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1.1 YÖNETİM VE ODA/BORSA MEVZUATI

BORSAMIZIN ŞUBAT AYI OLAĞAN
MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

U

zunköprü T caret Borsası
2019 Yılı Şubat Ayı Olağan
Mecl s Toplantısı, Uzunköprü T caret Borsası h zmet b nasında
06.02.2019 tar h nde gerçekleşt r ld . Toplantıya Mecl s Başkanı Yardımcısı Orhan Gavuzoğlu, Yönet m
Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Yönet m Kurulu Üyeler ve Mecl s Üyeler katılım sağladı.
Toplantının açılış konuşmalarını
yapan Mecl s Başkan Yardımcısı
Orhan Gavuzoğlu, “S zler şahsım
ve mecl s d vanı adına saygıyla selamlıyor Şubat ayı mecl s toplantımızı açıyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını d l yor, katılımınızdan dolayı hep n ze teşekkür ed yorum.”
ded .
Mecl s toplantısında Trakya
ABİGEM A.Ş. D rektörü Fat h Yaldız
tarafından Trakya ABİGEM’ n şley ş , yapmış olduğu proje ve danışmanlık h zmetler hakkında Mecl s
Üyeler ne sunum yapıldı. Trakya
ABİGEM A.Ş. Genel Müdürü Fat h
Yaldız, KOBİ`lere rekabetç l ğ gel şt rmek, ş mkânları oluşturmak,
yerel ve ulusal ekonom ye katkıyı
güçlend rmek ç n gen ş kapsamlı
b r ş gel şt rme h zmet sağlamak
amacıyla kurulan Trakya
ABİGEM’ n Mart 2011 yılından t -

baren faal yet gösterd ğ n bel rtt .
Proje Danışmanlığı, İş Gel şt rme Danışmanlığı, Eğ t mler ve Uluslararası
ş gel şt rme danışmanlığı g b konularda h zmet verd kler n anlatan Fat h
Yaldız; yapmış oldukları projeler le lg l detaylı b lg ler verd .
Toplantı sonunda Yönet m Kurulu
Başkanımız Egemen Aslan “Trakya’dak oda/borsa cam asındak b rl ktel ğ n en somut örnekler nden b r
olan, üyeler m ze danışmanlık h zmet
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ve üyeler m ze fayda sağlamak amacıyla
kurmuş olduğumuz ş rket m z ABİGEM ülkem z ekonom s ne sağladığı katma değerlerle, Trakya İş Dünyası’na katkı sunmuştur
ve sunmaya devam edecekt r. Oda ve borsalarımızın üyeler ne yönel k çeş tl eğ t mler, g r ş mc l k kursları, sert ﬁkalı eğ t mler,
danışmanlık h zmetler , projeler ve gündemde görüştüğümüz dış t caret ve et caret merkez uygulamaları le de Trakya’yı Türk ye’de ön plana çıkaracaktır. Desteğ n zden ve katılımınızdan dolayı hep n -
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UZTB YILSONU GENİŞLETİLMİŞ
MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

U

zunköprü T caret Borsası Gen şlet lm ş Mecl s Toplantısı
Mecl s Başkanımız Abdullah Saka ve
Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen
Aslan’ın başkanlığında 04 Aralık 2019
Çarşamba günü saat 19.00 da Borsa
H zmet b namızda gerçekleşt r ld .
UZTB Mecl s Üyeler , Mecl s Yedek
Üyeler ve D s pl n Kurulu Üyeler m z n

katılımları le gerçekleşen toplantıda
Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen
Aslan Yönet m Kurulu olarak 2019 yılı
çer s nde gerçekleşen faal yetler ve
2020 yılı çer s nde Stratej k Planımıza
uygun olarak gerçekleşt rmey planladıkları projeler ve hedefler hakkında
Mecl s Üyeler ne b lg ler verd .
Toplantının son maddes nde Uzun-
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köprü T caret Borsası’nın 2020 yılı Gel r-g der bütçes görüşüldü ve Borsamızın 2020 yılı Gel r-g der bütçes oy
b rl ğ le kabul ed ld .
Toplantı, önümüzdek dönemde yapılacak faal yetler ve Projelerle hakkında Kurul üyeler n n görüş ve öner ler n n de alınması ve ﬁk r alışver ş nde
bulunulmasının ardından sona erd .
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1.3 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

BORSAMIZIN AYLIK PERSONEL
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

B

orsamızın aylık personel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız
Egemen Aslan’ın başkanlığında Bölüm
Sorumluları ve lg l Personel m z n katı-

pıldı, Kal te Yönet m S stem ve Akred tasyon le lg l konular görüşüldü, b r m
sorumluları tarafından süreçler n performans kr terler le lg l b lg lend rmeler yapıldı. Kurumumuzun h zmet kal tes n daha üst sev yelere çıkarma hedeﬁ le çalışmalarına devam eden
UZTB Yönet m n n almış olduğu karar
doğrultusunda ISO 9001-2015 Kal te
Yönet m S stem ve ISO 10002 Müşter
Memnun yet Yönet m S stemler ne
lave olarak 2018 yılı çer s nde çalışmaları tamamlanan ISO 27001 B lg Güvenl ğ Yönet m S stem ne 2019 yılı çer s nde geç lerek Uzunköprü T caret
lımı le 06.02.2019 tar h nde gerçekleş- Borsası olarak bölgede tekrar b r lk gert r ld . Toplantıda daha önce yapılan per- çekleşt rme le lg l yapılacak çalışmasonel toplantılarında görüşülen konula- lar görüşüldü.
rın gerçekleşme durumları ve tak b ya-

BORSAMIZ PERSONELLERİ TOBB’DA “ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ” VE “RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ” EĞİTİMLERİNE KATILDILAR

T

ürk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ (TOBB) ev sah pl ğ nde ISO
27001:2013 B lg Güvenl ğ Yönet m S stem Eğ t m 18-19 Şubat
2019, R sk Yönet m S stem Eğ t m de
20 Şubat 2019 tar hler nde Ankara Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ Sosyal
Tes sler nde gerçekleşt r ld . Eğ t mlere
Uzunköprü T caret Borsası Kal te ve Akred tasyon Sorumlusu Sedef Gür ve
B lg İşlem Sorumlusu Murat Karakılıç
katıldılar.
ISO 27001:2013 B lg Güvenl ğ Yönet m S stem eğ t m nde B lg Güvenl ğ
temel kavramları, B lg varlıkları güvenl k r skler n n tanımlanması, Varlık bazlı
yaklaşımlarla b lg güvenl ğ r skler n n
anal z ed lmes , İy çalışan b r B lg Gü-

6

venl ğ Yönet m S stem nde, ISO27001
standardı zorunlu maddeler n n nasıl karşılanacağının anlaşılması, ISO27001 dokümantasyon gereks n mler m konularına değ n ld . ISO/IEC 27001:2013 B lg
Güvenl ğ Yönet m S stem Rev zyonu
Geç ş kılavuzunun get rd ğ yen l kler ve
değ ş kl klerle b rl kte b lg güvenl ğ yönet m s stem n n kurulması ç n standardın
ISO/IEC 27001 BGYS standardı ve dokümanlar Akred tasyon Standardı beklent ler yle eşleşt r lerek örnek uygulamalarla
anlatıldı.
“R sk Yönet m Eğ t m n” de R sk Yönet m , Akred tasyon Standardı beklent ler yle eşleşt r lerek örnek uygulamalarla
anlatıldı.
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ÇORLU TSO DA GERÇEKLEŞEN
“ODALAR VE BORSALAR UYGULAMALAR SORUNLAR
VE ÇÖZÜMLERİ EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDIK
caret ve Sanay Odası ev saÇhorlupl ğTnde
20 N san 2019 Cumartes
günü T caret Bakanlığı Başmüfett ş Bağımsız Denetç Dr. Süleyman Ruh Aydem r tarafından “Odalar ve Borsalar Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler Eğ t m ” düzenlend .
Çorlu TSO Batı Eğ t m Salonu’nda düzenlenen eğ t me Trakya Oda ve Borsalarının Genel Sekreterler Yardımcıları ve
İlg l Personeller katılımda bulundular.
T caret Başmüfett ş /Bağımsız Denetç
Dr. Süleyman Ruh Aydem r’ n sunumlarıyla Çorlu TSO ev sah pl ğ nde gerçekleşen “Odalar ve Borsalar Uygulamalar Sorunlar ve Çözümler Eğ t m Sem ner ne
Borsamız Genel Sekreter Mehmet Karamolla ve Personel m z Levent Bozer le
Üm t Kuyucu katıldılar.
Eğ t m n açılış konuşmasını gerçekleşt ren Çorlu TSO Genel Sekreter İbrah m
Karağöz’ün ardından sunumuna başlayan
T caret Bakanlığı Başmüfett ş Bağımsız
Denetç Dr. Süleyman Ruh Aydem r Eğ t mde; Sayım ve Mutabakat çalışmaları,
Muhasebe İş ve İşlemler , Muamelata Yönel k İş ve İşlemler le Personel ve S c l
İşlemler konuları şlend .
T caret Bakanlığı Başmüfett ş Bağımsız Denetç Dr. Süleyman Ruh Aydem r,
5174 sayılı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan
yönetmel kler açıklayarak ve yer yer örnekleyerek oda ve borsa personeller n b lg lend rd .
Eğ t m, uygulamada problem yaşanılan
muamelat sorunlarının çözümler ve ardından soru cevap bölümünün ardından
sona erd .
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AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

B

orsamızın aylık personel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız
Egemen Aslan`ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 13.09.2019 tar h nde gerçekleşt r ld .
Toplantıda daha önce yapılan personel toplantılarında görüşülen konuların
gerçekleşme durumları ve tak b yapıldı,
Kal te Yönet m S stem ve Akred tasyon
le lg l konular görüşüldü, b r m sorumluları tarafından süreçler n performans
kr terler le lg l b lg lend rmeler yapıldı.
B r m sorumluları tarafından bölümler n daha y h zmet vermeler n sağlayab lecek çalışmalar hakkında Yönet m
Kurulu Başkanı Egemen Aslan b lg lend r lm şt r.

“MARMARA VE TRAKYA ODA - BORSALAR AKREDİTASYON
ÇALIŞMALARI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
ÇORLU TSO EVSAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ.
Borsası ve Körfez T caret Odasının y uygulama örnekler n n paylaşıldığı sem nerde Akred tasyon Standardı Maddeler gözden geç r l p örneklemelerle anlatıldı.
Çorlu TSO Genel Sekreter İbrah m Karağöz’ün açılış konuşması le başlayan sem nere Marmara le Trakya Bölges ’nde k oda ve borsaların lg l personeller katıldı.
Çorlu TSO Genel Sekreter İbrah m Karağöz sem ner n
açılış konuşmasında; “Oda/borsa akred tasyon s stem çalışmaları ve s stem y uygulamaları kapsamında düzenlenen akred tasyon çalışmaları b lg lend rme sem ner ne hoş
geld n z. S zler şahsım ve çorlu t caret ve sanay odası
adına saygıyla selamlıyorum. S z değerl meslektaşlarıma,
Çorlu’da ev sah pl ğ yapmaktan dolayı büyük b r memnun yet duyuyorum. Akred tasyon kılavuzunun her b r maddes n
değerlend r p hazırlamış olduğumuz stratej k planlarımız le
üyeler m z n memnun yet n arttırmak temel hedeﬁm zd r. Davet m ze katılan tüm oda/borsalarımızın akred tasyon çalışmalarında gurur duyacağımız başarılara mza atmasını temenn eder s zler şahsım ve odam adına sevg ve saygıyla
selamlarım.” ded .

1

1 Kasım 2019 Pazartes günü Çorlu T caret ve Sanay
Odası’nda gerçekleşt r len ‘’Akred tasyon Çalışmaları
B lg lend rme Sem ner ’’ ne borsamız B lg İşlem Sorumlusu
Murat Karakılıç katıldı.
Çorlu T caret ve Sanay Odası, Yalova T caret ve Sanay
Odası, Çerkezköy T caret ve Sanay Odası, Sakarya T caret
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1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ

“BÜYÜK GEÇİŞ” HAKKINDA BİLGİLENDİRME
SEMİNERİ BORSAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
“Geç ş” k tabının yazarları Gülden
Zeng n ve Bahar Umurtak le “Büyük
Geç ş” hakkında b lg lend rme sem ner
19 Ocak 2019 Cumartes günü saat
13.00’te borsamızda gerçekleşt r ld .
Programa Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı Egemen
Aslan ve Mecl s Üyeler , Uzunköprü
TSO Yönet m Kurulu Başkanı Ercan
İht yar Yönet m Kurulu Üyeler , Kadın
G r ş mc ler Kurulu Üyeler , UZTB Üyeler , Basın Mensupları le İlg l ler katıldı.
Gerçekleşt r len program sonrası konuşan UZTB Yönet m Kurulu Başkanı
Egemen Aslan, “Bu t p etk nl kler
önemsed kler n ve Uzunköprülülere
artı kazandıracak her türlü program ve
etk nl ğe bugüne kadar olduğu g b bundan sonra da ev sah pl ğ yapmaya
devam edecekler n kaydett ve günün samızın Porselen tabağını hed ye etanısına konferansın sonunda yazarlar m şt r.
Programın ardından “Geç ş” k tabıGülden Zeng n ve Bahar Umurtak’a Bor-
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nın yazarları Gülden Zeng n ve Bahar
Umurtak, katılımcıların k taplarını mzaladılar.

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI İLE
ÖZEL ROTA YABANCI DİL KURSU ARASINDA
İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

U

zunköprü T caret Borsası üyeler , Özel Rota Yabancı D l
Kursu’ndan %25 nd r ml yararlanab lecekler.
Uzunköprü T caret Borsası le Özel
Rota Yabancı D l Kursu arasında 21
Ocak 2019 Pazartes günü nd r m protokolü mzalandı. UZTB Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan le Özel Rota
Yabancı D l Kursu Kurucusu Öğr. Gör.
Soner Dutucu arasında mzalanan protokole göre,
UZTB personel ve a le b reyler ,
UZTB üyeler ve üye ş yerler çalışanları le a le b reyler ve UZTB tarafından
referans olunan öğrenc adaylarının tamamı kurs ücretler nden yüzde 25 nd r ml olarak yararlanab lecekler.

Protokolün kapsamı hakkında b lg
veren Özel Rota Yabancı D l Kursu Kurucusu Öğr. Gör. Soner Dutucu, “Bu
protokol nezd nde oluşacak mkanlar
net ces nde Özel Rota Yabancı D l
Kursu uyguladığı l ste ﬁyatları üzer nden bel rt len oranlarda nd r m yapılacaktır. İlköğret m 1. 2. 3. 4. Sınıf Öğrenc ler %25, Orta öğret m 5. 6. 7. 8. Sınıf
Öğrenc ler %25, L se Öğrenc ler 9. 10.
11. 12. Sınıflar %25, Yıllık nak t ödemelerde yapılan nd r me ek %5’l k b r nd r m daha uygulanacaktır. En az 7 (yed )
k ş l k grup hal nde kaydolan öğrenc lere, yapılan nd r me ek olarak %5l k b r
nd r m daha uygulanacaktır. Yet şk n
Gruplar ç n Genel İng l zce ve Meslek
İng l zce kurlarında da %20 nd r m uy10

gulanacaktır (72 saatl k,12 haftalık b r
kur) Ded .
Protokolün ş md l k b r yıl boyunca
geçerl olacağını bel rten UZTB Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan,
Uzunköprü g b sınıra yakın olan, T caret n sınırlarının kalktığı b r dönemde
yabancı d l n gerekl l ğ ne şaret ett .
Protokol çerçeves nde Uzunköprü T caret Borsası Üyeler ne sundukları
mkan ç n Özel Rota Yabancı D l
Kursu Kurucusu Öğr. Gör. Soner Dutucu’ya teşekkür eden UZTB Yönet m
Kurulu Egemen Aslan, UZTB üyeler ne nd r m protokolünden faydalanmalarını d leyerek, protokolün UZTB üyeler ne hayırlı olması temenn s nde bulundu.
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“ETKİLİ İLETİŞİMİN FORMÜLÜ”
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİ

U

zunköprü T caret Borsası le
TOBB Eğ t m ve Teknoloj Ün vers tes Sürekl Eğ t m Araştırma ve Uygulama Merkez şb rl ğ nde Eğ tmen
Serdar B lecen sunumunda hem k ş sel
hem de sosyal alanda başarımızı olumlu yönde etk leyecek, kal tel let ler göndereb lmey ve aynı zamanda etrafımızda b zlere yönelt len mesajları tam
ve doğru olarak okumamızı ve anlamlandırmamızı sağlayacak “Etk l İlet ş m n Formülü” konulu Sem ner m z 02
N san 2019 Salı günü saat 14:00 te

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Ersan
Kocaman Konferans Salonunda gerçekleşt r ld .
Saygı Duruşu ve İst klal Marşımızın
okunmasının ardından UZTB Yönet m
Kurulu Başkanı Egemen Aslan açılış konuşmasında “Uzunköprü T caret Borsası olarak organ ze ett ğ m z TOBB ETÜ
SEM Eğ tmen Serdar B lecen’ n “ETKİLİ
İLETİŞİMİN FORMÜLÜ” konulu sem ner m ze hoş geld n z.
Uzunköprü T caret Borsası olarak, sadece lçem z n tarımsal sorunları le lg -
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lenm yoruz, aynı zamanda gençlere ve
eğ t me yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu b l nc nde olup, hedefler m z buna göre bel rley p, gerçekleşt rmek ç n çalışmalara mza atıyoruz. Bu
yüzden tarımsal eğ t mler n yanı sıra k ş sel gel ş m alanında da eğ t mler yaparak lçem ze katkı sağlamayı hedefl yoruz.
İşte bu yüzden; bugün lçem zde Serdar BİLECEN hocamızı m saﬁr etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz.
Katılımları le b zler onurlandıran, s z
değerl m saﬁrler m z, bundan sonrak
konferans ve sem nerler m zde hep b rl kte b r araya gelmek d leğ yle, saygılar
sunarım.” Ded .
Borsamız üyeler , lçe protokolümüz,
Yüksekokul Öğrenc ler ve lg l halkımızın katıldıkları sem nerde Eğ tmen Serdar B lecen katılımcılara Etk l İlet ş m
ned r, Etk l İlet ş m Tekn kler nelerd r,
Doğru anlamak ve Doğru anlaşılmak, çatışma ve tartışmadan kaçınma yöntemler , Beden d l g b konularda katılımcılara sunumlar yaptı. Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan İlçem ze gelerek
değerl b lg ler n ve tecrübeler n sem ner katılımcıları le paylaşan Serdar B lecen’e günün anısına Borsamızın logolu
tabağını hed ye ett .
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BORSAMIZIN ORGANİZE ETTİĞİ
“TÜRKİYE’NİN AVRUPA, AFRİKA VE ORTA ASYA POLİTİKALARINA YAKLAŞIMLAR”
KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİ

yeler m z ve bölge nsanımızı,
Ü
yöresel, ulusal ve uluslararası
gündemdek güncel her türlü konu hakkında b lg ve düşünce sah b yapacak
olan toplantılar, paneller ve konferanslar organ ze etmey gelecek planları çer s nde bulunduran Uzunköprü T caret
Borsası 09 N san 2019 Salı günü lçem z n yet şt rd ğ öneml değerlerden
olan Orta Doğu Tekn k Ün vers tes
Uluslararası İl şk ler Bölümü Hocası
Prof. Dr. Hüsey n Bağcı, Türk ye`n n
esk Gamb a Büyükelç s Erg n Soner,
Stratej k Düşünce Enst tüsü Başkanı
Prof. Dr. Savaş Muhammet Kafkasyalı
ve NRW Invest Germany Türk ye Tems lc s Dr. Adem Akkaya’yı konuk ett .
Trakya Ün vers tes Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Ersan Kocaman Konferans Salonunda gerçekleşen “Türk ye’n n Avrupa, Afr ka Ve Orta Asya Pol t kalarına Yaklaşımlar” Konulu konferansa İlçe Kaymakamı Muh tt n Gürel,
Beled ye Başkanı Özlem Becan, Borsamızın Mecl s Üyeler ve Eşler , Kamu
ve S v l Toplum Kuruluşlarının Başkan
ve darec ler le üyeler m z ve lg l vatandaşlar le öğrenc ler katıldılar.
Saygı Duruşu ve İst klal Marşımızın
okunmasının ardından UZTB Yönet m
Kurulu Başkanı Egemen Aslan açılış konuşmasında “Öncel kle bugün burada
Uzunköprü’nün yet şt rd ğ çok değerl
akadem syen, Prof. Dr. Hüsey n
Bağcı’yı, Türk ye’n n Esk Gamb a Büyükelç s Erg n Soner’ , Stratej k Düşünce Enst tüsü Başkanı Prof. Dr.
Savaş Muhammet Kafkasyalı’ yı ve
NRW Invest Germany Türk ye Tems lc s Dr. Adem Akkaya’yı Uzunköprü T ca-

ret Borsası olarak ağırlamaktan büyük
onur duyduğumuzu bel rtmek ster m.
Kend alanlarında yapacakları konuşmaları le b zler aydınlatacaklarından dolayı, b lg ve b r k mler n b zlerle
paylaşacaklarından ötürü, b zlere
zaman ayırıp buraya geld kler ç n kend ler ne çok çok teşekkür ed yorum ve
sözü saygıdeğer hocalarımıza bırakıyorum.
Katılımları le b zler onurlandıran s z
değerl m saﬁrler m ze UZTB Mecl s
adına teşekkür eder, bundan sonrak
konferanslarımızda hep b rl kte tekrar
b r araya gelmek d leğ yle, saygılarımı
sunarım.” Ded .
Daha sonra söz alan Prof. Dr. Hüsey n Bağcı “Avrupa B rl ğ `n n Stratej k öncel kler ve Türk ye`n n konumu”, Stratej k Düşünce Enst tüsü Başkanı Prof.
Dr. Savaş Muhammet Kafkasyalı “Orta
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Asya’dak s yasal, sosyal ve kültürel Gel şmeler. Türk ye açısından b r değerlend rme”, Türk ye’n n Esk Gamb a Büyükelç s Erg n Soner “Türk ye`n n Afr ka Pol t kası: B r Büyükelç n n Gözlemler ” NRW Invest Germany Türk ye Tems lc s Dr. Adem Akkaya “ Türk ye ABAlmanya Ekonom k İl şk ler ve geleceğ ” konularında sunumları ve değerl yorumlarını katılımcılarla paylaşması le
devam ett .
Sunumlarının ardından konuşmacıların katılımcıların sorularını yanıtlaması le devam eden konferans Uzunköprü
T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan’ın yaptığı kapanış konuşması ve İlçem ze gelerek değerl b lg ler n ve tecrübeler n katılımcılar le
paylaşan hocalarımıza günün anısına
Borsamızın logolu tabağını hed ye etmes le son buldu.
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HAYVANCILIK VE ET SEKTÖRÜ İSTİŞARE
TOPLANTISI BORSAMIZDA YAPILDI

K

ırmızı Et Sektörü le şt gal eden
Üyeler m z n katılımları le 24
N san 2019 Çarşamba günü saat
19.00’da Uzunköprü T caret Borsasında sorunların, görüş ve öner ler n bel rlend ğ b r st şare toplantısı düzenlend .
Toplantı Yönet m Kurulu Başkanımız
Egemen Aslan’ın açılış konuşması ve
hayvancılık ve et sektörünün mevcut
durum anal z le başladı. Aslan konuşmasında amacımız, İlçem z ve Bölgem z n tarım ve hayvancılıkla lg l potans yel n n daha y değerlend r lmes , kapas tes n n gel şt r lmes , üret c n n yaptığı üret mden daha fazla kar elde edeb lmes , gel r n artırab lmes , tarım, hayvancılık gıda sektörü üzer nde yen s-

t hdam mkanlarının gel şt r lmes d r. lçem z n kurtuluş projes olarak gördüğümüz Çakmak Barajı Projeler bütününün b r an önce tamamlanab lmes yönünde her alanda gayret göstermektey z, y ne ülkem z hayvancılığının gelecek v zyonunu bel rlemek adına
bölge borsalarımız ve Akadem syenler m z le lk Uzunköprü T caret Borsasında, İk nc s Ed rne T caret Borsasında olmak üzere toplantılar gerçekleşt rerek Ülkem z n hayvancılıkta ht yacının Et ırkı hayvanlar mı Süt Irkı hayvanlar mı olduğu yönünde kapsamlı b r
rapor hazırladık ve TOBB vasıtası le lg l bakanlığımıza sunduk. Y ne bu toplantıda elde edeceğ m z ver ler b r

14

rapor hal ne get rerek TOBB Hayvancılık Kurulu kanalı le y ne Tarım ve
Orman Bakanlığının lg l b r mler ne let lecekt r.” ded . Daha sonra söz alan
sektör tems lc s üyeler m z hayvancılık
ve et sektörü le lg l tesp t ett kler sorunları ve bunların çözümü le lg l öner ler n bel rtt ler.
Toplantıda konuşulan sorunlar ana
başlıkları le Devlet n uzun vadel hayvancılık pol t kasının eks kl ğ , Teşv k ve
destekler n yeters zl ğ , Besleme sorunları ve çayır-mera alanlarının azlığı
ve bakımsızlığı, Eğ t m ve tekn k eleman, bakıcı problemler , göç, g rd mal yetler n çok yüksek olması ve yem ﬁyatları olarak sıralandı.
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1.8 KALİTE YÖNETİMİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI OLARAK
BANDIRMA TİCARET BORSASINA
GELİŞTİRME ZİYARETİNDE BULUNDUK

T

ürk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ
Akred tasyon S stem kapsamında, Borsaların elde etm ş olduğu başarılı performanslarının karşılıklı gel ş mler nde kullanılması ve kıyaslanması
amacıyla Borsamız personeller 14
Şubat 2019 tar h nde Bandırma T caret
Borsasına b r z yaret gerçekleşt rd .
Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ tarafından oda ve borsaların h zmet kal tes n ve kurumsal kapas teler n artırmak ç n gel şt r len Akred tasyon S stem çalışmaları çerçeves nde Uzunköprü T caret Borsası olarak Bandırma T caret Borsası le her k borsadak çalışmalar, Elektron k Satış İşlemler , Ürün
ve Toprak Tahl l Laboratuvarı h zmetler , Akred tasyon ve Kal te Yönet m S stemler , Üye İl şk ler ve ver len d ğer h zmetler karşılaştırılarak gel şt rme ve kıyaslama değerlend rmeler yapıldı.
Bandırma T caret Borsası Genel Sekreter Ertunç İşbay ve Genel Sekreter
Yardımcısı Ayb ke Özbay’ın ev sah pl - Genel Sekreter Mehmet Karamolla,
ğ nde gerçekleşt r len gel şt rme z yare- Basın Yayın ve Halkla l şk ler Sorumlut ne, Uzunköprü T caret Borsası adına su Levent Bozer, Kal te ve Akred tasyon

Sorumlusu Sedef Gür ve Ürün ve Toprak Tahl l Laboratuvarı Personel Z raat
Mühend s Üm t Kuyucu katıldılar.

ÇORLU TSO’YA AKREDİTASYON
GELİŞTİRME ZİYARETİNDE BULUNDUK

T

ürk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ
Akred tasyon S stem kapsamında, Oda ve Borsaların elde etm ş olduk-

ları başarılı performanslarının karşılıklı
gel ş mler nde kullanılması ve kıyaslanması amacıyla Borsamız personeller
15

Kal te ve Akred tasyon Sorumlusu
Sedef Gür, Basın Yayın ve Halkla l şk ler Sorumlusu Levent Bozer, Ürün ve
Toprak Tahl l Laboratuvarı Personel Z raat Mühend s Üm t Kuyucu ve B lg
İşlem Sorumlusu Murat Karakılıç 12
Mart 2019 tar h nde Çorlu T caret ve Sanay Odasına (ÇTSO) b r z yaret gerçekleşt rd .
Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ tarafından oda ve borsaların h zmet kal tes n ve kurumsal kapas teler n artırmak ç n gel şt r len Akred tasyon S stem çalışmaları çerçeves nde Uzunköprü T caret Borsası olarak Akred tasyon
denet mler sonucunda odalar arası en
yüksek puanı alarak Türk ye 1.s olan
Çorlu T caret ve Sanay Odası le Akred tasyon ve Kal te Yönet m S stemler ,
Üye İl şk ler ve ver len d ğer h zmetler
karşılaştırılarak gel şt rme ve kıyaslama değerlend rmeler yapıldı y uygulamalar yer nde ncelend .
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASINA
ISO 9001 ve ISO 10002 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMLERİ DENETİMLERİNDE TAM NOT

1

3-14 Kasım 2019 tar hler nde borsamızda ISO 9001:2015 Kal te
Yönet m S stem ve ISO 10002:2004
Müşter Memnun yet Yönet m S stem
denet mler gerçekleşt r ld .
Türk Loydu Yönet m S stemler Baş
Denetç s Şehnaz Nalbant tarafından yapılan denet mler sonucunda borsamızda ISO 9001:2015 Kal te Yönet m S stem ve ISO 10002:2004 Müşter Memnun yet Yönet m S stemler n n başarı le
uygulanmakta olduğu görülmüştür.
Yapılan tetk kler sonrası konuyla lg l
açıklama yapan UZTB Yönet m Kurulu
Başkanı Egemen Aslan ‘’ ISO
9001:2015 Kal te Yönet m S stem , ISO
10002:2004 Müşter Memnun yet Yönet m S stem ve Akred tasyon sürec n
başarı b r şek lde kurumumuza entegre
ett k. Uzunköprü T caret Borsası olarak
üyeler m ze en y h zmet vereb lmek
ç n Kal te Yönet m S stem çalışmalarına önem vermektey z. Bu süreç le lg l
her türlü desteğ üst yönet m olarak vermekle b rl kte bu sürec y leşt rmek ve
gel şt rmek ç n çalışmalarımıza devam
etmektey z. Bu anlamda Borsa olarak
üyeler m z n stekler doğrultusunda
kanun ve yönetmel klere bağlı olarak
h zmetler m ze büyük b r hızla devam et-

mektey z. Borsamız bugün Akred tasyon s stem nde de entegre b r şek lde
uyum çer s nde olan ISO 9001:2015 Kal te Yönet m S stem n ve ISO
10002:2004 Müşter Memnun yet Yönet m S stem n yapılan bu denet mle başarılı b r şek lde tamamlamıştır. Dene16

t mde herhang b r olumsuzluğa rastlanılmamış olması çalışmalarımızın
doğru yürütüldüğünün gösterges olmaktadır. Emeğ geçen Mecl s Üyeler m ze, Yönet m Kurulumuza ve Tüm
UZTB personel ne teşekkür ed yorum’’
ded .
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2.2 POLİTİKA VE TEMSİL

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI KADİR BİLGİN VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GÖKHAN ASLAN'DAN BORSAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
EGEMEN ASLAN'A ZİYARET

A

k Part İlçe Başkanı Kad r B lg n
ve Yönet m Kurulu Üyes Gökhan Aslan 02.01.2019 tar h nde borsamızı z yaret ederek Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan le görüştüler.
Z yarette Uzunköprü T caret Borsası
Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan
günümüzde S v l Toplum Kuruluşlarının
tüm dünyada demokrat k toplumların
vazgeç lmez unsurları olarak g derek
artan b r m syon üstlend kler n ve toplumsal sorunlara çözüm bulma sürec nde akt f olarak yer alan ve s yas organları bu çözümlere yönlend rmek ç n çalışan kuruluşlar olduklarını, ancak bu ﬁk rler n düşünce boyutundan çıkarak craat aşamasına geçmes n n de, S yas
Part ler m z n İlçe Başkanları İle Yönet m Kurulu Üyeler tarafından sağlanmakta olduğunu bel rt ve AK Part İlçe
Başkanı Kad r B lg n ve Yönet m Kurulu

Üyes Gökhan Aslan’a başarılar d led .
Ayrıca İlçem zdek tüm STK’lar ve S yas Part ler n Uzunköprü’müz ç n b rl k ve beraberl k çer s nde ortak hareket etmeler n n önem , Uzunköprü’nün

geleceğ hakkında yapılacak çalışmalar, gelecek v zyonuna yönel k projeler
ve 31 Mart 2019 tar h nde gerçekleşt r lecek olan Yerel Seç mler le lg l ﬁk r
alışver ş nde bulunuldu.

TÜRK EKONOMİ BANKASINDAN BORSAMIZA ZİYARET

T

ürk Ekonom Bankası (TEB)
Uzunköprü Şube Müdürü
Ertan B çer ve Kob Müşter Yönet c s Şafak Balkan Öz 03.01.2019 tar h nde borsamızı z yaret ederek Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan
le görüştüler. Z yarette Türk Ekonom
Bankası (TEB) Uzunköprü Şube Müdürü Ertan B çer, Türk Ekonom Bankasının (TEB) kurumsal çalışmaları ve faal yetler hakkında b lg ler aktarmış ve
güncel ekonom k konularla lg l görüş
alışver ş nde bulunmuşlardır.

ŞEKERBANK ŞUBE MÜDÜRÜ
OSMAN TEZCAN’DAN BORSAMIZA ZİYARET
ekerbank Uzunköprü
ŞŞube
Müdürü Osman
Tezcan ve Tarım Bankacılığı
Portföy Yönet c s Şah n Yapar
14.01.2019 tar h nde borsamızı z yaret ederek Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen
Aslan le görüşmüşler ve Şekerbank’ın Tarım Bankacılığı
h zmetler hakkında b lg lend rmelerde bulunmuşlardır.
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İLÇE KAYMAKAMI MUHİTTİN GÜREL
BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

U

zunköprü Kaymakamı Muh tt n
Gürel 03.01.2019 tar h nde borsamıza ade- z yarette bulundu.
Borsamız Mecl s Başkanı Abdullah
Saka, Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Yönet m Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Uğur Erk, Yönet m Kurulu Üyeler Orhan Gür, Hal l Gümüş ve Gürkan
Gür le Mecl s Üyeler İbrah m Yılmaz ve
Alaedd n Dere’n n hazır bulundukları z yarette UZTB Yönet m Kurulu Başkanı
Egemen Aslan tarafından İlçe Kayma-

18

kamımız Muh tt n Gürel’e Uzunköprü T caret Borsasının h zmetler ve yapılan
faal yetler hakkında ayrıntılı b lg ler ver lm ş ve AB Standartlarında Ürün Tahl l
Laboratuvarımız le Elektron k Satış S stem m z tanıtılmıştır.
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X. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI ÖNCESİ
İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

2

019 yılı Ocak ayı çer s nde Cumhurbaşkanımız ve
Ekonom den sorumlu Bakanlarımızın da katılımları le TOBB tarafından gerçekleşecek olan X.
Türk ye T caret ve Sanay Şurasında İl m z tüccar ve sanay c ler m z n faal yetler esnasında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara l şk n çözüm öner ler n n tesp t amacıyla Ed rne TSO da
10.01.2019 tar h nde Ed rne,
Uzunköprü, Keşan, İpsala Oda
ve Borsa Başkanları ve yetk l ler n n katılımı le st şare toplantısı düzenlend .
Toplantıya borsamızı tems len Yönet m Kurulu Başkanımız
Egemen Aslan şt rak etm şt r.

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ MURAT EMİR VE
EDİRNE MİLLETVEKİLİ OKAN GAYTANCIOĞLU
BORSAMIZI ZİYARET ETTİLER

C

umhur yet Halk Part s Ankara M lletvek l Murat
Em r, Ed rne M lletvek l
Okan Gaytancıoğlu, İl Başkanı
Fevz Pekcanlı, İlçe Başkanı Sayın
Muammer Çet ner, CHP Uzunköprü Beled ye Başkan Adayı Özlem
Becan ve Part Yönet m Kurulu Üyeler 14.01.2019 tar h nde borsamızı
z yaret ett ler.
Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan, Başkan Yardımcımız
Uğur Erk, Yönet m Kurulu Sayman
Üyem z Orhan Gür ve Mecl s Üyeler m z n hazır bulundukları z yarette İlçem z n tarım ve hayvancılık durumu le t car ve ekonom k konular
le lg l ﬁk r alışver ş nde bulunuldu.
Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı Egemen
Aslan Cumhur yet Halk Part s Ankara M lletvek l Murat Em r, Ed rne
M lletvek l Okan Gaytancıoğlu, İl
Başkanı Fevz Pekcanlı, İlçe Başkanı Sayın Muammer Çet ner ve
CHP Uzunköprü Beled ye Başkan
Adayı Özlem Becan’a naz k z yaret nden dolayı duyduğu memnun yet d le get rerek; CHP Uzunköprü Beled ye Başkan Adayı Özlem
Becan’a seç m çalışmalarında başarılar d led .
19
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AK PARTİ UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
AZBİYE ATAŞ BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

A

K Part Uzunköprü Beled ye Başkan Adayı Azb ye Ataş, AK Part
İl Genel Mecl s Üyes Nedret Akbulut,
İlçe Başkanı Kad r B lg n ve İlçe Teşk latı üyeler 28.01.2019 tar h nde borsamızı z yaret ett ler.
Mecl s Başkanımız Abdullah Saka,
Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen
Aslan, Başkan Yardımcımız Uğur Erk,
Yönet m Kurulu Sayman Üyem z Orhan

Gür, Yönet m Kurulu Üyem z Hal l
Gümüş ve Mecl s Üyeler m z n hazır bulundukları z yarette İlçem z n tarım ve
hayvancılık durumu le t car ve ekonom k konular le lg l ﬁk r alışver ş nde bulunuldu.
Uzunköprü ç n gelecek süreçte yapılab lecekler projeler ve bunların yapılab lme yöntemler , hakkında görüşüldü.
Uzunköprü T caret Borsası Yönet m

20

Kurulu Başkanı Egemen Aslan AK Part
Uzunköprü Beled ye Başkan Adayı Azb ye Ataş, AK Part İl Genel Mecl s Üyes
Nedret Akbulut, İlçe Başkanı Kad r B lg n ve İlçe Teşk latı Üyeler ne naz k z yaret nden dolayı duyduğu memnun yet d le get rerek AK Part Uzunköprü
Beled ye Başkan Adayı Azb ye Ataş’a
seç m çalışmalarında başarılar d led .
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BORSAMIZDAN ZİRAAT ODASINA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

B

orsamız Mecl s Başkanı
Abdullah Saka, Yönet m
Kurulu Başkanı Egemen Aslan,
Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Erk, Yönet m Kurulu Sayman Üyes Orhan Gür
le Yönet m Kurulu Üyeler Hal l
Gümüş ve Gürkan Gür
13.02.2019 tar h nde Uzunköprü Z raat Odasını z yaret ederek Mecl s Başkanı Cav t
Koşar, Yönet m Kurulu Başkanı
Yıldız Kılıç ve Yönet m Kurulu
ve Mecl s Üyeler ne hayırlı
olsun d lekler n letm şlerd r.

UZTB BAŞKANI EGEMEN ASLAN BULGARİSTAN
MİLLİ GÜNÜ RESEPSİYONU’NA KATILDI

B

ulgar stan’ın 141. Kurtuluş Yıldönümü dolayısıyla Ed rne Bulgar stan Konsolosluğu tarafından 03 Mart
2019 Pazar günü saat 19.00’da Kurtuluş

Reseps yonu düzenlend .
Ed rne Ramada Hotel’de düzenlenen
M ll Gün Reseps yonu’na Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı

21

Egemen Aslan, Kırklarel T caret ve Sanay Odası Başkanı Soner Ilık, Ed rne T caret ve Sanay Odası Başkanı Recep
Zıpkınkurt eşler le b rl kte katıldılar.
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI VE
TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE TAM DESTEK

U

zunköprü T caret Borsası Mecl s Başkanı Abdullah Saka, Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan
ve Uzunköprü T caret ve Sanay
Odası Yönet m Kurulu Başkanı Ercan
İht yar, Cumhurbaşkanı Recep Tayy p
Erdoğan`ın çağrısının ardından Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ (TOBB) tarafından başlatılan "2019 İst hdam Seferberl ğ " programını destekled kler n
bel rterek, "Ülkem z n üret m ve hracatının artması noktasında, "Burası
Türk ye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan yen st hdam seferberl ğ n n ülkem ze ve ş dünyamıza hayırlı olmasını d l yorum" ded . Ülkem z n ekonom s n n gel şmes ne bu zamana kadar
nasıl destek olduysak bundan sonra
da olmaya devam edeceğ z fadeler n
kullanan Aslan ve İht yar "Bu noktada
el m zden ne gel yorsa yapmaya hazırız. İnşallah ekonom de de daha güzel
günler göreceğ m ze nancımız tamdır. Yeter k çalışmaya ve üretmeye
devam edel m." fadeler n kullandılar.
İst hdam Seferberl ğ programı kapsamında Uzunköprü T caret Borsası
Mecl s Başkanı Abdullah Saka, Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan,
Uzunköprü T caret ve Sanay Odası
Yönet m Kurulu Başkanı Ercan İht yar,
UTSO ve UZTB Mecl s Üyeler le
Basın mensuplarının katılımıyla
08.03.2019 tar h nde b r toplantı düzenlend .

Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan ve
Uzunköprü T caret ve Sanay Odası
Yönet m Kurulu Başkanı Ercan İht yar
program le lg l açıklamalarında;
“Yen İst hdama Ücret Desteğ Yen
teşv k kapsamında, şverenler n n san
ayı sonuna kadar sağlayacağı her
lave st hdam ç n, 3 ay boyunca pr m
ve verg ler n yanı sıra ücret de devlet
ödeyecek. Pr m ve verg desteğ zleyen 9 ayda da devam edecek.
Yen İst hdamın SGK Pr m ne, Verg s ne Destek İşverenler Aralık
2020’ye kadar her yen st hdam ç n
12 ay süres nce SGK pr m ve verg
ödemeyecek. Kadın, genç ve engell
st hdamında se bu destek 18 aya boyunca devam edecek. İmalat ve b l ş m sektöründek st hdamlarda se
daha yüksek tutarlarda pr m desteğ
ver lecek.
Kısa Çalışma Ödeneğ İşyer nde çalışma süreler n geç c olarak azaltmak
durumunda kalan şverenlere üç ay boyunca azaltılan süreye l şk n çalışanlarının ücret devlet tarafından karşılanacak. Kısa çalışma ödeneğ başvuruları İŞKUR üzer nden yapılacak.
Asgar Ücret Desteğ 2019 yılı ç n
12 ay süreyle çalışan sayısı 500’e
kadar olan şverenlere aylık 150 TL,
500 ve üzer çalışanı olan şverenlere
aylık 101 TL asgar ücret desteğ ver lecek. Düzenl Ödemeye Devamlı Des22

tek SGK pr mler n düzenl ödeyen şverenlere beş puanlık nd r m yapılacak.
Kalkınmaya İlave Destek Kalkınmada öncel kl 51 lde şverenler tarafından ödenmes gereken SGK pr mler n n 5 puanlık nd r m ne lave olarak
6 puanlık ek nd r m yapılacak.
Önce İşbaşı Eğ t m Sonra İst hdam
Desteğ İşbaşı Eğ t m Programları şverenlere ve ş arayanlara fırsatlar
sunmaya devam ed yor. İşbaşı eğ t m
programlarına katılan kurs yerlere 3
ay, malat ve b l ş m sektöründe 6 ay,
s ber güvenl k, kodlama yen leneb l r
enerj g b stratej k alanlarda 9 ay boyunca ücret ve s gorta desteğ sağlanacak. İk yaş arası çocuğu olan kadın
katılımcılara çocuk bakım destekler
ver lecek.
İht yacınıza Uygun N tel kl İşgücü
Eğ t m ne Tam Destek Meslek Eğ t m
Ve Becer Gel şt rme İşb rl ğ Projes
(MEGİP) kapsamında ş dünyasının ht yacı olan n tel kl şgücü hazırlamak
ç n 8 aya kadar meslek eğ t m kursları düzenlen yor. Kurs yerler n ücret ve
s gortalarını devlet karşılayacak. Teşv k paket le lg l ayrıntılı b lg ye
http:// st hdamseferberl g .tobb.org.tr/adres nden ulaşılab lmekted r. Tüm üyeler m z bu programdan faydalanmaya davet ed yorum. ”ded .
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YATIRIMCI FİRMA YETKİLİLERİNDEN
BORSAMIZA ZİYARET

MO Ed rne Şube Müdürü İbrah m
Duman, Alım Şeﬁ Yunus Nad
Tuna le yatırımcı b r ﬁrma yetk l ler 01
Mart 2019 tar h nde borsamızı z yaret
ederek Yönet m Kurulu Başkanımız
Egemen Aslan le görüştüler.
Yetk l ler, Tarım Ürünler t caret sektörünün gel ş m nde ve L sanslı Depoculuk s stem n y leşt r lmes ç n gerekl
g r ş mlerde bulunmak amacıyla Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan
le ﬁk r alışver ş nde bulunmuşlardır.

UZUNKÖPRÜ ODA BORSA BAŞKANLARI İSTİHDAM
SEFERBERLİĞİ İÇİN BİRARAYA GELDİ

2

5 Şubat 2019 tar h nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy p
Erdoğan h mayeler nde, TOBB Başkanımızın ev sah pl ğ nde Haz ne ve Mal ye
Bakanımız, A le, Çalışma ve Sosyal H zmetler Bakanımız le Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Mecl s
Başkanlarımızın katılımıyla “Burası Türk ye Burada İş Var” sloganıyla İst hdam
Seferberl ğ 2019 kampanyası başlatıldı.
Bu kampanya le lg l Uzunköprü’dek
çalışmaları planlamak üzere 05.03.2019
tar h nde Uzunköprü T caret ve Sanay
Odası Yönet m Kurulu Başkanı Ercan
İht yar Uzunköprü T caret Borsasını z yaret ederek Yönet m Kurulu Başkanı
Egemen Aslan le st şarede bulundular.
http:// st hdamseferberl g .tobb.org.tr/

GARANTİ BANKASI UZUNKÖPRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ
NECLA KULBİLGE’DEN BORSAMIZA ZİYARET

G

arant Bankası Uzunköprü Şube Müdürlüğü
görev ne yen atanan Necla Kulb lge ve Garant Bankası Müşter Danışmanı Meltem Çel k
08.03.2019 tar h nde borsamızı z yaret ederek, Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan’a Garant
Bankasının kurumsal çalışmaları ve faal yetler hakkında b lg ler aktarmış ve güncel ekonom k konularla
lg l görüş alışver ş nde bulunmuşlardır.
Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan z yaret neden yle Garant Bankası Uzunköprü Şube Müdürü Necla Kulb lge ve Garant Bankası Müşter Danışmanı Meltem Çel k’e teşekkür ett ve Garant Bankası Uzunköprü Şube Müdürlüğü görev nde Necla
Kulb lge’ye başarılar d led .
23
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TBMM BAŞKANI SAYIN PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP’UN
UZUNKÖPRÜ’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE
İSTİŞARE TOPLANTISI BORSAMIZDA GERÇEKLEŞTİ

T

ürk ye Büyük M llet Mecl s Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop 19 Mart 2019 tar h nde Uzunköprü
z yaret programı çerçeves nde Uzunköprü T caret Borsası Toplantı Salonu’nda S v l Toplum Kuruluşları le b r
İst şare Toplantısı gerçekleşt rd . Toplantıya Ed rne Val s Ekrem Canalp,
Ed rne M lletvek l Fatma Aksal, Uzunköprü Kaymakamı Muh tt n Gürel,
Trakya Ün vers tes Rektörü Erhan Tabakoğlu, Uzunköprü T caret Borsası
Başkanı Egemen Aslan ve Mecl s Üyeler , T caret ve Sanay Odası Başkanı
Ercan İht yar, S v l Toplum Kuruluşları,

Esnaf Odaları ve Meslek Örgütler n n
Tems lc ler , S yas Part ler n İl ve İlçe
Başkanları le beled ye başkan adayları
ve yerel basın katıldı.
T caret Borsası ev sah pl ğ nde basına kapalı gerçekleşen toplantıda STK
Tems lc ler le bölgem z ve lçem z hakkında st şare yapıldı.
Toplantıda konuşan Türk ye Büyük
M llet Mecl s Başkanı Sayın Prof. Dr.
Mustafa Şentop “S zlerle b r arada olmaktan memnun yet duyduğumu söylemek st yorum. Bunun get rd ğ b rtakım yükümlülükler ve sorumluluklar var.
Bundan sonra daha fazla çalışacağız.

24

Şehr m z ç n Trakya’mız ç n daha fazla
çalışacağız. Bu arada s zler n de destekler öneml . B r araya gelerek sorunlarımızın üstes nden hep b rl kte geleceğ z, s zler de en kısa zamanda Ankara’da görmekten mutluluk duyarım.”
açıklamasında bulundu.
Toplantı sonunda Borsamız adına
Mecl s Başkanımız Abdullah Saka ve
Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen
Aslan Türk ye Büyük M llet Mecl s Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’a
günün anısına hed ye takd m nde bulundular.

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZTB MECLİS ÜYELERİMİZ
TOBB BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE KATILDILAR

U

zunköprü T caret Borsası Mecl s Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ n n (TOBB) şt rakler n n kurumsal
yapılarını ve h zmetler n tanımak, Türk ye ve dünya ekonom s ndek gel şmeler hakkında b lg ler almak amacı le 2223-24 Mart 2019 tar hler nde TOBB B rl k merkez nde düzenlenen eğ t m sem nerler ne katıldılar.
Üç gün süren program boyunca
TOBB H zmet B nası, Kurumsal Yapısı
ve y ne TOBB ETÜ Ekonom ve Teknoloj Ün vers tes Kampüs ve Sosyal
alanlarının da tanıtım ve z yaretler gerçekleşt r ld .
TOBB tarafından tüm Oda ve Borsalarda görev alan Mecl s Üyeler n n katılımlarının planlandığı programa şt rak
eden Mecl s Üyeler m ze Sem ner süres boyunca Türk ye Odalar ve Borsalar
B rl ğ n n h zmet ve şt rakler nden yararlanma, Dünya ve Türk ye Ekonom s , Dış Pol t ka, Genel Ekonom Fa z,
Döv z, Borsa, K ş sel Gel ş m, Etk l Yönet m ve İlet ş m Becer ler , Türk ye Ekonom Pol t kaları Vakfı TEPAV çalışmaları, Teşv kler vb. konularda sunumlar
ve detaylı b lg ler ver ld .
Sem ner n 2. Gününde Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ (TOBB) Başkanı
M. R fat H sarcıklıoğlu, Oda/Borsa Mecl s Üyeler B lg lend rme Sem ner ’nde,
mecl s üyeler le b r araya geld . Mecl s
Üyeler B lg lend rme Sem nerler n yapmaya 2013 yılında yapılan oda/borsa
seç mler nden sonra karar verd kler n
bel rten H sarcıklıoğlu, o dönemde yapılan sem nerler sonucunda 5 üzer nden 4,8 memnun yet le ger dönüşler olduğunu, bu kapsamda 2018 yılında ye-

n lenen mecl s üyeler ç n bu sem ner
yen den düzenled kler n söyled .
H sarcıklıoğlu, TOBB ve Oda/Borsaların görev n n, sorun yaşayan üyeler
le sorunu çözecek kurumlar le b raraya get rmek olduğunu vurguladı.
Türk ş dünyası olarak Ağustos
2018’den ber zor b r dönemden geçt kler n anlatan H sarcıklıoğlu, TOBB olarak 365 oda/borsa başkanı le 7 bölge
toplantısı yaptıklarını ve üyeler n sorunlarını d nled kler n fade ett .
H sarcıklıoğlu, bu toplantılarda Oda
ve borsalardan gelen talep ve sıkıntıların başta Cumhurbaşkanı Recep Tayy p Erdoğan olmak üzere tüm bakanlara tek tek let ld ğ n aktardı. Bankalarla
lg l sıkıntıları çözmek amacıyla da Tür-

25

k ye Bankalar B rl ğ le b r araya geld kler n ve 16 bölge toplantısı yaptıklarını
söyleyen H sarcıklıoğlu, yaklaşık 9 b n
k ş le b raraya geld kler bu toplantılarda b reb r görüşmeler de yaptıklarını ve
bu görüşmelerden yüzde 97’s n n sorunlarının çözüme kavuştuğunu b ld rd.
H sarcıklıoğlu, k öneml toplantı gerçekleşt rd kler n bel rterek, lk olarak
Cumhurbaşkanı Recep Tayy p Erdoğan’ın katılımıyla TOBB Türk ye Ekonom Şurasını yaptıklarını ve oda/borsalardan gelen sorunları doğrudan aktardıklarını söyled . H sarcıklıoğlu, TOBB
Türk ye Sektörel ekonom Şurası’nda
se sektörel sorunların hükümete let ld ğ n anlattı.

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZTB MECLİSİNDEN UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI
ÖZLEM BECAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

B

orsamız Yönet m Kurulu
Başkanı Egemen Aslan,
Mecl s Başkanı Abdullah Saka, Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı
Uğur Erk, Yönet m Kurulu Üyeler
Orhan Gür, Hal l Gümüş ve Gürkan
Gür, Mecl s Üyeler Kad r Molla,
İbrah m Yılmaz ve Fat h Yürekdurmaz’dan oluşan heyet 17 N san
2019 Çarşamba günü 31 Mart
2019 tar h nde yapılan Yerel Seç mler le Uzunköprü Beled ye Başkanı seç len Özlem Becan’ı makamında z yaret ederek tebr k ett ler
ve başarı d lekler n lett ler.

UZUNKÖPRÜ, VIII. ULUSLARARASI
MERİÇ RALLİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
rall , Yunan stan Alexandrapol s (Dedeağaç) şehr nde çeş tl etk nl kler le
devam ett . İpsala Sınır Gümrük Kapısı’ndan g r ş yaparak lçem ze
gelen araçlar, İnönü Caddes üzer nde rall n n son etabı olan “Hız
Etabı”nı gerçekleşt rd . Klas k araçları le lçem z z yaret eden m saﬁrlere
Uzunköprü T caret Borsası olarak lçem z n p r nc ve Ayç çek yağının
yer aldığı çantalar hed ye ett k.

B

ulgar stan, Yunan stan ve Türk ye’n n de aralarında bulunduğu üç ülkede düzenlenen, Borsamızın da sponsorları arasında olduğu
klas k araçların organ zasyonunun
Türk ye ayağı 18 Mayıs 2019 cumartes günü Uzunköprü’de gerçekleşt .
Etk nl ğe UZTB Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan katılarak araçlara yarışlarda start verd .
“B r Neh r Üç Ülke” sloganı le Balkan ülkeler arasında Bulgar stan
Plovd v (F l be) şehr nden başlayan
26

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

TOBB 75. GENEL KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T

ürk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ ’n n (TOBB) 75’ nc Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayy p Erdoğan’ın da katılımıyla, 01-02 Mayıs
2019 tar hler nde TOBB Ekonom ve
Teknoloj Ün vers tes (ETÜ) Salonu’nda gerçekleşt r ld .
Borsamızı tems len Mecl s Başkanı
Abdullah Saka, Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Genel Kurul Deleges B rol Kocaman ve Genel Sekreter

Mehmet Karamolla’nın katıldıkları
TOBB 75. Genel Kurulunda TOBB
Başkanı M. R fat H sarcıklıoğlu konuşmasında ‘b rl ğ m z ebed , gündem m z ekonom ’ temasına vurgu yaparak, ş dünyasının önümüzdek süreçte gündem n ekonom olmasını sted ğ n söyled . H sarcıklıoğlu,
“Sayın Cumhurbaşkanımızın cracı
ve reformcu ş yapma tarzıyla ekonom de yen den atılıma geçeceğ m ze

27

nanıyoruz. H çb r engel, aşamayacağımız kadar büyük, h çb r duvar yıkamayacağımız kadar güçlü değ l. Gün,
elb rl ğ yle ayağa kalkıp koşma günü”
fades n kullandı.
Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı M.
R fat H sarcıklıoğlu le TOBB tarafından 8 kategor de düzenlenen proje yarışmasında b r nc olan oda ve borsaların yönet c ler ne ödüller n verd .
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UZUNKÖPRÜ ÇALIŞTAYI YAPILDI
E

d rne Val l ğ nce lçelerde başlatılan lçe v zyon gel şt rme çalıştaylarının Uzunköprü ayağı Ed rne Val m z Sayın Ekrem Canalp’ n başkanlığında 23.05.2019 tar h nde yapıldı.
Uzunköprü T caret ve Sanay Odası organ zasyonu le yapılan çalıştayda;
Uzunköprü`nün bugünü ve yarını, sos-

yoekonom k kalkınma projeler , yürütülecek v zyon çalışmaları masaya yatırıldı. Çalıştaya Val Canalp’ n yanı sıra
Uzunköprü Kaymakamı Muh tt n Gürel,
Beled ye Başkanı Özlem Becan, UZTB
Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan
UZTB Mecl s Başkanı Abdullah Saka,
UTSO Yönet m Kurulu Başkanı Ercan

İht yar, UTSO Mecl s Başkanı İsma l
Şenbaş, UZTB Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan UZTB Mecl s Başkanı
Abdullah Saka, İl Emn yet Müdürü Al
Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı
Albay Alparslan Doğan, UZTB ve
UTSO Mecl s Üyeler ş nsanları ve
STK tems lc ler katıldı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN
UZUNKÖPRÜ MYO MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Y

önet m Kurulu Başkanımız Egemen
Aslan 30.05.2019 tar h nde
Trakya Ün vers tes Uzunköprü Meslek Yüksek Okulunun Uzunköprü Beled yes Atatürk Kültür Merkez nde gerçekleşt r len 20182019 Eğ t m-Öğret m yılı
mezun yet tören ne katılarak başarılı öğrenc lere mezun yet belgeler n ve hed yeler n takd m etm şt r.

28
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İLÇE JANDARMA KOMUTANI YÜZBAŞI ALPER BAŞ
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASINA
VEDA ZİYARETİNDE BULUNDU

Y

aklaşık olarak 5 yıldır lçem zde
başarı le görev yapan İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Alper Baş
24.06.2019 tar h nde borsamıza veda
z yaret nde bulundu. UZTB Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan Van İl Jandarma Komutanlığı emr ne atanan Yüzbaşı Alper Baş’a Uzunköprü’müzün
asay ş ve huzurunun sağlanmasına katkılarından dolayı teşekkür ett .
Uzunköprü T caret Borsası olarak
Yüzbaşı Alper Baş`a yen görev yer nde
başarılar d lerken, lçem zde gösterd ğ
çalışmalardan dolayı teşekkür ed yoruz.

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ BAŞKONSOLOSLUĞU
TİCARET ATAŞESİ IVAYLO STANEV BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

B

ulgar stan Cumhur yet Başkonsolosluğu T caret Ataşes Ivaylo
Stanev ve Ekonom st ve İşadamı Ser-

dar Manga 10.07.2019 tar h nde borsamızı z yaret ederek Yönet m Kurulu
Başkanımız Egemen Aslan le görüştü-

29

ler.
Z yarette Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan tarafından Bulgar stan Cumhur yet Başkonsolosluğu T caret Ataşes Ivaylo Stanev’e borsamızın tar hçes , çalışma s stem ve bölge
ekonom s ndek yer hakkında b lg ler
ver ld k ülke arasındak k l l şk ler ve
Uzunköprü’de yapılab lecek yatırımlar
hakkında konuşuldu. UZTB Yönet m
Kurulu Başkanı Aslan “Uzunköprü T caret Borsası olarak Üyeler m zle b rl kte hedefler n n Balkanlar le yakınlaşmak ve yen şb rl kler kurmak olduğu
Bu konuda burada ş dünyamıza yen şb rl kler ç n platformlar oluşturmaya çalıştıklarını” söyled .
Görüşmede Bulgar stan le Türk ye
arasındak t car l şk ler n gel şerek artması ç n çalışmalarına devam ett kler n söyleyen T caret Ateşes Ivaylo Stanev, yaşanılan her türlü sıkıntıların çözümü noktasında ﬁrmalara yardıma
hazır olduklarını söyled .
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UZUNKÖPRÜ’NÜN GELECEĞİ İLE İLGİLİ
PLANLAMA TOPLANTISI UTSO’DA YAPILDI

U

zunköprü ç n gelecekte yapılacak şler n planlaması ve UTSO
tarafından yaptırılan anket n değerlend rme raporunun sunulduğu toplantı 17
Temmuz 2019 tar h nde Uzunköprü T caret ve Sanay Odası Konferans Salonunda gerçekleşt r ld .
Toplantıya Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı Egemen
Aslan ve Mecl s Başkanı Abdullah Saka
le UZTB Mecl s Üyeler , UTSO Yönet m
Kurulu Başkanı Ercan İht yar, Beled ye
Başkan Vek l Ed p Can Yayalar, Uzunköprü Beled ye Mecl s , Uzunköprü T caret ve Sanay Odası Mecl s , Uzunköprü T caret ve Sanay Odası Meslek
Kom teler , UTSO Kadın ve Genç G r ş mc ler Kurulu, STK Başkanları ve
basın mensupları katıldı.
Anket sonuçlarının açıklanmasından
önce söz alan Uzunköprü T caret Borsası Başkanı Egemen Aslan, “Burada
bulunarak sorunlarımızın çözümüne
katkı sunacak herkese hoş geld n z d yorum. B z bu koltuklarda lelebet oturmayacağız. 4-5 sene sonra yer m ze
başka arkadaşlar geçecek. Lak n buralarda bulunduğumuz sürece öneml
olan y zler bırakarak şehr m z n sorunlarına yönel k çözümler üretmek. Bu toplantıları bu yüzden öneml buluyorum.
Anket sonuçları le b rl kte sorumluluk
alanlarımızı bel rley p ortak hareket ederek umarım çözümde b zler nde katkısı
olur” ded . Toplantı lçem z n sosyal ve
ekonom k durumu, yatırım planları ve
gelecek planlaması adına neler n yapılab leceğ konuşuldu. Anket sunumlarının ardından soru cevap bölümü le toplantı sona erd .
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YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ HALİL GÜMÜŞ
3. TARIM ORMAN ŞURASI EDİRNE İLİ
HAZIRLIK TOPLANTISINA KATILDI

l m zde, tarım sektörünün tüm payİ
daşlarının katılımı le sektör sorunlarının ve çözüm öner ler n n tartışıldığı
"III. Tarım Orman Şurası Ed rne İl Hazırlık Toplantısı " 22.07.2019 Pazartes
günü Ed rne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya borsamızı tems len Yönet m Kurulu

Üyem z Hal l Gümüş katılım sağladı.
Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığının orta ve uzun dönem stratej ler n n
bel rlenmes ne katkı sağlamak amacıyla yapılacak Tarım Şurasının çalışma
usul ve esaslarının düzenlenmes , şley ş ve görevler n n bel rlenmes ve
Tarım Şurası Yönetmel ğ çerçeves nde

oluşturulan çalışma gruplarının hazırlayacağı çalışma belges nde kullanılmak
üzere l m zde yürütülen tarımsal faal yetler le lg l sektör paydaşlarının katılımları le l m z tarımının mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönler , geleceğe yönel k hedefler ve stratej ler hakkında
b lg alışver ş nde bulunuldu.

“ÇELTİK EKİM KANUNU GÜNCELLEME”
TOPLANTISINA KATILDIK

T

arım ve Orman Bakanlığı B tk sel Üret m Genel Müdürü Fuat
F kret AKTAŞ başkanlığında
29.07.2019 tar h nde İpsala T caret Borsası ev sah pl ğ nde 3039 Sayılı Çelt k
Ek m Kanununun sorunları, gel şt r lmes ve değ şt r lmes gereken yönler hakkında st şare toplantısı yapıldı. Toplantıya Bölgem z T caret Borsaları tems lc ler , Z raat Odaları Başkanları, Çelt k
Üret c B rl kler , Tarım İl Müdürü At lla
BEYAZIT ve çelt k Üret c ler katıldı.
1936 yılında yapılmış olan çelt k ek m
kanununun günümüz şartlarına göre değ şmes hakkında yapılan toplantıya
Borsamızı Tems len Yönet m Kurulu
Başkanımız Egemen Aslan ve Yönet m
Kurulu Üyem z Hal l Gümüş katılmışlardır.
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TRAKYA ABİGEM A.Ş.’NİN GENEL KURUL TOPLANTISI
TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
KONFERANS SALONUNDA YAPILDI

K

ırklarel , Ed rne, Tek rdağ ve Çanakkale oda-borsalarının kurucu ortak olduğu ve üyeler n n menfaat ne danışmanlık h zmet veren Trakya
Avrupa B rl ğ İş Gel şt rme Merkez A.Ş.
(Trakya ABİGEM)’ n 2018 yılı Olağan
Genel Kurulu 30.07.2019 tar h nde, Tek rdağ T caret ve Sanay Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıyla
gerçekleşt .
Tek rdağ T caret ve Sanay Odası
Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Tek rdağ TSO Başkanı, TOBB
Yönet m Kurulu Üyes ve Trakya
ABİGEM A.Ş. Yönet m Kurulu Başkanı
Ceng z Günay, Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Sayman Üyes
Orhan Gür ve Genel Sekreter Mehmet
Karamolla, Ed rne, Tek rdağ ve Çanakkale l ve lçe oda-borsalarının başkanları, yönet c ler ve genel sekreterler katıldılar.
Toplantıda lk olarak d van heyet
oluşturularak, genel kurul görüşmeler ne geç ld .
Trakya ABİGEM A.Ş. Genel Müdürü
Fat h Yaldız tarafından, 2018 yılı faal yet raporuna l şk n sunum yapılması,
denet m kurulu raporunun okunması,
31.12.2018 b lanço ve kar/zarar hesaplarının okunması-müzakeres ve tasd k , yönet m kurulunun brası gerçekleşt r ld .

Trakya ABİGEM üzer nden Trakya
oda-borsaların h zmet ne açılan Trakya
Dış T caret İst hbarat Merkez le lg l
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Mahmut Şah n detaylı b lg lend rmelerde bulunarak Trakya E-t caret Platformu projes n n Bakanlıktan onayının
alındığını ve sonbaharda uygulamaların başlamasıyla b rl kte faal yetler n
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başlayacağını bel rtt .
TOBB E-T caret Sektör Mecl s Başkan Yardımcısı Merter Özdem r de et caret d j tal satış platformunun s stem
ve uygulamaları hakkında oda-borsa
başkanlarına sunum yaparak b lg lend rmelerde bulundu.
Karşılıklı görüş alışver ş ve y d lek
konuşmalarıyla toplantı sona erd .
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UZUNKÖPRÜ TARIM VE HAYVANCILIK
GRUBU İLK TOPLANTISINI
BORSAMIZDA GERÇEKLEŞTİRDİ

U

zunköprü T caret Borsası olarak İlçem z n Tarım ve Hayvancılıkta sorunlarının ve gelecek v zyonunun bel rlenmes ve
gel şt r lmes amacı le oluşturulan Uzunköprü
Tarım ve Hayvancılık Grubu lk toplantısını
21.08.2019 tar h nde Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı Egemen
Aslan’ın davet le borsamızda gerçekleşt rd .
Toplantıya Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Alpullu
Pancar Ek c ler Kooperat ﬁ Yönet m Kurulu
başkanı Ram s Özgen, Ed rne Köy Kooperat fler B rl ğ Başkan Yardımcısı Müm n Karayavru, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vek l Veter ner Hek m Hal me Ödül Dallı ve Yüksek Z raat Müh. Gürkan Öztürk, Uzunköprü Z raat
Odası Yönet m Kurulu Sayman Üyes Cemal
Durmaz, Uzunköprü Muhtarlar Derneğ Başkanı Hayat Balkan, 272 Sayılı Yağlı Tohumlar
Tarım Satış Kooperat ﬁ Yönet m Kurulu Başkanı Serhat Altın ve Yönet m Kurulu Üyes
İsma l Güdaç, Uzunköprü Süt Üret c ler B rl ğ
Başkanı Tamer Akkuş ve Uzunköprü Bal Üret c ler Derneğ Yönet m Kurulu Başkanı
Özcan Mer ç katıldılar.
Gerçekleşt r len toplantıda Uzunköprü lçes n n Tarım ve Hayvancılık konularında Kamuoyunun da malumu olan en öneml sorunları ana başlıkları le tesp t ed lerek, bu sorunlar le lg l kısa, orta ve uzun vadede yerelde
ve genelde yapılacak çalışmalar, atılacak
adımlar le lg l yol har tası üzer nde çalışıldı
ve kurulun çalışmalarının sonuç vereb lmes
ç n yapılacak faal yetler görüşüldü.
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İLÇE KAYMAKAMI MUHİTTİN GÜREL’DEN
BORSAMIZA VEDA ZİYARETİ

S

on yayımlanan kararname le
Uzunköprü Kaymakamlığı görev nden Karabük Val Yardımcılığı görev ne atanan Kaymakam Muh tt n Gürel
23 Ağustos 2019 Cuma günü borsamıza veda z yaret nde bulunarak Yönet m
Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ve
b r öncek dönem Mecl s Başkanımız
Ahmet Gür le görüştü.

Z yarette Yönet m Kurulu Başkanımız Aslan Kaymakam Gürel’e verm ş olduğu h zmetler ve yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yen görev nde başarılar d led ve “Muh tt n
Bey’ n tay n b zler üzmüştür ama görevler ve mevk ler geç d r, yapılan h zmetler kalıcıdır. Kend s ne yaptığı h zmetler neden yle teşekkür ed yor ve

yen görev yer nde başarılar d l yorum”
ded .
Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan Kaymakam Muh tt n Gürel’e
z yaret hatırası olarak borsamızın porselen tabağını hed ye ett . Uzunköprü
Kaymakamı Muh tt n Gürel’e yen görev
yer nde başarılar d l yoruz.

“SENİN DE BİR DİKİLİ AĞACIN OLSUN”
KAMPANYASINA DESTEK TOPLANTISINA KATILDIK

2

4 Ağustos 2019 tar h nde Bölgem zde gerçekleşen orman yangını sonrası farkındalık yaratmak
adına 28.08.2019 tar h nde Ed rne TSO’da düzenlenen Trakya Odalar ve Borsalar ortak basın açıklamasına Borsamız Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan
katılım sağladı. Tek rdağ T caret ve Sanay Odası, Tek rdağ T caret Borsası, Kırklarel T caret ve Sanay
Odası, Kırklarel T caret Borsası, Ed rne T caret Borsası, Keşan T caret ve Sanay Odası, Keşan T caret Borsası, Uzunköprü T caret ve Sanay Odası, Uzunköprü
T caret Borsası, İpsala T caret Borsası, Trakya Kalkınma Ajansı ve Ed rne Sanay c İşadamları Derneğ le b rl kte bölgem zde çıkan orman yangınları sonrasında yen den ağaçlandırmaya destek olmak ç n “Sen n de B r
D k l Ağacın Olsun” kampanyasına destek oluyoruz.
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ÇELTİK HASADI ÖNCESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BORSAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

B

ölgem zde yaklaşan çelt k hasadı önces sorunların tesp t ve
yetk l merc lere let lmes amacı le
"2019 yılı Hasat Dönem Çelt k-P r nç
P yasası Değerlend rme Toplantısı”
09.09.2019 tar h nde TMO Yönet m Kurulu Üyes ve Genel Müdür Yardımcısı
Vek l C han Soyalp ve Şube Müdürü
Demet C van’ın katılımları le Uzunköprü T caret Borsasında gerçekleşt r ld .
Toplantıya İpsala Beled ye Başkanı
Abdullah Nac Ünsal, Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı
Egemen Aslan ve Mecl s Başkanı Abdullah Saka ve Mecl s Üyeler Keşan T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı
Necm Kaymaz, İpsala T caret Borsası
Yönet m Kurulu Başkanı İbrah m G rg n, Uzunköprü TSO Başkanı Ercan İht yar, Keşan
TSO Başkanı İsma l Şapçı, P r nç Değ rmenc ler
Derneğ Başkanı B rol Kocaman, Köy – Koop.
Ed rne B rl ğ Başkanı Ahmet Erken ve Uzunköprü,
İpsala ve Keşan Çelt k Üret c ler B rl ğ Başkanları, Ed rne, Uzunköprü, Keşan İpsala Z raat Odaları
Başkanları, Ed rne Toprak Mahsuller Oﬁs Şube
Müdürü İbrah m Duman ve Uzunköprü TMO Ajans
Müdürü Met n Derd yok le UZTB Üyeler , Üret c ler ve Sanay c ler katıldı.
Toplantıda TMO Yönet m Kurulu Üyes ve
Genel Müdür Yardımcısı Vek l C han Soyalp ve
Şube Müdürü Demet C van tarafından yen başlayan çelt k hasadı ve p yasalara yönel k değerlend rmeler yapılarak TMO’nun çelt k pol t kalarına
l şk n b lg ler ver ld . Ayrıca üret c , sanay c ve
STK tems lc ler n n görüş ve talepler d nlenerek
karşılıklı b lg alışver ş nde bulunuldu.
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BORSAMIZDAN UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMI
HAKAN YAVUZ ERDOĞAN'A
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
B

orsamız Mecl s Başkanı Abdullah Saka, Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Yönet m Kurulu Muhas p Üye Orhan Gür ve Yönet m Kurulu Üyes Gürkan Gür son atama kararnames le lçem ze atanarak görev ne
başlayan Kaymakam Hakan Yavuz ERDOĞAN’I 10.09.2019 tar h nde makamında z yaret ederek yen görev nde başarılar d led ler.
Z yarette Mecl s Başkanımız Abdullah Saka ve Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan’a Uzunköprü T caret Borsasının tar hçes , faal yetler , çalışma s stem le bölge ekonom s ndek yer hakkında ve lçem z n
ekonom k yapısı, genel durumu hakkında b lg ler aktardılar. Uzunköprü’müzün
sorunları ve çözüm yolları le yapılab lecek projeler ve özell kle Çakmak barajının lçem z ç n ne kadar öneml b r
proje olduğu üzer nde konuşuldu.
Uzunköprü Kaymakamı Hakan
Yavuz Erdoğan Mecl s Başkanımız Abdullah Saka, Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ve Yönet m Kurulu

Üyeler m z Orhan Gür ve Gürkan Gür’e
yapmış oldukları hayırlı olsun z yaret nden dolayı memnun yet n bel rterek, önceden olduğu g b kurumlar arasında
uyum ve ş b rl ğ çer s nde çalışmaya

devam edecekler n bel rtt .
Uzunköprü T caret Borsası Mecl s
olarak Uzunköprü Kaymakamı Hakan
Yavuz Erdoğan’a yen görev nde başarılar d l yoruz.

VAKIFBANK ŞUBE MÜDÜRÜNDEN
BORSAMIZA ZİYARET
V

akıfbank Uzunköprü Şube Müdürlüğü
görev ne yen atanan Yunus Kılınçer
ve KOBİ Uzmanı Hüsey n Uzun 13.09.2019 tar h nde Borsamızı z yaret ederek Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan le görüştü.
Kısa b r süre önce atanarak lçem zde göreve başlayan Vakıfbank Uzunköprü Şube Müdürü Yusuf Kılınçer lçe ekonom s n n etk n b r
kurumu olan Uzunköprü T caret Borsasını tanımak ve Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan le tanışmak üzere borsamıza nezaket z yaret nde bulunmuştur.
Z yarette UZTB Yönet m Kurulu Egemen
Aslan, Vakıfbank Uzunköprü Şube Müdürü
Yunus Kılınçer’e z yaretten duyduğu memnun yet n d le get rerek yen görev nde başarılar
d led . Bankanın yen dönem çalışmalarından
bahsed lerek Vakıfbank’ın ş dünyasına yönel k kred avantajlarından ve UZTB üyeler ne
sağlanab lecek bankacılık faal yetler nden
bahsed ld .
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KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) İÇİN
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI İLE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

E

d rne Kamu-Ün vers te-Sanay İşb rl ğ (KÜSİ) toplantısı 11 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 14.00 da Trakya
Ün vers tes Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, KÜSİ
Ed rne Çalışma Grubu Üyes Doç. Dr. Oğuzhan Erdem, Trakya Teknopark Yönet c A.Ş. Genel Müdürü Barış Kocabıyık,
Ed rne Sanay ve Teknoloj İl Müdürü Sal h Akbulut, KOSGEB
Ed rne İl Müdürü Veysel Vural ve Trakya Kalkınma Ajansı Ed rne Yatırım Destek Oﬁs Koord natörü Bahar Manav, UZTB
Mecl s Üyeler n n katılımlarıyla gerçekleşt r ld .
Toplantı önces Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan
tarafından Trakya Ün vers tes Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na beraber ndek heyete borsamızın çalışma s stem ve
bölümler tanıtılarak yapılan şlemler hakkında b lg ler ver ld .
Toplantıda açılış konuşmasını yapan UZTB Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Trakya Ün vers tes b z m gözbebeğ kurumlarımızdan b r s d r. Ün vers tem z bölgem z n sosyal, kültürel ve ekonom k hayatına çok öneml katkılar ve
öneml kazanımlar get rd ğ n görüyoruz. Trakya Ün vers tes
b z m l m z n en öneml markalarından b r s d r. Başarılarının
artarak devam etmes ç n Uzunköprü T caret Borsası olarak
ün vers tem z le her zaman şb rl ğ ne hazır olduğumuzu fade
ed yorum. Ortak akıl ve st şarelerle ün vers tem z n lçem ze
ve ülkem ze çok güzel şeyler katacağına nanıyorum. Çalışmalarından dolayı buradan değerl Rektörümüz Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu başta olmak üzere tüm akadem k ve dar
personel m ze de çok teşekkür ed yorum.” Ded .
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Toplantıda Kamu-Ün vers te- Sanay İşb rl ğ (KÜSİ) konusunda bugüne kadar l m zde yapılan çalışmalar hakkında
yetk l ler tarafından b lg lend rme ve sunumlar yapılarak,
Uzunköprü T caret Borsası le mzalanan Ün vers te Sanay
İşb rl ğ Protokolünün amaçlarından bahsed ld .
Trakya Ün vers tes Teknoloj Araştırma ve Gel şt rme Uygulama ve Araştırma Merkez (TÜTAGEM), Trakya Ün vers tes Teknoloj Transfer Uygulama ve Araştırma Merkez
(TTM), Trakya Ün vers tes Sürekl Eğ t m Merkez , Trakya
Ün vers tes Meslek Yüksek Okulları Koord natörlüğü
(MEYOK) faal yet alanlarından ve bünyeler nde verd kler
destekler hakkında b lg lend rme yaptılar.
Trakya Ün vers tes Rektörü Erhan Tabakoğlu konuşmasında Trakya Ün vers tes ’n n her türlü b lg b r k m n aktarmaya hazır olduğundan, Kamu Ün vers te Sanay İşb rl ğ n n
de çok öneml b r adım olduğundan bahsett . Rektör Tabakoğlu konuşmasında “Aklınıza geleb lecek her türlü tahl l yapab len b r laboratuvara sah b z. Sanay n n b zden talep edeb leceğ ürün anal zler veya personel eğ t m talepler ne her
anlamda cevap vermeye, danışmanlık yapmaya ve destek olmaya hazırız, her türlü talepler n z de bekl yoruz. Sanay c ler m z destek sted ğ sürece Ün vers ten n Merkezler nden
çözüm bulmadan çıkmayacaktır” ded .
Sunumların ardından Trakya Ün vers tes Rektörü Prof.
Dr. Erhan Tabakoğlu le Uzunköprü T caret Borsası Yönet m
Kurulu Başkanı Egemen Aslan arasında Kamu-Ün vers teSanay İşb rl ğ Protokolü mzalandı.
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ÇAKMAK BARAJI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
BORSAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
jı, Mer ç-Ergene İlet m Kanalları ve Sulama Kanalları projeler le lg l durum
değerlend rme toplantı gerçekleşt r ld .
Toplantı gündem nde Çakmak barajı,
Mer ç-Ergene İlet m Kanallarının durumu ve bu kanalların şlet lmes le lg l
kurulacak olan “Uzunköprü Çakmak
Projes Sulama Kooperat ﬁ” çalışmaları
hakkında görüşüldü
Uzunköprü T caret Borsası Yönet m
Kurulu Başkanı Egemen Aslan’ın Çakmak Barajı Projes hakkında Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan
ve katılımcılara b lg ler verd ğ toplantı
sonrası DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden
randevu alınarak konu le lg l br ﬁng
alınmasına ve mevcut duruma göre Ankara’da Bakanlıklarda konunun tak b n n yapılmasına karar ver ld .

U

zunköprü Kaymakamı Hakan
Yavuz Erdoğan, AK Part İlçe
Başkanı Kad r B lg n, Uzunköprü T caret Borsası Mecl s başkanı Abdullah
Saka, Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan,
Uzunköprü T caret ve Sanay Odası Yönet m Kurulu Başkanı Ercan İht yar, Z raat Odası Başkanı Yıldız Kılıç, Çelt k
Üret c ler B rl ğ Başkanı Al Öner ve
Başkan Yardımcısı Ünal Çeleb ’n n katılımları le borsamızda 17.09.2019 tar h nde, Trakya Bölges n n GAP’ı olarak
adlandırılan ve İlçe halkımız tarafından
uzun yıllar üm tle hayata geç r lmes
beklenen 522.000 dekar tarım araz s n
sulu tarıma açacak olan Çakmak Bara-

UZTB BAŞKANI EGEMEN ASLAN
AHİLİK PROGRAMINA KATILDI

A

h l k Haftası münasebet yle Ed r- de İl genel ndek Oda, Borsa le Esnaf
ne Val s Ekrem Canalp ve eş Odası Başkanları le Val Konağında
Dr. Ayten Canalp 20 Eylül 2019 tar h n- kahvaltılı toplantıda b r araya geld .
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HASAT ŞENLİĞİ ETKİNLİĞİNE YÖNETİM KURULU
BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN KATILDI

U

zunköprü Z raat Odasının organ zasyonunda Türk ye Z raat
Odaları B rl ğ Genel Başkanı Şems
Bayraktar’ın katılımı le İlçem ze bağlı

Türkobası Köyü Çelt k Sahasında
23.09.2019 tar h nde gerçekleşt r len
“Hasat Günü” Etk nl ğ ne Borsamızı
tems len Yönet m Kurulu Başkanımız

Egemen Aslan katılmış ve Türk ye
Tarım ve Hayvancılığı le lg l tesp t ed len sorunlar ve çözüm öner ler n n yer
aldığı dosyayı kend s ne tesl m etm şt r.

UZUNKÖPRÜ HEYETİNE DSİ’DE ÇAKMAK
BARAJI VE İLETİM KANALI BRİFİNGİ
U

zunköprü Kaymakamı Hakan
Yavuz Erdoğan, Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı
Egemen Aslan, Uzunköprü T caret ve
Sanay Odası Yönet m Kurulu Başkanı
Ercan İht yar, Z raat Odası Başkanı Yıldız Kılıç, Uzunköprü Çelt k Üret c ler
B rl ğ Başkanı Al Öner ve Başkan Yardımcısı Ünal Çeleb geçt n z günlerde
Uzunköprü T caret Borsasında gerçekleşt r len Çakmak Barajı, Mer ç-Ergene
İlet m Kanalları ve Sulama Kanalları
projeler le lg l durum değerlend rme
toplantısının ardından konunun tak b nde kalarak 25 Eylül 2019 tar h nde
konu le lg l Ed rne DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne z yaret gerçekleşt rerek DSİ
11. Bölge Müdürü ve Yetk l lerden konu
hakkında br ﬁng aldılar.
Z yarette Çakmak Barajı, Mer çErgene İlet m Kanallarının durumu ve
bu kanalların şlet lmes le lg l kurulacak olan “Uzunköprü Çakmak Projes
Sulama Kooperat ﬁ” çalışmaları hakkında görüşüldü. DSİ konu hakkında
süreçte herhang b r sıkıntı olmayarak
kooperat ﬁn kuruluş şlemler n n yapı-

ğunu ve 90 m lyon TL l k kısmın hale
lab leceğ n aktardı.
Çakmak Barajı İlet m Kanalları le lg - ed ld ğ n çalışmaların süreç çer s nde
l de şu anda hale aşamasında olundu- devam ett ğ n n b lg s n verd .
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YÖNETİM KURULU
BAŞKANIMIZ
EGEMEN ASLAN’DAN
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI
MUSTAFA HELVACIOĞLU’NA
ZİYARET

B

orsamız Yönet m Kurulu Başkanı
Egemen Aslan 27 Eylül 2019
Cuma günü; 31 Mart 2019 tar h nde yapılan Yerel Seç mler le Keşan Beled ye
Başkanı seç len Sayın Mustafa Helvacıoğlu’nu makamında z yaret ederek Ülke
ve bölgem z hakkında ﬁk r alışver ş nde
bulunarak başarı d lekler n lett .

UZUNKÖPRÜ İÇİN YAPILACAK HER PROJEDE
BİR ARADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
U

zunköprü T caret ve Sanay
Odası Başkanı Ercan İht yar,
Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Uzunköprü
Z raat Odası Başkanı Yıldız Kılıç geçt ğ m z günlerde L sanslı Depoculuk hakkında yaptıkları toplantının ardın 8 Ek m
2019 tar h nde b r araya gelerek k nc
toplantılarını gerçekleşt rd .
UTSO Başkanı Ercan İht yar, hem Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ Başkanı
R fat H sarcıklıoğlu le hem de T caret Bakanlığı ve TMO le let ş me geçerek oradak genel tekn k b lg ler alarak leteceğ n b ld rm şt . Başkan ht yar görüşmeler yaparak aldığı resm b lg ler toplantıda Borsa Başkanı ve Z raat Odası Başkanıyla da paylaştı.
Yaptığı görüşmelere dayanarak;
Uzunköprü ç n TMO’nun 190.000 tonluk
kapas te bel rled ğ n , b r ﬁrmanın 50 b n
ton l sanslı depo yapımı ç n 2020 yılında
başlayacağını bel rterek gerekl zn aldığını, Havsa’dak L sanslı Depo sah b b r
ﬁrmanın da şube olarak Uzunköpü’ye 50

b n tonluk L sanslı Depo kurmak ç n z n
Yapılan görüşmelere st naden dealdığını, TMO’nun hala Uzunköprü de ğerlend rme yapan başkanlar, eğer bu
20 b n tonluk depolarının mevcut oldu- z n alan ﬁrmalar taahhüt ett kler sürede
ğunu, bu depolar faal yete geç p, dolma- lçem zde l sanslı depoculuk ş ne başladan yen b r depo yapmanın doğru olma- maz ve yapmazlarsa o zaman tekrar
yacağını başkanlara lett .
başvuru le z n alınab leceğ ne karar verd ler.
Başkanlar aldıkları yen b lg ler üzer ne değerlend rmeler n yaparak, eğer bu
kuruluşlar l sanslı depoculuğu lçem ze
get rmezse, Uzunköprü’ye get rmek ç n
g r ş mler n n devam edeceğ n , öneml
olanın k m n yaptığının olmadığını, her
k m yaparsa yapsın bu h zmet n Uzunköprü de olması ve nsanların kullanımına sunulmasıdır şekl nde konuştular. Sadece l sanslı depoculuk değ l bundan
sonra da Uzunköprü adına bütün projelerde şb rl ğ çer s nde mecl sler m z le
b rl kte hareket edeceğ z ve lçem z ç n
her yerde b rarada olmaya devam edeceğ z den ld .
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ATA ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLETMESİNİN
AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
lçem z Gaz Caddes nde
Et ve Sakatat üzer ne 10
Ek m 2019 Perşembe
günü faal yete g ren borsamız üyes Cemalett n Atalay
ve oğullarının “ATA” s ml şletmes n n açılış tören ne
Uzunköprü T caret Borsası
Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan katılarak Uzunköprü T caret Borsası Mecl s
adına şletme sah pler ne hayırlı olsun d lekler nde bulunarak bereketl ve kazançlı
günler d led .

İ

UZUNKÖPRÜ HEYETİNDEN TEKİRDAĞ ERGENE
DERİN DENİZ DEŞARJ A.Ş. ‘YE ZİYARET
U

zunköprü Kaymakamı Hakan
Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Beled ye Başkanı Özlem Becan, AK Part
İlçe Başkanı Kad r B lg n, Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Üyeler
Hal l Gümüş ve Gürkan Gür, Uzunköprü
T caret ve Sanay Odası Yönet m Kurulu Başkanı Ercan İht yar, Z raat Odası
Başkanı Yıldız Kılıç, Uzunköprü Çelt k
Üret c ler B rl ğ Başkanı Al Öner ve
Başkan Yardımcısı Ünal Çeleb ’den oluşan Uzunköprü heyet 11.10.2019 tar h nde Tek rdağ Ergene Der n Den z Deşarj A.Ş. tarafından düzenlenen toplantıya katılarak, Genel Müdür Mehmet
Ceyhan’dan EHKEP (Ergene Havzası
Koruma Eylem Planı) kapsamında
devam eden projeler le lg l b lg aldılar.
Tek rdağ Ergene Der n Den z Deşarj
A.Ş. Tek rdağ sınırlarındak OSB’lerden lan endüstr yel ve evsel atık suların Mar- tem ’n n proje, nşaat ve şlet lmes şlekaynaklanan ve Ergene nehr ne bırakı- mara Den z ’ne Der n Den z Deşarj S s- r n gerçekleşt rmekted r.
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AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ FATMA AKSAL,
UZUNKÖPRÜ STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU
ret Akbulut, Uzunköprü TSO Yönet m ,
Uzunköprü TB Yönet m , Z raat Odası Yönet m , s v l toplum kuruluşu (STK) başkanları ve tems lc ler le b r araya gelerek
st şarede bulundu.
Toplantıda STK tems lc ler lçen n kültürel, sosyal ve ekonom k gel ş m ne yönel k tavs yelerde bulundu. STK Tems lc ler n d nleyen Ak Part Ed rne M lletvek l
Fatma Aksal, onların görüş ve öner ler n
d nleyerek not aldı. Aksal, Uzunköprü’nün
daha y b r yere geleb lmes ç n yapılan
ve yapımı devam eden çalışmalardan bahsederek lçen n daha y gel şmes adına
b rl k ve beraberl k çer s nde hareket ed lmes gerekt ğ n söyled . Tar h Taş Köprümüzün restorasyonu, Çakmak Barajı, L sanslı Depoculuk, Uzunköprü OSB, Esk köy Sınır Kapısı ve İlçem z n tur zm açısından canlandırılması konusunda st şareler yapıldı.

1

4 Ek m 2019 tar h nde Ak
Part Ed rne M lletvek l
Fatma Aksal, Uzunköprü T caret ve Sanay Odası (UTSO) ev
sah pl ğ nde, Uzunköprü TSO
Başkanı Ercan İht yar, Uzunköprü Beled ye Başkanı Özlem
Becan, Uzunköprü T caret Borsası Yönet m Kurulu Başkanı
Egemen Aslan, Uzunköprü T caret Borsası Mecl s başkanı
Abdullah Saka, Z raat Odası
Başkanı Yıldız Kılıç, Ak Part
İlçe Başkanı Kad r B lg n, Ak
Part İl Genel Mecl s Üyes Ned-

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA HELVACIOĞLU’NDAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN’ İADE-İ ZİYARET

K

eşan Beled ye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu 01 Kasım 2019 tar h nde
borsamızı z yaret ederek Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan’a İade- z yaret gerçekleşt rd . Z yarette bölgem z hakkında ekonom k sorunlar ve çözümler hakkında
b lg ler ver lerek, karşılıklı
görüş alışver ş nde bulunuldu.
Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan Keşan Beled ye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na z yaret nden duyduğu memnun yet d le get rerek teşekkürler n b ld rd
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UZUNKÖPRÜ'NÜN SİVİL TOPLUMU İLE
MESLEK VE İŞ DÜNYASI TEK YÜREK OLARAK
BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK VERDİ
T

ürk ye genel nde eş zamanlı olarak düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı basın açıklaması Uzunköprü T caret ve Sanay Odası Konferans Salonu’nda yapıldı. Ortak basın açıklamasına borsamızı Tems len Yönet m Kurulu
Başkanımız Egemen Aslan katıldı.
“Değerl Basın Mensupları;
Uzunköprü T caret ve Sanay Odası
olarak Uzunköprü Kaymakamlığı, Uzunköprü Beled yes , Uzunköprü T caret ve
Sanay Odası, Uzunköprü Z raat Odası,
tüm STK Başkan ve Tems lc ler olarak
bugün buradayız. 81 İl’de aynı anda tüm
Odalar ve Borsalarla b rl kte bu açıklamayı yaparak, s zler aracılığıyla hem ülkem z, hem de dünya kamuoyuna seslen yoruz.
Türk ye, 9 Ek m 2019’da Sur ye sınırı
üzer nde “Barış Pınarı” adı ver len sınır
ötes harekât başlatmıştır. Amaç, hem ülkem z sınırlarının güvenl ğ n sağlamak,
hem de ülkem z ve bölge ülkeler ç n tehd t oluşturan terör kor dorunu ortadan kaldırmaktır.
Bu bölgey PKK/PYD/YPG ve DEAŞ
g b terör örgütler nden tem zleyerek, Sur ye halkını terör stler n baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve
barış ortamını yen den tes s etmekt r. B zler devlet m z n aldığı bu kararın arkasındayız ve destekl yoruz.
Z ra Türk ye, uluslararası kurallardan
doğan hakkını kullanmıştır.
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk
ve B rleşm ş M lletler Güvel k Konsey terörle mücadele kararları le BM Sözleşmes ’nde yer alan meşru müdafaa hakkı
çerçeves nde başlatılmıştır.
Sur ye’n n toprak bütünlüğüne, egemenl ğ ne ve s yas b rl ğ ne saygı göster lmekted r.
Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve
uluslararası hukuka uygundur.
Ülkem z özell kle Fırat’ın doğusunda
sınırın ötes nde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son k yılda yüzün üzer nde
tac z ve hasmane eyleme maruz kalmıştır.
Bu terör örgütler , Sur ye ç nde ve Sur yel lere yönel k de saldırılar düzenlemekted r.
Sur ye’dek yerel halkın da terör örgütler n n g derek artan nsan hakkı hlaller , göçe zorlanma, tac z ve zulmüne
karşı ş kâyetler ve tepk ler sürekl artmaktadır.
Herkes artık şunu çok y görmel d r k ;

masum nsanları katleden ve ülkem z n
güvenl ğ ne de açık tehd t oluşturan terör
gruplarına sess z kalmamız beklenemez.
Fırat Kalkanı ve Zeyt n Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türk ye, terör örgütler ne ve
destekç ler ne gereken cevabı en güçlü
şek lde vermekted r.
Aynı zamanda da s v ller n ve masumların korunmasına azam d kkat göster lmekted r.
Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de
Zeyt n Dalı harekâtlarında da gösterd k.
Önceden terörün hâk m olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur
geld .
Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış
Sur yel ler n ger dönüşüne de zem n hazırlamış olduk.
Türk ye’n n el nden gelen tüm mkânlarını bu bölgeler ç n nasıl seferber ett ğ n
de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü b z
nanıyoruz k , gönül dünyasını ve nsanları mar edemeyenler, yeryüzünü mar edemezler. B zler Türk ye olarak yıkmaktan,
yakmaktan yana h ç olmadık, olmayacağız. B z m tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşl kt r.
Türk ye’n n terörle mücadeleye dönük
çabaları, etn k ve d n tem zl k de dâh l
olmak üzere, nsanlığa karşı şlenen suç
n tel ğ ndek PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemler neden yle yerler nden ed lm ş Sur yel ler n ger dönüşler n n önünü açacak, Sur ye’n n toprak bütünlüğü ve b rl ğ n n korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türk ye’n n başlattığı her
harekât, Sur yel göçmenler, mazlum ve
mağdur durumdak yerel halk tarafından
desteklenmekted r.
Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası cam ayı, teröre karşı ortak duruş serg leme ve evrensel nsan haklarını bu böl-
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gede hâk m kılma yönünde n yetler n
açık b r şek lde göstererek, ülkem ze destek vermeye davet ed yoruz. Son olarak,
şunu da herkes n b lmes n st yoruz.
Türk ye ve Türk ye ekonom s ne yönelt len tehd tlere Türk m llet , ş dünyası ve
s v l toplumu, b r ve beraber olarak en
güzel cevabı verecekt r. Bu tehd tler karşısında bu vatanın her b r ferd , Türk ye’n n geleceğ ç n daha çok çalışacak,
daha çok üretecekt r.
Üst kuruluşlarımız, yurtdışındak muad ller olan kurumlar ve üyes oldukları
uluslararası kuruluşlar nezd nde çalışmaya ve ülkem z n bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar.
Gün sess z kalma değ l, m ll b rl k ruhuyla, b r ve beraber olarak ses verme günüdür.
Öte yandan bütün vatandaşlarımızı,
özell kle sosyal medyadak b lg k rl l ğ ve
provokasyonlara karşı d kkatl olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar b z m
komşumuzdur, kardeş m zd r. Aynı meden yet n, aynı kültürün, aynı nancın
mensupları olan b zler arasındak kardeşl k ve komşuluk hukukunu k mse yok
edemez.
Aramıza k mse ﬁtne ve fesat sokamaz,
b z b rb r m ze düşman edemez.
Türk ye’n n ş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devlet m z n
ve kahraman askerler m z n yanındayız.
Türk S lahlı Kuvvetler m z n bölgedek
terör unsurlarını yok edeceğ ne ve terör
örgütler n hez mete uğratacağına olan
nancımız tamdır.
Tüm şeh tler m ze Allah’tan rahmet d l yoruz, mekânları cennet olsun.
Yaralılarımıza ac l ş falar temenn ed yoruz. Cenab-ı Hak Mehmetç ğ m z korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Allah,
yar ve yardımcımız olsun.
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UZTB YK BAŞKANI EGEMEN ASLAN KARİYER GÜNLERİ
PROGRAMINDA KARİYER ÖNERİLERİNİ AKTARDI

Uzunköprü T caret Borsası Yönet m
Kurulu Başkanı Egemen Aslan, 05
Kasım 2019 tar h nde Uzunköprü Halk
Eğ t m Merkez ’nde düzenlenen Trakya Kalkınma Ajansı Destekl "Geleceğ m Mesleğ m" adlı Kar yer Günler
programına katıldı. Programa Halk Eğ t m Müdürü Hakan Ç çek Uzunköprü
M ll Eğ t m Şube Müdürler , Meslek

Okullarının Müdürler le vel ler ve öğrenc ler katıldı.
UZTB Yönet m Kurulu Başkanı
Aslan, hayat tecrübeler nden örnekler
sunarak, öğrenc ler n ş hayatına atılmadan önce neler yapmaları gerekt ğ
hakkında vel lere ve öğrenc lere b lg ler verd . A lelere çocuklarının yaratıcılıklarını gel şt reb lmeler ç n daha

özgür bırakmaları gerekt ğ , önler n
açarak g r ş mc l k ruhunu ortaya çıkarmaları ve özgüven kazandırmaları konusunda tavs yelerde bulundu. Eğ t m n önem ve çocuklarda sorumluluk
b l nc kazandırılmasının, k tap okuma
alışkanlığı kazandırılmasının önem ne
değ nd .

İLÇE KAYMAKAMI HAKAN YAVUZ ERDOĞAN'DAN
BORSAMIZA İADE-İ ZİYARET

U

zunköprü Kaymakamı Hakan
Yavuz Erdoğan 06.11.2019 tar h nde borsamıza ade- z yarette bulundu. Borsamız Yönet m Kurulu Başkanı
Egemen Aslan, Yönet m Kurulu Başkan
Yardımcısı Uğur Erk, Yönet m Kurulu

Sayman Üye Orhan Gür ve Yönet m Kurulu Üyeler Hal l Gümüş ve Gürkan Gür
le Mecl s Üyes İbrah m Yılmaz’ın hazır
bulundukları z yarette UZTB Yönet m
Kurulu Başkanı Egemen Aslan tarafından İlçe Kaymakamımız Hakan Yavuz
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Erdoğan’a Uzunköprü T caret Borsasının h zmetler ve yapılan faal yetler hakkında ayrıntılı b lg ler ver lm ş ve bölgem z hakkında ekonom k sorunlar ve çözümler hakkında karşılıklı görüş alışver ş nde bulunuldu.
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TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLERİNDEN
BORSAMIZA ZİYARET

T

.C. Trakya Ün vers tes Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Sekreter Yücel Albayrak ve Trakya Ün vers tes ne bağlı Yüksekokulların Sekreterler nden oluşan heyet 07.11.2019 tar h nde borsamızı z yaret ederek Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan
le görüştüler.
Z yarette yüksekokullarımızla lg l şb rl ğ yapılab lecek konular görüşülerek ﬁk r alışver ş nde bulunulmuş ve
yüksekokullarımızın daha şlevsel ve
caz p hale get r lmes le lg l yen bölümler n açılması konularında st şare
ed lm şt r.
Daha sonra Yönet m Kurulu Başka-

nımız Egemen Aslan tarafından Elektron k Satış Salonumuz ve AB Standartlarında Ürün Tahl l Laboratuvarımız gezd r lerek Çalışma s stemler
hakkında Meslek Yüksekokulu Sekreterler ne b lg lend rme yapılmıştır.
Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan Trakya Ün vers tes Meslek
Yüksekokulu Sekreterler ne borsamıza z yaretler nden duyduğu memnun yet d le get rerek, teşekkürler n
sundu.
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TRAKYA BÖLGESİ ODA VE BORSALAR MÜŞTEREK İSTİŞARE
TOPLANTISI EDİRNE TİCARET BORSASINDA YAPILDI
b r arada ve b rl kte hareket ett ğ n z ç n,
Allah s zlerden de razı olsun” ded .
“Hemşer n z olarak Ed rne’de, memleket mde s zlerle b rl kte olmaktan büyük
mutluluk duyuyorum” d yen H sarcıklıoğlu, “Trakya, bereketl topraklarıyla tarımın ve hayvancılığın merkez . Tek rdağ,
sanay s yle; Ed rne, tar h ve kültürüyle;
Kırklarel , doğal güzell kler yle çok öneml değerlere sah p. Burada l man var, havayolu var, dem ryolu var, otoyol var.
Trakya aynı zamanda Avrupa’ya açılan
kapı ve 500 m lyonluk zeng n b r nüfusun
hemen yanı başında” şekl nde konuştu.
TOBB olarak Trakya’ya 3 alanda
öneml yatırımlar yaptıklarını anlatan
TOBB Başkanı şunları söyled : “Loj st k
alanında İpsala, Hamzabeyl ve Kapıkule gümrük kapılarını modern ze ett k.
Ş md de kapas teler n artırıyoruz. B rleşm ş M lletler de bunu tesc lled . Bu pro-

T

ürk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ (TOBB) Başkanı
M. R fat H sarcıklıoğlu, 08.11.2019 tar h nde
Ed rne T caret Borsası ev sah pl ğ nde düzenlenen
Trakya Bölges Oda ve Borsalar Müşterek İst şare Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Borsamızı tems len Yönet m Kurulu Başkan Yardımcımız Uğur Erk, Yönet m Kurulu Sayman Üye Orhan Gür ve Genel Sekreter m z
Mehmet Karamolla katıldılar.
TOBB Başkanı H sarcıklıoğlu toplantının açılışında
yaptığı konuşmada, yurt ç nde ve dışında terör örgütler yle mücadele eden asker ve pol slere selamlarını göndererek, “Şeh tler m z n mekanı cennet olsun. Bu son
Barış Pınarı harekâtında cam a olarak devlet m z n yanında durduk. Cumhurbaşkanımızla, CHP ve MHP l derler yle, M ll Savunma Bakanımızla b r araya geld k.
190 ülkedek muhataplarımıza ve uluslararası kuruluşlara, harekatın meşru ve haklı olduğunu anlattık. Türkçe
konuşan ülkeler n ortak ş örgütü, Türk TSO Başkanı olarak, Bakü’de Türk dünyası ş örgütler yle b r araya geld k. Onların da desteğ n aldık. S zlerle b rl kte, tüm Türk ye’de eş zamanlı açıklama yaptık. Bu m ll meselede,
jeler m z bütün dünyaya rol model olarak
örnek gösterd . Dereköy ç n de çalışmalara başladık. Kapıkule TIR parkını yaparak, burada yaşanan sıkıntıları çözdük.
Çağ dışı görüntülere son verd k.
İk nc olarak tar h ve tur zm alanında
öneml yatırımlar yaptık. Tar h m z n en
büyük eserler nden olan, Sel m ye Cam s ’n n bakım onarım masraflarını karşıladık. S nan ve Sel m ye Vakfı’nı kurarak,
bu ata yad gârının gelecek nes llere aktarılmasını garant altına aldık.
Üçüncü olarak da eğ t m alanında çalıştık. Trakya’dak şeh rler m zde okul
yaptık. Bugün öğlen Trakya Ün vers tem ze kazandırdığımız fakültey z yaret
ett k. Tüm bunları, Oda ve Borsalarımızın yan s zler n talepler yle yaptık. El b rl ğ yle, güç b rl ğ yle yaptık. Bundan dolayı s zlere yürekten teşekkür ed yorum.”
ded .
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU VE ARACILIK
SİSTEMİ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

B

orsamızın kurucu ortağı olduğu Türk ye Ürün İht sas
Borsası A.Ş. (TÜRİB) n n 2018 yılı hesap dönem ne
a t Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09 Aralık 2019 Pazartes
günü Ankara’da Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ Konferans Salonunda gerçekleşt r ld .
Toplantıda 2018 yılına a t Yönet m Kurulu Faal yet Raporu, hazırlatılan ﬁnansal tabloların ç denet m ne l şk n rapor,
F nansal Tablolar ve lg l d ğer belgeler le gündemdek
d ğer maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Türk ye Ürün İht sas Borsası (TÜRİB) Olağan Genel
Kurul Toplantısı sonrasında Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ (TOBB) Başkanı M. R fat H sarcıklıoğlu, TÜRİB Genel
Kuruluna katılan borsa başkanları le Aracılık S stem İst şare Toplantısında b r araya gelerek, Aracılık S stem le
ürün ht sas borsasına l şk n b lg lend rme ve değerlend rmelerde bulundu.
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UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ
TİCARET AŞ. GENEL KURUL TOPLANTISI
İPSALA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

U

zunköprü T caret Borsasının da h ssedarı olduğu UMAT Gümrük ve Tur zm İşletmeler T caret A.Ş.’n n 2018 yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık
2019 tar h nde İpsala DSİ. 114. Şube Müdürlüğü Sosyal Tes sler nde gerçekleşt r ld .
Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ (TOBB)
Başkanı M. R fat H sarcıklıoğlu`nun teşr fler le gerçekleşen UMAT Gümrük ve Tur zm
İşletmeler T caret A.Ş. Olağan Genel Kurulu’na, TOBB Yönet m Kurulu Üyes Ceng z
Günay, Gümrük ve Tur zm İşletmeler T caret A.Ş. Yönet m Kurulu Başkanı Ar f Parmaksız ve Ş rket h ssedarı oda ve borsaların başkanları katıldılar.
Uzunköprü T caret Borsasını Mecl s Başkanımız Abdullah Saka ve Yönet m Kurulu
Başkanımız Egemen Aslan’ın tems l ett ğ
UMAT Olağan Genel Kurul toplantısında Ş rket n Faal yet Raporları müzakere ed lerek,
Denet m Kurulu Raporları, Gel r-G der Tabloları görüşülerek karara bağlandı.
H sarcıklıoğlu Genel Kurul Toplantısında,
Ed rne’n n tarımıyla, sanay s yle her geçen
gün adından daha çok söz ett ren Trakya’ya
yen den hayırlı b r eser daha kazandıracaklarını bel rterek, İpsala Sınır Kapısının kapas tes n artıracaklarını söyled .
UMAT Gümrük ve Tur zm İşletmeler T caret A.Ş. Yönet m Kurulu Başkanı Sefer
Kaya Üzen, toplantıya teşr f eden tüm ortaklara teşekkür ett . Modern zasyonu yapılan
İpsala Sınır kapısı le lg l b lg ler verd .
Genel Kurul sonrasında TOBB ve UMAT
GTİ olarak modern zasyonu yapılan İpsala
Sınır kapısında ve yapılacak TIR Parkında
ncelemelerde bulunuldu.
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GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ VOLKAN ÇİFT’TEN
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN’A ZİYARET

U

zunköprü Gençl k ve Spor İlçe Müdürü
Volkan Ç ft, Kurum Personel Nuh Dalkıran ve Gençl k L der 27 Aralık 2019 tar h nde borsamızı z yaret ederek Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan le görüştüler.
Z yarette Uzunköprü Gençl k ve Spor İlçe Müdürü Volkan Ç ft tarafından Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan’a Gençl k ve Spor İlçe
Müdürlüğünün faal yetler ve Gençl k Merkez nde gerçekleşt r lmekte olan etk nl k ve faal yetler
hakkında b lg ler ver ld .
Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan
gençler n boş zamanlarının değerlend r lmes ,
b lg ve becer kursları le gel ş m n n sağlanması
ve gençler n kötü alışkanlıklardan korunması
ç n Gençl k ve Spor İlçe Müdürlüğünün yapmış
olduğu faal yetler n çok öneml olduğuna değ nerek, Uzunköprü Gençl k ve Spor İlçe Müdürü
Volkan Ç ft, Kurum Personel Nuh Dalkıran ve
Gençl k L der ne z yaretler nden duyduğu memnun yet d le get rerek teşekkürler n b ld rd .
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2.3 BİLGİ, DANIŞMANLIK VE DESTEK

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI (TÜRİB)
KAYIT İŞLEMLERİ BORSAMIZDA BAŞLIYOR

5

174 sayılı "Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ le Odalar ve Borsalar
Kanunu"nun 53 üncü maddes çerçeves nde tanz m ed len 27.02.2017 tar h ve
2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararına st naden Elektron k Ürün Senetler n n (ELÜS) tek b r borsa çatısı altında
şlem göreb lmes n tem nen 2018 yılında kuruluşu gerçekleşt r len Türk ye
Ürün İht sas Borsası A.Ş.`n n (TÜRİB)
2019 yılı Haz ran ayı çer s nde faal yete
geçmes ne l şk n çalışmaların son aşamasına geld ğ b ld r lm şt r.
TÜRİB` n faal yete geçmes n tak ben
tüm ELÜS alım satım şlemler yalnızca
TÜRİB bünyes nde yapılacak,
ELÜS`ler n alım satım şlemler yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın
http://www.tur b.com.tr adres nden er ş lecek "TÜRİB İşlem Platformu" üzer nden doğrudan em r g rme yoluyla gerçekleşt r lecekt r.
TÜRİB faal yete geçt ğ nde yatırımcıların ELÜS şlemler ne herhang b r kes nt ye uğramadan devam edeb lmes
ç n TÜRİB`e kayıt olması gerekmekted r. ELÜS şlem gerçekleşt rmek steyen yatırımcılar, TÜRİB`e kayıt ç n aşağıda yer alan tüm b lg ve belgelerle b rl kte TÜRİB le acentel k sözleşmes mzalamış olan Uzunköprü T caret Borsamıza başvurmak suret yle kayıt altına
alınacaktır. Yatırımcının kaydı Borsamız tarafından aşağıda yer alan belgeler n TÜRİB s stem ne g r ş yapılarak

gerçekleşt r lecekt r.
Bu nedenle, ELÜS alım - satımı yapmak steyen yatırımcıların, TÜRİB`e
kayıt ç n aşağıda yer alan tüm b lg ve
belgelerle b rl kte Uzunköprü T caret
Borsamıza başvurmaları önemle duyurulur. Yatırımcılar, TÜRİB s stem ndek
b lg ler n güncellemek sted kler nde
söz konusu değ ş kl kler Borsamız vasıtasıyla yapab lecekt r.
TURİB KAYIT İŞLEMLERİ
ELÜS şlem gerçekleşt rmek steyen yatırımcıların TÜRİB’de şlem yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel k ş ler ç n ayrı ayrı bel rt len tüm b lg ve belgelerle b rl kte Borsamıza başvurmak suret yle kayıt altına alınması zorunludur.
Borsamız tarafından sunulan belgeler n TÜRIB s stem ne g r ş yapılarak
yatırımcı kaydının ve lg l belgeler n tamamlanması le kayıt şlem tamamlanmaktadır.
Yatırımcılar, TÜRİB s stemdek b lg ler n güncellemek sted kler nde söz konusu değ ş kl kler Acente sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan T caret Borsası vasıtasıyla yapab l rler. Acenteler n yatırımcı b lg ler n resen değ şt rme veya
s lme yetk ler bulunmamakta olup
ancak yatırımcıların ıslak mzalı taleb
hal nde b lg lerde değ ş kl k yapılab l r.
Gerçek K ş ler Kayıt İç n Gerekl Evraklar:
- Nüfus Cüzdanı fotokop s
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- Adres tey d ç n geçerl sayılan belgelerden herhang b r ( kametgah lmühaber , fatura vb.)
- Gerçek K ş Müşter Tanıma Formu
(Ek/2) veya vek l tay n hal nde (Ek/3-b)
(Gerçek k ş tarafından vekalet ver lmes durumunda, noter tarafından düzenlenen vekaletname evraka eklenecekt r.)
-Aracı Kurum veya Banka`dan alınacak yatırım hesabını göster r belge
-Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metn (Yatırımcı Taahhütnames )
(Ek/4)
Tüzel K ş ler Kayıt İç n Gerekl Evraklar:
-Kuruluş lanının yer aldığı T caret
S c l Gazetes örneğ
-T caret S c l nden alınan Faal yet
Belges örneğ
-Verg Levhası örneğ
-İmza S rküler
- Tüzel K ş Müşter Tanıma ve Tems lc Tay n Formu (Ek/3-a) (Tüzel k ş yetk l organı tarafından tems lc tay n ed lmes ne l şk n alınan karar ve söz konusu kararın yetk l k ş lerce alındığını göster r mza s rküler evraka eklenecekt r.)
-Aracı Kurum veya Banka`dan alınacak yatırım hesabını göster r belge
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metn (Yatırımcı Taahhütnames )
(Ek/4)
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TRAKYA TOHUM A.Ş. KURULDU

B

orsamızın da A grubu sermaye
paylarına sah p kurucu ortağı olduğu, alanında b r lk olan Trakya
Tohum AŞ. n n kuruluş sözleşmes
mza tören 01.03.2019 tar h nde Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen
Aslan’ın da katıldığı b r tören le gerçekleşt r ld .
Trakya’da tohumculuk alanında anal z h zmetler , ARGE ve ARGE tekn k
destek danışmanlığı, eğ t m ve b lg lend rme faal yetler nde bulunacak ve bölgen n referans kurumu olacak Trakya
Tohum AŞ kuruldu. Kuruluşunda 39
kamu, özel sektör ve STK’nın güç b rl ğ
yaptığı Trakya Tohum AŞ, kamu özel
sektör şb rl ğ nde kurulmasıyla bu
alanda b r lk oldu.
Namık Kemal Ün vers tes Senato
Salonu’nda düzenlenen ş rket kuruluş
sözleşmes mza tören ne TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tek rdağ Val s
Az z Yıldırım, AK Part Tek rdağ M lletvek ller Mustafa Yel, Trakya Kalkınma
Ajansı Genel Sekreter Mahmut Şah n,
Namık Kemal Ün vers tes (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Müm n Şah n, t caret borsalarının başkanları, ﬁrma tems lc ler ,
akadem syenler ve davetl ler katıldı.
İmza tören nde konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Mahmut
Şah n, bugün atılan mzaların Trakya tarımı ç n b r m lat olduğunu söyled .
Şah n, ”Her ülkede stratej k b r ürün
kabul ed len tohum, yasal düzenlemeler le korunmakta ve konu le lg l çok
sayıda araştırma ve gel şt rme çalışmaları yapılıyor. Konunun Türk ye`n n
2023 hedefler doğrultusunda önem ne
st naden sektörün TR21 Trakya Bölges `ndek mevcut durumunu anlamak ve
kamu, ün vers te, özel sektör arasında
olası şb rl ğ alanlarını tesp t etmek

üzere 2018 yılının Şubat ayında Trakya
Kalkınma Ajansı olarak b r araştırma
gerçekleşt rd k. Araştırma kapsamında
dünyada ve ülkem zde sektörün durumunun genel olarak ncelenmes n n
yanı sıra, Trakya Bölges `nde saha z yaretler le çler nde kamu kuruluşu,
üret c örgütü, meslek kuruluşu, sanay c , ç ftç n n de yer aldığı ve 46’sı yetk lend r lm ş tohumculuk ş rket olan konunun paydaşı toplam 80 kurum/kuruluş tems lc s le yüz yüze görüşmeler
gerçekleşt rd k. Bu çalışma net ces nde
hem ülkem z n küresel tohumculuk sektöründe yer ed nmes ne h zmet edecek
hem de Trakya Bölges `n n bu alandak
potans yel n gerçekleşt rmes n sağlayacak, ulusal ve uluslararası platformlarda adından söz ett reb lecek beşer
ve ﬁz ksel kapas teye sah p b r araştırma gel şt rme merkez ne ht yaç bulunduğu tesp t ett k. Gerek söz konusu
saha z yaretler , gerekse devamında
gerçekleşt r len paydaş toplantılarında
merkez n yapısı ve şletmes le lg l de
st şarelerde bulunuldu. Islah çalışmalarının uzun sürel ﬁnansman gerekl l ğ
d kkate alınarak, kurumsal ve ﬁnansal
olarak sürdürüleb l r b r Tohum ARGE
Merkez ’n n tek l g r ş mler veya protokol bazlı şb rl kler yer ne ün vers te
özel sektör şb rl ğ n n b r tüzel k ş l kte
vücut bulduğu, kamu hâk m yet nde
ancak özel sektör kab l yet le yönet lecek t car b r g r ş m olması gerekl l ğ
bölge paydaşlarımızın ortak aklı olarak
öne çıktı” ded .
Anon m ş rket olarak kurulması planlanan yapının taraflar arasında ana sözleşme st şareler n n tamamlanmış olduğunu fade eden Şah n, “Namık
Kemal Ün vers tes Teknoloj Gel şt rme
Bölges Yönet c AŞ’n n öncülüğünde
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Ed rne, Kırklarel , Tek rdağ ller nden 10
t caret borsası ve 28 yetk lend r lm ş tohumculuk ş rket n n katılımı le Trakya
Tohum AŞ’y kuruyoruz. Gün geçt kçe
çok uluslu büyük ş rketler n hâk m yet n n arttığı tohumculuk sektöründe Trakya Kalkınma Ajansı şu ana kadar bölgem z n şb rl ğ güç b rl ğ model n ortaya
çıkarması ç n koord nasyon görev n
gerçekleşt . Trakya Tohum AŞ’n n kurulmasının ardından da mevzuatı dâh l nde güdümlü proje desteğ ﬁnansal
enstrümanı le anal z h zmetler , ARGE
ve ARGE tekn k destek danışmanlığı,
tohumculuk, eğ t m ve b lg lend rme faal yetler nde bulunacak ﬁrmanın ﬁz ksel ve beşer yapılanmasını desteklemey planlıyoruz. Bu yapının kurulması
ç n b rl kte hareket ett ğ m z tüm kurum,
kuruluş ve ﬁrmalara sonsuz şükranlarımı sunuyorum ve Trakya Tohum AŞ’n n
bölgem ze ve ülkem ze hayırlı olmasını
temenn ed yorum” şekl nde konuştu.
Trakya Tohum AŞ, Namık Kemal Ün vers tes tarafından yürütülen ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Trakya Tohumluk Vad s Güdümlü Projes kapsamında kuruldu. Toplam
bütçes 10 m lyon TL olacak güdümlü
projen n 7 m lyon 500 b n TL’s Trakya
Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Trakya Tohum AŞ’n n ortakları arasında Namık Kemal Ün vers tes Teknopark AŞ, Babaesk T caret Borsası,
Çorlu T caret Borsası, Ed rne T caret
Borsası, Hayrabolu T caret Borsası,
Keşan T caret Borsası, Kırklarel T caret Borsası, Lüleburgaz T caret Borsası, Uzunköprü T caret Borsası, Tek rdağ T caret Borsası, Malkara T caret
Borsası ve Trakya’da faal yet gösteren
28 ş rket yer alıyor.
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UZTB’DE “KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ
13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

U

zunköprü T caret Borsası
Üyeler n , Üret c ler ve Yatırımcıları b lg lend rmek üzere Ed rne
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şb rl ğ nde 06 Eylül 2019 Cuma günü saat
14.30’da Uzunköprü T caret Borsası
konferans salonunda "Kırsal Kalkınma Destekler 13. Etap Kapsamında
Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmes Hakkında B lg lend rme Toplantısı" gerçekleşt .
Uzunköprü T caret Borsası Üyeler , Üret c ler, STK Başkanları ve lg l ler n katıldığı toplantı Uzunköprü T caret Borsası Egemen Aslan’ın açılış
konuşmasının ardından Ed rne
Tarım ve Orman İl Müdürü At lla Bayazıt’ın Sunumu le devam ett ve
Ed rne Tarım ve Orman l Müdürlüğü
yetk l ler n sunumları ve soru cevap
kısmı le sona erd .
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2.6 BORSACILIK

2019 HASAT SEZONU ÜRÜNÜ
İLK ARPALAR BORSAMIZDA SATILDI
2019 HASAT SEZONU ÜRÜNÜ İLK
ARPALAR SATILMAK ÜZERE 10
HAZİRAN 2019 PAZARTESİ GÜNÜ
BORSAMIZA GETİRİLDİ.
İLÇEMİZE BAĞLI TURNACI KÖYÜNDEN ERDEM SOLAK İSİMLİ MÜSTAHSİLE AİT 2.000 KG ARPA 1,272 TL,
KURDUKÖY`DEN NEDİM ŞAHİN
İSİMLİ MÜSTAHSİLE AİT 3.000 KG
ARPA 1,187 TL FİYAT ÜZERİNDEN
ÜYEMİZ ATAÇ TARIM ÜRÜNLERİ LTD.
ŞTİ. YETKİLİSİ ONUR ATAÇ TARAFINDAN SATIN ALINDI.
BORSAYA YILIN İLK ÜRÜNÜNÜ
GETİREN ÜRETİCİMİZE UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ORHAN GÜR VE GÜRKAN GÜR TARAFINDAN BİRER ADET
ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLDİ.
YENİ HASAT SEZONUNUN TÜM
ÜRETİCİLERİMİZE VE ÜYELERİMİZE
HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ.

2019 HASAT SEZONU ÜRÜNÜ
İLK BUĞDAY BORSAMIZDA SATILDI

2

019 HASAT SEZONU ÜRÜNÜ
OLAN İLK BUĞDAY SATILMAK
ÜZERE 13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE GÜNÜ BORSAMIZA GETİRİLDİ.
İLÇE MERKEZİNDEN MAHMUT GÜZELERGENE İSİMLİ MÜSTAHSİLİN
GETİRDİĞİ 2 TON BUĞDAY BORSAMIZ ÜYESİ GÜRKAN GÜR

ZAHİRECİLİK NAKLİYE SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAHİBİ
GÜRKAN GÜR TARAFINDAN 1,670
TL FİYAT ÜZERİNDEN SATIN ALINDI.
BORSAYA YILIN İLK ÜRÜNÜNÜ
GETİREN ÜRETİCİMİZE UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI ADINA
Y Ö N E T İ M K U R U L U S AY M A N
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ÜYEMİZ ORHAN GÜR TARAFINDAN
BİR ADET ÇEYREK ALTIN HEDİYE
EDİLDİ.
YENİ HASAT SEZONUNUN TÜM
ÜRETİCİLERİMİZE VE ÜYELERİMİZE
HAYIRLI VE BEREKETLİ OLMASINI
DİLİYORUZ.

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
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2019

BORSAMIZA 2019 MAHSÜLÜ
İLK AYÇİÇEĞİ GELDİ
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019 HASAT SEZONUNUN İLK
ÜRÜNÜ OLAN AYÇİÇEĞİ SATILMAK ÜZERE 29 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ GÜNÜ BORSAMIZA
GETİRİLDİ.
İLÇEMİZE BAĞLI SULTANŞAH KÖYÜNDEN ŞEMSETTİN BULUT İSİMLİ
MÜSTAHSİLİN GETİRDİĞİ 3.000 KG
AY Ç İ Ç E Ğ İ 2 , 6 8 6 T L F İ YAT

ÜZERİNDEN, BORSAMIZ ÜYESİ
GÜRKAN GÜR ZAHİRECİLİK
NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ SAHİBİ GÜRKAN
GÜR TARAFINDAN SATIN ALINDI.
İLK MAHSULÜ GETİREN
ÜRETİCİMİZE UZUNKÖPRÜ
TİCARET BORSASI MECLİSİ ADINA,
Y Ö N E T İ M K U R U L U S AY M A N
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ÜYEMİZ ORHAN GÜR TARAFINDAN
BİR ADET ÇEYREK ALTIN HEDİYE
EDİLDİ.
2019 AYÇİÇEĞİ HASAT SEZONUNUN TÜM ÜRETİCİLERİMİZE VE ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLMASINI
DİLİYORUZ.
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
BAŞKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

R
A
V
U Rİ
T
A
R KLE
O
B
LA TİSTİ
I
S
İSTA
A
S
R
O
B

Ü
R
P
Ö
NKARET

U
TİC
Z
U

55

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

BUĞDAY

56

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

57

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

58

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

59

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

60

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

61

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

62

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

63

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

64

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

65

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

66

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

67

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

AYÇİÇEK

68

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

69

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

70

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

71

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

72

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

2019

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

YILLIK
FAALİYET
RAPORU

Ü
R
I
P
S
A
S
Ö
R
O
K
N ARET B

A
D
N
I
S
A
B

U
TİC
Z
U

15 Ocak 2007 PAZARTESİ

Doğru Tarafsız Haftalık Yorum

HÜR GAZETE
Basın, milletin sesi, kuvveti okulu ve rehberidir

Basın, milletin sesi, kuvveti okulu ve rehberidir

E-Posta : hurgazete2008@gma l.com TEL: (0.284) 518 21 44
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SALI VE CUMA
GÜNLERİ YAYIMLANIR
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