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TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI
EDİRNE ŞUBE MÜDÜRÜ
EMRAH USLU’NUN BORSAMIZI ZİYARETİ

T

ürk ye Cumhur yet Merkez Bankası Ed rne Şube
Müdürü Emrah Uslu ve Yetk l
Yardımcısı D lek Sarıkaya
05.02.2021 tar h nde borsamızı
z yaret ederek, Mecl s Başkanımız Abdullah Saka, Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan,
Yönet m Kurulu Sayman Üyem z
Orhan Gür ve Yönet m Kurulu
Üyem z Gürkan Gür le görüştüler.
Türk ye Cumhur yet Merkez
Bankası Ed rne Şube Müdürü
Emrah Uslu Merkez Bankası’nın
dar yapısına, şlevler ne ve
temel let ş m araçlarına l şk n b lg lend rmelerde bulunarak, Merkez Bankası bünyes nde F yat st krarı açısından kr t k önem arz
eden gıda ve tarım ürünler ﬁyatlarına da r ver ler detaylı ve zamanlı olarak ncelemek suret yle

erken uyarı fonks yonu görmek
amacı le kurulan Gıda ve Tarımsal Ürün P yasaları İzleme ve Değerlend rme Kom tes n n görev
ve çalışma koşulları hakkında b lg ler sundu.
Z yarette duyduğu memnun yet d le get ren UZTB Yönet m
Kurulu Başkanı Egemen Aslan,
“B l nd ğ üzere üyeler m z ve sanay c ler m z yatırım, üret m, hracat yapıyorlar ve st hdam sağlıyorlar. Böylel kle ülken n geleceğ ne katkı sunuyoruz. Bu şler
yapab lmek ç n öncel kle öz kaynaklar ve daha sonra bankalardan ve ﬁnans kurumlarından st fade ed yoruz. Dolayısıyla, ﬁnans kurumları ve reel sektör her
zaman b rb rler ne ht yaç duymaktadırlar. Bankalar ve ﬁnans
kurumları olmadan sanay ve t caret n, sanay ve t caret olma02

dan Bankalar ve ﬁnans kurumlarının büyüyemeyeceğ n fade
eden Aslan, karşılıklı anlayış çer s nde ülken n gel ş p kalkınmasına destek sağlamanın son derece öneml olduğunu bel rtt . Bu
konuda da en büyük görev Merkez Bankasına düşmekted r.”
Ded .
Daha Sonra Yönet m Kurulu
Başkanımız Egemen Aslan tarafından Türk ye Cumhur yet Merkez Bankası Ed rne Şube Müdürü Emrah Uslu ve Yetk l Yardımcısı D lek Sarıkaya’ya Borsamızın Faal yetler hakkında b lg ler
ver lm ş ve Borsamızın Bölümler , Elektron k Satış Salonumuz le
Laboratuvarlarımız gezd r lerek
çalışma s stemler hakkında b lg ler ver lm şt r.
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASINDAN
EĞİTİME TABLET BİLGİSAYAR DESTEĞİ

Öğrenc ler n onl ne eğ t m alab lmes ne katkı sağlamak amacıyla Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ (TOBB)
tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Uzunköprü T caret Borsası
(UZTB) tarafından 75 adet klavyel
tablet b lg sayar 08.02.2021 tar h nde
İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü’ne tesl m
ed ld .
Pandem neden yle onl ne eğ t m
gören ancak b lg sayar alacak madd
mkânı bulunmayan öğrenc ler ç n
UZTB tarafından 75 adet klavyel tablet b lg sayar, UZTB Yönet m Kurulu
Başkanı Egemen Aslan ve Yönet m
Kurulu Üyes Gürkan Gür tarafından

madd mkanı olmayan öğrenc lere
ulaştırılmak üzere Uzunköprü İlçe
M ll Eğ t m Müdürü Eralp Akman ve
Şube Müdürler Özcan Güner ve Mehmet Al Daş’a tesl m ed ld .
Sosyal sorumluluk projeler kapsamında her yıl yen s n n eklenerek
devam ett ğ n bel rten UZTB Yönet m
Kurulu Başkanı Egemen Aslan, bu yıl
TOBB tarafından pandem sürec nde
eğ t m n uzaktan şley ş ne katkı sağlamak amacıyla TOBB çatısı altındak
Oda ve Borsalar şb rl ğ le ht yaç sah b öğrenc ler n uzaktan eğ t m mkanlarından faydalanması ç n eğ t me destek kampanyasının başlatıldı-

03

ğını söyled .
Kampanya hakkında b lg veren
Başkan Aslan; “Yaklaşık 1 yıldan bu
yana dünyada etk l olan pandem sebeb yle bu yılk eğ t m yardımımızı
uzaktan eğ t me destek vermek amacıyla tablet olarak yapıyoruz. EBA’ya
uyumlu olan tablet b lg sayarların İht yaç sah b öğrenc lere ulaştırmak
üzere M ll Eğ t m Müdürümüz şb rl ğ
le çalışmalarımıza devam ed yoruz.
B r taraftan l m z n ve ülkem z n ekonom s n büyütmeye çalışırken, sosyal sorumluluklarımız kapsamında,
geleceğ m z olan çocuklarımızın eğ t m ve öğret m programlarına er şeb lmeler ç n destek sağlamayı hedefl yoruz. TOBB cam ası 81 lde 365 Oda
ve Borsa aracılığıyla 30 b n adet tablet İl ve İlçe M ll Eğ t m Müdürlükler ne tesl m ed yor. Bu anlamlı etk nl ğe
ves le olan TOBB le Başkanımız Sn.
M. R fat H sarcıklıoğlu’na ve üyeler m ze teşekkür ed yor, hayırlara ves le
olmasını temenn ed yoruz.” ded .
Uzunköprü İlçe M ll Eğ t m Müdürü Eralp Akman, UZTB Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan’a Eğ t me
ver len bu anlamlı destek dolayısıyla
teşekkür ederek, tablet b lg sayarların
M ll Eğ t m Bakanlığının bel rled ğ kr terler doğrultusunda ved l kle ht yaç
sah b öğrenc lere ulaştırılacağını söyled .
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KENT KONSEYİNDEN BORSAMIZA ZİYARET

Uzunköprü Kent Konsey Başkanı
Dr. Mehmet Akbal ve Yönet m Kurulu
Üyeler 10.02.2021 tar h nde borsamızı
z yaret ederek Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan’a Uzunköprü Bülbül Korusu Dallık Mes re alanı le lg l
güncel gel şmeler hakkında b lg ler verd ler.

Z yaret le lg l değerlend rmede bulunan UZTB Yönet m Kurulu Başkanı
Egemen Aslan “Özel Ağaçlandırma çalışmaları konusunun ülkem z ç n faydalı olduğunu düşünüyorum bu ağaçlandırma sahaları sayes nde atıl, boş
durumda bulunan topraklar ver ml şek lde kullanılarak, cev z, badem g b

katma değerl ürünler üret lerek bu
ürünler n thalatında ülkem z n dışa bağımlılığını azaltılab l r ve ver ml orman
araz s yüzölçümünü arttırılab l r Ancak
İlçem zde on yıllardır süre gelen dallık
etk nl kler ne ev sah pl ğ yapan, eşs z
ağaç, hayvan ve b tk türler le Uzunköprü’nün c ğerler olarak tab r ed len,
büyük ve küçükbaş hayvancılığın otlak
ht yacının karşılanmasına mkan
veren Bülbül Koruluğunun, özel ağaçlandırma statüsünde kullanılmak amacıyla b nlerce Meşe ağacının kes lerek
yer ne cev z ve badem g b gel r get r c
çeş t ağaçlandırma yapılması ve olası
orman hayatının tamamen tahr p ed lerek doğal hayatın yok olması ht mal
b le korkunç b r şey. Dallık alanımız
b z m kültürümüzdür, tar h m zd r, Bu
alan Uzunköprü’müzün tek oks jen deposudur. Şahsım adına Bülbül Korusu
Dallık Mes re alanının korunarak,
Uzunköprü halkımızın kullanacağı mes re alanı, sosyal donatı alanları şekl nde Uzunköprü Halkının olarak kalmasını destekl yorum.” Ded .

EDİRNE İLİ ODA VE BORSALARI MÜŞTEREK
İSTİŞARE TOPLANTISI TOBB BAŞKANI
M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU ‘NUN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ

T

OBB Başkanı M.R fat H sarcıklıoğlu‘nun teşr fler
le Ed rne l Oda ve Borsaları Müşterek İst şare Toplantısı 12 Şubat
2021 Cuma günü saat:16.30’da
v deo konferans yönet m le gerçekleşt r ld .

Toplantıya Uzunköprü T caret
Borsamızı tems len Mecl s Başkanımız Abdullah Saka ve Yönet m
Kurulu Başkanımız Egemen Aslan
katılım sağladı.
Toplantıda Pandem sürec nde
ş dünyasının yaşadığı sorunlar s04

t şare ed ld . İlg l kurumlara let lmek
üzere talep ve öner ler değerlend r ld .
Ed rne İl Odalar ve Borsalar Müşterek İst şare toplantısı; talepler n
alınması, çözüm öner ler n n görüşülmes , soru – cevap, d lek ve temenn ler le sona erd .

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
2021 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ

PANDEMİ DÖNEMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ
KONULU ÇEVRİM İÇİ SEMİNER DÜZENLENDİ
kağa çıkma kısıtlamaları yaşadığımız, evler m ze kapanmak zorunda kaldığımız bu süreçte let ş m ve nsan l şk ler konusunda
alacağımız bu eğ t m n çok faydalı
olacağını nanıyorum.
Uzunköprü T caret Borsası olarak, sadece lçem z n tarımsal sorunları le lg 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 tarımlçem z Öğretmenler ne le
UZTB ve UTSO personeller ne Uzunköprü M mar Musl h dd n Meslek ve Tekn k Anadolu L ses n n koord natörlüğünde İlçe
M ll Eğ t m Müdürlüğü, Uzunköprü T caret Borsası (UZTB) ve
Uzunköprü T caret ve Sanay
Odası (UTSO)’nın ş b rl ğ yle
“Pandem Dönem nde İnsan İl şk ler ve İlet ş m Becer ler ” konulu
çevr m ç sem ner 11.02.2021 tar h nde düzenlend .
TOBB Ekonom ve Teknoloj
Ün vers tes Sürekl Eğ t m ve
Araştırma Uygulama Merkez koord nasyonunda düzenlenen sem nerde İlet ş m ve Eğ t m Danışmanı Dr. Ceng z Tavukçuoğlu tarafından lçem zdek yaklaşık 250
Öğretmen ve Oda-Borsa personeller ne b lg ler aktarıldı.
Çevr m ç sem ner önces b r
konuşma yapan UZTB Yönet m
Kurulu Başkanı Egemen Aslan
“Meslek eğ t m le reel sektörü b rb r ne entegre etmek amacıyla
Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ
le M ll Eğ t m Bakanlığı ve TOBB
Ekonom ve Teknoloj Ün vers tes arasında mzalanan Meslek
Eğ t m İş B rl ğ Protokolü’ne çalışmalarımız sonucu dah l olan

İ

Uzunköprü M mar Musl h dd n
Meslek ve Tekn k Anadolu L ses
koord natörlüğünde organ ze ett ğ m z TOBB ETÜ SEM Eğ tmen
Dr. Ceng z Tavukçuoğlu hocamızın “Pandem Dönem nde İnsan
İl şk ler ve İlet ş m Becer ler ” konulu sem nere hoş geld n z.
Bu Protokol le n tel kl nsan
gücünün yet şt r lmes ç n okullarda eğ t m ver len meslek alanlarında öğrenc ve öğretmenler n
sosyal ve z h nsel becer ler n n gel şt r lmes , meslek b lg ve becer
yeterl l kler n n artırılması amaçlarını gerçekleşt rmey hedeflemektey z. Pandem neden le so05

sal eğ t mler n yanı sıra k ş sel gel ş m alanında da eğ t mler yaparak ve eğ t m kurumlarımıza destekleyerek lçem ze katkı sağlamaya çalışıyoruz.
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 .
11 Şubat 2021 Perşembe
günü 13.30-15.30 saatler arasında gerçekleşt r len eğ t mde
TOBB ETÜ SEM Eğ tmen Dr.
Ceng z Tavukçuoğlu tarafından
katılımcılara İlet ş m, İlet ş m Sü-
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rec , İlet ş m n İnsan İl şk ler ve İş
Hayatındak Yer ; Sözlü, Sözsüz,
Yazılı ve Görsel İlet ş m; Temel İlet ş m Becer ler , Etk l D nleme, İlet ş m Çatışmaları ve Empat , İlet ş m ve Kültürel Bağlam, Dünya ça-

pında ş dünyasında kuşaklar,
S e s s z K u ş a k , B a b y B oomers’lar, X, Y ve Z Kuşakları, Kuşakların temel özell kler ve farklılıkları, Kuşakların İlet ş m Sürec
ve Algıları, Kuşakların şe bakış

açıları ve ş yaşamından beklent ler , Kuşakların Kar yer algıları
ve l derl k tarzı beklent ler , Değ şen ş yaşamı ve gelecek g b akadem k, teor k ve prat k konular aktarılmıştır.

BORSAMIZDAN ÜYELERİNE KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİNE
PROJE HAZIRLAMA VE YAZIMI KONULARINDA DESTEK

U

zunköprü T caret Borsası ve Trakya Kalkınma
Ajansı şb rl ğ kapsamında Kırsal Kalkınma Ekonom ve Altyapı

yatırım desteklemeler nden faydalanmak steyen proje sah b
üyeler m ze proje hazırlama ve
danışmanlık konusunda Trakya
06

Kalkınma ajansı uzman ve tekn k
personeller le 11.02.2021 tar h nde
ücrets z tekn k destek h zmet sağladık.
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UTSO YK BAŞKANI ERCAN İHTİYAR’DAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN’A ZİYARET

U

TSO YK Başkanı Ercan İht yar
22.02.2021 tar h nde borsamızı z yaret ederek Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan le görüşmüştür.
Z yarette Uzunköprü’müzde Tarım,
T caret ve Tur zm n gel şt r leb lmes
ç n yapılacak çalışmalar ve projeler le
lg l st şarede bulunulmuş, devam
eden yatırım ve projelerle lg l yapılacak çalışmalar hakkında görüşülmüştür.

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI’NIN KALİTESİNE TAM PUAN
yeler ne kal tel h zmet standart hale get ren
Ü
Uzunköprü T caret Borsası (UZTB), Kal te Yönet m S stem ISO 9001:2015 ve Müşter Memnun yet
S stem ISO 10002:2014 belge yen leme denet mler nden başarıyla geçt .
TOBB Akred tasyon S stem n n yanı sıra, ISO
9001:2015 Kal te Yönet m S stem ve ISO 10002 Müşter Memnun yet Yönet m S stem kal te standartlarını
başarıyla uygulayan Uzunköprü T caret Borsası, kal teden ödün vermed ğ n b r kez daha kanıtladı. 22-23
Şubat 2021 tar hler nde, Türk Loydu Baş denetç s
Müm n Bakkal tarafından gerçekleşt r len ve k gün
süren Kal te Yönet m S stem ISO 9001:2015 ve Müşter Memnun yet S stem ISO 10002:2014 denet mler n başarıyla tamamlandı.
Onl ne ortamda 22-23 Şubat 2021 tar hler nde yapılan 2 günlük denet m sırasında, Türk Loydu Başdenetç s Müm n Bakkal Kal te ve Akred tasyon Sorumlusu Murat Karakılıç’tan UZTB’n n Kal te Yönet m S stem ISO 9001:2015 vers yonu uygulamaları ve ISO
10002:2014 vers yonu Müşter Memnun yet Yönet m
S stem uygulamaları hakkında b lg aldı ve kal te dokümanlarını nceled . İk tam gün süren denet mden
başarıyla geçen Uzunköprü T caret Borsası, Kal te Yönet m S stem ISO 9001:2015 ve Müşter Memnun yet
S stem ISO 10002:2014 belgeler n yen lemeye hak
kazandı.
Denet m çalışmaları sonrasında yapılan kapanış
toplantısına se UZTB Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Genel Sekreter Mehmet Karamolla le Kal te ve Akred tasyon Sorumlusu Murat Karakılıç katıldı. Türk Loydu Vakfı Yönet m S stemler Baş Denetç s
Müm n Bakkal, kapanış toplantısında UZTB’n n her k
standart ç n yapılan denet mden başarıyla geçt ğ n
açıkladı. TOBB Akred tasyon s stem de dah l olmak

üzere UZTB’n n kal te s stemler n y şek lde uygulayan borsalardan b r olduğunu vurgulayan Bakkal,
Uzunköprü T caret Borsası yönet m n n ve personel n n kal te yönet m s stemler n başarıyla uyguladığını
fade ett .
UZTB Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan’da
kapanış toplantısında Baş Denetç Müm n Bakkal’a teşekkür ederek, kal te s stemler n başarıyla uygulayan
Borsa çalışanlarını tebr k ett . UZTB’n n d nam k ve
kend n sürekl yen leyen, gel şt ren b r kadroya sah p
olduğunu vurgulayan Aslan, “Hedeﬁm z, İlçem ze ve
bölgem ze kal tel h zmet sunmak. H zmet kal tem zde
sürekl l ğ sağlayarak üye memnun yet odaklı uluslararası standartlarda kal tel h zmet sunmak ve h zmet
kal tem z daha üst sev yelere çıkarmak amacıyla çalışıyoruz. Emeğ geçen Mecl s Üyeler m ze, Yönet m Kurulumuza ve Tüm UZTB personel ne teşekkür ed yorum” ded .
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BORSAMIZDAN UZUNKÖPRÜ VERGİ DAİRESİNE
32. VERGİ HAFTASI KUTLAMA ZİYARETİ

32. Verg Haftası kapsamında
24.02.2021 tar h nde Borsamız Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan ve

Yönet m Kurulu Sayman Üyes Orhan
Gür Uzunköprü Verg Da res Müdürü
Mustafa Kala’yı z yaret ett ler.

Verg b l nc n n arttırılması amacıyla Türk ye genel nde Şubat ayının son
haftası kutlanan 32. Verg Haftası kapsamında Uzunköprü Verg Da res Müdürü Mustafa Kala’yı z yaret eden
UZTB Yönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan “Verg n n toplumun tüm kes mler ne ben mset lmes ve verg y gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması ç n Verg Haftasının öneml olduğunu bel rterek vatandaşlara bunun
b r mükelleﬁyet değ l de kutsal b r görev
ve ht yaçların karşılanması ç n yapılan b r çalışma olduğunu y anlatılması
gerekt ğ n söyled . Verg Da res çalışanlarının, mal ye teşk latının ve onların yakın çalışma ortağı olan meslek
mensuplarının Verg Haftasını kutlayarak, Uzunköprü Verg Da res Müdürü
Mustafa Kala ve tüm teşk lat çalışanlarına görevler nde başarılar d led .

İYİ PARTİ HEYETİNDEN BORSAMIZA ZİYARET

Yİ Part S yaset Akadem s
İ
Başkanı ve Genel Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Akalın, Mers n M lletvek l Zek
Hakan Sıdalı, İYİ Part Genel İdare
Kurulu Üyeler Meral Alemdar ve
Em ne Küçükal , Ed rne İl Başkanı
Ekrem Dem r, Uzunköprü İlçe
Başkanı İbrah m Erkal, Beled ye

Mecl s Üyeler , İl ve lçe
yönet c ler nden oluşan heyet 26
Şubat 2021 Cuma günü Borsamızı
z yaret ett ler.
Borsamız Mecl s Başkanı
Abdullah Saka, Yönet m Kurulu
Başkan Yardımcısı Uğur Erk,
Yönet m Kurulu Sayman Üye
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Orhan Gür ve Mecl s Üyes B rol
Kocaman’ın hazır bulundukları
z yarette İlçem z Tarımı ve Tarımsal
sanay s le üyeler m z n sorunları,
çözüm öner ler le pandem
dönem nde ekonom k yaşam ve
alınan önlemlerle lg l st şarede
bulunuldu.
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