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Gap Tv Entegre Tesislerimizden iki kez canlý yayýn yaptý

Uslu "100 trilyonu aþtýk”
AYÇÝÇEÐÝNÝN
SORUNLARINI
ANLATIYORUZ
Geçtiðimiz ayýn sonunda TRT Gap
Tv ekranlarýnda Ayçiçeði ve Trakya
Birlik ile Trakya'da Tarým konularýnýn
ele alýndýðý iki ayrý program yapýlmýþtýr.
Her iki programda da ayçiçeði
üretiminde yaþanan sýkýntýlar,
ortaklarýmýzýn çabalarý ile
oluþturduklarý Birliðimizin kendilerine
bugün kendilerine götürdüðü hizmetler
ve geldiði nokta bir kez daha gözler
önüne serilmiþtir.
Toplantýlarda, Ülkemizin petrolden
sonra en çok dövizin ödendiði yaðlý
tohumlar üretiminin ihtiyacý karþýlayan
seviyelere çýkarýlmasý için Devlet
tarafýndan cazip hale getirilmesi konusu
bir kez daha vurgulanmýþtýr.
Ortaklarýmýza Mazot Kredisi ile
baþlayan bu ayki kooperatifçilik
hizmetlerimiz yemde ayçiçeði harmaný
vadeli satýþlarýmýz , amonyum sülfat (%
21 N) çeþidi gübre ve zirai ilaçlarýn satýþý
ile devam etmiþtir. Kooperatiflerimizin
sorunlarýný yerinde tespit amacýyla
Yönetim Kurulumuzun ziyaret programý
bu ay da devam etmiþtir.
E-Kooperatifçilik Projemizde
sonuçlanma aþamasýna gelirken, Proje
ile Birliðimiz, Kooperatiflerimiz ve
Ortaklarýmýzýn internet üzerinden çeþitli
iþlemleri yapma imkaný saðlanmýþtýr.
Entegre Tesislerimizdeki kapasite
artýþý ile ilgili çalýþmalarýmýzýn
bitmesine iki ay kadar bir süre kala yeni
pazar arayýþlarýmýza paralel ürün
satýþlarýmýzý arttýrma konusundaki
çalýþmalarýmýz yoðunluk kazanmýþtýr.
Ürünlerimizin yurt içi ve yurtdýþýnda
tanýtýlmasý için fuarlar önemli bir
araçtýr. Ýran ile baþlayan Kazakistan'a
kadar sürecek olan Ýpek Yolu Treni
P r o j e s i b u k a p s a m d a
deðerlendirilmelidir.
Yeni sayýmýzda buluþuncaya kadar
bereketli ve saðlýklý günler dilerim.

TRT Gap Telev izy onu 'nu n
Entegre Tesislerimizden iki kez
yaptýðý canlý yayýnda "Ayçiçeði
Tarýmý ve Sorunlarý" ile
"Trakya'da Tarým" konularý ele
alýndý.
Genel Müdürümüz Cemaletin

bulunduðuna dikkat çeken Esendal,
hiçbir ürünün birbiri ile ikame
olmayacaðýný, ülkemizin bütün
tarýmsal ürünlere ihtiyacýnýn
bulunduðunu belirterek, ülkemizde
25 milyon çiftçi bulunduðunu, bu
sayý nýn Avru pa Bi rlið inin 15

Uslu, ortaklarýmýza yönelik olarak
gerçekleþtirilen ayni ve nakdi kredi
miktarýnýn 100 trilyon TL.'yi
aþtýðýný söyledi.
26 Nisan 2005 günü Esin
Cavlak'ýn sunduðu canlý yayýna
konuk olarak Genel Müdürümüz
Cemalettin Uslu ile birlikte Trakya
Üniversitesi Tekirdað Ziraat
Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Enver Esendal, Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý Teþkilatlandýrma Genel
Müdürü Mehmet Vehbi Günan ve
Birliðimize baðlý 48
Kooperatifimizin Yönetim Kurulu
Baþkanlarý katýldý.
Programda ilk sözü alan
Bi rl ið im iz Y ön et im K ur ul u
Baþkaný Ali Engin, Birliðimizin
ayçiçeði üreticisine yönelik olarak
yaptýðý hizmetleri anlattý.
2 ay sonra üretim artacak
Genel Müdürümüz Cemalettin
Uslu, Birliðimizin kooperatifçilik
hizmetleri konusunda üzerine
düþen görevi yerine getirdiðini,
gübre, tohum, ilaç gibi ayçiçeði ile
ilgili bütün tarýmsal girdileri ve
hayvancýlýk yapanlara yem temin
ettiðini belirterek, ortaklarýmýza
iþyýlýbaþýndan beri kullandýrýlan
ayni ve nakdi krediler toplamýnýn
100 trilyona ulaþtýðýný söyledi.
Entegre Tesislerimizdeki 200
ton/gün kapasiteli rafine ünitesinin
2 ay içinde hizmete gireceðini
anlatan Genel Müdürümüz, bitkisel
yaðdaki ülkemiz ihtiyacýnýn
giderilmesi için öncelikli olarak
ayçiçeði üretiminin arttýrýlmasýnýn
gerektiðini vurgulayarak,
ayçiçeðine devlet tarafýndan
verilen primlerin yükseltilmesi ve
zamanýnda ödenmesiyle üreticinin
bu ürüne yönelmesinin
saðlanabileceðini söyledi.
AB ve ABD'de Destekleme
yoðun
Pr of . D r. E nv er Es en da l,
Türkiye ve Dünyadaki ayçiçeði ve
yaðlý tohumlar üretimi konularýnda
bilgi verdi. Ayçiçeði üretiminin
tüketimin ya rýs ýnýn a ltýnda

ülkesindeki çiftçi nufusuna eþit
olduðunu, Avrupa Birliði ile
Amerika Birleþik Devletlerinde
çiftçiye verilen devlet desteðinin 1
milyar dolar olduðunu anlattý.
Devlet Gümrükle koruyor
Teþkilatlandýrma Genel
Müdürü Mehmet Vehbi Günan ise
2000 yýlýnda uygulamaya konulan
Tarým Satýþ Kooperatif ve
Birliklerinde Yeniden
Yapýlandýrma döneminde
Birliklerin belli þartlarý yerine
getirmesinden sonra eski
dönemden kalan borçlarýnýn tahkim
edildiðini belirterek, ayçiçeði
fiyatlarýnýn belirlenmesinde
Ukrayna, Bulgaristan gibi çevre
ülkelerdeki fiyatlarýn da etkili
ol du ðu nu , De vl et in Gü mr ük
Vergileri ile üreticiyi korumayý
hedeflediðini dile getirdi.
Hangi üründen kazanýyoruz
?
Birliðimiz Yönetim Kurulu
Ba þk an Veki li Ra fe t S ez en .,
üretici lerin ayçiçeð i ürününd en
para kazanamadýðýndan
yakýnmalarýný "Hangi üründen
para kazanýyoruz." þeklinde
cevaplandýrýrken, "Bütün tarým
ürünlerinde girdi maliyetleri
yüksek. Ayçiçeðinde prim
açýklanýyor. Ama zamanýnda
ödenmiyor. Doðrudan Gelir

Desteði ödemelerinin tarihi
erteleniyor." dedi.
Trakya'daki arazinin % 15'i
sulanýyor
Birli ðimiz Denet im Kurul u
Üyesi Güven Eken ise Trakya'daki
arazinin % 15'inde sulu tarým
yapýldýðýný kuru tarým yapýlan
araziye sahip çiftçinin ayçiçeði ve
buðday ekimi dýþýnda herhangi bir
imkanýnýn bulunmadýðýný
belirterek, ayçiçeði fiyatý
belirlenirken, buðday-ayçiçeði
paritesi ile birlikte Devlet
Desteðinin artýrýlmasýnýn üreticiyi
ayçiçeðine yönelteceðini söyledi.
Baþkanlarýn görüþleri
Süloðlu Kooperatifimizin
Baþkaný Mehmet Kaya, girdi
maliyetlerinin yüksekliðinden
þikayet ederek, ayçiçeðinin Devlet
tarafýndan desteklenmesi
durumunda üreticinin ülke
ihtiyacýný karþýlayacak kadar ekim
yapabileceðini dile getirdi.
Yeniþehir Kooperatifimizin
Baþkaný Bahri Kuzu Birliðimizi
"Yemde sigorta görevi görüyor"
sözleri ile deðerlendirirken,

Tesisle rimi zin y anýb aþýn da
b u l u n a n T e k i r d a ð
Kooperatifimiz ile Polatlý
Kooperatifimizin ayný hizmeti
aldýðýný" vurgularken, Havsa
Kooperatifimizin Baþkaný Remzi
Kobak Birliðimiz sayesinde
ayçiçeði ürün bedelini peþin
aldýklarýný, tarýmsal girdi
ihtiyaçlarýný zamanýnda temin
ettiklerini belirterek, "TMO
tarafýndan açýklanan buðday
fiyatlarýnda sýkýntý yaþýyoruz.
Keþke buðdayda de bir
Birliðimiz olsa" sözleri ile
dileklerini iletti.
Trakya Tarýmý
28 Nisan 2005 tarihinde
Entegre Tesislerimizden
gerçekleþtirilen "Trakya Tarýmý"
konulu panele Genel Müdürümüz
Cemalettin Uslu ile birlikte
Tekirdað Ziraat Odasý Baþkaný
Þerif Baykurt, Edirne Ziraat Odasý
Baþkaný Cengiz Yorulmaz ve
Kýrklareli Ziraat Odasý Baþkaný
Necmi Koyuncu katýldý.
Genel Müdürümüz Trakya

Birliðimiz Fahri Danýþma Kurulu
Üyesi Durgut Ersoy, Tarýmsal girdi
ve ürün fiyatlarýnýn ayný oranda
artýþ göstermediðinden yakýndý ve
Birliðimizin yemde üreticiye
büyük destek saðladýðýný söyledi.
Muratlý Kooperatifimizin
Baþkaný Mustafa Korkmaz,
Devletin ayçiçeði üretimine sahip
çýkmasý gerektiðini kaydederken,
"ayçiçeði sit alanlarý gibi
korunmasý gereken bir bitki"
dedi.
Polatlý Kooperatifimizin
baþkaný Sabri Daldal, Birliðimiz
sayesinde "Entegre

Bölgesinin 2 milyon 476 bin hektar
araziye sahip olduðunu, sözkonusu
arazinin yaklaþýk % 60'ýnýn tarým
arazisi niteliðinde bulunduðunu
belirterek, 207 bin ailenin %
43'ünün 50 dekar ve altýnda araziye
sahip olduðunu dile getirdi.
Tekirdað Ziraat Odasý Baþkaný
Þerif Baykurt Trakya çiftçisinin
bilinçli ve geliþmelere açýk bir
yapýya sahip olduðunu anlattý.
Kýrklareli Ziraat Odasý
Baþkaný Necmi Koyuncu Trakya
çiftçisinin örgütlenme konusundaki
en güzel örneðinin Trakya Birlik
olduðunu anlatarak, canlý yayýnýn
gerçekleþtirildiði Entegre
Tesislerimizin Türkiye'ye cevap
verdiðini söyledi.
Edirne Ziraat Odasý Baþkaný
Cengiz Yorulmaz, Trakya Birlik
olmasaydý geçtiðimiz yýl ayçiçeði
fiyatýnýn çok daha düþük
seviyelerde olacaðýný hatýrlatarak,
Yönetim Kurulunun mevcut
þartlara göre iyi bir fiyat
belirlediðini, daha sonra verilen
farkla çiftçinin maðdur olmasýnýn
önlendiðini ifade etti.
Toplantýda, alternatif ürünler,
hayvanc ýlýk, çevre kirlili ði, su
kaynaklarý gibi konulardaki
sorunlar da ele alýndý.
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1. Tarým Arenasýna katýldýk
Stratejik Teknik Ekonomik
Araþtýrmalar Merkezi tarafýndan
düzenlenen 1. Tarým Arenasý'na
Birliðimiz adýna Yönetim Kurulu
Baþkaný Ali Engin Katýldý.
7-8 Nisan 2005 tarihlerinde
Ýzmir'de düzenlenen konferans
AB'ye uyum çerçevesinde gýda
güvenliði, Ýhracat-finansman
hayvancýlýk ve su ürünleri konu
baþlýklarýndan oluþtu.
Konferans programýnýn ikinci
gününde açýlýþ konuþmasýný
yapan Birliðimizin Yönetim
Kurulu Baþkaný Ali Engin,
“Tarýmý bizzat yapan bir çiftçi
ve Ülkemizin önde gelen bir
kuruluþu olan Trakya Birlik'in
Baþkaný sýfatýyla AB sürecinde
çiftçilerden çok þey istenmesine
raðmen bunun ne ile ve nasýl
gerçekleþtirileceðinin resmi
olarak hala belirtilmediðine”
dikkat çekti.
Bugün Dünya'da en ileri refah
düzeyine sahip ülkelerin baþýnda
AB üyesi ülkelerin geldiðini
anlatan Engin, söz konusu
refahta esas etkenin bu ülkelerin
tarým politikalarýný düzenli ve
sistematik olarak
uygulamalarýndan
kaynaklandýðýný vurguladý.
Avrupa Birliði üyesi
ülkelerdeki iþgücünün tarýma
oranla nüfusun % 7-8'ini
oluþturduðunu anlatan Engin,
Ülkemizdeki tarým iþletmelerinin
% 95'inin küçük iþletme
olduðunu ve 9 milyon kiþinin
tarýmda çalýþtýðýný söyledi.
Ülkemizde bulunan 17 Tarým
Satýþ Kooperatifi Birliðinin 740
bin ortaðýnca üretilen pamuk,
üzüm, kayýsý, incir, zeytin ve
zeytinyaðý, fýndýk ve fýstýk,
gülyaðý, yaðlý tohumlar, kýrmýzý
biber ve baklagiller, tiftik ve
yapaðý gibi çeþitli tarým
ürünlerinin Kooperatifleri kanalý
i l e a l ý m y a p a r a k

deðerlendirdiklerini belirten
Engin, Birliðimizin çalýþmalarý
ile ilgili þöyle konuþtu:
“2003-2004 Ýþyýlýnda
Birliðimiz, ülkemizin yýllýk
ayçiçeði rekoltesinin % 70'ini
bu ürünü üreten ortaklarý
eliyle ciddi bir finansman
kaynaðýna ihtiyaç duymadan
mübayaa etmiþtir.
Mübayaa ettiðimiz
ürünleri iþletmelerimizde ISO
9002 belgeli kalite standardý ile

Gýda güvenliðinin
ko nu þu ld uð u bu to pl an tý da
hizmet amaçlý olarak kurulan tüm
Tarým Satýþ Kooperatifi ve
Birliklerinin ortak mahsullerini
mübayaa ederek mamul hale
getirip bu suretle hem ortaklarýn
daha yüksek kazanç saðladýðýný
hem da toplumsal görevi yerine
getirdiðini anlatan Baþkan Engin,
þöyle konuþtu:
" Ülkemiz yaðlýk ayçiçeði
tüketim ihtiyacý 1 milyon 300

Merkezi Bursa'da bulunan Kozabirlik Koza Tarým Satýþ
Kooperatifleri Birliði'nin üst yönetimi Birliðimizi ziyaret etti.
20 Nisan 2005 günü Kozabirlik Genel Müdürü Ayhan
Karagözoðlu, Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ulaþan, Baþkan
Vekili Adem Yýlmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özmen ve
Denetim Kurulu Üyesi Durmuþ Yýlmaz 'dan oluþan Kozabirlik
üst yönetimi Genel Müdürümüz Cemalettin Uslu ve Yönetim
Kurulumuz Baþkaný Ali Engin ile bir süre görüþtü.

8.8 Milyon YTL Mazot Kredisi daðýtýldý
mamul haline getirerek ulusal
pazara sunmaktayýz.”
“Ülkemizde son zamanda
her þeyin sahtesinin ortaya
çýkarýldýðý (sahte bal, sahte yað,
sahte içki vs.) ve ülke gýda
güvenliðini tehdit ettiði
ortamda 17 Birliðin 740 bin
üretici ortaðý marifeti ile
mamul haline getirdiði tüm
temel gýda maddelerinin gýda
güvenliði zinciri içinde ve son
derece doðal, güvenli bir
þ e k il d e ür e ti l e re k p az a r a
sunulduðunu” bildiren Engin,
“Bu yönü ile Birlikler Türk
tarým ekonomisinin en önde
gelen kuruluþlarýdýr” dedi.

bin ton ancak, üretimi bunun
yarýsý olan 600-650 bin tondur.
Bu nedenle her yýl yapýlan
ithalat sebebiyle 1 milyon dolar
cývarýnda döviz dýþarý
gitmektedir.
Her geçen sene üretimin
azalmasý sebebiyle bu rakam
büyümekte ve bitkisel yað
kon usu nda Ülkem izi n dýþa
b a ð ý m l ý l ý ð ý a r t m a k t a d ý r.
Bunun önüne geçilmesi ancak
ayçiçeði üreticisine daha
yüksek gelir saðlayarak
üretimin artmasý ile mümkün
ol ac ak tý r. Bu nu n iç in de
ön ce li kl e 'p ri m de st eð i' ne
ihtiyaç vardýr”

E-Dönüþüm'de yeni bir aþama

Kooperatif ortaklarýmýzýn
iþlemlerini internet üzerinden
yapm alar ýný hede fley en EDönüþüm Projesinde yeni bir
aþama daha gerçekleþti.
Proje kapsamýnda mevcut
pro gra mla rým ýzý n iþ ley iþi
deðiþtirilmeden, üzerine ilave
programlar eklenerek, web
ortamýna taþýnmasý ve Trakya
Birlik Portalý oluþturulmasý
çalýþmalarý 11 Nisan 2004
tarihinde tamamlandý.
Portalýn uygulama alaný
T ra k ya B ir l ik P or t al ý
sayesinde Birlik merkezinden
Birliðimizin satýþ, stok, banka,
tahsilat ödeme bilgileri,
Kooperatiflerimizin kredi,

Kozabirlik yöneticileri
konuðumuzdu

mübayaa, borç, stok, banka,
ka sa bi lg il er i, is te ni ld ið i
takdirde ortak seviyesine kadar
hes ap dur umu , per son eli n
özlük, kadro, kýdem bilgileri
anlýk olarak izlenebilecek.
Ýnternet Kooperatifçiliði
Uygulamasý sayesinde
ortaklarýmýz Trakya Birlik
Portalý üzerinden ürün karþýlýðý
alacaklarýný, kullandýklarý
kredi ve faiz tutarlarýný
izleyebilecekler. Alacaklarýný
istedikleri bankaya havale
ederek kredi talebinde
bulunabilecekler. Ortaðý
bulunduðu Kooperatife ürün
sipariþi verebilecekler.
Eðitim programý yapýldý

Kooperatiflerimiz de
portalý kullanarak
seksiyonlarýmýzýn yaptýðý
iþleri takip edebilecekleei gibi
Birlik ürünleri, market malý,
gübre, zirai ilaç vb. taleplerini
de bildirebilecekler. Sipariþ
durumlarýný izleyebilecekler.
Ortaklarýmýzdan gelen kredi ve
ürün taleplerini izleyip,
deðerlendirebilecekler.
Sistemin uygulamasýnýn
personelimize öðretilmesi
amacýyla Birliðimize baðlý
Kooperatiflerimizin
muhasebecilerinin bir gün
süreli eðitim çalýþmasý 4'er
kiþilik gruplarla
gerçekleþtirildi.

Ortaklarýmýzýn 2005 yýlý yaðlýk ayçiçeði ekim döneminde tarla
hazýrlýklarýna mali yönden katký saðlamak ve yaðlýk ayçiçeði ekimini
teþvik etmek amacýyla Mazot Kredisi adý altýnda ayný Ýþyýlýnda ikinci kez
nakdi kredi daðýtýmý yapýldý.
Sözkonusu krediden toplam 15 bin 482 ortaðýmýz faydalanýrken,
daðýtýlan kredi toplamý ise 8 milyon 859 bin YTL. olarak gerçekleþti.
Birliðimiz Yönetim Kurulunca 2004/2005 iþyýlýnda ortaðý bulunduðu
Kooperatife ayçiçeði ürünü teslim eden ve vadesi geçmiþ borcu
bulunmayan ortaklarýmýza daðýtýlmasý kararlaþtýrýlan Mazot Kredisinin
limitleri;
0-1 ton ürün teslim eden ortaklara
100 YTL.
1-3 ton ürün teslim eden ortaklara
200 YTL.
3-5 ton ürün teslim eden ortaklara
400 YTL.
5-10 ton ürün teslim eden ortaklara
500 YTL.
10 ton üzeri ürün teslim eden ortaklara 750 YTL. olarak belirlendi.
Faiz oraný %23
14 Nisan 2005 tarihinde baþlayan Mazot Kredisinin daðýtýmý 29
Nisan 2005 cuma günü mesai bitiminde sona erdi.
Mazot Kredisinin 31.10.2005 vadeli faiz oraný %23 olarak belirlendi.
Durumlarý uygun olduðu halde daha önce kullandýrýlmýþ olan nakdi
Destekleme Kredisini kullanmayan ortaklarýmýza da talepleri halinde
yaðlýk ayçiçeði ürün teslimat miktarýna göre belirlenmiþ olan ve daha
önce kullanmadýklarý Destekleme Kredisi limitlerinin de yeni
kullandýrýlacak olan nakdi Mazot Kredisi limitleri ile birlikte
kullandýrýldý.
33 bin ortak faydalandý
Ortaklarýmýzýn nakdi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla Ocak
ayýnda Destekleme Kredisi kapsamýnda 17 bin 569 ortaðýmýza toplam 8
milyon 542 bin YTL. nakit olarak daðýtýlmýþtý.
Mazot Kredisi ile birlikte ortaklarýmýza 2004/2005 Ýþyýlýnda daðýtýlan
nakdi kredi toplamý 17 milyon 401 bin YTL'ye ulaþýrken, nakdi
kredilerden faydalanan ortak sayýmýz ise 33 bin 51 kiþi oldu.

Challence satýþlarý baþladý
Ortaklarýmýzýn talepleri
üzerinde olan Challenge-600
markalý ayçiçeði yabancý ot
ilacýnýn satýþlarýna
Kooperatiflerimizde
baþlandý.
Challenge-600 çeþidi ilaç
30 gün vadeli ve kredili
olarak 1 litrelik ambalajda 39
YTL/Adet, 5 litrelik

TRAKYA
YAÐLI TOHUMLAR
TARIM SATIÞ
KOOPERATÝFLERÝ
BÝRLÝÐÝ
Adýna

Sahibi :Cemalettin USLU
Genel Müdür

AYLIK BÖLGESEL SÜRELÝ YAYIN

ambalajda ise 190 YTL/Adet
fiyatla satýlacak.
KDV Dahil olarak
belirlenen satýþ fiyatlarýnda
P e þi n (n a ki t ) ö d em e
yapýlmasý durumunda % 2
oranýnda iskonto
uygulanacak. 30 gün vadeli
satýþlarda kredi kartý ile
ödeme yapýlabilecek.
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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Yöneticilerimiz ziyaretlerini sürdürüyor
B i r l i ð i m i z
yöneticilerinin sorunlarý
yerinde tespit ve çözüm
amacý ile baðlý
Kooperatiflerimizi

yaptýðý ziyaret esnasýnda
Birliðimiz Yönetim Kurulu
t o p l a n t ý s ý d a
gerçekleþtirildi. Toplantýnýn
ardýndan, Yönetim ve

ziyaretleri Nisan ayýnda da
devam etti.
B i r l i ð i m i z
Yöneticilerinin 285 Sayýlý
Keþan Kooperatifimize

Denetim Kuru lu üyelerinin
katýlýmý ile bir de basýn
toplantýsý yapýldý.
Ba sý n to pl an tý sý nd a,
Genel Müdürümüz

Cemalettin Uslu tarafýndan
bu yýl ikinci kez
kullandýrýlan nakdi kredi
olan Destekleme Kredisi ile
ayçiçeði hasat dönemi
sonunda bedeli tahsil
edilecek fenni yem
kampanyasý uygulamalarý
hakkýnda verdiði bilgiler
Keþanlý basýn mensuplarý
kanalý ile kamuoyuna
aktarýldý.
Genel Müdürümüz,
Birliðimizin halen devam
eden yatýrýmlarý ve diðer
konularla ilgili ayrýntýlý
bilgiler de verdi.
Birliðimiz yöneticileri
ayný gün 222 Sayýlý Ýpsala
ve 851 Sayýlý Enez
Kooperatiflerimize de
ziyaretlerde bulundu.
Yöneticilerimizin Nisan
ayý programýnýn son etabýný
700 Sayýlý Ezine ile 913
Sayýlý Kumkale ziyaretleri
oluþturdu.

Ayçiçeði 2005'te de
destekleme kapsamýnda
2005 yýlý ürünü yaðlýk ayçiçeði için
destekleme primi ödenecek.
2005 yýlý ürünü yaðlýk ayçiçeði ile birlikte
kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mýsýr,
zeytinyaðý ve gerektiðinde sofralýk zeytin için de
destekleme primi ödenecek.
Resmi Gazetede yayýnlanan Bakanlar Kurulu
Kararýna göre, üreticelere verilecek prim
miktarý, son baþvuru tarihi ve ödeme þekli
Tarýmda Yeniden Yapýlandýrma ve Destekleme
Kurulu'nca karar altýna alýnarak belirlenecek.
Kurulun kararýnýn uygulanmasýna iliþkin iþ ve
iþlemler, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan
çýkarýlacak genelge ile belirlenecek.
Destekleme primi ödemelerine iliþkin
finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden
tahsis edilerek karþýlanacak ve ödemeler Ziraat
Bankasý kanalýyla yapýlacak.

Yemde ayçiçeði harmaný
sonunda ödemeli kampanya

Birliðimiz karma yem fabrikalarýnda üretilen ve
Kooperatiflerimiz kanalý ile üreticilere satýþý yapýlan
fenni yemlerde yeni bir kampanya düzenlendi.
Eski kooperatif müdürlerimizden Ýdris Bülbül
Mevcut satýþ þartlarýna ek olarak düzenlenen
geçirdiði ani bir rahatsýzlýk sonunda 60 yaþýnda
kampanya
çerçevesinde; satýþý yapýlacak fenni yem
hayatýný kaybetti.
1 9 7 0 y ý l ý n d a 2 8 3 S a y ý l ý S u s u r l u k bedeli yaðlýk ayçiçeði mübayaa döneminde en geç
Kooperatifimizde göreve baþlayan Bülbül 1978 30.09.2005 tarihinde tahsil edilecek.
yýlýnda muhasebeci 1979 yýlýnda Müdür Vekili oldu.
Kampanya fiyatlarý
705 Sayýlý Balýkesir, 283 Sayýlý Susurluk ve 802
Ortaklarýmýz ile birlikte ortak olmayan
Sayýlý Gönen Kooperatiflerinde Müdürlük görevinde
üreticilerimizin
de yararlanacaðý kampanyada 18
bulunan Bülbül 1993 yýlýnda emekli oldu.
Ýdris Bülbül'ün cenazesi 11 Nisan 2004 günü proteinli pelet-toz sýðýr süt yemi ve toz- pelet besi
yemi 17,49 YTL/Çuval, 20 proteinli sýðýr süt yemi
Susurluk'un Yahya Köyü'nde topraða verildi.
19.,88 YTL/Çuval, kuzu büyütme yemi 19
YTL/Çuval, fiyatla satýlacak olup satýþ fiyatlarýna
KDV dahildir.

Ýdris Bülbül'ü kaybettik

Ürünlerimiz Ýpek Yolu'nda
Entegre Tesislerimiz ile
Karacabey Yað
Fabrikalarýmýzda üretilen
ürünlerimiz bu kez tarihi Ýpek
Yolu'nda görücüye çýktý.
Biryað, Birma ve Bima
markalý rafine yað ve margarin
çeþitlerinden oluþan
ürünlerimizin Ýpek Yolu'ndaki
seyahati 24 Nisan'da Ankara'da
baþlarken, seyahat 31 Mayýs'ta
Kazakistan'da tamamlanacak.
Seyahat parkuru
Dünyada ilk kez uygulanan
tren fuarýnda özel dizayn
edilmiþ 18 konteynýrda yeralan
ürünlerimizin de bulunduðu
Türk Ýhraç Mallarýnýn yolculuðunda ilk durak Ýran'daki Tebriz, baþkent Tahran ve Meþhed
olacak.
Daha sonra Türkmenistan'ýn Aþkabat, Tacikistan'ýn Duþanbe, Özbekistan'ýn Taþkent
Kýrgýzistan'ýn Biþkek'teki
molalarda ziyaretçiler trendeki
ürünlerimizi görme fýrsatýný
bulacaklar. Seyahatte son durak
Kazakistan olurken, buradaki
Almatý ve Astana þehirlerinde
Türk Ýhraç ürünleri Kazakistan
tüketicilerine tanýtýlacak.

Amonyum sülfat
satýþlarý baþladý
Ortaklarýmýzýn ihtiyacý bulunan amonyum sülfat
çeþidi (%21 N.) gübre bayilik þartlarýnda temin
edilerek, sevkiyatlara baþlandý.
Amonyum sülfat çeþidi (%21 N.) çeþidi gübrenin
50 Kg.'lýk torbasý peþin, 30 gün vadeli ve kredi kartý
ile ödemelerde 14 YTL/Adet fiyatla satýlacak.
60 gün vadeli olarak 14.28 TL/Adet fiyatý
uygulanýrken, 90 gün vadeli satýþlarda ise 14.56
YTL/Adet fiyatý geçerli olacak.
Gübrede uzun vadeli satýþlar bitti
Birliðimizce bayilik esaslarý dahilinde satýþý
yapýlan gübrede uzun vadeli satýþ uygulamasý sona
erdi.
Üre, CNA % 26 N Pril, A.Nitrat % 33N, DAP
(18.46.0) 20.20.0 ve 15.15.15 ile Çinkolu 20.20.0 ve
15.15 cinsi gübrelerin uzun vadeli (kredili satýþlarý)
30 Nisan 2005 tarihinde sona erdi.
1 Mayýs 2005 tarihinden itibaren ise mevcut satýþ
fiyatlarý ve esaslarý dahilinde peþin (nakit ve) kýsa
vadeli 30,60 ve 90 gün vadeli satýþlara devam
ediliyor.
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Bulgaristan'ýn Tekirdað
fahri konsolosluðu açýldý
Fatma Özcan'a ödül

Genel Müdürümüz Cemalettin
Uslu'nun Bulgaristan Cumhuriyeti
Fahri Konsolosluðu görevine
atanmasýnýn ardýndan, Tekirdað'daki
Fahri Konsolosluk binasý törenle
hizmete girdi.
14 Nisan 2005 günü düzenlenen
açýlýþ töreninde ilk konuþmayý yapan
Bulgaristan Dýþiþleri Bakanlýðý
Genel Sekreteri Yaþar Ali Ahmet, iki
ülke arasýndaki dostluk
çerçevesi nde Genel Müdürümüz
Cemalettin Uslu'nun Fahri
Konsolosluða atanmasýnýn olumlu
bir karar olduðunu söyledi.

Bulgaristan Cumhuriyeti
Türkiye Büyükelçisi Stoyan Stalev
AB 'y e g ir me k ü ze re ol an
Bulgaristan'ýn bu süreçte Türkiye ile
olan dostluk iliþkilerinin daha iyi
boyutlara ulaþacaðýný belirterek,
Uslu'nun görevinde iki ülke arasýnda
iyi bir dostluk köprüsü
oluþturacaðýna inandýðýný
kaydederken, Türkiye'nin bir an
önce AB'ye girmesini
arzuladýklarýný anlattý.
Tekirdað Valisi Ahmet Özyurt,
Bulgaristan Fahri Konsolosluðu'nun
ille rind e açýl masý nýn güze l bir

geliþim olduðunu söyledi.
Genel Müdürümüz Cemalettin
Usl u, F ahr i Ko nso los luð un
Tekirdað ile birlikte Kýrklareli ve
Ça na kk al e il le ri ne de hizmet
vereceðini vurguladý.
Törene Birliðimiz Yönetim ve
Denetim Kurulu üyeleri, Tekirdað
Mil let vek ili Ahme t Ka mbu r,
Belediye Baþkaný Ahmet Aygün,
Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne
Baþkonsolosu Georgi Dimov çeþitli
ilçe ve belde belediye baþkanlarý,
oda ve bo rsa baþk anlarý, daire
müdürleri ile vatandaþlar katýldý.

Trakya Birlik Spor
Kulübümüzün Türkiye
Þampiyonu milli güreþçisi Fatma
Özcan baþarýlarý nedeniyle
Birliðimizce ödüllendirildi.
Fatm a Özc an'a 500 YT L
tutarýndaki para ödülü Yönetim
Kurulumuzun huzurunda, Genel
Müdürümüz Cemalettin Uslu
tarafýndan verildi.

67 kiloda güreþen Özcan,
Þubat ayýnda büyükler, Mart
ayýnda gençler kategorilerinde
Tü rk iy e Þ am pi yo nl uð un u
kazanmýþ, yine Þubat ayýnda
yapýlan Uluslararasý Yaþar Doðu
Tur nuv asý nda bir inc i ola rak
Ülkemize bayanlar kategorisinde
iki altýn madalyadan birini
kazandýrmýþtý.

Doðan Seyfi'de iyi baþladýk

Trakya Birlik Spor
Denizlispor’da oynarken bir trafik
kazasý sonucunda yaþamýný yitiren
Edirne’li merhum futbolcu Doðan
Seyfi adýna 4. kez düzenlenen halý saha
futbol turnuvasýnda mücadele eden
takýmlarýmýz iyi bir baþlangýç yaptý.
Edirne ASKF tarafýndan
düzenlenen turnuvada mücadele eden
takýmlarýmýzdan Trakya Birlik ilk
maçýnda Küçükpazar'ý 7-0 yenerken,
ikinci maçýnda Lotus karþýsýnda 3-2'lik
skorla galip geldi.

Trakya Birlik Baþak Sigorta ise ilk
karþýlaþmada Gençlikspor engelini 3-0
gibi net bir skorla aþarken, ikinci
karþýlaþmada grubun güçlü
takýmlarýndan Final Pastanesi ile 2-2
berabere kaldý.
Ýlk iki maçýnda avantajlý sonuçlar
elde eden takýmlarýmýz final grubu
kapýsýný aralamayý baþardý.
8 grupta toplam 31 takýmýn
mücadelesi sonunda gruplarýnda ilk iki
sýrayý alacak olan takýmlar daha sonra
eleme usulüne göre karþýlaþacaklar.

Trakya Birlik Baþak Sigorta

Masatenisçilerimiz Türkiye Þampiyonasý vizesini aldý
Trakya Birlik Spor Külübümüzün masa tenisi takýmý Türkiye Þampiyonasýna
katýlmaya hak kazandý.
Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðü tarafýndan
Edirne'deki kurum ve
kuruluþlar arasýnda
düzenlenen masa tenisi
turnuvasýnda mücadele
eden masa tenisçilerimiz 10
takým arasýnda ilk üç sýraya
girdi.
Lig usulü ile
gerçekleþtirilen turnuvada
3. sýrayý alan masa tenisi
takýmýmýz bu baþarýsý ile 15
Mayýs'ta Bolu'da yapýlacak
olan Türkiye
Þampiyonasýna katýlmaya
hak kazandý.

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

