorta
bilincinin her geçen gün daha da arttýðýný kaydederek, bu yýl sigortalanan
alan ve tahsil edilecek prim tutarýnda artýþ beklendiðini bildirdiler.
TBS yetkilileri, Dolu Sigortasý Kampanyasýnýn 15 Aðustos 2005 tarihinde
sona ereceðini sözlerine ekledi.

Trakya Birlik Spor Kulübümüzün güreþçisi 67 üçüncülüðünü kazandý.
kiloda yine Türkiye þampiyonu oldu.
Bu baþarýnýn ardýndan her iki sporcumuz milli
Genç bayanlar serbest güreþ Türkiye birinciliði takým kampýna katýlmaya hak kazandý.
karþýlaþmalarý 11-13 Mart 2005 tarihlerinde
Okullu güreþçilerimiz
Osmaniye ilinde yapýldý.
Türkiye Þampiyonasý vizesi aldý
Sýrada Avrupa Þampiyonasý var
Güreþçilerimizden bir baþarý haberi de
67 kiloda güreþen Edirne'nin ilk lisanslý bayan okullararasý grup karþýlaþmalarýndan geldi. 1 2 güreþçisi Fatma Özcan Türkiye þampiyonluðunu 13 Mart 2005 tarihlerinde Bursa'da yapýlan 15-16
kazanýrken, 3 kez tuþla, 1 kez sayý ile galip geldi. Bir yaþ grubu okullararasý serbest güreþ birinciliði
kez de tur atlayan Özcan, büyükler kategorisinden karþýlaþmalarýnda okullarý adýna mücadele eden 54
son ra gen ç bay anl ard a 67 kil oda Tür kiy e kiloda Tamer Ergül birinci, 50 kiloda Gürsel Umut
þampiyonluðunu kazandý. Uluslararasý Yaþar Doðu
ikinci, 63 kiloda Türkay Kara üçüncü olurken, 9-10
Turnuvasýnda da birinci olan Özcan böylece iki Nisan 2005 tarihlerinde Kayseri'de yapýlacak olan
aylýk bir zaman dilimi içinde 3. kez þampiyonluk Türkiye þampiyonasýna katýlmaya hak kazandýlar.
kürsüsüne çýkma baþarýsýný
gösterdi.
Fatma Özcan, bu baþarýlarýnýn
ardýndan Büyük bayanlar Milli
Birliðimizde görev yapan personelimiz ile
Takýmýna seçildi. Ýstanbul'da 25 emeklilerimizi bünyesinde toplayacak olan iki yeni dernek
Mart'ta baþlayan ve 10 Nisan'da kurulmasý konusundaki çalýþmalar hýz kazandý.
tamamlanacak olan hazýrlýk
Birliðimiz personelinin kendi aralarýnda yardýmlaþma
kampýna Fatma Özcan ile birlikte
ve
dayanýþmalarýna yardýmcý olmak, üyelerinin sosyal,
antrenör Habil Kara da katýldý.
ekonomik,
dinlenme, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarýnýn
Fatma Özcan, 12-17 Nisan
karþýlanmasý
amaçlarý doðrultusunda tüzüðü hazýrlanan
tarihlerinde Bulgaristan'ýn varna
Trakya
Birlik
Çalýþanlarý Sosyal Yardýmlaþma ve
kentinde yapýlacak olan Bayanlar
Avrupa Þampiyonasýnda milli Dayanýþma Derneði'nin kuruluþ iþlemleri 9 Mart 2005
mayoyu giyecek.
tarihinde tamamlandý.
Yýldýz kýzlarýmýzdan
Birliðimizin kadrolu personelinin üye olabileceði
iki derece birden
derneðin yoðun bir ilgi ile karþýlandýðý ve üye sayýsýnýn her
Yýldýz kýzlarda iki sporcumuz geçen gün artýþ gösterdiði gözleniyor.
Türkiye çapýnda baþarý kazandý.
Kurucu Baþkanlýðý'ný Ýbrahim Tuna'nýn yaptýðý
25-27 Mart 2005 tarihlerinde
derneðin
baþkan yardýmcýlýðý'ný Recep Kahraman,
Niðde'de yapýlan Yýldýz Bayanlar
sekreterliði
Hasan Fidan, veznedarlýðý Cabbar Demirel,
Türkiye Serbest Güreþ
Birinciliðinde sporcularýmýzdan muhasipliði ise Emrullah Iþýk üstlendi.
Trakya Birlik Emeklileri Sosyal Yardýmlaþma ve
Burcu Örskaya 70 kiloda Türkiye
þampiyonu olurken, 38 kiloda Dayanýþma Derneði'nin kuruluþu ile ilgili yasal iþlemler ise
güreþen Özgül Çiçek Atlý Türkiye devam ediyor.

BAÞAK EMEKLÝLÝK'LE
“ SÝZE ÖZEL ”
BÝREYSEL EMEKLÝLÝK PROJESÝ
BAÞLATTIK...
Bireysel Emeklilik Sistemi'ni Biliyor Musunuz?
- Kiþilere yaþlýlýklarýnda veya aktif çalýþma hayatlarý
bittiðinde ek gelir saðlayan,
- Bireylerin yatýrdýðý katký payý ve ödeme sürelerine göre
gelir sahibi olabilecekleri,
- Vergi avantajlarýyla donatýlmýþ,
- Sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayýcý yeni bir emeklilik sistemidir.
18 yaþýný dolduran herkes katýlabilir. Ýstendiði kadar katký payý yatýrýlabilir. 10 yýl sistemde kalmak ve 56 yaþýný
doldurmak koþulu ile emekliliðe hak kazanýlabilir.
Birlik olarak Baþak Emeklilik'le yaptýðýmýz iþbirliði neticesinde çalýþanlarýmýza özel Bireysel Emeklilik Projesi
baþlattýk. Bildiðiniz üzere çalýþanlarýmýzýn mevcut yaþam kalitelerini sürdürme konusunda var gücümüzle
çalýþmaktayýz ve gerekli tedbirleri her an almaktayýz. Artýk sadece çalýþma döneminde deðil, emeklilik döneminde
de çalýþanlarýmýzýn darda kalmamalarýný, zorluk çekmemelerini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sosyal güvenlik
kurumlarýndan emekli olunduðunda alýnan emekli maaþlarý ile geçinmek çok zor.

Trakyabirlik Çalýþanlarýna Özel Fýrsatlar...
Tek baþýnýza baþvuruda bulunup Bireysel Emeklilik'e sahip olmanýzdan çok daha üstün avantajlarla Bireysel
Emeklilik Sistemi'ne katýlabilirsiniz...
4632 sayýlý Bireysel Emeklilik Sistemi Kanunu'na göre;
1- ) Sisteme girerken bir defaya mahsus aylýk asgari ücret tutarý kadar giriþ aidatý alýnabilir.
** Trakyabirlik Grup Bireysel Emeklilik Projesi'nde, 3 yýl sistemde kalan ve bu süreye ait katký paylarýnýn
tamamýný eksiksiz ödeyen katýlýmcýdan hiçbir þekilde giriþ aidatý alýnmamaktadýr.
2- ) Ödenen katký paylarý üzerinden % 8 oranýnda Yönetim Ýþletim Gideri kesinti yapýlabilir.
** Trakyabirlik Grup Bireysel Emeklilik Projesi'nde ise Yönetim Ýþletim Gideri kesintisi % 1'dir.
3-) Her yýl asgari ücretin % 25'ini aþmayacak tutarda Özel Hizmet Kesintisi yapýlabilir.
** Trakyabirlik Grup Bireysel Emeklilik Projesi'nde ise Özel Hizmet Kesintisi yapýlmamaktadýr.

Cazip VergiAvantajlarý...
Aylýk minimum katký payý tutarý 50 YTL'dir. Katký paylarýnýzý, maaþlarýnýzdan direkt kesilmek suretiyle ödeyerek,
gelir vergisi avantajýndan hemen yararlanabileceksiniz. Bireysel Emeklilik Sistemi, gelir vergisi avantajýndan
dolayý diðer alternatif yatýrým araçlarýndan çok daha yüksek getiri elde etme olanaðý sunmaktadýr.
Örneðin;
1 Milyon YTL brüt ücret almakta olan ve % 25 Gelir Vergisi diliminde yer alan bir çalýþan, aylýk 100 YTL katký
payý ödediðinde, vergi avantajýndan dolayý cebinden 75 YTL çýkacaktýr.
Böylece 100 YTL'lik birikim fonunu 75 YTL'ye mal ederek, % 33'lük bir kazanç elde edilmektedir.

Nasýl Baþvurabilirsiniz?
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne baþvuru formlarýný Trakyabirlik Sigorta Acenteliði'nden temin edebilirsiniz.
Trakyabirlik Sigorta Acenteliði Tel : 214 15 95
Yetkili Kiþiler : Ýbrahim Þahin / Nurþen Bam

Ýki yeni dernek kuruluyor

48 Kooperatifimiz Aracýlýðý ile
Tarým, Konut, Araç, Saðlýk, Hayat Sigortalarý
ve Bireysel Emeklilik Planlarý ile Hizmetinizdeyiz...

