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CHP İLÇE YÖNETİMİNE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİK

orsamız Yönet�m Kurulu BBaşkanı Egemen Aslan, 
Yönet�m Kurulu Sayman Üyes� 
Orhan Gür ve Borsamız Üyes� Şe-
rafett�n Çakır, 03 Aralık 2017 tar�-
h�nde gerçekleşt�r�len Olağan 
Genel Kurul �le Cumhur�yet Halk 
Part�s� (CHP) Uzunköprü İlçe 
Başkanlığı görev�ne seç�len 
Özlem Becan ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler�ne 12 Aralık 2017 Salı 
günü hayırlı olsun z�yaret�nde bu-
lundular.

T.Ü. UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER 
YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BORSAMIZA ZİYARET

013 Yılında İlçem�z Öğren�m 2hayatına katılan Trakya Ün�-
vers�tes�ne Bağlı Uzunköprü Uygu-
lamalı B�l�mler Yüksekokulu Banka-
cılık ve S�gortacılık Bölümünde eğ�-
t�m gören 30 kadar öğrenc� Öğret�m 
Görevl�s� Yard. Doç. Dr. Volkan 
Dayan �le b�rl�kte 15.12.2017 tar�h�n-
de borsamızı z�yaret ett�ler. Saat 
10.00 da gerçekleşt�r�len salon satış 
seansımızı �zleyen öğrenc�lere bor-
samızın tar�hçes�, �şley�ş� ve çalış-
ma s�stem� hakkında yetk�l� perso-
nel�m�zce b�lg�ler ver�ld�. Daha sonra 
Borsamızın Ürün Tahl�l Laboratuva-
rı öğrenc�lere gezd�r�lerek c�hazlar 
ve yapılan anal�zler hakkında Labo-
ratuvar yetk�l� personel� tarafından 
b�lg�lend�r�ld�ler.
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YKB 
EGEMEN ASLAN İSTİHDAM 

SEFERBERLİĞİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI.

zunköprü T�caret Borsası UYönet�m Kurulu Başkanı 
Egemen Aslan TOBB’n�n davetl�-
s� olarak Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan’ın h�mayeler�nde 
Başbakan B�nal� Yıldırım’ın katı-
lımları �le 14.12.2017 tar�h�nde 
Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�nde 
gerçekleşt�r�len �st�hdam Şurası 
M�ll� �st�hdam seferberl�ğ� Ödül tö-
ren�ne katıldı. TOBB Başkanı 
Rıfat H�sarcıklıoğlu törende yap-
tığı konuşmada, Oda ve Borsa ca-
m�ası olarak Türk�ye´n�n gelece-
ğ�ne yatırım yapmaya devam et-
t�kler�n� bel�rterek, "İş dünyası ola-
rak ülkem�ze ve kend�m�ze artık 
daha fazla güven�yoruz, cesaret-

le adım atıyoruz." ded�. H�sar-
cıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kül-
l �yes�´nde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan´ın h�ma-
yes�nde ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenl�k Bakanlığı �le TOBB ta-
rafından düzenlenen "İst�hdam 
Şurası ve M�ll� İst�hdam Sefer-
berl�ğ� Ödül Tören�"ne katıldı. Ko-
nuşmasına, kalp kr�z� neden�yle 
vefat eden İstanbul T�caret 
Odası Başkanı İbrah�m Çağ-
lar´a Allah´tan rahmet d�leyerek 
başlaşan H�sarcıklıoğlu, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan´ın hedefi 
yüksek koyduktan sonra kend�-
ler�ne düşen�n de çalışmak oldu-
ğunu vurguladı. TOBB Başkanı 

H�sarcıklıoğlu, "Çok şükür hep b�r-
l�kte, b�r yıl boyunca büyük b�r gay-
ret gösterd�k. Bu salonda �ş dünya-
sının tüm paydaşları var. Allah eme-
ğ�m�z� zay� etmed�, bereket�n� de 
verd�. Böylece �st�hdamda tar�h� b�r 
başarı ortaya çıktı." d�ye konuştu. 
H�sarcıklıoğlu, TOBB olarak �st�h-
dam konusunda "Bu �ş olur" sloga-
nıyla ulusal b�r kampanya başlattık-
larını hatırlatarak, bu seferberl�ğ�n 
m�lyonlarca �nsana �ş ve aş sağladı-
ğını b�ld�rd�. F�rmaların �st�hdam se-
ferberl�ğ� sürec�nde �ç ve dış kay-
naklı bütün olumsuzluklara d�ren-
d�kler�ne d�kkat� çeken H�sarcıklıoğ-
lu, şöyle devam ett�: "Oda ve borsa 
cam�ası olarak Türk�ye´n�n gelece-
ğ�ne yatırım yapmaya devam ed�-
yoruz, edeceğ�z. Sadece �st�hdam-
da değ�l, finansmanda ve g�rd� mal�-
yetler�n�n azaltılmasında da pek 
çok reformu hayata geç�ren Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, Sayın Baş-
bakanımıza ve hükümet�m�ze de te-
şekkür ed�yorum. İş dünyası olarak 
ülkem�ze ve kend�m�ze artık daha 
fazla güven�yoruz, cesaretle adım 
atıyoruz." H�sarcıklıoğlu, küresel fi-
nansal kr�z sonrası 2010-2017 dö-
nem�nde Türk�ye ekonom�s�n�n ke-
s�nt�s�z 7 yıl büyüdüğüne ve söz ko-
nusu dönemde ortalama büyüme 
oranının yüzde 7 olduğuna �şaret 
ederek, 6 m�lyon 600 b�n k�ş�ye de 
yen� �st�hdam sağladıklarını söyle-
d�. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın 
Kudüs konusunda da l�derl�ğ�n� gös-
tererek tüm İslam âlem�n� İstan-
bul´da topladığını anımsatan H�sar-
cıklıoğlu, "El ele verd�ğ�m�zde ülke-
m�z her sorunu aşacak, hak ett�ğ� 
yere gelecekt�r yan� dünyanın en 
büyük 10 ekonom�s� arasına g�re-
cekt�r." değerlend�rmes�nde bulun-
du. - Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep 
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Tayy�p Erdoğan �se, Beştepe M�l-
let Kültür ve Kongre Merke-
z�´nde düzenlenen İst�hdam Şu-
rası´nda yaptığı konuşmada 
şubat ayında başlattıkları �st�h-
dam seferberl�ğ�ne katılan �ş 
dünyasına şükranlarını sundu. 
Erdoğan, seferberl�k kapsamın-
da 2017 yılından şu ana kadar 
1,5 m�lyon k�ş�ye �lave �st�hdam 
sağlanmasının Türk�ye �ç�n b�r 
rekor olduğuna �şaret ederek, 
"Türk�ye´n�n geleceğ� �le �lg�l� 
kr�z tellallığı yapanlara verece-
ğ�m�z en güzel cevap �şte bu tür 
gel�şmelerd�r. Ülkem�z�n üçüncü 
çeyrekte yüzde 11,1 oranında 
büyümes�ne dudak bükenler�n 

elde ett�ğ�m�z 1,5 m�lyon k�ş�l�k 
�lave �st�hdamı takd�r etmeler�n� el-
bette beklem�yoruz. Sadece gölge 
etmes�nler, ayağımıza bağ olma-
sınlar, vakt�m�z� boşa harcamasın-
lar yeter, başka �hsan �stemey�z. 
B�z m�llet�m�zle, �ş dünyamızla, es-
nafımızla, sanatkarımızla, çalışan-
larımızla el ele ver�r Allah´ın �zn�yle 
önümüzdek� tüm engeller� aşarak 
hedefler�m�ze ulaşırız." d�ye ko-
nuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Ba-
kanı Sarıeroğlu �le Türk�ye Odalar 
ve Borsalar B�rl�ğ� Başkanı R�fat H�-
sarcıklıoğlu tarafından "Meslek� 
Eğ�t�m ve Becer� Gel�şt�rme İşb�rl�ğ� 
Protokolü" �mzalandı. Programda, 

M�ll� İst�hdam Seferberl�ğ� kapsa-
mında en fazla �st�hdam sağlayan 
ş�rket ve �llere ödüller� ver�ld�. 
F�rma başına �st�hdamını en fazla 
artıran �ller Ardahan, Bayburt, B�n-
göl, Tuncel� ve Muş olurken, Türk�-
ye genel�nde �st�hdamını en fazla 
artıran �ller İstanbul, Antalya, Anka-
ra, İzm�r ve Muğla olarak sıralandı. 
İGA Haval�manı İşletmes� AŞ, 
KMO Anadolu Otoyol İşletmeler� 
AŞ ve BİM B�rleş�k Mağazaları AŞ 
�se Türk�ye genel�nde �st�hdamını 
en fazla artıran ş�rketler olarak 
ödüllend�r�ld�. Ş�rket tems�lc�ler�ne 
ödüller�n� Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan ve Başbakan B�-
nal� Yıldırım takd�m ett�.
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ıda Tarım ve Hayvan-Gcılık Bakanlığının or-
gan�ze ett�ğ� Toprak Anal�z La-
boratuvarları genel değerlen-
d�rme toplantısı 15-16 Aralık 
2017 tar�hler�nde Antalya’da 
gerçekleşt�r�ld�. Toplantıya 
Uzunköprü T�caret Borsasını 
tems�len UZTB Toprak Tahl�l 
Laboratuvarı Sorumlu ve per-

sonel� Z�r. Yük. Müh. Cansev 
Bozer ve Z�r. Müh. Üm�t Ku-
yucu katılmıştır. 15-16 Aralık 
2017 tar�hler�nde Antalya’da 
gerçekleşt�r�len toplantıda 
toprak anal�z laboratuvarları 
hakkında mevzuat, sorunlar, 
çözüm öner�ler� ve genel de-
ğerlend�rme konuları görü-
şülmüş. Laboratuvarlarımı-

zın ve bölge ç�ftç�ler�m�z�n sorunlarını Bakan-
lık üst düzey yetk�l�ler�ne �leteb�lme �mkanı bu-
lunmuştur.

TOPRAK ANALİZ LABORATUVARLARI 
GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK
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TOBB’DA DÜZENLENEN DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
PROJESİ EĞİTİMLERİNE KATILDIK

ürk�ye Odalar ve Borsalar TB�rl�ğ� (TOBB) tarafından 
tüm Oda ve Borsalarda kullanılan 
h�zmet altyapısının gel�şt�r�lmes� 
ve mevzuatın gerekl�l�kler�n�n sağ-
lanması amacıyla başlatılan D�j�tal 
Dönüşüm Projes� kapsamında 23-
24 Aralık 2017 tar�hler�nde TOBB 

Merkez�nde gerçekleşt�r�len eğ�-
t�mlere Uzunköprü T�caret Borsa-
sı Genel Sekreter� Mehmet Kara-
molla �le Personeller Mert Çel�k 
ve Levent Bozer katıldılar. TOBB 
yetk�l�ler� ve program yapımcısı 
firma yetk�l�ler� tarafından yapılan 
sunumlarda Üye s�c�l ve muhase-

be �şlemler�n�n yen� s�stem üzer�n-
den daha hızlı ve daha güvenl� şek�l-
de yürütülmes�n� sağlayacak üye mo-
dülü, onl�ne üyel�k h�zmetler�, a�dat 
tahs�latı, bütçe ve muhasebe uygu-
lamaları hakkında katılımcılara b�lg�-
ler ver�ld�.
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İŞ DÜNYASINA YENİ SOLUK: ARABULUCULUK”

şç�-�şveren uyuşmazlıkların-İda dava şartı hal�ne gelen ara-
buluculuk �ş dünyasında yen� b�r 
dönem başlatacak… Uzunköprü 
T�caret Borsası Başkanı Egemen 
Aslan, 1 Ocak 2018 tar�h�nde yü-
rürlüğe g�recek olan 7036 Sayılı İş 
mahkemeler� Kanunu’nu �le �ş 
uyuşmazlıklarında dava şartı hal�-
ne gelen arabuluculuğun �ş dünya-
sına olan etk�ler�n� değerlend�rd�. 
Dava Şartı arabuluculuk �le �ş dün-
yasına yen� b�r soluk geld�ğ�n� vur-
gulayan Aslan, yen� düzenlemede 
emeğ� geçen herkese teşekkür 
ederken, cam�a olarak s�stem�n ba-
şarısı �ç�n üzerler�ne düşen ne 
varsa yapmaya devam edecekler�-
n� vurguladı. -Arabuluculukta anla-
şılan konular tekrar dava konusu 
yapılamayacak. Aslan, İş mahke-
meler� Kanunu kapsamında yapı-
lan yen� düzenlemelere �l�şk�n yap-
tığı açıklamada; “Arabuluculuk gö-
rüşmeler� sonunda anlaşmaya 
varan �şç� ve �şveren�n, üzer�nde 
anlaşılmış olan hususları tekrar 
dava konusu yapmasının mümkün 
olmadığını bel�rt�rken, düzenleme-
n�n �ş dünyası �ç�n öneml� b�r za-
mandan tasarruf sağlayacağını be-

l�rtt�. “İşç� de �şveren de �ht�yacını 
karşılarken bu sorunla uğraşmayı 
bırakacak, enerj�s�n�, potans�yel�-
n� ve zamanını başka �şler �ç�n kul-
l a n a b � l e c e k t � r . ”  d e d � .  -
Arabuluculuk sürec�ndek� g�zl�l�k 
emsal kararlar oluşmasını engel-
leyecek. “Klas�k yargılama usulle-
r� �le �ş dünyası �ç�n büyük sorun 
hal�ne gelen emsal kararlar; �şç� 
ve �şveren�n aralarında yapacağı 
arabuluculuk anlaşma metn� g�zl� 
olacağından ve tüm taraflar ve 
arabulucu bu g�zl�l�ğe uymak zo-
runda olduğundan b�r sorun ol-
maktan çıkacak ve emsal oluştur-
mayacaktır.” d�yerek sözler�ne 
devam eden Aslan bu değ�ş�kl�k-
ler�n �ş dünyası tarafından ayrıntı-
larıyla öğren�lmes� gerekt�ğ�n� vur-
guladı. Uzun yargılama süreler� 
neden�yle yıllarca uğraşılan �ş da-
valarının arabuluculuk �le son bu-
lacağını düşündüğünü d�le get�-
ren Aslan, “Vak�t nak�tt�r” sözünün 
�ş dünyasındak� �şlerl�ğ�nden bah-
sett�. -Taraflar b�r çözüm ürete-
mezse ne olacak? Arabuluculu-
ğun genel avantajlarının yanı sıra 
�ş dünyasına olan büyük etk�ler�-
n�n bu kadarla da kalmadığını be-

l�rten Aslan “ Arabuluculuk sürec�nde 
�şç� ve �şveren�n çözüm üretemed�k-
ler�n�n ortaya çıkması hal�nde arabu-
lucunun b�r çözüm öner�s� get�reb�le-
ceğ�n� de sözler�ne ekled�. -Yen� dü-
zenleme �le s�stem nasıl �lerle-
yecek? Aslan yen� düzenlemeler ışı-
ğında s�stem� şöyle özetled�; “İşç� �ş-
veren alacağı ve tazm�natı �le �şe 
�ade talepl� �ş uyuşmazlıklarında ara-
buluculuğun dava şartı hal�ne gel-
mes� �le b�rl�kte taraflar artık �lk otu-
rumda arabuluculuk yolunu deneye-
cekler, arabuluculukta anlaşılma-
ması hal�nde mahkemeye başvura-
b�lecekler. S�stem adl�yelerdek� ara-
buluculuk büroları üzer�nden �şle-
yecek. Arabulucu yapılan arabulu-
culuk başvurusunu 3 hafta �ç�nde so-
nuçlandıracaktır. Tarafların anlaşa-
maması hal�nde �lk �k� saatl�k ücret 
Adalet Bakanlığı bütçes�nden karşı-
lanacak. Taraflardan b�r�n�n �lk top-
lantıya katılmaması sebeb�yle ara-
buluculuk faal�yet�n�n sona ermes� 
durumunda toplantıya katılmayan 
taraf, son tutanakta bel�rt�lecek ve 
bu taraf davada kısmen veya tama-
men haklı çıksa b�le yargılama g�de-
r�n�n tamamından sorumlu tutula-
caktır.”
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