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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NDEN 
İLÇEMİZE YENİ BİR OKUL

TOBB, 154 �lçeye 154 yen� okul ka-
zandıracak

Uzunköprü T�caret Borsası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Egemen Aslan, TOBB 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve M�ll� 
Eğ�t�m Bakanı Mahmut Özer’�n katılımla-
rıyla gerçekleşt�r�len “Ulusal Eğ�t�me Katkı 
Protokol Tören�ne” onl�ne ortamda katılım 
sağladı.

81 �le 81 okul kampanyasında son 
noktaya gelen Türk�ye Odalar ve Borsalar 

B�rl�ğ� (TOBB), eğ�t�mde yen� b�r projeye 
�mza attı.

TOBB’un eğ�t�m hamles�, TOBB İk�z 
Kuleler Konferans Salonu’nda düzenle-
nen protokol tören� �le kamuoyuna duyu-
ruldu. Projen�n detaylarının da açıklandığı 
törene, M�ll� Eğ�t�m Bakanı Prof. Dr. Mah-
mut Özer, TOBB Başkanı R�fat H�sarcıklı-
oğlu ve toplam 365 Oda - Borsa Başkanı 
katıldı.

TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu burada 

yaptığı konuşmasında, TOBB olarak Tür-
k�ye’n�n öncel�kl� meseles�n�n eğ�t�m oldu-
ğuna �nandıklarını bel�rterek, “Bu v�zyonla 
hareket ett�k ve en öneml� yatırım alanı 
olarak, ülkem�ze yen� okullar kazandırma-
ya �ht�yaç duyulduğunu gördük. TOBB Yö-
net�m Kurulumuzun aldığı kararla, 81 İlde 
81 okul yaparak, m�llet�m�ze ve şeh�rler�-
m�ze armağan ett�k”

“81 İl’de 81 okul projem�z�n sonuna ge-
l�yoruz. Ama burada durmuyoruz, yen� ve 
daha büyük b�r �şe ş�md� g�r�ş�yoruz. 154 �l-
çede 154 yen� okul �ç�n harekete geç�yo-
ruz. Odalarımızın ve Borsalarımızın faal�-
yet gösterd�ğ� 154 �lçem�ze daha, yen� 
okullar kazandırıyoruz. İlçeler�m�ze, ha-
yırlı ve uğurlu olsun. Hamdolsun, b�r za-
manlar uzak b�rer hedef olarak duran eğ�-
t�m ve sosyal sorumluluk projeler�n�, 
bugün gerçekleşt�rmen�n gururunu yaşı-
yoruz.” d�ye konuştu.

Protokolle �lg�l� açıklamalarda bulu-
nan UZTB Yönet�m Kurulu Başkanı Ege-
men Aslan, ‘’Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� sayes�nde �lçem�ze b�r okul kazan-
dıracağız. 3 Şubat 2022 tar�h�nde 
TOBB’da düzenlenen törende gerekl� pro-
tokol Başkanımız M. R�fat HİSARCIKLI-
OĞLU ve M�ll� Eğ�t�m Bakanımız Mahmut 
ÖZER tarafından �mzalanmıştır. UTSO ve 
UZTB beraberl�ğ�nde �lçem�zdek� yatırım-
lara destek vermeye devam ed�yoruz. 
İlçem�ze ve çocuklarımıza hayırlı olsun’’ 
ded�.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN’DAN 
BORSAMIZ ÜYESİ KAYAHAN ÇOLAK’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

2021 yılı �çer�s�nde gerçekleşt�rm�ş 
olduğu t�car� ve z�ra� faal�yetler� �le 

Uzunköprü T�caret Borsasının Kotasyon 
l�stes�nde yaptırdığı tesc�l �şlemler� �le 
Saman ürünün yer almasını sağlayan ÖZ 
ÇOLAKLAR GIDA TAR. HAY. TUR. LTD. 
Ş�rket� yetk�l�s� Kayahan Çolak, Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Egemen Aslan tara-
fından 17 Şubat 2022 tar�h�nde �şyer�nde 
z�yaret ed�lerek, kend�s�ne Uzunköprü T�-
caret Borsası Mecl�s� adına Borsamızı gu-
rurlandıran başarılarının artarak devam et-
mes� temenn�ler� �le teşekkür plaket� tak-
d�m ed�lm�şt�r.

Borsamızı gururlandıran başarılarını-
zın artarak devam etmes�n� temenn� ed�-
yoruz.



Uzunköprü T�caret Borsası üye-
ler�n�n, 04–06 Şubat 2022 ta-

r�hler� arasında “İZMİR 17. AGROEXPO 
Uluslararası Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı’na yapmış oldukları gez� sona 
erd�.

Uzunköprü T�caret Borsasının Or-
gan�zasyonunda 57 üyes�n�n katılımları 
�le gerçekleşt�r�len gez�de 04- 06 Şubat 
2022 tar�hler�nde, 90 ı aşkın ülkeden 
1050 firmanın katılımları �le 400 b�n z�-
yaretç� tarafından z�yaret ed�len, Gaz�-
em�r`dek� Fuar İzm�r’de düzenlenen 17. 
AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hay-
vancılık Fuarı z�yaret ed�lerek, yurtdı-
şından üret�c�ler, tarım ve hayvancılık fir-
maları, yerl� ve yabancı traktör üret�c�ler� 
başta olmak üzere tüm sektör tems�lc�-
ler�n�n stantları z�yaret ed�lerek görüş-
meler gerçekleşt�r�ld�.

Türk�ye`n�n en büyük, Avrupa`nın �lk 

dört büyük tarım fuarından b�r� olan 
İzm�r`dek� AGROEXPO Uluslararası 
Tarım ve Hayvancılık Fuarı`nda başta 
tarımsal mekan�zasyon ve teknoloj�ler�, 
sera ve teknoloj�ler�, su ve sulama tek-
noloj�ler�, gübre, tohum, fide, fidan ve 
bahçec�l�k, z�ra� �laçlama mak�naları, 
ekoloj�k tarım, agro b�l�ş�m, canlı hayvan 
yet�şt�r�c�l�ğ�, hayvansal üret�m mak�na-
ları, sektöre bağlı kurum ve kuruluşlar 
olmak üzere tüm sektör tems�lc�ler� yer-
ler�n� aldı. 90 ı aşkın ülkeden �thalatçı fir-

maların ve alım heyetler�n�n öneml� b�r 
kısmı fuara katılım sağlayarak Geçen 
yıl fuarda 1,5 m�lyar dolar olan t�car� hac-
m�n�n, bu sene 2 m�lyar doları bulması 
beklen�yor.

Uzunköprü T�caret Borsası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Egemen Aslan Üyeler�-
m�z�n �şler� �le gelecek v�zyonları açısın-
dan oldukça faydalı olacağına �nandığı-
mız gez�m�zde üyeler�m�z Modern ta-
rımsal mekan�zasyon ek�pmanları, z�ra� 
donanımlar ve Tarım Aletler� alım satımı 

yapan kurum yetk�l�ler� �le tanışma ve 
üyeler�n�n sektörler� �le �lg�l� yen�l�k ve ge-
l�şmeler� yer�nde görerek katılımcı fir-
malar �le �ş bağlantısı kurab�lm�şler, Ulu-
sal ve uluslararası düzeyde b�rçok fir-
manın süt, süt ürünler�, et, et ürünler�, 
süt ve et teknoloj�ler� ve ambalaj ek�p-
manları ürünler�n� yer�nde göreb�lme �m-
kanı bulmuşlardır.

Teknoloj�k dönüşümün artık üyeler�-
m�z�n ve üret�c�ler�m�z�n ana gündem 
maddeler�nden b�r� olmuştur, fuar her 
geçen yıl �thal teknoloj�ler�n yanı sıra 
yerl� g�r�ş�mler�n de �dd�asını artırdığı b�r 
platform hal�ne gelmekted�r.

Fuarda, tarım ve hayvancılıkta kul-
lanılan yen� teknoloj�ler, z�ra� �nsansız 
hava araçlarıyla tarımsal üret�m ve tak�p 
yazılımlarının yoğun �lg� gördüğünü göz-
lemled�k.

Uzunköprü T�caret Borsası Mecl�s� 
olarak tüm üyeler�m�z� davet ederek or-
gan�ze ett�ğ�m�z gez�m�z�n üyeler�m�z�n 
gerek �şler� gerekse de gelecek v�zyon-
ları açısından oldukça faydalı olduğuna 
�nanıyorum, gez�ye katılan tüm üyeler�-
m�ze teşekkür ed�yorum. Ded�.

Uzunköprü T�caret Borsası İZMİR 
17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı gez�s� İzm�r turu, Şey-
tan Sofrası ve Ayvalık g�b� tar�h� ve tur�s-
t�k yerlerde mola ver�l�p z�yaret ed�lerek 
son bulmuştur.
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BORSAMIZIN İZMİR 17. AGROEXPO ULUSLARARASI 
TARIM VE HAYVANCILIK FUARI ZİYARETİ SONA ERDİ
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Ed�rne Tarım ve Orman İl Müdür-
lüğü tarafından organ�ze ed�-

len, İl�m�zde tarım ve hayvancılık konu-
larında �şt�gal eden S�v�l Toplum Kuru-
luşlarının başkanların katıldıkları, İl�m�-
z�n tarım ve hayvancılık potans�yel�, so-
runları ve çözüm yolları konulu toplantı 
16.02.2022 tar�h�nde Ed�rne Tarım ve 
Orman İl müdürlüğü Toplantı salonun-
da Ed�rne Tarım ve Orman İl Müdürü 
At�lla Bayazıt başkanlığında gerçekleş-
t�r�ld�.

Borsamızı Yönet�m Kurulu Başka-
nımız Egemen Aslan’ın tems�l ett�ğ� top-
lantıda S�v�l Toplum Kuruluşlarının baş-
kanları ve tems�lc�ler� tarafından İl�m�z�n 
tarım ve hayvancılık potans�yel�, sorun-
ları, çözüm yolları konuşuldu.

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan Tarım ve Hayvancılık sektö-
ründek� g�rd� mal�yetler�, Üret�mde ya-
şanan sorunlar, Çakmak Barajı ve sula-
ma kanallarının ac�len b�t�r�lerek kulla-
nıma açılmasının gerekl�l�ğ�, toprak 

ıslah çalışmaları, tarımsal ürün destek-
ler�n�n yeters�zl�ğ� tarım ürünler�ndek� 
gümrük oranlarının bel�rs�zl�ğ� ve tarım-
sal kred�ler hakkında k� sorunları d�le ge-
t�rerek, çözüm öner�ler�m�z� paylaşmış-
tır.

Üyeler�m�z�n ve Üret�c�ler�m�z�n so-
runlarının çözüme kavuşması �ç�n akta-
rılan sorunlar ve çözüm öner�ler� Tarım 
ve Orman İl Müdürlüğü yetk�l�ler� tara-
fından tanz�m ed�lerek Tarım ve Orman 
Bakanlığına rapor hal�nde sunulacaktır.

EDİRNE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 TOPLANTISINA YK BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN KATILDI
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UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 
AKADEMİSYENLERİNDEN ZİYARETLER
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UZUNKÖPRÜ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI 
TAMER AKKUŞ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Uzunköprü M�mar Musl�h�dd�n 
Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� 

Protokol Yürütme Kurulu Yönet�m Kurulu 
Toplantısı 23 Şubat 2022 Çarşamba günü 
Uzunköprü İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü H�z-
met b�nasında PYK Yönet�m Kurulu Baş-
kanı Egemen Aslan’ın başkanlığında ger-
çekleşt�r�lm�şt�r.

Toplantıya UTSO Yönet�m Kurulu 
Başkanı Ercan İht�yar, İlçe M�ll� Eğ�t�m Mü-
dürü Eralp Akman, İlçe M�ll� Eğ�t�m Şube 
Müdürler� Özcan Güner, Kad�r Yılancı �le 
Turgut Yıldırım ve M�mar Musl�h�dd�n Mes-
lek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� Okul Müdürü 
Mesut Kaya �le Müdür Yardımcısı Burcu 
Yalınız katılım gösterm�şt�r.

Toplantıda 2021 – 2022 Eğ�t�m Öğre-
t�m Yılının değerlend�r�lmes�, 2022 – 2023 
Eğ�t�m Öğret�m Yılında sınavla öğrenc� alı-
nacak alanların bel�rlenmes�, UZTB ve 
UTSO tarafından K�mya Teknoloj�ler� Ala-
nına yaptırılan yen� laboratuvarın görüşül-
mes�, Okulun öğrenc� g�r�ş�ne Proje Okulu 
�sm�n�n yazılması, Proje Bölümü olan 
K�mya Teknoloj�ler� Alanının tanıtımının 
görüşülmes�, 2021 – 2022 Eğ�t�m Öğret�m 
Yılı 2. Dönem yapılacak etk�nl�kler�n, gez�, 

fuar vs. planlanması, Meslek� Eğ�t�m Mer-
kez�ne öğrenc� kazandırılması ve TOBB 
tarafından ulusal eğ�t�me katkı ver�lmes� 
amacı �le Oda ve Borsalarımızın bulun-

dukları 154 �lçeye yapılacak olan okulun �l-
çem�zde yapılacağı yer ve okul türü hak-
kında gündem maddeler�n�n görüşülmes� 
ve karara bağlanması �le son buldu.

MESLEKİ EĞİTİM PROTOKOL YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
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