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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI (UZTB) 
TÜRKİYE’NİN AYÇİÇEĞİ SATIŞ BORSASI OLDU

Uzunköprü  T �caret  Borsası 
(UZTB) Elektron�k Satış Salo-

nunda 2021 sezonu Ayç�çeğ� satışlarında 
rekor m�ktarda �şlemler gerçekleşmes�n�n 
yanında Marmara ve Ege Bölges�ndek� �l-
lerden Müstahs�l ve Tüccarlar da Ayç�çeğ� 
ürünler�n� Uzunköprü T�caret Borsasında 
satış salonunda satmayı terc�h etmekte-
d�rler.

Türk�ye’n�n Ayç�çeğ� salon satış �şlem 
hacm� en yüksek borsalarından olan 
Uzunköprü T�caret Borsasının Salon 
Satış �şlemler�nde Ed�rne, Kırklarel�, Te-
k�rdağ, Çanakkale �ller� ve bunlara bağlı �l-
çeler dışında Ege bölges�nden Aydın ve 
İzm�r �ller�n den de ayç�çeğ� ürünün gel�ş-
ler� devam ed�yor.

2021 mahsulü yaklaşık 25 B�n Ton 
Yerl� Yağlık Ayç�çeğ� ürünü �lçem�zde ha-
sadın başladığı ağustos ayı başlarından 
bu güne borsamıza 5.107 üret�c�m�z tara-
fından get�r�lerek satılmıştır.

Numune alımı ve kayıt �şlemler� ta-
mamlandıktan sonra yağ oranı ve rutubet 
anal�zler� yapılarak Satışa gelen Ayç�çek-
ler� gün �çer�s�nde borsamızın elektron�k 
Satış Salonunda satılmaktadır.

Elektron�k Satış Salonu �le satışlara 
güven geld�ğ�n� ve Borsa’da ç�ftç�ler�n 
ürünler�n� daha sağlıklı ve hızlı b�r şek�lde 
satmalarının sağlanması �ç�n her türlü ted-
b�r� aldıklarını söyleyen UZTB Yönet�m Ku-
rulu Başkanı Egemen Aslan, 2021 Yılı Ay-
ç�çek Harmanının başladığı Ağustos 
ayından günümüze satışı yapılan 25 B�n 
Ton ayç�çeğ� ürünü karşılığında üyeler�-

m�z tarafından yaklaşık 160 M�lyon TL 
ürün bedel� üret�c�ler�m�ze günlük nak�t ola-
rak ödenm�şt�r.

Bu başarı sadece Uzunköprü T�caret 
Borsasının başarısı değ�l, aynı zamanda 
tüm üyeler�m�z�n de başarısıdır. B�rl�k ve 
beraberl�k �ç�nde, omuz omuza kurumu-
muz ve aynı zamanda şehr�m�z �ç�n çalış-
maya, üretmeye devam edeceğ�z.

İlk göreve geld�ğ�m�z 2013 yılında 
Mecl�s Üyes� arkadaşlarımız �le “Ürün Tah-
l�l Laboratuvarında yapılan tahl�llerle des-
teklenen ve Elektron�k ortamda satışı ya-

pılan tarımsal ürünler�n fiyatlarının ülke-
m�z ve dünyadak� d�ğer borsalarca refe-
rans alınarak tak�p ed�leceğ�, güven�l�r b�r 
borsa olmayı amaç ed�nme” v�zyonu �le 
çıktığımız bu yolda bugün borsamızın gel-
d�ğ� noktayı gördüğümüzde �lçem�z, bor-
samız ve üyeler�m�z adına gururlanıyo-
ruz; bu gurur hep�m�z�n.

Elektron�k Satış Salonu �le b�rl�kte 
müstahs�ller�m�z�n ürünler�n� değerlend�r-
mede öncel�kler�n�n borsa olduğunu görü-
yoruz, müstahs�ller�m�z de ürünler�n�n de-
ğer�nde ve hakkan�yetle �şlem gördüğüne 
�nandıklarını �fade ed�yorlar. S�stem�m�z�n 
b�r özell�ğ� �le de ürün c�nsler� ve kal�teler�-
n�n satış esnasında görünmes�n� sağlaya-
rak, kal�tel� ürün veya tohum c�nsler�n�n �y� 
fiyatlara g�deb�ld�ğ�n�n üret�c�ler�m�z tara-
fından görüleb�lmes� ve ek�m zamanı 
tohum terc�hler�n� b�l�nçl� yapab�lmes�ne 
katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu gün gerçekleşen �şlem hac�mler� 
b�zler�n göreve geld�kten sonra gerçek-
leşt�rd�ğ�m�z Elektron�k Satış S�stem� ve 
Ürün Tahl�l Laboratuvarımızın Modern�-
zasyonu ve gel�şt�r�lmes� projeler�m�z�n 
üyeler�m�z ve üret�c�ler�m�z yararına ne 
kadar doğru yatırımlar olduklarını b�zlere 
b�r kez daha göstermekted�r. Elektron�k 
Satış S�stem� sayes�nde fiyatlarımız ve �ş-
lemler�m�z tüm dünyadan ve ülkem�zden 
�zleneb�lmekt�r.

Bu ves�le �le �lçem�z�n gel�ş�m� �ç�n kat-
kıda bulunan aş ve �şveren tüm üyeler�m�-
z� de tebr�k ed�yorum”. Ded�.
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SAADET PARTİSİNDEN 
BORSAMIZA ZİYARET

ŞEKERBANK YETKİLİLERİNDEN
 BORSAMIZA ZİYARET

ekerbank Uzunköprü Şube Mü-Şdürü Murat Ergül �le Tarım Ban-
kacılığı Portföy Yönet�c�s� Şah�n Yapar 
ve Kob� bankacılığı Pazarlama yönet-
men� Serkan Evrensel 24.12.2021 ta-
r�h�nde borsamızı z�yaret ederek Yö-
net�m Kurulu Başkanımız Egemen 
Aslan �le görüşmüşler ve Şeker-
bank’ın Tarım Bankacılığı h�zmetler� 
hakkında b�lg�lend�rmelerde bulun-
muşlardır.

Uzunköprü T�caret Borsası Yöne-
t�m Kurulu Başkanı Egemen Aslan Şe-
kerbank Uzunköprü Şube Müdürlüğü 
görev�ne başlayan Şube Müdürü 
Murat Ergül’e yen� görev�n�n hayırlı ol-
masını d�leyerek başarılar d�lekler�n� 
kend�s�ne �lett�.

orsamızın Kasım ayı perso-Bnel toplantısı Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Egemen Aslan’ın baş-
kanlığında Bölüm Sorumluları ve Per-
sonel�m�z�n katılımı �le 26.11.2021 ta-

r�h�nde gerçekleşt�r�ld�. Toplantıda Ka-
l�te Yönet�m S�stem� ve Akred�tasyon 
çalışmaları �le �lg�l� konular görüşül-
dü, b�r�m sorumluları tarafından sü-
reçler�n performans kr�terler� �le �lg�l� 

b�lg�lend�rmeler ve gel�şt�r�leb�l�r yön-
ler� hakkında b�lg�lend�rme yapıldı, 
Personel beklent� ve �ht�yaçları hak-
kında konuşuldu.
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