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TOBB VE ODA-BORSA CAMİASI 
HER ZAMAN DEMOKRASİDEN VE 
MİLLETİNDEN YANA OLACAKTIR

orsamız Yönet�m Kurulu BB a ş k a n ı  E g e m e n 
ASLAN, 04.08.2016 tar�h�nde 
Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�’nde 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
y�p ERDOĞAN’ın katılımı �le dü-
zenlenen �st�şare toplantısına ka-
tıldı. Cumhurbaşkanlığı Küll�ye-
s�´nde Oda ve Borsa Başkanları 
�le İst�şare Toplantısında b�r ko-
nuşma yapan TOBB Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın bu olağan 
üstü durum karşısındak� soğuk-
kanlı tavrının ve bu zor süreçte 
b�le ekonom�y� ön planda tutma-
sının �ş dünyasının moral�n� ve 
çalışma şevk�n� artırdığını söyle-
d�. “B�zler, ülkem�z�n tüccar ve sa-
nay�c�ler� olarak, daha güçlü b�r 
ekonom� �ç�n, h�çb�r kes�nt�ye uğ-
ramadan yola devam etmek az-
m�ndey�z. Bu çerçevede üzer�-
m�ze düşen� yapıyoruz, yapaca-
ğız” d�yen H�sarcıklıoğlu, ülke ve 
m�llet olarak büyük b�r bad�re at-
latıldığını �fade ett�. Karşılaşılan 
tehl�ken�n sıradan b�r darbe g�r�-
ş�m� olmadığını anlatan H�sar-
cıklıoğlu, “Bu aynı zamanda ye-
n�den yüksel�şe geçen Türk�-
ye’n�n önünü kesme ve em�n 

adımlarla �lerled�ğ�m�z Büyük Tür-
k�ye hayal�m�z� sonsuza kadar yok 
etme planıydı. Allah’ıma hamd ed�-
yorum. O gece bu m�llet�n yardı-
mına yet�şt�. 15 Temmuz geces� 
FETÖ terör örgütünün gerçekleş-

t�rd�ğ� ha�n saldırı, Cumhurbaşka-
nımızın l�derl�ğ�nde başlatılan m�ll� 
d�ren�şle ve m�llet�m�z�n feraset�y-
le akamete uğradı. B�zler� böyle 
b�r m�llet�n ferd� yaptığı �ç�n Allah’a 
şükürler olsun” d�ye konuştu. -
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TOBB cam�ası demokras� müca-
deles�n�n yanında TOBB cam�-
asının, oda ve borsaların �l ve �l-
çeler�nde, cunta karşıtı mücade-
len�n şerefl� b�rer nefer� olduğu-
na �şaret eden H�sarcıklıoğlu bu 
süreçte cam�anın b�r de şeh�t ver-
d�ğ�nden söz ett�. H�sarcıklıoğlu, 
TOBB ETÜ öğrenc�m�z Ömer-
can Açıkgöz’ün darbec�lere 
karşı, Cumhurbaşkanlığı Küll�-
yes� mevk��nde mücadele ver�r-
ken şeh�t düştüğü b�lg�s�n� verd�. 
FETÖ kaynaklı bu darbe g�r�ş�-
m�n�n ortaya çıkmasıyla b�rl�kte, 
�lk tepk�y� gösteren meslek örgü-
tü olduklarının altını ç�zen TOBB 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu 
şöyle konuştu: “Korsan darbe b�l-
d�r�s� okunur okunmaz, demok-
ras�den ve m�ll� �radeden yana 
olan tavrımızı, �nternet üzer�n-
den ve TV’lerden tüm ülkeye 
hemen duyurduk. Demokras�ye 
sah�p çıkılması �ç�n, 81 �l ve 160 �l-
çede Oda ve Borsalarımızın 
mecl�s üyes�, meslek kom�tes� 
üyeler� dah�l 85 b�n k�ş�ye SMS 
mesajı attık. Ertes� gün 16 Tem-
muz’da gaz� Mecl�s�m�ze g�tt�k. 
Mecl�s Başkanımıza, s�yas� par-
t�lere taz�ye z�yaret�nde bulun-
duk. Mecl�stek� tar�h� oturuma ka-
tılarak, Türk �ş dünyası olarak de-
mokras�den yana olduğumuzu 
gösterd�k. 19 Temmuz’da 365 
Oda ve Borsamızla b�rl�kte dar-
beye karşı tepk�m�z�, 81 �l ve 160 
�lçede eş zamanlı olarak göster-
d�k. ‘Demokras� Vazgeç�lmez�-
m�z, M�ll� İrade Gücümüz, Kar-
deşl �ğ�m�z Geleceğ�m�zd�r ’ 
ded�k. 20 Temmuz’da da 538 
STK tems�lc�s� �le TBMM’y� b�r 
kez daha z�yaret ett�k. ‘Demok-
ras�ye Bağlılık’ b�ld�r�m�z� deklare 
ett�k. Yurt dışındak� tüm muha-
taplarımızla temasa geçt�k. De-
mokras�m�z�n ve ekonom�m�z�n 
sapasağlam ayakta olduğunu, 
Türk�ye’ye yönel�k h�çb�r end�şe 
duymamaları gerekt�ğ�n� b�ld�r-
d�k. Türk�ye’dek� en büyük ulus-

lararası yatırımcılarla b�r araya gel-
d�k. Hem yaşadığımız sürec�, hem 
Türk�ye ekonom�s�n�n temeller�n�n 
nasıl güçlü olduğunu anlattık. 
Y�ne tüm bu süreçte, Oda ve Bor-
salarımız, �l ve �lçeler�nde, �lk 
andan �t�baren cunta karşıtı bu mü-
cadelen�n şerefl� b�rer nefer� oldu-
lar. Her b�r şeh�rde halkımızın de-
mokras� nöbetler�ne katıldılar, lo-
j�st�k ve gıda g�b� destekler verd�-
ler. Demokras�ye ve sandığa 
sah�p çıkan Oda ve Borsa cam�-
amla, buradak� tüm arkadaşlarım-
la gurur duyuyorum. Bu mücade-
lede ağır bedeller de öded�k. Şeh�t 
düşen kardeşler�m�ze b�r kez 
daha Allah’tan rahmet, yaralıları-
mıza ac�l ş�falar d�l�yorum. Şeh�tle-
r�m�z�n kanının yerde kalmaması 
�ç�n devlet�m�z terör örgütü �le en 
etk�n şek�lde mücadele ed�yor, 
suçluların cezalandırılması �ç�n ça-
lışıyor. B�zler�n yapması gereken 
de şeh�tler�m�z�n verd�ğ� mücade-
leye yakışır şek�lde, her zaman-
k�nden daha fazla çalışmak ve 
üretmekt�r. Artık kaybedecek vak-
t�m�z yok. Türk�ye’y� ekonom�k ola-
rak çok daha güçlü hale get�rmek 
zorundayız.” -OHAL’a destek Öte 
yandan Oda-Borsa cam�ası ola-
rak, kamu düzen�n�n korunması 
ve h�zmetler�n etk�n b�r şek�lde �ş-
lemes� �ç�n alınan OHAL kararını 
destekled�kler�n� de vurgulayan H�-
sarcıklıoğlu, bu zor dönemde her-
kes�n devlete yardım etmes�n�n 
m�llet olmanın gereğ� olduğunu an-
lattı. TOBB Başkanı H�sarcıklıoğ-
lu, devlet�n başlattığı şeh�t ve ga-
z�lere yönel�k dayanışma kam-
panyasına da, TOBB-Oda-Borsa 
cam�ası olarak öneml� b�r katkı 
sağlayacaklarını b�ld�rd�. “Özetle 
bu cam�a, demokras�ye ve sandı-
ğa sah�p çıkmıştır. Bundan sonra 
da, Devlet�m�z�n yanında, m�llet�-
m�z�n emr�nde olacağız” d�yen 
TOBB Başkanı şöyle konuştu: “Bu 
ülkey�, bu m�llet� daha zeng�n yap-
mak �ç�n çalışacağız. Ş�md� esk�-
s�nden daha büyük �şler yapmak 

zorundayız. Daha fazla yatırım, �s-
t�hdam, �hracat sağlamak zorun-
dayız. S�z�n desteğ�n�zle �nşallah, 
tüm bu tuzakları aşacağız, ülke-
m�z� dünyanın en büyük 10 ekono-
m�s� arasına sokacağız. TOBB ve 
Oda-Borsa cam�ası olarak, dün ol-
duğu g�b� yarın da, demokras�den, 
m�llet�m�zden, devlet�m�zden yana 
olmaya devam edeceğ�z. Kısa sü-
rede hep beraber daha güvenl� b�r 
ülke ve daha güçlü b�r ekonom�ye 
kavuşacağımıza �nanıyoruz. Bu 
süreçte b�ze düşen görev, m�llete 
ve devlete bağlılıktır. Ülkem�z�n b�r-
l�ğ�ne, kardeşl�ğ�m�ze ve demok-
ras�m�ze düşman olanların da kar-
ş ı s ı n a  d � k � l e c e ğ � z . ”  -
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan 
mesajlar Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan da burada yaptığı 
konuşmada, "H�ç şüphen�z olma-
sın, 15 Temmuz bu m�llet� bayrak-
sız, vatansız, devlets�z, bırakma 
g�r�ş�m�d�r çünkü bu g�r�ş�mde bu-
lunan �hanet şebekes�n�n ne m�llet 
d�ye ne bayrak d�ye ne vatan d�ye 
ne devlet d�ye b�r derd� yoktur" �fa-
des�n� kullandı. Erdoğan, Cum-
hurbaşkanlığı Küll�yes�´nde dü-
zenlenen Oda ve Borsa Başkan-
ları �le İst�şare Toplantısı´nda ko-
nuştu. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan, "M�llet� h�mmet d�-
yerek soydular soğana çev�rd�ler. 
Ş�md� her şey meydana çıkıyor. 
Daha çok şeyler çıkacak. Daha 
noktayı koymuş değ�l�z, bu b�r v�r-
güldür. Daha devam ed�yoruz. Re-
havet yok, gevşemek yok, kararlı 
b�r şek�lde bu sürec� devam ett�r-
mek durumundayız." ded�. M�llet�n 
15 Temmuz´da, "B�z�m bu ülkeden 
başka vatanımız yoktur ve bu ül-
kem�z� de bu sapıklara bırakma-
yacağız." ded�ğ�n� aktaran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, m�llet�n o 
gece köken, meşrep, part� farkı gö-
zetmeks�z�n sokaklara dökülerek 
"B�z�m b�rl�k, beraberl�k ve kardeş-
l�kten başka güvenecek dalımız 
yoktur." ded�ğ�n� de anımsattı.
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TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ 
ODA VE BORSA BAŞKANLARI, 

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’I ZİYARET EDEREK İSTİŞAREDE BULUNDU

önet�m Kurulu Başka-Ynımız Egemen Aslan´ın 
katıldığı, Başbakanlık’ta dü-
zenlenen �st�şare toplantısında 
konuşan TOBB Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu, Başbakan 
Yıldırım’a, reel sektörün güç-
lenmes� ve rekabet gücünün 
artması konusunda yaptığı ça-
lışmalardan dolayı teşekkür 
et�. İst�şareye ver�len önem�n �ş 
dünyasının şevk�n� artırdığını 
�fade eden H�sarcıklıoğlu, 
“Ş�md� s�z�n l�derl�ğ�n�zde, hü-
kümet�m�z�n, ekonom�ye odak-
lanıp, büyüme ve reform ala-
nında yen� b�r sıçrama başlata-
cağına �nanıyoruz. Bu çerçe-
vede üzer�m�ze düşen� yapıyo-
ruz, yapacağız” ded� Darbe kal-
kışmasında, oda ve borsaların 
�lk andan �t�baren, �l ve �lçeler�n-
de, cunta karşıtı mücadelen�n 
şerefl� b�rer nefer� olduğunu b�l-
d�ren H�sarcıklıoğlu, cam�anın 
bu süreçte b�r de şeh�t verd�ğ�n� 
hatırlattı. TOBB Başkanı H�sar-
cıklıoğlu şöyle konuştu: “FETÖ 
kaynaklı bu darbe g�r�ş�m�n�n or-

muhataplarımızla temasa geçt�k. 
Demokras�m�z�n ve ekonom�m�z�n 
sapasağlam ayakta olduğunu, 
Türk�ye’ye yönel�k h�çb�r end�şe 
duymamaları gerekt�ğ�n� b�ld�rd�k. 
Öte yandan Oda-Borsa cam�ası 
olarak, kamu düzen�n�n korunma-
sı ve h�zmetler�n etk�n b�r şek�lde 
�şlemes� �ç�n alınan OHAL kararını 
destekled�k. Z�ra bu zor dönemde 
hep�m�z�n devlet�m�ze yardım ed�-
yor olması, m�llet olmanın gereğ�-
d�r. Devlet�m�z�n başlattığı şeh�t ve 
gaz�lere yönel�k dayanışma kam-
panyası yurt çapında duyuruyor, 
TOBB-Oda-Borsa cam�ası olarak 
öneml� b�r katkı sağlıyoruz. Oda 
ve Borsalarımız, her b�r şeh�rde 
halkımızın demokras� nöbetler�ne 
katılıyor, gıda ve benzer� destek-
ler ver�yorlar.” - “Demokras�ye ve 
sandığa sah�p çıktık” Cam�a ola-
rak demokras�ye ve sandığa 
sah�p çıktıklarını �fade eden H�sar-
cıklıoğlu, “İlk andan �t�baren dar-
ben�n karşısında, m�ll� �raden�n ya-
nında olan bu arkadaşlarımla �ft�-
har ed�yorum. Bundan sonra da, 
Devlet�m�z�n yanında, m�llet�m�z�n 
emr�nde olacağız. Bu ülkey�, bu 
m�llet� daha zeng�n yapmak �ç�n ça-
lışacağız. Daha fazla yatırım, �s-
t�hdam, �hracat �ç�n çalışacağız. 
S�z�n de desteğ�n�zle, ülkem�z� 
dünyanın en büyük 10 ekonom�s� 
arasına sokacağız. TOBB ve 
Oda-Borsa cam�ası olarak, dün ol-
duğu g�b� yarın da, demokras�den, 
m�llet�m�zden, devlet�m�zden yana 
olmaya devam edeceğ�z. Kısa sü-
rede hep beraber daha güvenl� b�r 
ülke ve daha güvenl� b�r ekonom�-
ye kavuşacağımıza �nanıyoruz. 
Bu süreçte b�ze düşen görev, m�l-
lete ve devlete bağlılıktır. Ülkem�-
z�n b�rl�ğ�ne, kardeşl�ğ�m�ze ve de-
mokras�m�ze düşman olanların da 
karşısına d�k�leceğ�z” d�ye konuş-
tu.

taya çıkmasıyla b�rl�kte, �lk tepk�-
y� gösteren meslek örgütüyüz. 
Demokras�den ve m�ll� �radeden 
yana olan tavrımızı, �nternet üze-
r�nden ve TV’lerden tüm ülkeye 
hemen duyurduk. Demokras�ye 
sah�p çıkılması �ç�n, 81 �l ve 160 
�lçede Oda ve Borsalarımızın 
mecl�s üyes�, meslek kom�tes� 
üyeler� dah�l 85 b�n k�ş�ye SMS 
mesajı attık. Ertes� gün 16 Tem-
muz’da gaz� Mecl�s�m�ze g�tt�k. 
Mecl�s Başkanımıza, s�yas� par-
t�lere taz�ye z�yaret�nde bulun-
duk. Mecl�stek� tar�h� oturuma ka-
tılarak, Türk �ş dünyası olarak 
demokras�den yana olduğumu-
zu b�r daha gösterd�k. 19 Tem-
muz’da 365 Oda ve Borsamızla 
b�rl�kte darbeye karşı tepk�m�z�, 
81 �l ve 160 �lçede eş zamanlı 
olarak gösterd�k. ‘Demokras� 
Vazgeç�lmez�m�z, M�ll� İrade Gü-
cümüz, Kardeşl�ğ�m�z Geleceğ�-
m�zd�r’ ded�k. 20 Temmuz’da da 
538 STK tems�lc�s� �le TBMM’y� 
b�r kez daha z�yaret ett�k. “De-
mokras�ye Bağlılık” b�ld�r�m�z� 
deklare ett�k. Yurt dışındak� tüm 
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
ÜRÜN LABORATUVARININ KALİTESİ ULUSLARARASI 

BİPEA TEST LABORATUVARLARI İLE KONTROL ALTINDA

yeler�m�ze ve üret�c�ler�m�ze Üdaha kal�tel�, standart ve ha-
tasız olarak h�zmet vereb�lme ama-
cıyla Ürün tahl�l laboratuvarımızın 
yapmış olduğu anal�zler ve kullanı-
lan anal�z c�hazlarının doğrulukları 
uluslararası BİPEA Laboratuvar Ye-
terl�l�k Testler� organ�zasyon kurulu-
şu �le kontrol ed�lmekted�r. Borsa-
mız tarafından BİPEA �le yapılan 
sözleşme gereğ� kontrol kuruluşu 
tarafından gönder�len yeterl�l�k test� 
hububat ve yağlı tohumlar numu-
neler�n�n anal�zler� laboratuvarları-
m ı z d a  y a p ı l a r a k  s o n u ç l a r ı 
BİPEA’ya gönder�lmekted�r. BİPEA 

( Anal�t�k çalışmalara yönel�k ulusla-
rarası büro) uluslararası, test labora-
tuvarları �ç�n kar amacı gütmeyen b�r 
kuruluştur. BIPEA 3 Eylül 1970 de 
resm� b�r şek�lde kurulmuş olup, Bu 
oluşumun amacı laboratuvarlar 
arası karşılaştırmaları düzenlemek 
ve anal�t�k laboratuvarlara tekn�k des-
tek sağlamaktır. 40 yıllık geçm�ş�yle 
BIPEA bugün tüm Dünyada yaklaşık 
2000 laboratuvarı b�r araya get�rm�ş 
ve onlara 100 ü aşkın sayıda düzenl� 
yeterl�l�k şeması sunmaktadır. Ger-
çekleşt�r�len Yeterl�l�k Testler� homo-
jen ve benzer numuneler üzer�nden 
b�rden fazla laboratuvarın anal�z per-

formansını değerlend�rmek �ç�n ya-
pılan testlerd�r. Laboratuvarlar arası 
karşılaştırmalar laboratuvarların ka-
l�tes�n� ve kontrolünü arttırmaya yö-
nel�kt�r. Kuruluşun Yeterl�l�k Testler� 
aşağıdak� �lkelere dayanır: - Bağım-
sızlık - Katılımcı laboratuvarlara �l�ş-
k�n g�zl�l�k - Numuneler�n/matr�ksle-
r�n çeş�tl�l�ğ� - Atanmış değerler�n sağ-
lamlığı Yeterl�l�k Testler�n�n organ�-
zasyonu ISO17043 standartı gerek-
l�l�kler�ne göre yapılır. Yüksek kal�tel� 
h�zmet� garant�lemek �ç�n B�pea, 
bütün süreçler� kend�s� yer�ne get�r�r. 
Yeterl�l�k Test Şemalarının düzenlen-
mes�, numuneler�n üret�m� ve gönde-
r�m� ve �stat�st�ksel anal�zler� B�pea ta-
rafından b�zzat gerçekleşt�r�l�r. Her 
yıl b�l�msel ve tekn�k bölümler yıllık 
ser�ler�n programını bel�rler. Her ay 
numuneler düzenl� b�r şek�lde gön-
der�l�r, ver�ler toplanır ve �stat�st�ksel 
testler düzenlen�r, böylel�kle Yeterl�-
l�k Test Programı ortaya çıkar.

zunköprü T�caret UBorsası (UZTB) Yö-
net�m Kurulu Başkanı Ege-
men Aslan İlçem�zdek� 
Yerel Gazeteler�n Genel 
Yayın Sorumluları ve mu-
hab�rler� �le 11.08.2016 tar�-
h�nde kahvaltıda buluşarak 
Borsamızın faal�yetler�n� ve 
İlçem�z�n genel gündem�n� 
değerlend�rd�ler.

UZTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 EGEMEN ASLAN YEREL BASIN İLE 

SOHBET TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
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BİYOKÜTLE KAYNAKLI ENERJİ YATIRIMI VE 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLE İLGİLİ 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

nerj� sektörüne 200 M�lyon Edolarlık dev yatırım hazırlı-
ğında bulunan Mutlular Ş�rketler 
Grubu, İlçem�zde �nşa etmek �sted�-
ğ� tes�s �le �lg�l� kamuoyunu b�lg�len-
d�rmek amacı �le Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Egemen Aslan’ın da-
vet� ve Uzunköprü Kaymakamı 
Kemal Yıldız, İlçe Beled�ye Başka-
nı Av. En�s İşb�len, UTSO Yönet�m 
Kurulu Başkanı Ercan İht�yar, Ak 
Part� İlçe Başkanı Çağatay Yılmaz, 
CHP İlçe Yönet�m Kurulu Üyes� Ar�f 
Coşkun, MHP İlçe Başkanı Ayhan 
Yen�, Muhtarlar Derneğ� Başkanı 
Hayat� Balkan ve yerel basınımızın 
tems�lc�ler� katıldılar. Toplantıda Su 
buharından elektr�k enerj�s� ürete-
cekler�n� söyleyen Mutlular Grup 
Yönet�m Kurulu Başkanı İbrah�m 
Mutlu ve Ş�rket Müdürü Ç�çek 
Mutlu, kuracakları tes�s�n yen�lene-
b�l�r B�yokütle kaynaklı enerj� üret�m 
ve atık ger� kazanım tes�s� olacağı-
nı ve kes�nl�kle çevrey� k�rletmeye-
ceğ�n� söyled�. Elektr�kler�n sık sık 
kes�lmemes� ve elektr�k enerj�s�n� 
kullanmakta olanların sorun yaşa-
maması �ç�n güven�l�r b�r enerj�ye �h-
t�yaç olduğunu, kuracakları tes�s�n 
hammaddes�n�n tarlalardak� çelt�k, 
kanola, Ayç�çeğ� �le buğday sapı ve 
Çelt�k Kabuğu �le orman atıkları ol-
duğunu, Kuracakları tes�s�n bacalı 
sanay� statüsünde olmasına rağ-

men alacakları tedb�rlerle çevreye 
kes�nl�kle zarar vermeyecekler�n� ve 
çevre k�rl�l�ğ� oluşturmayacaklarını 
anlatan yetk�l�ler, bu tes�s� �lg�l� Ba-
kanlık o kadar sıkı denetl�yor k�, aks�-
n� yapmak asla mümkün olmaz ded�. 
Yapacağımız tes�s�n ham maddes� 
olan çelt�k, kanola �le buğday sapının 
Trakya Bölges�’nde çok fazla oldu-
ğunu gördüğümüz ve b�ld�ğ�m�z �ç�n 
bu yatırımı bu bölgeye yapmak �st�-
yoruz o nedenle burayı seçt�k, Proje-
m�z yen�leneb�l�r (b�yokütle) enerj� 
üret�m tes�s� projes�d�r. Bu proje �le te-
s�s�n yakın çevres�nde her yıl oluşan 
tarım, b�tk� ve orman atıklarının 
elektr�k enerj�s� üret�m� yoluyla ulusal 
ekonom�ye ger� kazanımı amaçla-
maktadır. Bu proje kapsamında ya-
pılacak olan �şler üç ana başlık altın-
da sıralanab�l�r. B�r�nc�s� geçm�şten 
bugüne bölge halkına h�çb�r ekono-
m�k katkısı olmayan ve harmanlarda 
tarla kenarlarında, meralarda çürü-
meye terk ed�len ve çevre k�rl�l�ğ�n� 
yaratan çelt�k, buğday, kanola vb. ha-
sadı sonrası tarlalarda kalan sapları, 
bağ-bahçe atıkları, ormanlarda ke-
reste ve odunu alındıktan sonra atıl 
olarak k�rl�l�k yaratan ağaç dalları, 
kavak ve söğüt g�b� endüstr�yel 
ağaçların kes�m� sonrası oluşan 
d�ğer tarım atıklarının ger� dönüşüm 
yoluyla ekonom�ye kazandırılması. 
İk�nc�s� tes�s�n kurulacağı bölgede ve-

r�ms�z araz�ler, çorak ve bataklık g�b� 
alanlarda anal�zler yapılarak bu ara-
z�lerle alternat�f enerj� b�tk�ler�n�n b�-
l�msel olarak yet�şt�r�lmes�. Üçüncü-
sü �se �lk maddede bel�rt�len atıklar. 
İk�nc� maddede bel�rt�len AR-GE ça-
lışması sonucunda bölgeye kazan-
dırılacak olan enerj� b�tk�ler�n�n kuru-
lacak olan tes�ste yüksek ver�ml�l�k 
esası �le ve çevre k�rl�l�ğ� yaratmadan 
ve atmosfere sera gazı salınımı yap-
madan çevre dostu b�r yöntemle 
elektr�k enerj�s�ne dönüştürülmes�, 
bu sayede enerj� üret�m� �ç�n döv�z 
karşılığı �thal ed�lecek yıllık b�nlerce 
ton fos�l bazlı petrol, kömür veya m�l-
yonlarca metreküp doğal gazdan ta-
sarruf yapılması.” BÖLGE EKO-
NOMİSİNE FAYDALARI Projen�n ha-
yata geçmes�yle b�rl�kte tes�s�n kuru-
lacağı bölge �nsanları bundan eko-
nom�k bakımdan da yararlanacaklar. 
Bu �nsanlarımız, yıllardan ber� tarla 
kenarlarında çürümeye terk ett�kler� 
atıkları hem satmak suret�yle para ka-
zanacaklar hem de çevre k�rl�l�ğ�n� or-
tadan kaldıracaklardır d�yen Mutlular 
Grup Yönet�m Kurulu Başkanı İbra-
h�m Mutlu ve Ş�rket Müdürü Ç�çek 
Mutlu, y�ne bu proje kapsamında yak-
laşık 100 k�ş�ye �ş ve aş �mkanının 
sağlanmasının yanı sıra çalışacak 
olan �nsanların da elde edecekler� ek 
gel�rlerle kend� ekonom�ler�ne katkı 
sağlayacaklarını söyled�.
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BİYOKÜTLE KAYNAKLI ENERJİ YATIRIMI İLE İLGİLİ
EDİRNE VALİSİ GÜNAY ÖZDEMİR’E ZİYARET

lçem�ze B�yokütle Kaynaklı İEnerj� tes�s� yatırımı hazırlığın-
da bulunan Mutlular Ş�rketler Grubu 
Yönet�m Kurulu Başkanı İbrah�m 
Mutlu, Ş�rket Müdürü Ç�çek Mutlu, 
AK Part� İlçe Başkanı Çağatay Yıl-
maz ve Borsamız Yönet�m Kurulu 
Başkanı Egemen Aslan 12.08.2016 
tar�h�nde Ed�rne Val�s� Günay Özde-
m�r’� makamında z�yaret ederek İlçe-
m�zde yapılması planlanan B�yokütle 
Kaynaklı Enerj� tes�s� hakkında b�lg�-
ler verd�ler.

TEPAV KOMİSYON TOPLATISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
EPAV Kom�syon Toplantısı, T15.08.2016 tar�h�nde Uzun-

köprü T�caret ve Sanay� Odası top-
lantı salonunda gerçekleşt�r�ld�. Top-
lantıya Uzunköprü Beled�ye Başkanı 
Av. En�s İŞBİLEN, Uzunköprü T�ca-
ret Borsası Yönet�m Kurulu Başkanı 
Egemen ASLAN, UTSO Yönet�m Ku-
rulu Başkanı Ercan İht�yar, UTSO Yö-
net�m Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet KALKANDELEN, UTSO Yö-
net�m Kurulu Üyes� İhsan AKINCI, 
Beled�ye Mecl�s Üyeler� Al� İhsan 
SARI, Zel�ha TOKATLI ve Osman 
AKGÜN katıldı. Görüşmede Uzun-
köprü’yü tanıtıcı materyaller ve 
Uzunköprü Beled�yes� tarafından ya-
pılması düşünülen Uzunköprü Fest�-
val� �le �lg�l� görüş alışver�ş�nde bulu-

nuldu. 23 veya 24 Ağustos’ta D�ğer 
STK’lar ve basın mensuplarının katı-

lımlarıyla gen�şlet�lm�ş b�r kom�syon 
toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN 
ÜRÜN İHTİSAS BORSASI TOPLANTISINA KATILDI.

zunköprü T�caret Borsası Yönet�m Kurulu Başkanı Ege-Umen Aslan 16.08.2016 Salı günü TOBB’da yapılan ve 113 
T�caret Borsası Yönet�m Kurulu Başkanlarının davetl� olduğu Ürün 
İht�sas Borsası kuruluş ve ortaklık yapısının bel�rlend�ğ� �st�şare 
toplantısına katıldı. Ürün �ht�sası Borsaları L�sanslı depoculuk s�s-
tem� kapsamındak� tarım ürünler�n�n fiz�k� veya elektron�k ortam-
larda alım satımına aracılık eden, gerek ürünler�n fiz�k� olarak, ge-
rekse ürünü tems�len l�sanslı depo �şletmeler�nce çıkarılan ürün se-
netler�n�n ve al�vre sözleşmeler�n t�caret�ne aracılık eden, yeterl� 
alt yapı ve elektron�k donanım �le mal� alt yapıya sah�p olan, faal�-
yet alanı bölgesel, ulusal veya uluslararası olab�len, Bakanlar Ku-
rulunca kuruluş �zn� ve Bakanlığımızca faal�yet �zn� ver�len, ano-
n�m ş�rket şekl�nde faal�yette bulunacak kuruluşlardır. Toplantıda 
Yen� ürün �ht�sas borsasının ortaklık payları konusu görüşüldü.



IX. TİCARET VE SANAYİ ŞURASI BASINLA 
İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TEPAV KOMİSYON TOPLATISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

epav Kom�syon TToplantısı Uzun-
köprü Beled�ye Başkanı 
Av. En�s İŞBİLEN´�n baş-
kanlığında 24 Ağustos 
2016 çarşamba günü 
başkanlık makamında 
gerçekleşt�. Toplantıya 
Uzunköprü T�caret Bor-
sası Başkanı Egemen 
ASLAN, Uzunköprü T�-
caret ve Sanay� Odası 
Yönet�m Kurulu Başkanı 
Ercan İHTİYAR, Uzun-
köprü Beled�ye Mecl�s 
Üyeler� Osman AKGÜN, 
Zel �ha TOKATLI,  Al � 
İhsan SARI katıldı.
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zunköprü T�caret Borsası Yöne-Ut�m Kurulu Başkanı Egemen 
Aslan �le Uzunköprü T�caret ve Sanay� 
Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Ercan 
İht�yar TOBB tarafından bu yıl 9’uncusu 
organ�ze ed�lecek olan Türk�ye T�caret 
ve Sanay� Şurasında bölgem�z� ve �lçe-
m�z� �lg�lend�ren t�caret, sanay�, tarım ve 
çevre �le �lg�l� sorunların tesp�t� konusun-
da �st�şarelerde bulunmak üzere 
24.08.2016 tar�h�nde �lçem�zdek� yerel 
basın mensupları �le b�r araya geld�ler. 
TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğ-
lu’nun ev sah�pl�ğ�nde düzenlenen 
Şura’da, 81 �lden oda ve borsa başkan-
ları, �ller�ndek� en öneml� 5 sorunu ve 
çözüm öner�ler�n� b�r�nc� ağızdan Baş-
bakana ve İlg�l� Bakanlara aktarma fır-
satı buluyorlar.
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

lg�l� Bakanlıklara �let�lmek İüzere d�le get�r�lecek olan so-
runlar ve çözüm öner�ler�n�, görüş-
mek üzere, Uzunköprü Kaymaka-
mı Kemal YILDIZ, AK Part� İlçe 
Başkanı Çağatay YILMAZ, Uzun-
köprü T�caret Borsası Yönet�m Ku-
rulu Başkanı Egemen ASLAN ve 
Uzunköprü T�caret ve Sanay� 
Odası Yönet�m Kurulu Başkanı 
Ercan İHTİYAR 26.08.2016 tar�-

h�nde kaymakamlık makamında 
b�r araya geld�ler. Yapılan bu ça-
lıştaydan sonra aynı gün; Ed�rne 
B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� İl Mü-
dürü Sayın Sal�h AKBULUT’U ma-
kamında z�yaret ederek, “Göçün 
önüne geç�l�p �st�hdamın artırıla-
b�lmes� �ç�n Bölgede Karma Or-
gan�ze Sanay� Bölges�n�n kurul-
ması gerekt�ğ�. Ed�rne İl�m�zde 
yen� b�r sanay� alanına �ht�yaç ol-

duğu, Uzunköprü ‘nün coğrafi ola-
rak �l�n merkez� konumunda oldu-
ğu. Bölgem�z�n ve sanay�n�n sağ-
lıklı ve planlı gel�şmes� �ç�n Uzun-
köprü de çevreye duyarlı Karma 
Organ�ze Sanay� Bölges�n�n ya-
pılması gerekl�l�ğ� görüşülmüş, 
daha sonrada T.C. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı İl müdürü-
müz Orhan Sarı z�yaret ed�lerek 
görüşülmüştür.
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