Birliðimizce bir yýlý aþkýn bir
süreden beri tamamen kendi
imkanlarýmýzla gerçekleþtirilen
yatýrýmlarýmýzýn bir bölümü sonuç
aþamasýna gelmiþ olup,yatýrýmlarýmýz
tamamen bittiðinde Birliðimiz
ülkemizin en yüksek ayçiçeði iþleme
kapasitesine sahip olacaktýr.
Ýþletmelerimizde sürdürülen bu
yatýrýmlarla beraber kooperatifçilik
çalýþmalarýmýz da yoðun bir þekilde
devam etmektedir.
Kooperatifçilik faaliyetlerimizin,
her gün geliþmekte olan Bilgi Ýþlem
Teknolojisinin kullanýlarak devamý
amacý ile Birliðimizce Ortak
Enformasyon Sistemi uygulamasýna 1
Aðustos'tan itibaren baþlanacaktýr.
Türkiye'de ilk kez Birliðimizce
baþlatýlacak olan Ýnternet
Kooperatifçiliði uygulamasý sayesinde
ortaklarýmýz pek çok hizmeti internet
üzerinden gerçekleþtirebileceklerdir.
2005/2006 Ýþyýlýmýzýn baþlayacaðý
1 Aðustos tarihinden itibaren internet
kooperatifçiliði ile birlikte ayçiçeði
alým kampanyasý hazýrlýklarýmýz da
tamamlanmýþtýr.
Geçtiðimiz yýla göre iklim
þartlarýnýn daha iyi gerçekleþtiði
kampanyada 136 merkezde yapýlacak
olan ayçiçeði alýmlarýnda mübayaa
miktarýnýn geçtiðimiz yýlýn üzerinde
olacaðý tahmin edilmektedir.
Yeni iþyýlýnda alým kampanyasý
paralelinde baðlý kooperatiflerimizde
baþlatýlacak olan tek hesap planý
uygulamasý doðrultusunda
kooperatiflerimizin yetkili personeline
yönelik eðitim çalýþmalarý temmuz ayý
içinde tamamlanmýþtýr.
Yeni sayýmýzda buluþuncaya kadar
hepinize saðlýklý ve bereketli günler
dilerim.

Bi rl ið im iz ce En te gr e
Tesislerimiz ve Karacabey
Ya ð F a b r i k a l a r ý m ý z d a
kapasite arttýrýlmasý amacýyla
ya pý la n y at ýr ým la rý mý zý n

üretim kapasitesi, 87 bin
ton/yýl'a, 30 bin ton/yýl olan
margarin üretim kapasitesi
yý ll ýk 45 bi n t on /y ýl 'a
yükselecek.

tamamlanmasý için geri
sayým baþladý.
Takribi 13-14 milyon
YTL.(13-14 Trilyon TL)'ye
malolmasý planlanan ve
Birliðimiz özkaynaklarý ile
gerçekleþtirilecek olan

Aðustos'ta bitecek
S ö z k o n u s u
yatýrýmlarýmýzýn bir
bö lü mü nü n Að us to s ay ý
içinde tamamlanmasý
bekleniyor.
Entegre Tesislerimizde

y a t ý r ý m l a r ý n
t am am la nm as ýn da n s on ra
Birliðimizin 165 bin ton/yýl
o l an a yç i çe ð i i þ le m e
kapasitesi 270 bin ton/yýl'a,
45 bin ton/yýl olan rafine yað

tesis edilen 200 ton/gün
kapasiteli yeni rafine
ünitesinin inþaatý ile
makinalarýn montajý
iþlemleri Aðustos ayý sonuna
kadar tamamlanacak.

Enteg re Tesisler imizd e
ayçiçeði ve tahýl depolanmasý
amacýyla tesis edilen 4 adet
2'þer bin ton kapasiteli çelik
silonun montaj iþlemi
tamamlandý. Sanayi ve
Ticaret Bakanlýðýmýzca

ediyor. Bu iþ Aðustos ayý
sonuna kadar tamamlanacak.
Revizyon devam ediyor
Bu arada Entegre
Tesislerimiz ve Karacabey
Yað Fabrikalarýmýzdaki
yýllýk bakým ve onarým

uygula nmasýn a baþlan acak
Lisanslý Depoculuk þartlarýna
uygun nitelikte bulunan
silolarýn önümüzdeki
günlerde geçici kabulü
yapýlacak.
Yine ayný tesislerimiz
bünyesinde inþa edilen 1
metreküp kapasiteli soðutma
suyu kulesi ile 1 adet 400
m3/h kapasiteli vakum su
soðutma kulesinin montajý da
tamamlandý. Kuleler
önümüzdeki günlerde
devreye alýnacak.
K a r a c a b e y Ya ð
Fabrikamýzýn ayçiçeði iþleme
kapasitesini 250 ton/gün'den
300 ton/gün'e çýkaracak olan
“Yeni Ýmmersiyon Kolonu
Ýlavesi” iþi ise halen devam

çalýþmalarý da baþlatýldý.
Entegre Tesislerimizde 6
Temmuz'da, Karacabey Yað
Fa br ik am ýz da is e 7
Te m m u z ' d a b a þ l a y a n
revizyon çalýþmalarýnýn
ayçiçeði alýmlarýnýn
baþlamasýna kadar
tamamlanmasý bekleniyor.

Birliðimize baðlý 307 Sayýlý Yeniþehir Yaðlý Tohumlar
Tarým Satýþ Kooperatifimiz yeni hizmet binasýna kavuþtu.
Bursa'nýn Yeniþehir ilçesinde bulunan Kooperatifimiz
hizmet binasýnýn geçtiðimiz eylül ayýnda baþlayan inþaatý
tamamlandýktan sonra 22 Temmuz 2005 tarihinde
düzenlenen törenle hizmete girdi.
165 metrekare alan üzerinde inþa edilen yeni hizmet
binasýnda satýþ maðazasý, idari bina,lojman ve misafirhane
bulunuyor.
Yatýrýmlarý üretime yönelttik
Yeniþehir Kooperatifimizin hizmet binasýnýn açýlýþý için
düzenlenen törende konuþan Genel Müdürümüz Cemalettin
Uslu, Birlik olarak yatýrýmlarý üretim faaliyetlerine
yönelttiklerini belirtti.

Yeniþehir Kooperatifimizin son dönemde büyük bir hamle
baþlattýðýný vurgulayan Genel Müdürümüz, “Bizden yeni bir
hizmet binasý talebi olunca kýramadýk ve güzel bir bina
kazandýrdýk.” dedi.
Lisanslý depoculuk
Ülkemizdeki ayçiçeði üretiminin azaldýðýný belirterek,
ayçiçeði ve hamyað ithalatýnýn 1 milyar dolar seviyelerine
ulaþtýðýný vurgulayan Genel Müdürümüz, Lisanslý depoculuk
çalýþmasý konusunda þöyle konuþtu:
“Bu çalýþma tamamlandýktan sonra 200 bin ton
ayçiçeðini stoklayacak silolar sayesinde ürünler uzun süre

yaðýndan fire vermeden durabilecek. Üretici mahsulünü
kiralýk olarak bu depolara býrakýp, hasat döneminden
sonra daha pahalý satabilecek.”
Bu fiyatlarla ekim alaný çoðalmaz
Birliðimiz Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Engin ise
geçtiðimiz kampanya döneminde 426 bin ton ayçiçeði alýmý
gerçekleþtirildiðini belirterek, bu ürünün 250 bin tonluk
bölümünün Birliðimizce iþlendiðini geriye kalan bölümünün
ise satýldýðýný söyledi.
Engin, Ülkemizde yaðlýk ayçiçeði fiyatýnýn düþük olduðunu
kaydederek, “Bu fiyatlarla ekim alanýnýn çoðalmasýný
bekleyemeyiz.”dedi.
Kooperatif Baþkaný Bahri Kuzu ise binanýn 170 YTL.'ye
malolduðunu belirterek, inþaat masrafýnýn Birliðimizce
karþýlandýðýný söyledi.
Açýlýþ törenine Birliðimiz Yönetim ve denetim Kurulu
üyeleri ile birlikte Yeniþehir Kooperatifimiz ve çevre
Kooperatif ortaklarý katýldý.

2005/2006 Ýþyýlý ayçiçeði
alým kampanyasý ile ilgili
hazýrlýklar tamamlandý.
Að us to s a yý ný n i ki nc i
yarýsýnda baþlamasý beklenen
ayçiçeði alým kampanyasýnda,
toplam 136 merkezde ayçiçeði
alým gerçekleþtirilecek.
Ayçiçeði mübayaalarý 48'i
Kooperatif merkezi, 63 daimi
ve 25 geçici alým merkezinde
yapýlacak.
Verim artýþý bekleniyor
Bu yýl Birliðimiz faaliyet
bölgesinde 370 bin hektar
alana
ayçiçeði ekimi
yapýlýrken, ekim alanlarýndan
toplam 780 bin ton ürün elde
edilmesi bekleniyor.

Genel Müdürlüðümüz
Mu ha se be Mü dü rl üð ün ce

2005 yýlý yaz aylarýnýn
geçtiðimiz yýla oranla daha
yaðýþlý geçmesi nedeniyle
özellikle Trakya bölgesinde
dekar baþýna alýnacak ayçiçeði
ürününde artýþ olacaðý tahmin
ediliyor.
Alým kampanyasý
çerçevesinde Birliðimizce 490
bin ton ayçiçeði mübayaasý
ge rç ek le þt ir il ec eð i ta hm in
ediliyor.
Rekolte beyanlarý 15
Aðustos'ta bitiyor
Ort akl arý mýz tar afý nda n
üyesi bulunduðu kooperatife
verilmesi bir görev olarak
yüklenen Rekolte
Bey ann ame ler ind e ver ilm e

süre si 15 Aðusto s'ta sona
eriyor.
15 Mayýs 'tan bu y ana
devam eden Rekolte
Beyannamelerinin
ver ilm esi nin öne mi Tarým
Satýþ Kooperatifi
Anasözleþmesinin 16 22 ve 56.
Mad del eri nde açý k ol ara k
vurgulanýyor.
Sö zk on us u ma dd el er de
ortaklarýmýzýn ürün
teslimatlarýnda, genel kurula
katýlarak oy kullanmalarýnda,
id ar i o rg an la rd a
gö re v
almalarýnda ve ortaklýk
iþlemlerinin devam etmesinde
temel bir unsur olarak
düzenleniyor.

baðlý Kooperatiflerimizde tek
hesap planý kullanýlmasýnýn

saðlanmasý için
yetkililere yönelik
seminer düzenlendi.
Birliðimize baðlý
48 Kooperatiften
müdür, muhasebeci
veya veznedar olmak
üzere en az iki
yetkilinin katýldýðý
seminer, üç grup
halinde birer gün
süreli olarak yapýldý.
B a ð l ý
Kooperatiflerimizin
mali yapýsýnýn güçlendirilerek
kendine yeterli hale gelmesini
saðlayacak Birliðimizin
muhatabýnýn Kooperatif,
kooperatifin muhatabýnýn ise
ortak üreticinin olacaðý iþ
modeli ve metodlar
geliþtirilmesine yönelik
yeniden hazýrlanan hesap
planýnýn Kooperatiflerimize
tek hesap planý olarak
kullanýlmasýnýn saðlanmasýný
amaçlayan seminerler 21- 22
ve 25 Temmuz 2005
tarihlerinde gerçekleþtirildi.

Ortak Enformasyon Sistemi uygulamasýna giriþ yapýlabilmesi için,
Ortaklarýmýzýn Kooperatiflerimiz
aracýlýðý ile yaptýklarý baþvurularý
sonucunda, Ortaklarýmýza saðlanmýþ olan Kullanýcý Kimlik ve Þifrelerinin
www.trakyabirlik.com.tr adresindeki Ortak Hizmetleri seçeneði seçilerek
giriþ sayfasýna girilmesi gerekmektedir.Kullanýcý Adý ve Sistem Þifresi doðru
olarak girildikten sonra, "ONAY" tuþuna týklandýðýnda, Ortaðýmýz kendi
bilgileri ve Kooperatifçilik iþlemlerini yapabileceði ana menüye ulaþýlýr.
***Ana menü

Ana menü, uygulama içerisinde yapýlabilecek bütün iþlemler için
seçenekler sunar. Yapýlmasý istenen iþlem için ilgili tuþa týklayarak iþlem ile
ilgili ekrana geçilir. Ana menünün üst kýsmýnda sisteme giriþ yapan
Ortaðýmýzýn Kullanýcý Adý görüntülenir.
***Ortak bilgileri
Ana menüden Ortak Bilgileri seçeneðine týklandýðýnda Ortaðýmýz AS/400
sistemimizde kayýtlý olan kendine ait bilgilere ulaþabilir.
***Senetler
Ortaðýmýz Senetler seçeneðini kullanarak yýl içerisinde (Kampanya
Dönemi) kullanmýþ olduðu Kýsa vadeli ve Uzun Vadeli Kredilere ait
düzenlenen senetlerin tümünü görebilir. Burada tüm senetler görüle bildiði
gibi menünün üst kýsmýnda bulunan “Senetler” seçeneði kullanýlarak Kýsa
Vadeli yada Uzun Vadeli olma durumuna göre de sorgulama yapýlabilir.
***Nakdi Krediler
Ortaklarýmýz Nakdi Kredi Talebi seçeneðini kullanarak Ortaðý olduðu
Kooperatifimizden Nakdi Kredi talebinde bulunabilirler.Kredi Talebi
seçeneði týklanýnca gelen ekranýn sað üst köþesinde bulunan Yeni Kredi
seçeneði týklanýr ve doldurulmak üzere Yeni Kredi formu ekrana gelir,Burada
Ortak bilgileri otomatik olarak gelir ve sadece Kredi bilgileri kýsmýnýn
doldurulmasýna izin verilir. Kredi Talep Tutarý, Talep edilen tarih, ve 2 adet
kefil yazýlarak Kaydet seçeneði týklanarak talebin kaydedilmesi saðlanýr. Ýlgili
kooperatifimiz tarafýndan Ortaðýmýzýn kredi talebi deðerlendirilir ve
Onaylanýr yada Reddedilir. Ortaðýmýz Kooperatifimizin ilgili krediye vermiþ
olduðu cevabý yine portal üzerinden öðrenebilir.Kredi durumu takibi için
Ortaðýmýz Nakdi Kredi Talebi seçeneðini kullanarak sisteme tekrar girer ve
Nakdi Kredi Talebi menüsünün üst kýsmýnda bulunan seçenekler kýsmýndan
Kredilerin Tümünü, Onaylanan veya Reddedilen durumuna göre sorgulama
yapabilir ve talebinin durumunu takip edebilir.
***Havale Talebi
Ortaklarýmýz Havale Talebi seçeneðini kullanarak Ortaðý olduðu
Kooperatifimizden Ürün Bedeli alacaklarýnýn herhangi bir bankaya havalesini
talep edebilirler.Havale talebinde bulunmak üzere Havale Talebi ekranýnýn
sað üst köþesinde bulunan Yeni Havale seçeneði týklanýr. Gelen ekranda Ortak
Bilgileri sistemden otomatik olarak gelir. Ürün Bedeli alacaðýný gösteren
Toplam Hakediþ kýsmý Ortaðýmýzýn ürün bedeli alacaðýný gösterir.
Ortaðýmýzýn yapacaðý Havale talebi miktarý Toplam Hakediþ tutarýndan fazla
olamaz, fazla havale talep edilmesi durumunda uyarý ekraný gelir ve
ortaðýmýzý uyarýr.
Ortaðýmýz tarafýndan Havale Bilgileri kýsmýnda bulunan Havale Talep
Tutarý, Hesap No, Hesap Adý ve Banka / Þube bilgileri doðru olarak
doldurulduktan sonra Kaydet seçeneði týklanýr ve böylece Havale Talebinin
ilgili kooperatifimize ulaþmasý saðlanýr, ilgili kooperatifimiz tarafýndan
havale isteði
deðerlendirilir ve havale isteði onaylanýr yada
reddedilir.Ortaðýmýz yine Havale Talebi ekranýnýn sað üst köþesinde bulunan
Seçenekler kýsmýndan Havale Talebinin durumunu sorgulayýp talebi hakkýnda
bilgi edinebilir.
***Borç Sorgulama
Ortaklarýmýz Borç Sorgulama seçeneðini kullanarak, ortaðý olduðu
kooperatiften,Yýl içerisinde (Kampanya Dönemi) kullanmýþ olduðu
Kredileri (Uzun veya Kýsa vadeli)senet bazýnda; Kredi Adý, Ana Para ve
Faizleri ile birlikte parasal olarak izleyebilir,Geçmiþ Dönem kapanmamýþ
borcu var ise yine buradan takip edebilir.
Ortaklarýmýz Sipariþler seçeneðini kullanarak; Kooperatiflerimizden Tohum,
Zirai Ýlaç, Yem, Kimyevi Gübre, Yaprak Gübresi Vb. sipariþler
verebilirler.Sipariþ vermek için Sipariþ Modülünün sað üst kýsmýnda bulunan
yeni sipariþ seçeneði týklanýr ve gelen ekranda;Sipariþ Adý, Teslim tarihi ve
Ürün Grubu seçenekleri girilir ve Sol üst köþede Devam seçeneði týklanýr
Sipariþ verilecek ürünün karþýsýna Miktar girilir, Birim kýsmýndan da Adet
(ADT) veya Kilogram'ý (Kg) olduðu seçilir. Seçim iþlemi bitince ekranýn sol
üst köþesinde Kaydet seçeneði týklanýr ve sipariþin ilgili kooperatife ulaþmasý
saðlanýr.Sipariþin takibi (Onaylanýp/ Onaylanmadýðý) Görüntüleme
menüsünden yapýlabilir.

Birliðimize baðlý
Kooperatiflerimiz ortaklarýnýn
iþlemlerini internet üzerinden
gerçekleþtirebilecekleri
Ýnternet Kooperatifçiliði
uygulamasý 1 Aðustos 2005
tarihinden itibaren baþlýyor
Tü rk iy e' de il k k ez
Birliðimizce gerçekleþtirilecek
olan Ýnternet Kooperatifçiliði
uygulamasý ile ortaklarýmýz
ürü n kar þýl ýðý ala cak lar ýný
izleyebilecek, kullandýklarý
kredi ve faiz tutarlarý ile
sermaye bilgilerini
öðrenebilecek, alacaklarýný
istedikleri bankaya havale
talebinde bulunabilecekler,
k r e d i t a l e b i n d e

Birliðimiz karma yem
fabrikalarýnýn hammadde
ihtiyacýnýn karþýlanmasý
amacýyla ortaklarýmýzdan
mübayaa edilen hububatta
toplam alým miktarý 24 bin 345
tona ulaþtý.
Yem fabrikalarýmýzýn
ihtiyacýný karþýlamak,
üreticiye destek vermek ve
borç tahsilatlarýný
gerçekleþtirmek amacýyla 48
Kooperatifimizde baþlatýlan
hububat alýmlarýnda 31
Temmuz tarihi itibarý ile
ortaklarýmýzdan borca karþýlýk
14 bin 190 ton buðday, 9 bin
966 ton arpa, 138 ton çavdar ve
50 bin 822 ton yulaf alýmý
gerçekleþtirildi.
Hububat alýmlarýnda
buðday için 0,29 Ykr/Kg. (290
bin TL/Kg. Arpa, yulaf, çavdar
ve triticale için 0,225 Ykr/Kg.
(225 bin TL/Kg.) fiyat
uygulanýrken, alýmlarda
vadesi geçen borçlu
ortaklarýmýza öncelik
tanýnýyor.

b u l u n a b i l e c e k l e r, o r t a ð ý
bulunduðu kooperatife ürün
sipariþi verebilecekler.
Uygulama nasýl olacak?
Ortaklarýmýzýn bütün bu

bilgilere güvenli bir þekilde
ulaþabilmeleri için ilk etapta

Eski Bakan ve Anavatan Partisi Genel Baþkaný Erkan Mumcu
Trakya gezisinin ilk duraðý olan Edirne'de Birliðimizi ziyaret etti.
14 Temmuz 2005 günü Genel Müdürümüz Cemalettin
Uslu'nun makamýnda gerçekleþtirilen ziyaret sýrasýnda
Birliðimiz Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de hazýr bulundu.

Bitkisel Yað Sanayicileri
Derneði Yönetim Kurulu 27
Temmuz 2005 tarihinde
Ordu'da toplandý.
O r d u Ya ð S a n a y i i
A.Þ.'de biraraya gelen
BYSD yönetimi Rusya ve
Ukrayna'dan yapýlan
ayçiçeði ithalatýna karþý
korunma önlemi getirilmesi
için Dýþ Ticaret
Müsteþarlýðý'na yapýlan
baþvurularý da görüþtü.
Baþkanlýðýný Faruk
Sarý'nýn yaptýðý BYSD
Yönetim Kurulu'nda Genel
Müdürümüz Cemalettin
Uslu da yer alýyor.

Ýnternet Kooperatifi Kullanýcý
Kimliði ve Þifresine sahip
bulunmalarý gerekiyor.
Ortaklarýmýz, Ýnternet
Koo per ati fçi ði b aþv uru
for mun u üye si bul und uðu
Ko op er at if le ri nd en te mi n
ederek, eksiksiz olarak
dolduracak. Bu formlar Bilgi
Ýþlem Müdürlüðümüze
ula þtý rýl dýk tan son ra t ale p
sahibine geçici þifre verilecek.
Ortaðýmýz Kooperati finden
imza karþýlýðýnda Kullanýcý
Kimliði ile birlikte Kullaným
Kýlavuzu nu alacak . Talep
etmesi durumunda Ýnternet
Ko op er at if çi li ði Mo dü lü
Eðitimi de alabilecek.

Bulgaristan Cumhuriyeti
Edirne Konsolosluðu görev
süresini doldurarak,
Bulgaristan'a atanan Georgi

D i m o v G e n e l
Müdürlüðümüzde
düzenlenen bir kokteyl
ile veda etti.
Kokteylde, Genel
M ü d ü r ü m ü z
Cemallettin Uslu ,
Dimov'a bir hediye
sunarken, Dimov iki
ülke arasýnda iyi iliþkiler
kurulmasýna saðladýðý
katkýdan dolayý
memnuniyetini dile
getirdi.
G e n e l
Müdürümüz ve
Bulgaristan Fahri
Konsolosu Cemalettin Uslu,
ayrýca Dimov onuruna bir de
akþam yemeði verdi.

ile Genel Müdürümüz Cemalettin
Uslu tarafýndan Bulgaristan'a bir
inceleme gezisi gerçekleþtirildi.
14-17 Temmuz 2005
tarihlerinde gerçekleþtirilen
geziye katýlan Þahin ve Uslu,
Bulgaristan'da 1997 yýlýnda
baþlatýlan Lisanslý Depoculuk
uygulamasýný yerinde inceleme
fýrsatý buldu.
Avrupa ve Balkanlarda
Lisanslý Depoculuk
uygulamasýnýn uygulandýðý ilk ve
en ileri örnek olan

Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðýmýzca baþlatýlan
Lisansl ý Depocul uk örneðin in

yerinde incelenmesi amacýyla
S an ay i v e Ti ca re t B ak an lý ðý
Müsteþarý Doç. Dr. Adem Þahin

Bul gar ist an' dak i 47 Lis ans lý
deponun 493 bin 770 ton ürün
saklama kapasitesi bulunuyor.
Zirai ürünlerin saðlýklý
ortamlarda fire vermeden
depolanmasýný, bütün iþlemlerin
kayýt altýna alýnmasýný, ürün
stoklarda beklerken bile üretici ve
sanayici açýlarýndan gerekli
tasarruflarda bulunabilmesine

Birliðimiz karma yem fabrikalarýnca üretilen ve
Kooperatiflerimiz kanalý ile ortaklarýmýz ve ortak
olmayan üreticilerimize satýþý yapýlan fenni yemde
yeni bir satýþ kampanyasý düzenlendi.
Bedeli en geç 30 Eylül 2005 tarihinde tahsil edilmek
üzere yapýlacak satýþlarda uygulanacak fiyatlar ise
þöyle belirlendi:
Satýþ fiyatlarý
18 Proteinli pelet-toz sýðýr süt yemi 13,75
YTL/Çuval, 20 proteinli sýðýr süt yemi 16,00
YTL/Çuval, toz-pelet besi yemi 13,75 YTL/Çuval,
kuzu büyütme yemi 15,25 YTL/Çuval.
KDV Dahil olarak belirlenen fiyatlar üzerinden
gerçekleþtirilen kampanyalý satýþlar 25 Temmuz 2005
tarihinden itibaren baþlatýldý.

Ýstanbul Sanayi Odasý tarafýndan her yýl düzenlenen
500 Büyük Sanayi Kuruluþu anketinde Birliðimiz yine
sýralamaya girdi.
Birliðimiz 2004 yýlý verilerine göre, 182 trilyon 296
milyar TL. tutarýnda gerçekleþtirdiði üretimden satýþlar
ile sýralamada 167. Oldu.
ÝSO tarafýndan düzenli olarak yapýlan 500 Büyük
Kuruluþ araþtýrmasýnda; üretimden satýþlar, net satýþ
hasýlatý, brüt katma deðer, öz sermaye, net aktif tutarý,
vergi öncesi dönem karý, ihracat tutarý, ücretle
çalýþanlar ortalamasý rakamlarý deðerlendirilerek,
sýralama gerçekleþtiriliyor.

imkan veren ve bu suretle ticaret
borsalarýnýn daha aktif hale
gelmesi amacýyla 17 Þubat 2005
tarihinde Resmi Gazetede
yayýnlanarak yürürlüðe giren
Lisanslý Depoculuk Kanunu ile
ilgili uygulama yönetmeliði
çalýþmalarý halen Sanayi ve
Ticaret Bakanlýðýmýzda devam
ediyor.

