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Kooperatifçilik hizmetlerimiz hýzlandý
HÝZMETLERÝMÝZ
YOÐUNLAÞIYOR
Birliðimizce ortaklarýmýza
yönelik olarak gerçekleþtirilen
kooperatifçilik hizmetlerinde yoðun
bir ayý geride býraktýk.
Gübre ile baþlayan ayçiçeði ve
mýsýr tohumu ile devam eden
tarýmsal girdilerin temini
konusundaki çalýþmalarýmýz zirai
ilaç ve yaprak gübresi ile
tamamlanmýþ olup, iþyýlýnýn
baþlangýcýndan þubat ayý sonuna
kadar ortaklarýmýza yönelik
gerçekleþtirilen ayni ve nakdi
kredilerin toplamý 53 milyon YTL.'ye
ulaþmýþtýr.
Piyasada geçerli cari faizler
doðrultusunda; Birliðimizce
uygulanan faiz oranlarýnda 4-6
puan indirime gidilerek, bütün
satýþlarda tek faiz oranýnýn
uygulanmaya baþlanmasý ve gübre
satýþ fiyatlarýnda indirime gidilmesi
bu ay ortaklarýmýza yönelik
sevindirici geliþmeler arasýnda
yeralmaktadýr.
TBMM'de lisanslý depoculuk
kanununun kabul edilmesiyle
birlikte yeni bir dönem baþlarken,
Birliðimizde varolan altyapýnýn
geliþtirilerek lisanslý depoculuk
kanununda öngürülen þartlara
uyumlu bir yapýnýn oluþturulmasý
konusundaki çalýþmalara
baþlanmýþtýr.
Bi r l i ð i m i z v e
kooperatiflerimiz arasýndaki
diyaloglarýn kesintisiz olarak devamý
için Yönetim Kurulumuzun
Kooperatiflerimizi ziyaretleri bu ay
aralýksýz olarak devam etmiþtir.
Yeni sayýmýzda buluþuncaya
kadar hepinize saðlýklý ve bereketli
günler dilerim.

B i r l i ð i m i z c e
ortaklarýmýza yönelik
olarak sürdürülen
Kooperatifçilik
hizmetlerinde ayni ve nakdi
krediler toplamý 53 milyon
YTL.'ye ulaþtý.
Þubat ayý sonu itibarý ile
48 Kooperatifimiz
tarafýndan kimyevi gübrede
toplam satýþ miktarý 49 bin
944 tonu aþarken, toplam
229 bin 510 Kg. ayçiçeði
tohumluðu satýþý yapýld ý.
.Yine ayný dönemde mýsýr
tohumundaki toplam satýþ
miktarý 223 torba olarak
gerçekleþti Zirai ilaç,
ayçiçeði ve buðday ilaçlarý
ile yaprak gübresi
satýþlarýna da baþlandý.
28 Þubat tarihi itibarý ile
28 bin 347 ton üre, 10 bin
709 ton Amonyum nitrat (%
26) 3 bin 204 ton Amonyum
nitrat (% 33), 4 bin 512 ton
20.20.0,
2 bin 78 ton
15 .1 5. 15 , B in 87 to n
18.46.0. DAP, 6 bin 700

Kg. da A.sülfat (% 21 N.)
çeþidi gübre satýþý yapýldý.
8.4 milyon YTL nakdi
kredi
1 Aðustos'ta baþlayan
2004/2005 Ýþyýlýnda
ortaklarýmýza daðýtýlan 53
milyon YTL tutarýndaki
kredilerin büyük bir
bölümünü tarýmsal
girdilerden meydana gelen
ayni krediler oluþturdu.
10 Ocak'ta baþlayan ve
31 Ocak 200 5 tarihind e
tamamlanan nakdi kredi
olan Destekleme
kredisinden toplam 17 bin
5 1 5 o r t a ð ý m ý z
fa yd al an ýr ke n, da ðý tý la n
kredi toplamý 8 milyon 471
bin YTL. olarak gerçekleþti.
Yaprak gübresi fiyatlarý
A S To h u m c u l u k
firmasýndan temin edilen
Süper Blossom 20,50
YTL/Lt. fiyatý ile Boymad
Çinko ise 16,30 YTL/Lt.
fiyatý ile 1 litrelik ambalajlar
halinde ortaklarýmýza satýþý

yapý lýrk en,
%18 K DV
Dahil olan satýþ fiyatlarý
peþin ve 30 gün vadeli ve
kredili olan satýþlar için
geçerli bulunuyor.
PGS Aktif A.Þ.'den yine
ko ns in ye ol ar ak te mi n
edil en 1 litr e amba lajl ý
Biamin Plus markalý yaprak
gübresi 9,50 YTL/Lt. fiyat
üze rin den ort akl arý mýz ýn
ihtiyacýna sunulacak. % 18
KDV'nin dahil olduðu bu
satýþ fiyatý peþin ve 30 gün
vadeli satýþlar için
uygulanacak.
Ýlaç fiyatlarý
Trufralin ve 2.4 D-Amin
te rk ip li zi ra i il aç la rd a
Kooperatiflerimizce
ortaklarýmýza uygulanacak
satýþ fiyatlarý da belli oldu.
Hammer 10 WP 150 Gr.
ambalajlý olarak 4,5
YTL/Adet, Shiofsan 28 EC
1 litre ambalajlý olarak 15
YTL/adet, 1 Litre ambalajlý
Av e r a g e 2 8 E C 1 3
YTL/Adet, 1 Litre ambalajlý

Oroban 10 SL. 45
YTL/Adet, 1 Litrelik Düett
48 YTL/Adet, 500 Gr.
ambalajlý Celio 46
YTL/Adet, 1 litre ambalajlý
Armure 88 YTL/Adet, 1
Litre ambalajlý Ýlloxan 18
YTL/Adet, 500 cc ambalajlý
Puma Süper 24 YTL/Adet, 1
litre ambalajlý 47
YTL/Adet, Flamenco 1 litre
ambalajlý olarak 53
Y T L / A d e t , 6 0 0 G r.
ambalajlý Folicur WP 28
YTL/Adet fiyatla
ortaklarýmýza satýlacak.
1 Lt. lik Fer-Tref 6.50
YTL/Adet, 5 Lt. lik 30
YTL/Adet, 1 Lt. lik Triferan
6.50 YTL/Adet, 5 Lt. lik 30
YTL/Adet 1 Lt. lik FerAmin 4 YTL/Adet, 5 Lt. lik
18 YTL/Adet, 5 Lt. lik KorAmin 18 YTL/Adet, 100 gr.
lik H armo ny Ek stra 39
YTL/Adet 1 Lt. lik Intervix
60 YTL/Adet fiyatla
ortaklarýmýzýn ihtiyacýna
sunulacak.

Yöneticilerimizin Kooperatif ziyaretleri devam ediyor
Kooperatiflerimizin
yönetim ve denetim kurulu
üyeleri ile kooperatif
bölgesinde bulunan köy
muhtarlarý, ortaklarýmýz da
katýlabiliyor.
Z i y a r e t l e r d e
kooperatiflerimizin

sorunlarý ile ihtiyaçlarý ele
alýnýp görüþelerek, ,
Yönetim Kurulumuzca
sorunlara çözüm için
çalýþmalarda bulunuluyor.

Diðer fotoðraflar
2. sayfamýzda

821 Lalapaþa Koop.
Birliðimiz Yönetim ve
Denetim Kurulunun baðlý
Kooperatiflerimizi

periyodik olarak
gerçekleþtirdiði ziyaretleri
þubat ayýnda da devam etti.
Süloðlu, Lalapaþa ve
Edirne Kooperatiflerimiz
ile baþlayan Kooperatif
ziyaretleri Pehlivanköy,
Uzunköprü, Meriç ve
Havsa ile devam etti.

935 Süloðlu Koop.

Birliðimiz Yönetim
Kurulu daha sonra Çorlu,
Silivri ve Çatalca
Kooperatiflerimizi ziyaret
etti.

188 Edirne Koop.

Ziyaretlerdeki
g ö r ü þ m e l e r e

590 Pehlivanköy Koop.
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Yöneticilerimizin ziyaretleri

Faizler indirildi

Piyasalardaki cari faiz
oranlarýndaki müspet
gel iþm ele re p ara lel ola rak
Birliðimizce ortaklarýmýza
yönelik geçerli faiz oranlarý
yeniden belirlendi.
9 Þubat 2005 Çarþamba
gününden itibaren Birliðimize
baðlý 48 Kooperatifimizde
baþlatýlan uygulama ile
Birliðimiz tarafýndan
ort akl arý mýz a kul lan dýr ýla n
bütün ayni ve nakdi kredilerde

272 Uzunköprü Koop.

faiz oranlarý % 23'e indirildi.
Faizlerde 4-7 puan indirim
Yeni uyg ulamaya göre,
Birlik mamulü fenni yem,
pe le t k üs pe , r af in e y að ,
margarin ve market mallarý ile
birl ikte çeþit li firm alar dan
temin edilen kimyevi gübre,
yaprak gübresi, tohumluk,
zirai ilaç ve nakdi kredilerinin
tamamýnda tek bir faiz oraný
geçerli bulunuyor.
Daha önce Birlik mamulü

Kooperatiflerimiz toplandý
8 Þ ub at 20 05 ta ri hi nd e
ya pý lm as ý p la nl an an , a nc ak
Edirne ve çevresindeki kötü hava
koþullarý nedeniyle 15 Þubat
20 05 gü nü ne er te le ne n i lk
topl antý ya Baba eski , Edir ne,

yapýlan toplantýya Tekirdað,
Lüleburgaz, Hayrabolu, Malkara,
Çorlu, Muratlý, Silivri, Sakarya,
Kandýra, Çatalca, Kaynarca,
Þarköy, Saray, Ahmetbey, Polatlý
ve Çerkezköy, 22 Þubat 2005 Salý
günü yapýlan toplantýya ise
M.Kemalpaþa, Biga, Susurluk,
Karacabey, Yeniþehir, Manyas,
Ýnegöl, Kütahya, Ezine, Emirdað,
Balýkesir, Bursa, Gönen,
Bandýrma, Kumkale ve Söke
Kooperatiflerimizin Müdür veya
Müdür Vekilleri ile Birliðimiz
yetkilileri katýldý.
Toplantýlarýn Konusu
Toplantýlarda, Birliðimize
baðlý 48 Kooperatifin 2004/2005

Ýpsala, Kýrklareli, Uzunköprü,
Vi z e , G e l i b o l u , K e þ a n ,
Pýnarhisar, Pehlivanköy, Havsa,
Lalapaþa, Meriç, Kofçaz, Enez ve
Süloðlu Kooperatiflerimizin
Müdür ve Müdür Vekilleri ile
Bi rl ið im iz in Ge ne l M üd ür
Yardým cýl arý ve S eks iyo n
Müdürleri katýldý.
21 Þubat 2005 Pazartesi günü

Ýþyý lý so n dur um it ibar ý ile
satýþlarý, kar ve zarar durumlarý,
borç tahsi latlarý te k, tek ele
al ýn ýr ke n, 20 05 /2 00 6 Ýþ yý lý
kampanya hazýrlýklarý
kooperatifçilik iþlemleri gibi
kooperatiflerin faaliyet alanýna
giren konularýn Kooperatif
bazýnda deðerlendirilmesi
yapýldý.

270 Çorlu Koop.
Birliðimize baðlý 48
Kooperatifimizin Müdür ve
M ü d ü r Ve k i l l e r i G e n e l
Müdürlüðümüzde yapýlan üç ayrý
toplantýda biraraya geldi.

Lojmanlar
satýlýyor
694 Havsa Koop.

Mülkiyeti Birliðimize ait
bulunan Edirne'deki 6 adet
daire açýk arttýrma usulü ile
satýlacak.
Edirne'deki Hacýlarezaný
Mevkiinde bulunan Kutlutaþ
sitesinde bulunan ve halen
lojman olarak kullanýlan
dairelerin satýþý 8 Mart 2005
günü saat 14'de Genel
Müdürlüðümüz hizmet
binasýnda kapalý zarf açýk
arttýrma usulü ile yapýlacak.

470 Silivri Koop.

Konu ile ilgili þartname
Genel Müdürlüðümüz Ýnþaat
Emlak Müdürlüðümüzden
temin edilebilecek. Ayrýntýlý
bilgiler ise 0 284 214 55 22
no'lu santralimizin 13501351 ve 1352 dahili
numaralarýndan
alýnabilecek.
Birliðimiz Devlet Ýhale
Kanununa tabi bulunmuyor.

TRAKYA
YAÐLI TOHUMLAR
TARIM SATIÞ
KOOPERATÝFLERÝ
BÝRLÝÐÝ
Adýna

Sahibi :Cemalettin USLU
Genel Müdür

774 Çatalca Koop.

fenni yem, pelet küspe, rafine
yað, margarinde % 27, Birlik
mamulü dýþýnda kalan market
mallarý ile kimyevi gübre,
yapr ak gü bres i, to huml uk,
zirai ilaç ve nakdi kredilerde %
30 oranýnda faiz uygulamasý
yapýlýyordu.
U y g u l a m a i l e
ortaklarýmýzýn kullandýðý ayni
ve nakdi kredil erdeki faiz
oranlarýnda 4-7 puan indirim
saðlandý.

AYLIK BÖLGESEL SÜRELÝ YAYIN

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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Lisanslý Depoculuk Genel Müdürümüz CNN Türk'te konuþtu:
Kanunu yürürlükte "Lisanslý depoculuða hazýrýz”
Tarým Ürünleri Lisanslý Depoculuk Kanunu Resmi Gazete'nin
17 Þubat 2005 tarihli sayýsýnda yayýnlanarak yürürlüðe girdi.
Kanuna göre, depolanmaya uygun nitelikteki hububat,
bakliyat, pamuk, tütün, fýndýk, yaðlý tohumlar, bitkisel yaðlar,
þeker gibi standardize edilebilen temel ve iþlenmiþ tarým ürünleri
saðlýklý koþullarda muhafaza ve ticari amaçla depolanmasý
hizmetleri veren lisanslý depolarda depolanabilecek.

G

enel Müdürümüz
Cema lett in Us lu,
L i s a n s l ý
Depoculukla ilgili olarak CNN
Türk Televizyonunda
görüþlerini açýkladý.

baþladýðýný belirterek, üreticiye
getireceði faydalarý "ürünü
depoya teslim ederek,
senedini aldýktan sonra
dilediði kuruma satýþ
yapabileceðini, bu ürünle

24 Þubat 2005 Perþembe
günü CNN Türk kanalýnda
yayýnlanan ve gazeteci Meliha
Okur'un hazýrlayýp, sunduðu
Parametre programýna
Ýstanbul'dan katýlan Genel
Müdürümüz Uslu, Ankara'dan
katýlan Ziraat Mühendisleri
Odasý Genel Baþkaný Gökhan
Günaydýn ile birlikte canlý
yayýnda stüdyo konuðu oldu.
Genel Müdürümüz Uslu,
Birliðimizce Lisanslý
Depoculuðun ayçiçeði ve
hamyað için yapýlmasý
konusunda çalýþmalarýn

ilgili kredi iþlemleri
yapabileceðini, böylece
mevcut duruma göre çok
daha etkin bir pazarlama
sisteminin oluþacaðýný"
söyledi.
"Altyapýmýz var"
Birliðimize baðlý 48
Kooperatifimizde halen 100
bi n t on lu k k ap al ý d ep o
kapasitesi bulunduðunu
anlatan Genel Müdürümüz
Uslu, ilk etapta mevcut
de po la ma ka pa si te si ni n
modern anlamda rehabilite
edileceðini, iki yýl içinde de

Lisanslý depoya tevdi edilen tarým ürünleri kanun
kapsamýndaki geçerli lisansa sahip yetkili eksperler tarafýndan
analiz edilerek sýnýflandýrýlacak.
Lisanslý depo iþletmeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
tarafýndan verilecek izinle anonim þirket þeklinde
kurulacak.Þirketin sermayesi 1 Milyar YTL'den az olmamak
kaydýyla Bakanlýkça belirlenen bedel üzerinden belirlenecek.
Lisanslý depolarda saklanacak ürünler sigortalý olacak.
Ürün senedi düzenlenecek
Lisanslý depoya teslim ve kabul edilen ürünler için "ürün
senedi" düzenlenecek. Ürün senedi ile ürünün ayný cins, sýnýf ve
kalitede ürün sahibine geri verilmesi garanti edilecek. Bu teslim
satýþ deðil de emanet anlamýna gelecek. Ür ün se ne tl er in in
ticaret ve takibinin yapýlabilmesi için lisanslý depo iþletmesi ile
ticaret veya ürün borsalarý ile sözleþme yapýlacak. Sözleþmede,
ürün senetlerinin borsaya kota ettirilmesi, hareketlerinin kontrol
ve takibi, teyidi, iptali, bilgi akýþýnýn düzenli olarak saðlanmasý,
lisanslý depodaki ürünlerin gerektiðinde borsa tarafýndan
inclenmesi ve kontrolü ve diðer hususlar düzenlenecek.
Fon kurulacak
Lisanslý Depo iþleticisinin kanunda ve mudiler ile yapacaðý
öngörülen yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayý
ortaya çýkacak zararlarýn tazmini amacýyla tüzel kiþiliði bulunan
Lisanslý Depoculuk Tazmin Fonu kurulacak.
1 Nisan 2005 tarihinden itibaren cezai hükümleri uygulamaya
konulacak Kanuna, aykýrý davranýþlarda bulunanlara çeþitli hapis
ve para cezalarý öngörülüyor.

Ýslam Ülkeleri Ticaret Fuarý'na katýldýk

Ürünlerimiz bu kez
Basra körfezinde bulunan
kardeþ islam ülkelerinden
Bahreyn'de tanýtýldý.
5-9 Þubat 2005 tarihleri
arasýnda Bahreyn'de
düzenlenen 10.Ýslam
Ülkeleri Ticaret Fuarý ile 57 Þubat 2005 tarihleri
arasýnda 11.Özel Sektör
Forumu'nda Birliðimizi
Yönetim Kurulu
Baþkanýmýz Ali Engin,
Denetim Kurulu Üyemiz
Güven Eken, Genel Müdür
Ya r d ý m c ý m ý z E l m a s
Dursun ve Mamul Satýþ ve

Bayilik Organizasyon
Müdür Vekili Hakan
Çalen'den oluþan heyet
temsil etti.
Uludað Ýhracatçý
Birlikleri tarafýndan
organize edilen ve Türk
tarým ürünlerinin
tanýtýldýðý fuarda, BiryaðAyçiçek Yaðý, BiryaðMýsýr Yaðý, Biryað- Sýzma
Zeytinyaðý, Birma-Kase
Margarin ve Birma
Bitkisel Margarin
çeþitlerimiz Bahreyn'li
tüketicilere tanýtýldý.

Kanunda belirlenen þartlara
uygun depolarýn bitirileceðini,
görev yapacak personelin
eðitiminin tamamlanacaðýný
vurguladý.
Birliðimizin Türkiye'deki
ayçiçeði üretiminin % 70'ini
mübayaa ettiðini dile getiren
Genel Müdürümüz Uslu,
geçtiðimiz iþyýlýnda
ortaklarýmýzdan toplam 426
bin ayçiçeðinin 220 trilyon
bedelle peþin olarak alýndýðýný
anlattý.
“Üretici kazandýðý sürece
eker"
Program yapýmcýsý Okur'un
Türkiye'nin neden 1 milyon
dolar hamyað ithalatý yaptýðý
sorusunu cevaplandýran Genel
Müdürümüz Uslu, "Üreticinin
kazanç elde ettiði sürece yaðlý
tohum ürettiðini, aksi
takdirde ekonomik getirisi
daha yüksek ürünlere
yöneldiðini"söyledi.
Trakya Birlik olarak
ortaklarýmýza tarýmsal girdi
desteði saðlandýðýný kaydeden
Genel Müdürümüz Uslu, bu
desteðin tek baþýna yeterli
olmadýðýný belirterek, özellikle
önemli bir girdi kalemi olan
mazot desteðinin saðlanmasýný
ayrýca 135 bin TL/Kg. olarak
açýklanan ayçiçeði priminin
daha da yükseltilmesini ve
ödemelerin zamanýnda
yapýlmasýnýn büyük önem
taþýdýðýný vurguladý.

Yeni bayilerimiz görevde
Mamullerimizin yurt çapýnda pazarlanmasýnda etkin bir
görev üstlenen bayilik teþkilatýmýz, aramýza yeni katýlan
bayilerimizle daha da güçleniyor.
Gerekli iþlemleri tamamlayan ve Yönetim Kurulumuzun
Kararý ile bayilik verilen Koldaþ Gýda ve Ýhtiyaç Maddeleri
Pazarlama Þirketi Edirne, Ün-Pa Tavukçuluk Nak. Gýda ve
ihtiyaç Mad. Paz.Ýth.Ýhr. San ve Tic.Ltd. Þti Kastamonu, Mes-Pa
Mesut Pazarlama San ve Tic. Ltd.Þti. Denizli, Nazar Gýda Tur.
Paz.Ýhr.Ýth. Ltd.Þti Fethiye/Muðla'da faaliyet gösteriyor.
Yeni bayilerimizden Koldaþ Gýda Edirne merkez ve
ilçelerinde, Ün-Pa Kastamonu ve Sinop il merkezleri ile bu illere
baðlý ilçelerde, Mes-Pa Gýda Denizli merkez ve ilçelerinde
Nazar Gýda Muðla il ve ilçelerinde ürünlerimizi tüketicilere
ulaþtýracak.
Yeni bayilerimize aramýza "hoþgeldin" derken, görevlerinde
baþarýlar dileriz.

Yemde buðday harmaný
ödemeli kampanya
Birliðimiz karma yem fabrikalarýnca üretilen ve
Kooperatiflerimiz kanalý ile ortaklarýmýz ve ortak olmayan
üreticilere satýþý yapýlan fenni yemde yeni bir kampanya daha
düzenlendi.
8 Þubat'ta baþlayan ve 28 Þubat akþamý itibarý ile sona eren
satýþ kampanyasýnda önceden uygulanan satýþ esaslarýna ek
olarak, bedeli en geç 22 Temmuz 2005 tarihinde ödenmek üzere
yapýlan yem satýþlarýnda faiz uygulanmadý.
Kampanya fiyatlarý
Kýsa vadeli satýþ esaslarýna göre yapýlan satýþlarda 18 proteinli
süt yemi için 17,16 YTL/Çuval, 20 proteinli süt yemi için 19,50
YTL/Çuval, Besi yemi için 17,16 YTL/Çuval, kuzu büyütme
yemi için de 18,72 YTL/Çuval fiyatý uygulandý. Ortak ve ortak
olmayan üreticilerimize yapýlan fenni yem satýþlarýndaki fiyatlar
KDV Dahil olarak uygulandý.
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Birlikler son kez Ankara’da
biraraya gelmiþti

Birlikler Çukobirlik'te toplanýyor
Tarým Satýþ Kooperatifi
Birlikleri 5. kez Adana'da
toplanacak.
17-20 Mart 2005
tarihlerinde organizasyonu
Çukobirlik tarafýndan
ger çek leþ tir ile cek ola n 5.
Tarým Sat ýþ K oop era tif i
Birlikleri toplantýsýnda,
Birliklerin gündeminde
bulunan çeþitli konular ele
alýnarak, görüþülecek.
Toplantýnýn bitmesinden
sonra bir de "Sonuç
Bil dir ges i" y ayý nla nma sý
bekleniyor.
Birlikler arasýndaki

toplantýlar ilk kez 20-23 Mart
20 03 ta ri hl er in de Tar iþ
tarafýndan Ýzmir'de
düzenlenen toplantý ile
ba þl at ýl mý þ, 2. Bi rl ik le r
toplantýsý 29 Mayýs 1 Haziran
2003 tarihlerinde Birliðimizin
ev sahipliðinde Edirne'de
yapýlmýþtý.
Fiskobirlik tarafýndan 2327 Temmuz 2003 tarihlerinde
Giresun'da organize edilen 3.
Bir lik ler Topla ntý sýn ýn
ardýndan, en son olarak 4.
Birlikler Toplantýsý 26-27
Þubat 2004 tarihlerinde
Ankara'da yapýlmýþtý.

Fatma ve öðrencilerinden yeni baþarýlar
Trakya Birlik Spor
Kulübümüzün ilk lisanslý
bayan güreþçisi Fatma Özcan
Þubat ayýnda sporcu olarak
önce ulusal, sonra uluslararasý
baþarýya imzasýný atarken,
hocalýðýný yaptýðý minik
öðrencileri de Türkiye çapýnda
yeni dereceler kazandý..
4-6 Þubat 2005 tarihlerinde
Muðla'da yapýlan Büyükler ve
Minik Bayanlar Türkiye
Þampiyonasýna miniklerde
Fatma ÖZCAN antrenörlük yapan, büyüklerde
ise sporcu olarak mindere çýkan
Özcan, 67 kiloda yine Türkiye Þampiyonluðunu kazandý.
Büyükler kategorisinde mücadele eden Kulübümüz
sporcularýndan Burcu Örskaya 63 Kiloda Türkiye ikincisi oldu.
Miniklerin hocasý
Fatma Özcan'ýn antrenör olarak hazýrladýðý minik güreþçiler
ise ayný þampiyonada çeþitli dereceler kazandý. 32 kiloda
Yasemin Mandacý Türkiye ikincisi, 40 kiloda Özgül Çiçek Atlý,
48 kiloda Rukiye Korkmazer Türkiye üçüncüsü olurken, 30
kiloda Özge Kuzucuktur
Türkiye beþincisi olarak
Edirne'ye döndü.
15 Ýlden toplam 127
sporcunun mücadele ettiði
þampiyonanýn takým
sýralamasýnda Edirne 60 puanla
Türkiye birinciliðini alýrken,
güreþçilerimiz aldýklarý baþarýlý
derecelerle Edirne takýmýna
puan desteði saðladý. Fatma Yasemin MANDACI
Özcan ilk antrenörlük
sýnavýnda baþarý ile dönerken, bir kez daha kazandýðý Türkiye
Þampiyonluðu ile Uluslararasý Yaþar Doðu Turnuvasýnda Milli
Takýmýmýza seçildi. Gelecek vadeden güreþçilerimizden Burcu
Örskaya da ayný turnuvanýn hazýrlýk kampýna davet edildi.
33. Uluslararasý Yaþar Doðu Erkekler ve Bayanlar
Turnuvasý 19-20 Þubat 2005 tarihlerinde Samsun'da
yapýldý.Toplam 12 ülkeden 127 sporcunun mücadele ettiði
turnuvada 67 Kiloda milli mayoyu giyen Fatma Özcan, bu kez
uluslararasý bir turnuvada ülkemizin Büyük Bayanlarda
kazandýðý iki birincilikten birinin sahibi oldu. Turnuvada
mücadele eden diðer güreþçimiz Burcu Örskaya kilosunda 5.
sýrayý aldý.

Ayçiçeði primi
135 bin TL/Kg.

Atamalar yapýldý

2004 yýlý ürünü ayçiçiçeði
destekleme primi 135 bin TL/Kg.
olarak açýklandý. T a r ý m v e
Köyiþleri Bakaný Prof.Dr.Sami
Güçlü tarafýndan yapýlan
açýklamaya göre, 2003 ürünü
ayçiçeðinde 110 bin TL/Kg. olarak
uygulanan destekleme primi % 23
oranýnda arttýrýlarak, 2004 yýlý için
135 bin TL/Kg. olarak belirlendi.
2004 yýlýnda Destekleme Primi
uygulamasýnýn toplam 6 ürüne
çýkarýldýðýný kaydeden Bakan
Güçlü, 2003 ürünü pamuk için 90
bin TL/Kg. olarak uygulanan
destekleme priminin 2004 yýlýnda
190 bin TL/Kg.'ya, sertifikalý
tohum kullanan üreticiler için 228
bin TL/Kg.'ye, soyada 115 bin
TL/Kg.'dan 140 bin TL/Kg.'ya,
sertifikalý tohum kullanan üreticiler
için ise 168 bin TL./Kg.'ya,
kanolada 120 bin TL/Kg.'dan 130
bin TL./Kg.'ya, zeytin yaðýnda ise
200 bin.- TL/Kg.'dan 250 bin
TL./Kg.'ya yükseltildiðini açýkladý.
Bakan Güçlü, 2004 yýlýnda ilk
kez prim desteði ödenecek mýsýra
25 bin TL/Kg. prim verileceðini
belirterek, ödemelerin ekiliþlerin
baþladýðý tarihte yapýlabilmesi için
tedbir alýndýðýný söyledi.

Genel Müdürlüðümüz, Kooperatiflerimiz ve Ýþletmelerimizde görev yapan
imza yetkili personelin görevlerinde deðiþiklik yapýldý.
Yönetim Kurulumuzun kararýna göre; Birliðimiz iþtiraklerinden Baþak Sigorta
Acentalýðý Ltd. Þti.'de Müdür Vekili olarak görev yapan Muhlis Demirhan Genel
Müdürlüðümüz Kooperatifler Müdürlüðü görevine, Ýnsan Kaynaklarý
Müdürlüðü'nde Müdür yardýmcýsý olarak görev yapan Ýbrahim Þahin Baþak Sigorta
Acentalýðý Ltd.Þti. Müdür Vekilliði'ne, Mamul Satýþ ve Bayilik Organizasyon
Müdür Yardýmcýsý Hakan Çalen ayný seksiyonda Müdür Vekilliði'ne, Ar-Ge Müdür
Yardýmcýsý Serhat Büyükavcý Bütçe Ýþtirakler Müdür Yardýmcýlýðý'na, Müfettiþ
Rýdvan Kalkan Satýnalma Müdür Yardýmcýlýðý'na, Muhasebe Müdürlüðü Þefi
Mustafa Ardýl ayný seksiyon Müdür Yardýmcýlýðý'na, Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
teknikerlerinden Þener Ýþbilir Muhasebe Þefliði'ne, Entegre Tesisler Ar-Ge Þefliði
teknik elemanlarýndan Deniz Yýldýz Ýþletmeler Þefliði'ne atandý.
Kooperatiflerimiz ve Ýþletmelerimizdeki deðiþiklikler
284 Sayýlý Karacabey Kooperatifimizin Müdürü Mustafa Kuban 835 Sayýlý
Þarköy Kooperatifimizin Müdürlüðü'ne, 836 Sayýlý Kofçaz Kooperatifimizin
Müdürü Rahmi Þahin 837 Sayýlý Saray Kooperatifimizin Müdürlüðü'ne, 270 Sayýlý
Çorlu Kooperatifimizin Muhasebecisi Sadi Arslan 913 Sayýlý Kumkale
Kooperatifimizin Müdür Vekilliði'ne, 913 Sayýlý Kumkale Kooperatifimizin
Müdürü Tuncay Alboy Karacabey Yað Fabrikamýzýn Satýnalma Þefliði görevine,
284 Sayýlý Karacabey Kooperatifimizin Muhasebecisi Tacettin Türken ayný
Kooperatifimizin Müdür Vekilliði'ne, 296 Sayýlý Pýnarhisar Kooperatifimizin
Muhasebecisi Nevzat Özkul, 270 Sayýlý Çorlu Kooperatifimizin
Muhasebeciliði'ne, 272 Sayýlý Uzunköprü Kooperatifimizin Veznedarý Olkan
Sandýk ayný Kooperatifimizin Muhasebeciliði'ne, 307 Sayýlý Yeniþehir
Kooperatifimizin Veznedarý Necati Abit 911 Sayýlý Ahmetbey Kooperatifimizin
Veznedarlýðý'na, 911 Sayýlý Ahmetbey Kooperatifimizin Veznedarý Ýlhan Mutlu
Entegre Tesislerimiz Muhasebe Þefliði bünyesindeki Veznedarlýða, 835 Sayýlý
Þarköy Kooperatifimiz memurlarýndan Melih Marangoz 272 Sayýlý Uzunköprü
Kooperatifimizin Veznedarlýðý'na, atanýrken, Entegre Tesislerimiz Kalite Kontrol
Güvenlik Þefliði teknik elemanlarýndan Ziya Mengül Tesislerimiz bünyesindeki
Yað Depolama Þefliði, Entegre Tesislerimiz Ambar Þefliði teknik elemanlarýndan
Yunus Yýlmaz Karacabey Yað Fabrikamýz Buhar Santral Þefliði'ne þef olarak ,
Karacabey Yað Fabrikamýz Muhasebe Þefliði uzman memurlarýndan Yusuf Ýlter
Muhasebe Þefliði'ne þef olarak tayin edildi.

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

