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HARMAN ÖNCESİ ÜYELERİMİZ İLE 
İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

lenm�şt�r. 2016 harman dönem�n-
den �t�baren borsada satışa konu 
olan buğday, arpa, ayç�çeğ� ve 
yağlı tohumlar, çelt�k ve mısır 
ürünler�n kal�te standartlarının ve 
spec özell�kler�n�n, standart hal�ne 
get�r�lmes� �le �lg�l� üyeler�m�z�n de 
düşünce ve görüşler�n�z�n alındığı 
toplantıda üyeler�m�z b�r araya ge-
lerek ürünler�n kal�tes�, fiyat duru-
mu ve pazarlama konularında da 
fik�r alışver�ş� yapmışlar ve borsa-
mızdan �şley�ş ve gördükler� ak-
saklıklar �le �lg�l� fik�rler�n� �letme fır-
satı bulmuşlardır. Toplantı yöne-
t�m Kurulu Başkanımız Egemen 
Aslan’ın Tüccarlarımız ve üret�c�-
ler�m�z �ç�n bereketl� ve kazançlı 
b�r harman olması d�lekler� �le 
sona erm�şt�r.

UZTB TOBB MUHASEBE EĞİTİMLERİNE KATILDI

aklaşan 2016 yılı Buğ-Yday Harmanı önces�nde 
Üyeler�m�z �le b�rl�kte güzel, so-
runsuz ve bereketl� b�r harman 
geç�reb�lmek amacı �le 02 Haz�-

ran 2016 tar�h�nde Uzunköprü 
T�caret Borsasında üyeler�m�-
z�n sorunlarını, görüş, öner�ler�-
n� ve beklent�ler�n� d�le get�rd�k-
ler� b�r �st�şare toplantısı düzen-

OBB tarafından düzenlenen, T5174 sayılı kanun ve kanun 
uyarınca çıkarılan yönetmel�kler �le 
sa�r mevzuatın uygulanmasında b�rl�k 
sağlanması ve bu bağlamda Oda ve 
Borsaların uygulamada karşılaştığı so-
runların ele alınması amacıyla 02-03 
Haz�ran 2016 tar�hler�nde T�caret Bor-
saları �ç�n düzenlenen muhasebe eğ�-
t�mler�ne borsamız Genel Sekreter� 
Mehmet Karamolla katılmıştır. İk� gün 
süren program kapsamında TOBB mu-
hasebe, personel ve yazılım b�r�mler� 
yönet�c� ve uzmanlarınca muhasebe 
ve muhasebeye �l�şk�n personel ve ya-
zılım sunumları yapıldı.
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BORSAMIZIN AYLIK 
PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

orsamızın aylık perso-Bnel toplantısı Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Egemen 
Aslan’ın başkanlığında, Perso-
nel�m�z�n katılımı �le 07.06.2016 
tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�. Top-
lantıda daha önce yapılan per-
sonel toplantılarında görüşülen 
konuların gerçekleşme durum-
ları ve tak�b� yapıldı, B�r�m so-
rumluları tarafından bölümler�n 
daha �y� h�zmet vermeler�n� sağ-
layab�lecek çalışmalar hakkın- da Yönet�m Kurulu Başkanı Ege- men Aslan b�lg�lend�r�ld�.

CHP UZUNKÖPRÜ İLÇE
 TEŞKİLATINDAN BORSAMIZA ZİYARET

umhur�yet Halk Part�s� C(CHP) Uzunköprü İlçe 
Başkanı İnanç Sülüş, İlçe Teşk�-
latı Üyeler�, İl Genel Mecl�s Üye-
ler� ve Beled�ye Mecl�s Üyeler� 
�le b�rl�kte 15.06.2016 tar�h�nde 
borsamızı z�yaret ett�ler. Yöne-
t�m Kurulu Başkanımız Egemen 
Aslan ve Yönet�m Kurulu Üye-
m�z Orhan Gür’ün hazır bulun-
dukları z�yarette İlçem�z�n tarım 
ve hayvancılık konuları, t�car� 
ve ekonom�k hayattak� sorunla-
rı �le devam etmekte olan buğ-
day harmanı �le �lg�l� konular hak-
kında görüştüler.
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UZTB’DE REKOR HUBUBAT SATIŞI

zunköprü T�caret Bor-Usası (UZTB) Elektron�k 
Satış Salonu b�r günde 1.871 
ton hububat �şlem� �le rekor 
kırdı. Bu sene yağışların dü-
zenl� ve çok düşmes�ne bağlı 
olarak b�tk� gel�ş�m�n�n �y� sey-
retmes� ve hasat dönem�n�n de 
sorunsuz devam etmes� net�-
ces�nde Türk�ye’n�n salon satış 
�şlem hacm� en yüksek borsa-
larından olan Uzunköprü T�ca-
ret Borsasının Salon Satış �ş-
lemler�nde de kend�s�n� göste-
r�yor. Hasadın tam anlamıyla 
b a ş l a m a s ı y l a  b � r l � k t e 
13.06.2016 pazartes� günü bor-
saya 263 adet Traktör ve kam-
yonla gelen 1.871 ton hububa-
tın tamamı �şlem görerek 
UZTB tar�h�nde b�r rekor kırıldı. 
Numune alımı ve kayıt �şlemle-
r� tamamlandıktan sonra Ana-
l�zler� yapılarak Satış Salonuna 
gelen 1.871 ton hububatın gün 
�ç�nde elektron�k ortamda ser� 
şek�lde satışları yapıldı. Elekt-
ron�k Satış Salonu �le satışlara 
güven geld�ğ�n� ve Borsa’da 
ç�ftç�ler�n ürünler�n� daha sağ-
lıklı ve hızlı b�r şek�lde satmala-
rının sağlanması �ç�n her türlü 

varımızın bölge �ht�yaçlarına 
cevap vereb�lecek kapas�tede ge-
l�şt�r�lmes�n� sağlamak amaçlı 
mevcut b�naya ek b�na yaparak 
modern mak�ne ve teçh�zatla 
bölge tarım üret�c�ler�ne AB stan-
dartlarında h�zmet ver�lmes�n� sağ-
lamak, gel�şen bölge tarımına 
h�tap edeb�lmek adına öncel�kl� he-
defim�zd�. Bu gün gerçekleşen 
�şlem hac�mler� b�zler�n göreve gel-
d�kten sonra gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
Elektron�k Satış S�stem� ve Ürün 
Tahl�l Laboratuvarımızın Modern�-
zasyonu ve gel�şt�r�lmes� projeler�-
m�z�n üyeler�m�z ve üret�c�ler�m�z 
yararına ne kadar doğru yatırımlar 
olduklarını b�zlere b�r kez daha 
göstermekted�r. 

Elektron�k Satış S�stem� saye-
s�nde borsamıza gelen ürünler tüc-
car, sanay�c� ve ç�ftç� tarafından 
anlık tak�p ed�lerek hızlı, şeffaf ve 
gerçekç� b�r fiyatla �şlem görmek-
ted�r. Bu ves�le �le �lçem�z�n gel�ş�-
m� �ç�n katkıda bulunan aş ve �şve-
ren tüm üyeler�m�z� de tebr�k ed�-
yor, Yen� hasat sezonunun herke-
se hayırlı olmasını d�l�yorum. ded�.

tedb�r� aldıklarını söyleyen 
UZTB Yönet�m Kurulu Başkanı 
Egemen Aslan, Trakya Kalkın-
ma Ajansının destekler� �le 
Uzunköprü T�caret Borsası’na 
yen� b�r Ürün Tahl�l Laboratuvarı 
ve yen� anal�z c�hazları kazandı-
rarak bölge tarım üret�m altyapı-
sının güçlenmes�ne ve Uzun-
köprü T�caret Borsasının anal�z 
�mkanlarının artmasına katkı 
sağladık. Ürün Tahl�l Laboratu-
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BORSAMIZ ÜYESİ ÖZYILMAZ 
FINDIK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. TÜRKİYENİN 

EN BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE
orsamız Yönet�m Kuru-Blu Başkanı Egemen 

Aslan ve Yönet�m Kurulu Üyes� 
Orhan Gür 2015 yılı �çer�s�nde 
gerçekleşt�rm�ş olduğu t�car� fa-
al�yetler� �le Türk�ye’n�n en 
büyük 500 Sanay� kuruluşu �çe-
r�s�nde b�r kez daha yer alma 
başarısını gösteren Özyılmaz 
Fındık T�caret Ve Sanay� Ltd. 
Şt�’ n�n Uzunköprü Şube Genel 
Müdürü  Leven t  Y ı lmaz ’ ı 
15.06.2016 tar�h�nde z�yaret 
ederek Uzunköprü T�caret Bor-
sası Mecl�s� adına kend�ler�ne 
teşekkür belges� takd�m etm�ş-
lerd�r. Özyılmaz Fındık T�c. ve 
San. Ltd. Şt� yönet�c� ve çalı-
şanlarını Uzunköprü T�caret 
Borsası adına tebr�k ed�yoruz. 
Borsamızı gururlandıran de-
ğerl� üyem�z�n başarılarının ar-
tarak devam etmes�n� temenn� 
eder�z.

BAŞSAVCI TUNCAY ÇELİK’TEN BORSAMIZA VEDA ZİYARETİ
ret ederek tanıma fırsatı bul-
duğumuz Tuncay Çel �k 
Bey’�n tay�n� b�zler� üzmüştür 
ama görevler ve mevk�ler ge-
ç�d�r, yapılan h�zmetler kalı-
cıdır. Kend�s�ne yaptığı h�z-
metler neden�yle teşekkür 
ed�yor ve yen� görev yer�nde 
başarılar d�l�yorum” ded�. Yö-
net�m Kurulu Başkanımız 
Egemen Aslan Cumhur�yet 
Başsavcısı Tuncay Çel�k’e z�-
yaret hatırası olarak �lçem�-
z�n s�mges�, UNESCO geç�c� 
m�ras l�stes�nde yer alan 
Uzunköprü’müzün tablosu-
nu hed�ye ett�. Uzunköprü 
Cumhur�yet Başsavcısı Tun-
cay Çel�k’e yen� görev yer�n-
de başarılar d�l�yoruz.

eçt�ğ�m�z günlerde yayınla-Gnan kararname �le Tokat Z�le 
Başsavcılığı görev�ne atanan Uzun-
köprü Cumhur�yet Başsavcısı Tun-
cay Çel�k 16.06.2016 tar�h�nde bor-

samıza veda z�yaret�nde bulunarak 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan �le görüştü. Z�yarette Yö-
net�m Kurulu Başkanımız Aslan 
“Göreve geld�ğ� günden sonra z�ya-
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ TRAKYA
 BORSALARI İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

orsamız Yönet�m Kurulu BBaşkanı Egemen Aslan 
16.06.2016 tar�h�nde Ed�rne T�-
caret Borsası´nda gerçekleşt�r�-
len Trakya T�caret Borsaları Yö-

net�m Kurulu Başkanları �st�şare 
toplantısına katıldı. Toplantıya, 
TOBB Yönet�m Kurulu Sayman 
Üyes� ve Ankara T�caret Borsası 
Yönet�m Kurulu Başkanı Fa�k 

Yavuz �le TOBB Yönet�m Kurulu 
Üyes� ve Tek�rdağ T�caret ve Sa-
nay� Odası Yönet�m Kurulu Baş-
kanı Ceng�z Günay da katıldılar.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ TRAKYA
 BORSALARI İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

K Part� Uzunköprü İlçe ABaşkanı Çağatay Yılmaz 
21.06.2016 tar�h�nde Borsamızı 
z�yaret ederek, Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Egemen Aslan �le 
b�rl�kte Trakya Kalkınma Ajansı 

�le gerçekleşt�r�len “AB STAN-
DARTLARINDA ÜRÜN TAHLİL 
LABORATUVARI İLE BÖLGE-
YE HİZMET” �s�ml� proje sonu-
cunda Uzunköprü’müze kazan-
dırılan Ürün Tahl�l Laboratuvarı-

mızı gezm�ş ve laboratuvarın �ş-
ley�ş�, alınan c�hazlar, yapılan 
anal�zler ve gerçekleşen günlük 
�şlemler hakkında b�lg�ler almış-
tır.
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TARIM İLÇE VE TMO’DAN BORSAMIZA ZİYARET

zunköprü Tarım İlçe Mü-Udürü Hal�l Karahan, TMO 
Ed�rne Şube Müdürü İbrah�m 
Duman, TMO Ed�rne Şube 
Müdür Yardımcısı Mustafa Os-
mancık, TMO Ed�rne Alım Şefi 
Yunus Nad� Tuna ve Uzunköprü 
TMO Ajans Am�r� Met�n Derd�yok 

22.06.2016 tar�h�nde borsamızı 
z�yaret ederek Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Egemen Aslan �le 
b�rl�kte satışların yoğun olarak 
devam ett�ğ� salon satış seansı-
mızı �zlem�ş ve Yen�lenen Ürün 
Tahl�l Laboratuvarımızı gezerek 
yapılan anal�zler, buğdayların 

c�nsler� ve kal�te değerler�, Tür-
k�ye’de tek olarak yapılan salon 
satışına gelen ürünler�n glüten 
değerler� ve k�myasal anal�zler� 
�le satışa sunulması konuların-
da b�lg�ler almış, buğdayda kal�-
te, ver�m ve fiyatlarla �lg�l� �st�şa-
rede bulunmuşlardır.

TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
YETKİLİLERİNDEN BORSAMIZA ZİYARET

rakya Tarımsal Araştırma TEnst�tüsü Toprak ve Su 
Kaynakları Bölüm Başkanı Dr. 
Sam� Süzer ve Ser�n İkl�m Tahıl-
ları Şube Şefi Dr. İrfan Öztürk 
22.06.2016 tar�h�nde borsamızı 
z�yaret ett�ler.

 Z�yaretler�nde Yönet�m Kuru-
lu Başkanımız Egemen Aslan �le 
görüşen Dr. Sam� Süzer ve Dr. 

İrfan Öztürk Yen�lene ürün tahl�l 
laboratuvarımızda �ncelemeler-
de bulunarak anal�z c�hazları, 
buğdayların anal�z sonuçları ve 
kal�te değerler� hakkında b�lg�ler 
aldılar İkl�m ve toprak yapısı ba-
kımından bölgem�zde yet�şt�r�l-
mes� uygun olan buğday çeş�t-
ler� gel�şt�rmek ve sonucunda 
buğdayda ver�m ve kal�ten�n yük-

selmes�ne katkı sağlamak 
amacı �le Uzunköprü T�caret 
Borsası �le her zaman �şb�rl�ğ� 
�çer�s�nde olmaya devam ede-
cekler�n� ve Ülkem�zde fiyatları 
referans alınan Uzunköprü T�-
caret Borsası �le b�rl�kte ç�ftç�le-
r�n ve bölgen�n tarımsal açıdan 
gel�şmes� �ç�n �şb�rl�ğ�ne devam 
ed�leceğ�n� bel�rtt�ler.
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EDİRNE VALİSİ 
GÜNAY ÖZDEMİR’E ZİYARET

orsamız Yönet�m Kurulu BBaşkanı Egemen Aslan 
ve Yönet�m Kurulu Başkan Yar-
d ı m c ı s ı  A b d u l l a h  S a k a 
24.06.2016 tar�h�nde yen� Ed�r-
ne Val�s� Günay Özdem�r’e ha-
yırlısı olsun z�yaret�nde bulun-
du. Z�yarette Uzunköprü T�caret 
Borsasının faal�yetler�, İlçem�z 
tarımı, tarımsal sanay�s�, eko-
nom�k, sosyal ve kültürel duru-
mu hakkında b�lg�ler veren ve 9 
maddel�k �lçem�z�n ve bölgem�-
z�n öncel�kl� sorunlarını �çeren 
b�r rapor sunan Borsamız Yöne-
t�m Kurulu Başkanı Egemen 
Aslan ve Yönet�m Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Abdullah Saka 
göreve yen� başlayan Ed�rne va-
l�m�z Günay Özdem�r’e başarı d�-
lekler�n� �leterek “hayırlı olsun” 
ded�ler.
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