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DENİZBANK TRAKYA BÖLGE MÜDÜRÜNDEN 
UZTB’YE ZİYARET

en�zbank Trakya Bölge Mü-Ddürü Ahmet Çel�k ve Den�z-
bank Uzunköprü Şube Müdürü 
Şefik Tezcan 02 Eylül 2020 Çar-
şamba günü Uzunköprü T�caret Bor-
sasını z�yaret ett�ler.

Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Egemen Aslan, Yönet�m Kurulu Baş-
kan Yardımcımız Uğur Erk, Yönet�m 
Kurulu Sayman Üyem�z Orhan Gür 
ve Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z Hal�l 

Gümüş ve Gürkan Gür’ün hazır bu-
lundukları z�yarette Yönet�m Kuru-
lu Başkanımız Egemen Aslan tara-
fından Den�zbank Trakya Bölge 
Müdürü Ahmet Çel�k’e Borsamızın 
bölümler� ve Laboratuvarları gez-
d�r�lerek çalışma s�stem� hakkında 
b�lg�ler ver�ld�. UZTB Yönet�m Ku-
rulu Egemen Aslan, Den�zbank 
Trakya Bölge Müdürü Ahmet Çel�k 
ve Den�zbank Uzunköprü Şube 

Müdürü Şefik Tezcan’a z�yaretle-
r�nden duyduğu memnun�yet�n� 
d�le get�rerek çalışmalarında ba-
şarılar d�led�. Bankanın yen� 
dönem çalışmalarından bahsed�-
lerek Den�zbank’ın TOBB Nefes 
Kred�s�’ne verm�ş olduğu destek 
�le �ş dünyasına ve UZTB üyeler�ne 
sağlanan �mkanlardan ve sağlana-
b�lecek yen� avantajlı bankacılık fa-
al�yetler�nden bahsed�ld�.
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UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ 
DOÇ. DR. İSMAİL KILIÇ’TAN BORSAMIZA ZİYARET

.C. Trakya Ün�vers�tes� TUzunköprü Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Doçent Dr. İsma�l 
Kılıç ve Yüksekokul Sekreter� 
Yücel Albayrak 10.09.2020 tar�-
h�nde borsamızı z�yaret ederek Yö-
net�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan �le görüştüler.

Z�yarette yüksekokulumuzla �l-
g�l� �şb�rl�ğ� yapılab�lecek konular, 
UMYO da mevcut bölümler�n gü-
nümüz şartlarına göre rev�zyonu 
ve UMYO ve UZTB olarak yapıla-
b�lecek ortak projeler hakkında gö-
rüşülerek fik�r alışver�ş�nde bulu-
nulmuştur.

YAĞLI TOHUMLAR KIRMA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
TOPLANTISI BORSAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ağlı Tohumlar Kırma Sana-Yy�c�ler� Derneğ� Toplantısı 
16.09.2020 tar�h�nde, Uzunköprü 
T�caret Borsası H�zmet B�nasında 
Mecl�s Başkanımız Abdullah Saka 
ve Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Egemen Aslan’ın da katılımlarıyla 

gerçekleşt�r�ld�.
Yağlı Tohumlar Kırma Sanay�c�-

ler� Derneğ� Başkanı Murat Erk’�n 
başkanlığında, pandem� kuralları-
na uygun önlemlerle gerçekleşt�r�-
len toplantıda derneğ�n gerçekleş-
t�rd�ğ� faal�yetler, sektörel sorunla-

rın g�der�lmes� konusunda yapılan 
görüşmeler, Ayç�çeğ� hasadı �le �lg�-
l� gel�şmeler, pandem�n�n üret�me 
etk�s�, �ç ve dış p�yasalardak� son 
gel�şmeler, sektörün sorunları ve 
B�tk�sel Yağ p�yasasındak� gel�ş-
meler değerlend�r�ld�.
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UZTB’DE AYÇİÇEĞİ İŞLEMLERİNDE REKOR

zunköprü T�caret Borsası U(UZTB) Elektron�k Satış 
Salonunda 2020 sezonu Ayç�çe-
ğ� satışlarında rekor m�ktarda �ş-
lemler gerçekleş�yor.

Bu sene yağışların düzens�z 
ve az düşmes�ne bağlı olarak ay-
ç�çeğ� üret�m�nde rekolten�n bek-
lenenden az gerçekleşmes�, yağ 
fiyatlarında oluşan yüksek fiyat 
beklent�s� ve taleb�n artması se-
beb�yle fiyatların beklenen�n çok 
üzer�nde oluşması net�ces�nde 
Türk�ye’n�n salon satış �şlem 
hacm� en yüksek borsalarından 
olan Uzunköprü T�caret Borsası-
nın Salon Satış �şlemler�nde de 
kend�s�n� göster�yor. Hasadın 
tam anlamıyla başlamasıyla b�r-
l�kte 08.09.2020 Salı günü borsa-
ya 272 adet Traktör ve kamyonla 
gelen 1.455 Ton Ayç�çeğ�n�n ta-
mamı �şlem görerek UZTB tar�-
h�nde b�r rekor kırıldı.

Numune alımı ve kayıt �şlem-
ler� tamamlandıktan sonra Ana-
l�zler� yapılarak Satış Salonuna 
gelen 1.455 Ton Ayç�çeğ� gün 
�ç�nde elektron�k ortamda satışla-
rı yapıldı.

Elektron�k Satış Salonu �le sa-
t ış lara 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 tedb�r� aldıklarını söyleyen 
UZTB Yönet�m Kurulu Başkanı 
Egemen Aslan, 2020 Yılı Ayç�çek 
Harmanının başladığı Ağustos 
ayı ortalarından �t�baren 2.668 
adet �şlem karşılığında 14.000 
Ton ayç�çeğ� ürünü Uzunköprü T�-
caret Borsasında satışı yapılarak 
karşılığında Üyeler�m�z tarafın-
dan yaklaşık 55 M�lyon TL ürün 
bedel� üret�c�ler�m�ze günlük nak�t 
olarak ödenm�şt�r.

Corona V�rüs salgını neden� 
�le p�yasalarda yaşanan olum-
suzluklara rağmen üyeler�n�n 
ülke ekonom�s�ne katkılar sağla-

maya devam etmekted�rler, Bu 
başarı sadece Uzunköprü T�caret 
Borsasının başarısı değ�l, aynı za-
manda tüm üyeler�m�z�n de başa-
rısıdır. B�rl�k ve beraberl�k �ç�nde, 
omuz omuza kurumumuz ve aynı 
zamanda şehr�m�z �ç�n çalışma-
ya, üretmeye devam edeceğ�z.

Üyeler�m�z�n teveccühler� �le 
göreve geld�ğ�m�z g�b� Elektron�k 
Satış S�stem�n� faal�yete geç�rd�k-
ten sonra Trakya Kalkınma Ajan-
sının destekler� �le Uzunköprü T�-
caret Borsası’na yen� b�r Ürün 
Tahl�l Laboratuvarı ve yen� anal�z 
c�hazları kazandırarak bölge 

tarım üret�m altyapısının güçlen-
mes�ne ve Uzunköprü T�caret Bor-
sasının anal�z �mkanlarının art-
masına katkı sağladık. Ürün Tah-
l�l Laboratuvarımızın bölge �ht�-
yaçlarına cevap vereb�lecek ka-
pas�tede gel�şt�r�lmes�n� sağla-
mak amaçlı mevcut b�naya ek 
b�na yaparak modern mak�ne ve 
teçh�zatla bölge tarım üret�c�ler�-
ne AB standartlarında h�zmet ve-
r�lmes�n� sağlamak, gel�şen bölge 
tarımına h�tap edeb�lmek adına 
öncel�kl� hedefim�zd�. Bu gün ger-
çekleşen �şlem hac�mler� b�zler�n 
göreve geld�kten sonra gerçek-
leşt�rd�ğ�m�z Elektron�k Satış S�s-
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tem� ve Ürün Tahl�l Laboratuvarımızın 
Modern�zasyonu ve gel�şt�r�lmes� pro-
jeler�m�z�n üyeler�m�z ve üret�c�ler�m�z 
yararına ne kadar doğru yatırımlar ol-
duklarını b�zlere b�r kez daha göster-
mekted�r. Elektron�k Satış S�stem� sa-
yes�nde İlçem�ze bağlı köyler �le 
Çevre İl ve İlçelerden borsamıza 
gelen ürünler tüccar, sanay�c� ve ç�ftç� 
tarafından anlık tak�p ed�lerek hızlı, 
şeffaf ve gerçekç� b�r fiyatla �şlem gör-
mekted�r.

Bu ves�le �le �lçem�z�n gel�ş�m� �ç�n 
katkıda bulunan aş ve �şveren tüm 
üyeler�m�z� de tebr�k ed�yorum”. Ded�.

orsamız Mecl�s Başkanı BAbdullah Saka, Yönet�m 
Kurulu Başkanı Egemen 

Aslan, Yönet�m Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Uğur Erk, Yönet�m Kurulu 
Sayman Üyes� Orhan Gür ve Yö-
net�m Kurulu Üyes� Gürkan Gür 23 
Eylül 2020 tar�h�nde Yen� İlçe Em-
n � ye t  Müdü rümüz  Mahmu t 
Güder’e hayırlı olsun z�yaret�nde 
bulundular.

Z�yarette Uzunköprü T�caret 

BORSAMIZDAN YENİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ 
MAHMUT GÜDER’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Borsası Yönet�m Kurulu Başkanı 
Egemen Aslan, Uzunköprü İlçe 
Emn�yet Müdürlüğü görev�ne ata-
nan Mahmut Güder’e hayırlı olsun 
d�lekler�n� �leterek, Uzunköprü T�-
caret Borsası Mecl�s� olarak da 
her zaman emn�yet teşk�latımız �le 
�şb�rl�ğ� ve uyum �çer�s�ndeyd�k. 
Heps� Uzunköprü’müzün refahı ve 
huzuru �ç�nd�. Bundan sonra da bu 
böyle devam edecek. Bu ves�leyle 

müdür beye tekrar hayırlı olsun d�-
lekler�m�z� �let�yor, kend�s�ne başa-
rılarla dolu görev süres� d�l�yoruz" 
ded�.

Yen� İlçe Emn�yet Müdürümü-
ze �lçem�z ve borsamız hakkında 
kısaca b�lg�ler veren Mecl�s Üyele-
r�m�z yen� Emn�yet Müdürümüz 
Mahmut Güder’e yen� görev�nde 
başarılar d�led�ler.
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MARMARA BÖLGESİ ODA VE BORSALARI 
BÖLGE TOPLANTISI VİDEOKONFERANS 

ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ürk�ye Odalar ve Borsa-Tlar B�rl�ğ� (TOBB) Baş-
kanı M. R�fat H�sarcıklı-

oğlu 28.09.2020 tar�h�nde v�deo 
konferans aracılığıyla gerçekleş-
t�r�len Marmara Bölge toplantısı-
na katılarak, bölge Oda/Borsa 
Başkanları �le �st�şarelerde bu-
lundu.

Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Egemen Aslan’ın v�deo konfe-
rans �le katılım sağladığı toplantı-
da H�sarcıklıoğlu, salgın başladı-
ğından �t�baren, Odalar, Borsalar 
ve Sektör Mecl�sler� �le b�rl�kte ça-
lıştıklarını vurgularken, “Oda-
Borsa başkanlarım, üyeler�m�z�n 
ses�n� duyurdu, dertler�ne tercü-
man oldu. Allah hep�n�zden, 
emekler�n�zden ve gayretler�n�z-
den razı olsun” ded�.

Yapılan çalışmalar sayes�n-
de, Mart ayında 70 maddel�k 
öner� set�n�, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan’a sunduk-
larını hatırlatan H�sarcıklıoğlu, 
“Bunların büyük b�r kısmı hayata 
geçt�, geçmeye de devam ed�yor. 
İşte en son, eğ�t�m sektöründek� 
KDV oranı �nd�r�ld�. Kısa çalışma 
ödeneğ�nden faydalanma süres� 

31 Ek�m’e uzatıldı. Yatırım Teşv�k 
s�stem�nde �lçe bazlı yen� b�r yapı-
lanma başlatıldı” d�ye konuştu.

TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, 
bunların dışında da; verg�-SGK 
ödemeler� �ç�n vadelend�rme �m-
kânı get�r�lmes�, kamuda bekle-
yen alacakların ödenmes�, kısa 
çalışma ödeneğ� uygulamasının 

2020 sonuna kadar devam etme-
s�, YEKDEM mal�yetler�n�n azal-
tılması, GEKAP �le �lg�l� yükler�n 
düşürü lmes� ,  uygulamanın 
2021’e ertelenmes�, COVID-
19’un �ş kazası kapsamında ol-
mamasının sağlanması, �lg�l� yö-
netmel�kte s�gorta acenteler�n�n 
aleyh�ne olan maddeler�n değ�şt�-
r�lmes�, p�yasada kamu kaynaklı 
rekabet� bozan uygulamalara son 
ver�lmes�, tarımsal üret�mde kul-
lanılan g�rd�ler�n�n yüksek fiyatla-
rına önlem get�r�lmes� g�b� tak�p et-
t�kler� pek çok konu bulunduğuna 
�şaret ett�.

H�sarcıklıoğlu daha sonra 

Bölge Oda ve Borsa Başkanları-
nın görüşler�n� d�nled�. Toplantıda 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan’da söz alarak, Üyeler�-
m�z ve üret�c�ler�m�z �ç�n Bölge 
tarım ve hayvancılığında yaşa-
nan sorunlar ve çözüm öner�ler�n� 
d�le get�rd�.
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zunköprü T�caret Borsası 

U(UZTB) Yönet�m Kurulu 
personel performans de-

ğerlend�rme sonuçlarına göre tüm 
UZTB personel�n� teşekkür plaket� �le 
ödüllend�rd�.

Uzunköprü T�caret Borsası Yö-
net�m Kurulu tarafından Akred�tas-
yon gereğ� yapılan personel perfor-
mans değerlend�rmeler� net�ces�nde, 
tüm personel�n kurum h�zmetler�n�n 
yer�ne get�r�lmes�nde göstermekte ol-
dukları üstün performans ve özver�l� 
çalışmalardan dolayı ödüllend�r�lme-
s� kararı alınmış ve 30.09.2020 tar�-
h�nde yapılan tören �le teşekkür bel-
geler� Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Egemen Aslan tarafından kend�ler�-
ne takd�m ed�lm�şt�r.

UZTB 2020 yılı personel perfor-

UZTB YÖNETİMİ BORSA ÇALIŞANLARINI 
TEŞEKKÜR PLAKETİ İLE ÖDÜLLENDİRDİ

mans değerlend�rme sonuçlarına 
göre teşekkür belgeler� Aylık Perso-
nel Toplantısı sonrası Yönet�m Kuru-
lu Başkanı Egemen Aslan tarafından 
ver�ld�. Aslan Teşekkür belgeler�n�n 
tesl�m� önces�nde k� konuşmasında 
"Bu belgeler, gösterd�ğ�n�z üstün 
çaba ve çalışkanlığın b�zler ve üyele-
r�m�z tarafından takd�r ed�ld�ğ�n�n b�r 
gösterges�d�r. İş�n�z� böyles�ne b�r ba-
şarı �le yürüttüğünüz �ç�n her b�r�n�ze 
�çtenl�kle teşekkür ed�yorum. Uzun-
köprü T�caret Borsası’nda çalışan 
bütün arkadaşlarımızın performans-
larından memnunuz. Herkes el�nden 
gelen�n fazlasını yapıyor. Harman dö-
nemler�nde borsamızın ortaya koy-
muş olduğu performans bunun en 
öneml� gösterges�d�r. Özell�kle bu yıl 
Ayç�çeğ�nde salon satış performan-

sımız �le tüm Türk�ye’de tak�p ed�len 
ve referans alınan b�r borsa olduğu-
muzu b�r kez daha �spat ett�k. Corona 
V�rüs salgını neden� �le p�yasalarda 
yaşanan olumsuzluklara rağmen Bu 
başarı sadece Uzunköprü T�caret 
Borsasının değ�l, aynı zamanda tüm 
üyeler�m�z�n de başarısıdır. B�rl�k ve 
beraberl�k �ç�nde, omuz omuza kuru-
mumuz ve aynı zamanda şehr�m�z 
�ç�n çalışmaya, üretmeye devam ede-
ceğ�z. Öneml� olan bu uyumlu b�rl�k-
tel�ğ�n devamını sağlayab�lmekt�r. 
B�z�m personel�m�zden beklent�m�z; 
üyeler�m�ze h�zmet �ç�n en güzel ça-
lışmaları yapab�lmeler�d�r. Bütün per-
sonel�m�z h�zmetler�nde gayretl� ve 
çalışkan, buradan hep�n�ze tekrar 
mecl�s�m adına teşekkürler�m� sunu-
yorum.” Ded�.
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