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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ 
EGEMEN ASLAN’DAN KÖY-KOOP EDİRNE BAŞKANI 

AHMET ERKEN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
orsamız Yönet�m Kurulu BBaşkanı Egemen Aslan 

05.07.2018 tar�h�nde KÖY-KOOP. 
EDİRNE başkanlığına tekrardan se-
ç�len Ahmet Erken’e hayırlı olsun z�-
yaret�nde bulundu.

01.07.2018 tar�h�nde ETSO Top-
lantı Salonu’nda delegeler�n katılımı 
gerçekleşt�r�len S.S. Ed�rne Köy Kal-
kınma ve D�ğer Tarımsal Amaçlı Ko-
operat�fler B�rl�ğ� Olağan Genel Ku-
rulunda uzun yıllardır başarıyla KÖY 
– KOOP Başkanlığını yürüten 
Ahmet Erken ve yönet�m� üyeler�n 
oyları �le yen�den güven tazeled�.

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan KÖY-KOOP. EDİRNE Yö-
net �m Kurulu Başkanı Ahmet 
ERKEN ‘� gerçekleşen Genel Kurul 
ve seç�m �ç�n tebr�k ederek, Köy- 
Koop. Yönet�m�ne çalışmalarında 
başarılar d�led�.

BORSAMIZIN TEMMUZ AYI PERSONEL 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

r�h�nde gerçekleşt�r�ld�. Toplantı-
da daha önce yapılan personel 
toplantılarında görüşülen konu-
ların gerçekleşme durumları ve 
tak�b� yapıldı, Kal�te Yönet�m S�s-
tem� ve Akred�tasyon �le �lg�l� ko-

orsamızın Temmuz ayı Bpersonel toplantısı Yö-
net�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan’ın başkanlığında 
Bölüm Sorumluları ve Persone-
l�m�z�n katılımı �le 17.07.2018 ta-

nular görüşüldü, b�r�m sorumlu-
ları tarafından süreçler�n perfor-
mans kr�terler� �le �lg�l� b�lg�lend�r-
meler yapıldı.
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UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET AŞ. 
GENEL KURUL TOPLANTISI İPSALA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

zunköprü T�caret Borsasının Uda h�ssedarları arasında bu-
lunduğu UMAT Gümrük ve Tur�zm 
İşletmeler� T�caret A.Ş.’n�n 2017 yılı 
Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Tem-
muz 2018 tar�h�nde İpsala DSİ. 114. 
Şube Müdürlüğü Sosyal Tes�sler�nde 
gerçekleşt�r�ld�. Uzunköprü T�caret Bor-
sasını Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Egemen Aslan’ın tems�l ett�ğ� UMAT 
Olağan Genel Kurul toplantısında Ş�r-
ket�n Faal�yet Raporları müzakere ed�-
lerek, Denet�m Kurulu Raporları, Gel�r-
G�der Tabloları görüşülerek karara bağ-
landı.

UMAT İPSALA Genel Kurulu, 
TOBB Yönet�m Kurulu Başkan Yardım-
cısı Al� Kopuz, TOBB Yönet�m Kurulu 
Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, 
TOBB Yönet�m Kurulu Üyes� Ceng�z 
Günay ve UMAT İPSALA Yönet�m Ku-
rulu Başkanı Sefer Kaya Üzen’�n katılı-
mı �le gerçekleşt�r�ld�.

TOBB Yönet�m Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Al� Kopuz burada yaptığı ko-
nuşmada, TOBB Başkanı M. R�fat H�-
sarcıklıoğlu’nun selam ve sevg�ler�n� 
�leterek, kend�s�n�n yurtdışında olduğu 
�ç�n genel kurula katılamadığını söyle-
d�.

Türk�ye’n�n dış t�caret�n�n yarıya ya-
kınının geç�ş�n� sağlayan kara gümrük 
kapılarına on yıllardır yatırım yapılma-
dığını vurgulayan Kopuz, “Gümrük ka-
pılarımız 3. dünya ülkeler�n�n gümrük-
ler�n� andırıyordu. Gümrüklerde yaşa-
nan sorunlar navlun fiyatlarını artırıyor, 
üyeler�m�z�n üzer�ne yük oluyordu. H�ç-

b�r g�r�ş�mc� bu konuya el atmıyor, proje 
üretem�yordu. 2001 kr�z� �le boğuşan 
devlet�m�z�n yatırıma ayıracak kaynağı 
yoktu. Bu alanda b�r yol açılması gere-
k�yordu. Bu yolu 2001 yılında TOBB, 
İpsala Gümrük Kapısının Yap-İşlet-
Devret model� �le yapılması projes�n� or-
taya koyarak açtı” ded�.

Bu amaçla UMAT İPSALA’yı kur-
duklarını ve Türk�ye’n�n Avrupa’ya açı-
lan İpsala Gümrük Kapısını modern�ze 
ett�kler�n� anlatan Al� Kopuz, “Bu mo-
dern�zasyon sonrasında b�raz önce 
Kaya Başkanın da ded�ğ� g�b� hem araç 
hem de yolcu sayımız c�dd� oranda 
arttı. UMAT İPSALA; TOBB, UMAT ve 
26 Oda-Borsanın b�r araya gelerek kur-
duğu b�rl�k ve beraberl�ğ�n en güzel ör-
nekler�ndend�r. UMAT İPSALA olarak 
2012 yılında Dünya Gümrük Örgütü L�-
yakat Sert�fikasını almaya hak kazan-
dık. UMAT İPSALA’nın başarısı örnek 
oldu. Daha sonra tüm kara gümrük ka-
pıları modern�zasyonunun TOBB’a ve-
r�lmes�n� sağladı. Böylel�kle bu cam�a 
ülkem�z�n dış t�caret trafiğ�n�n yüzde 
80’�n�n geç�ş yaptığı gümrük kapıları-
mızı modern�ze ett�. Bu cam�a, yaptığı 
her �şte üyes�ne h�zmet etme ş�arıyla 
hareket ett�” şekl�nde konuştu.

Kopuz, artan kapas�te �ht�yacına 
cevap vermek �ç�n UMAT İPSALA ola-
rak İpsala Gümrük Kapısı’nın kapas�-
tes�n� artıracaklarını, yen� kapıya 120 
m�lyon TL yatırım yapacaklarını söyle-
d�.

Türk�ye’n�n 1980’den bu yana 
büyük b�r başarı h�kâyes� yazdığına d�k-

kat çeken Al� Kopuz şöyle devam ett�: 
“Bu h�kâyey� yazarken de b�rçok zorluk 
ve güçlükle karşılaştık. Zor günler ge-
ç�rd�k. Kolay olmadı. Ama h�çb�r zaman 
umutsuz olmadık. Çünkü b�z�m hedef-
ler�m�z vardı. Bu hedefler �ç�n durma-
dan çalıştık. Geçm�şte büyükler�m�z ça-
lıştı. Bugün b�z çalışıyoruz, yarın da 
b�z�m çocuklarımız çalışacak. B�z�m 
ülke olarak, �ş dünyası olarak b�r ama-
cımız var ve bu amaç uğruna durma-
dan çalışıyoruz. Eğer bu amaçtan, he-
deften saparsak �şte o zaman kaybe-
der�z. O yüzden günlük meselelere ta-
kılmadan �ş�m�ze bakmalıyız. 24 Haz�-
ran seç�mler�n� atlattık. Bundan sonra 
da Türk �ş dünyası olarak ülkem�z �ç�n 
daha hızlı koşacağız.

Türk�ye’n�n daha �ler�ye g�tmes� 
�ç�n, daha çok kalkınması �ç�n, daha 
çok üret�p, daha çok �hracat yapıp, 
daha çok �st�hdam sağlamak �ç�n b�rl�k 
ve beraberl�k �ç�nde çalışıyoruz. Cum-
hur�yet�m�z�n 100. yılında Türk�ye ola-
rak hedefler�m�ze ulaşmak �ç�n b�z üze-
r�m�ze düşen� yapacağız”.

UMAT İPSALA Yönet�m Kurulu Baş-
kanı Kaya Üzen de ş�rket hakkında 
b�lg� verd�. 2002 yılında h�zmete açılan 
İpsala Gümrük Kapısının, Türk�ye eko-
nom�s�ne katkı sağlamakla b�rl�kte Av-
rupa’da örnek gümrük kapısı olarak 
prest�j ve �maj sağladığını �fade eden 
Üzen, “Ş�rket�m�z kuruluşundan �t�ba-
ren �şletmec�l�k görev�n� yürüttüğü son 
güne kadar sorunsuz ve başarılı b�r şe-
k�lde faal�yetler�n� sürdürmüştür ”ded�.
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VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ MUSTAFA KALA 
BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

zunköprü Verg� Da�res� Müdürü UMustafa Kala 18.07.2018 tar�-
h�nde borsamızı z�yaret ederek Yöne-
t�m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan, 
Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcımız 
Uğur Erk ve Yönet�m Kurulu Sayman 
Üyem�z Orhan Gür �le görüştü.

Z�yaretten duyduğu memnun�yet� 
d�le get�ren UZTB Yönet�m Kurulu Baş-
kanı Egemen Aslan, Ülkem�z�n gele-
ceğ� �ç�n tüm vatandaşlarımızda verg� 
b�l�nc�n� arttırmalı ve yen� nes�llere de 
bu b�l�nc� aktarmalıyız. Torba yasa �le 
başlayan verg� borçlarını yapılandır-
ma sürec� mal�yeye borcu olanlar �ç�n 
son derece öneml� fırsatlar sunuyor. 
Kalkınmanın aktörü sanay�c� ve �şa-
damlarımızın da geçm�şe dönük verg� 
borçları varsa sunulan avantajlardan 
faydalanmak �ç�n son başvuru tar�h�n� 
kaçırmamalarını tavs�ye ed�yorum. 
Ded�.

Uzunköprü Verg� Da�res� Müdürü 
Mustafa Kala da z�yaret�nde, 7143 sa-
yılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılan-
dırılmasına Da�r Kanun �le kes�nleşm�ş 
borçlara ödeme kolaylığı sağlandığını 
bel�rterek ödenmes� gereken verg� ve 
d�ğer borçların gec�kme fa�z�/zamları 
yer�ne Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeks�(Yİ-

ÜFE) oranında bel�rlenecek tutarın 
tahs�l ed�leceğ�n�, böylece bu tutar-
ların üçte �k� oranında azaltıldığını, 
verg� aslına bağlı cezaların tama-
men s�l�nd�ğ�n� ve usulsüzlük �le 
özel usulsüzlük cezalarının �se 
yüzde 50 oranında �nd�r�ml� olarak 
tahs�l ed�leceğ�n� �fade ett�. Verg� 
borcunun �lk taks�tte peş�n olarak 
ödenmes� hal�nde, katsayı alınma-
yarak, Yİ-ÜFE oranında hesapla-
nan tutarın yüzde 90’ından vazge-
ç�leceğ�n� kaydeden Kala, İk�nc� tak-
s�t süres� �çer�s�nde tamamen 
ödenmes� hal�nde �se; Yİ-ÜFE ora-
nında hesaplanan tutarın yüzde 
50’s�nden vazgeç�lerek tahs�l ed�-
lecek. Yapılandırmadan faydala-
nan mükellefler borçlarını çok 
düşük oranda uygulanan katsayı-
larla 36 aya varan vadelerle ödeye-
b� lecek. Ayrıca yapılandırma 
devam ett�ğ� sürece Borcu yoktur 
belges� alınab�lecek ve araçların 
fenn� muayeneler�n� yaptırılab�-
lecek ded�. Vatandaşlarımızın yen� 
yapılandırma kanunu sayes�nde 
geçm�ş borçlarını taks�tler hal�nde 
ödeyerek ekonom�k faal�yetler�n� 
daha kolay yürüteb�leceğ�n� vurgu-

layarak, 31 Mart 2018 tar�h�nden ön-
ces�ne �l�şk�n gel�r verg�s�, kurumlar 
verg�s�, motorlu taşıtlar verg�s�, 
KDV, ÖTV g�b� tüm verg�ler�n bu ka-
nuna göre yapılandırılab�leceğ�n� 
d�le get�rd�.

Çok sayıda vatandaşımızı �lg�-
lend�ren trafik, nüfus, seç�m, asker-
l�k para cezaları, karayollarından 
usulsüz geç�şler neden�yle kes�len 
cezaların da Kanun kapsamına g�r-
d�ğ�n� �fade eden Verg� Da�res� Mü-
dürü Mustafa Kala, YURT-KUR üze-
r�nden öğren�m kred�s� alan öğren-
c�ler�n kuruma olan öğren�m ve 
katkı kred�s� borçları �le ecr�m�s�l 
(haksız �şgal tazm�natı) borçları da 
y�ne bu Kanun kapsamında ödene-
b�lecek d�ye konuştu.

Yen� Yapılandırma Kanunu olan 
7143 sayılı Kanun hükümler�nden 
yararlanmak �steyen borçluların, 
31 Temmuz 2018 tar�h�ne kadar �l-
g�l� verg� da�res�ne başvurmaları ge-
rekt�ğ�ne d�kkat çeken Mustafa 
Kala, mükellefler�n verg� da�res�nde 
yaşanab�lecek muhtemel yoğunluk 
sorunları �le karşılaşmaması �ç�n de 
başvurularını son günlere bırakma-
maları tavs�yes�nde bulundu.
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KEŞAN TSO HEYETİNDEN 
BORSAMIZA ZİYARET

eşan T�caret ve Sanay� KOdası Yönet�m Kurulu Baş-
kanı İsma�l Şapçı, Yönet�m Kurulu Ve 
Mecl�s Üyeler� �le b�rl�kte 18.07.2018 
tar�h�nde borsamızı z�yaret ett�ler. Yö-
net�m Kurulu Başkanımız Egemen 
Aslan, Yönet�m Kurulu Başkan Yar-
dımcımız Uğur Erk ve Yönet�m Kuru-
lu Sayman Üyem�z Orhan Gür’ün 
hazır bulundukları z�yarette Keşan 
TSO Heyet� yen� çalışma dönem�n�n 

hayırlı olmasını d�leyerek, Uzunköp-
rü T�caret Borsası yönet�m�n� tebr�k et-
t�ler.

Z�yarette Ülkem�z�n en büyük s�v�l 
toplum kuruluşu olan TOBB üyes� 
oda ve borsalarımızın b�r arada hare-
ket ederek bölgeler�n�n sorunlarının 
çözümü ve yen� fik�rler gel�şt�r�lmes� 
konusunda daha etk�n ve başarılı ola-
cakları �ç�n bu t�p z�yaretler �le karşı-
lıklı �l�şk�ler�n kuvvetlenmes� ve fik�r 

alışver�ş�nde bulunmanın önem�ne 
vurgu yapıldı.

Bölgen�n t�car� hayatı ve tarım ko-
nularında k� potans�yeller�n�n hareke-
te geç�r�lmes� �ç�n yapılab�leceklerle �l-
g�l� bu z�yaretlerde oluşturulan s�nerj� 
�le gelecekte yen� projeler�n gel�şt�r�l-
mes� ve mevcut projeler�n tak�p ed�l-
mes� konusunda b�rl�k beraberl�k �çe-
r�s�nde çalışılmasının önem�ne değ�-
n�ld�.
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EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANI 
SELAHATTİN BAŞKAL BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

d�rne Verg� Da�res� Başkanı ESelahatt�n Başkal ve Uzun-
köprü Verg� Da�res� Müdürü Mustafa 
Kala 24.07.2018 tar�h�nde borsamızı 
z�yaret ederek Mecl�s Başkanımız Ab-
dullah Saka ve Yönet�m Kurulu Baş-
kanımız Egemen Aslan �le görüştü-
ler.

Ed�rne Verg� Da�res� Başkanı Baş-
kal, yen� görev süreler� �çer�s�nde ba-
şarı d�lekler�n� �lett�ğ� Mecl�s Başkanı-
mız Abdullah Saka ve Yönet�m Kuru-
lu Başkanımız Egemen Aslan’a 7143 
Sayılı Kanun kapsamında yapılan-
dırma çalışmalarıyla �lg�l� olarak; ka-
nunun önem�, yapılandırma kanunu 
kapsamında yapılacak faal�yetler ko-
nusunda b�lg�lend�rmelerde bulundu.

18.05.2018 tar�h�nde yürürlüğe 
g�ren 7143 sayılı Verg� ve D�ğer Bazı 
Alacakların Yen�den Yapılandırılması 
İle Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapıl-
masına İl�şk�n Kanunla mükelleflere, 
başta verg� borçları olmak üzere ka-
muya a�t borçların (motorlu taşıtlar 
verg�s�, trafik para cezası, öğren�m 
ve katkı kred�s� borçları dâh�l) yapı-
landırılarak ödenmes�nde kaçırılma-
ması gereken çok öneml� kolaylıklar 
sunulmuştur. Kanun �le;

31 Mart 2018 tar�h� �t�barıyla öden-
mem�ş verg� borçlarının gec�kme 
fa�z� ve zamlarında Yİ-ÜFE oranında 
güncelleme,

Peş�n ödemelerde;
Yİ-ÜFE tutarından %90 İNDİRİM,
Trafik Para Cezaları ve d�ğer �dar� 

para cezaları asıl larında %25 
İNDİRİM,

Taks�tl� ödeme seçeneğ� terc�h 
ed�lmes� hal�nde �lk taks�t�n süres�nde 
ödenmes� şartıyla �k�nc� taks�t ödeme 
süres� �ç�nde ger� kalan taks�tler�n ta-
mamının ödenmes� hal�nde;

Yİ-ÜFE tutarından %50 İNDİRİM,
Trafik Para Cezaları ve d�ğer �dar� 

para cezaları asıllarında %12,5 
İNDİRİM,

Verg� aslına bağlı olmayan usul-
süzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 
%50’s�n�n s�l�nmes�,

Verg� �ht�laflarının sulh yoluyla son-
landırılmasında %80’e varan �nd�r�m,

Yurt �ç� ve yurt dışı bazı varlıkların 
m�llî ekonom�ye kazandırılması,

İşletme kayıtlarının cezasız ve fa-
�zs�z olarak gerçek duruma uygun 
hale get�r�lmes�,

Eczanelerde cezasız ve fa�zs�z 
stok kayıtlarının düzelt�lmes�,

Matrah ve verg� artırımında bulu-

nan mükellefler �ç�n verg� �nceleme-
s�nden muafiyet,

İnceleme ve tarh�yat safhasındak� 
borçların yapılandırılması,

Beyan ed�lmem�ş gel�rler ve ka-
zançların p�şmanlıkla cezasız ve fa-
�zs�z beyanı,

Yapılandırılan borçların, Gel�r İda-
res� Başkanlığı �nternet adres� 
(www. g�b. gov. tr) üzer�nden anlaşma-
lı bankaların banka kartı/kred� kartı, 
banka hesabından havale yöntem� 
ve yabancı ülkede faal�yet gösteren 
bankalara a�t kartlar �le ödenmes�,

Vades� 31.12.2013 tar�h�nden 
önce olan 100 TL ve altındak� borçla-
rın s�l�nmes�, g�b� öneml� �mkânlar ge-
t�r�lm�şt�r.

Verg� borçlarının Kanun kapsa-
mında yapılandırılması �ç�n son baş-
vuru 31 TEMMUZ 2018, Matrah ve 
verg� artırımında bulunmak, �şletme 
ve eczane kayıtlarının düzelt�lmes� 
�ç�n son başvuru 31 AĞUSTOS 2018 
d�r.

Z�yaret sonunda UZTB Yönet�m 
Kurulu Başkanı Egemen Aslan Ed�r-
ne Verg� Da�res� Başkanı Selahatt�n 
Başkal ve Uzunköprü Verg� Da�res� 
Müdürü Mustafa Kala’ya Uzunköprü 
T�caret Borsasının çalışmaları ve pro-
jeler� hakkında b�lg�ler verd�, Elektro-
n�k Satış S�stem�m�z� tanıttı ve Trak-
ya Kalkınma Ajansı �le gerçekleşt�r�-
len proje sonucunda bölgem�ze ka-
zandırılan Ürün Tahl�l Laboratuvarı-
mızı gezd�rerek laboratuvarın �şley�-
ş�, c�hazlar, yapılan anal�zler ve ger-
çekleşen günlük �şlemler hakkında 
b�lg�ler verd�.
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eçt�ğ�m�z günlerde yayınla-Gnan kararname �le Mudanya 
Başsavcılığı görev�ne atanan Uzun-
köprü Cumhur�yet Başsavcısı Ufuk 
Ersungur 31.07.2018 tar�h�nde bor-
samıza veda z�yaret�nde bulunarak 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan �le görüştü.

Z�yarette Yönet�m Kurulu Başka-
nımız Aslan “Göreve geld�ğ� günden 
sonra z�yaret ederek tanıma fırsatı 
bulduğumuz Uzunköprü Cumhur�yet 
Başsavcısı Ufuk 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�y-
le teşekkür ed�yor ve yen� görev ye-
r�nde başarılar d�l�yorum” ded�.

Uzunköprü T�caret Borsası Mecl�-
s� olarak Cumhur�yet Başsavcısı 
Ufuk Ersungur’a yen� görev yer�nde 
başarılar d�l�yoruz.

UZUNKÖPRÜ CUMHURİYET BAŞSAVCISI 
UFUK ERSUNGUR’DAN BORSAMIZA VEDA ZİYARETİ
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