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AYLIK PERSONEL 
TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

orsamızın aylık personel Btoplantısı Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Egemen Aslan’ın 
başkanlığında Bölüm Sorumlu-

ları ve Personel�m�z�n katılımı �le 01 
Kasım 2017 Çarşamba günü ger-
çekleşt�r�ld�. Toplantıda Kal�te Yö-
net�m S�stem� ve Akred�tasyon ça-
lışmaları �le �lg�l� konular görüşüldü, 
b�r�m sorumluları tarafından süreç-
ler�n performans kr�terler� �le �lg�l� b�l-
g�lend�rmeler yapıldı, Personel bek-
lent� ve �ht�yaçları hakkında konu-
şuldu ve Kasım ayı �çer�s�nde ger-
çekleşecek olan ISO 9001-2015 ve 
ISO 10002 denet�mler� �le �lg�l� 
görüş ve öner�ler değerlend�r�ld�.

UZTB KALİTESİNİ 
BİR KEZ DAHA TESCİLLEDİ

zunköprü T�caret Bor-Usası’nın bünyes�nde uy-
gulamış olduğu, TS EN ISO 
9001:2015 Kal�te Yönet�m S�s-
tem� ve ISO 10002 Müşter� 
Memnun�yet S�stem� belgeler� 
per�yod�k denet�mler� Türk 
Loydu İkt�sad� İşletmes� denet-
ç�ler� Olcay Koca ve Al� Topal ta-
rafından 07 Kasım 2017 tar�h�n-
de yapıldı. Yönet�m Kurulu Baş-
kan  Yard ımc ıs ı  Abdu l lah 
Saka’nın hazır bulunduğu de-
net�m açılış toplantısı Türk 
Loydu denetç�ler� Olcay Koca 
ve Al� Topal tarafından gerçek-
leşt�r�ld�. Kal�te Yönet�m S�stem� 
ve Müşter� Memnun�yet S�stem� 
standartları kapsamında ger-
çekleşt�r�len per�yod�k belge ye-
n�leme denet�m� başarıyla so-
nuçlandı. 

Bu dış denet�m sonucunda; 
Türk�ye’de ve Uluslararası 
alanda en b�l�n�l�r ve güven�l�r 
Kal�te Yönet�m S�stem� belge-
lend�rme Kuruluşu olan ve 
TOBB’un Akred�tasyon çalış-
malarını da yürüten Türk Loydu 

Vakfı tarafından h�zmet kal�te-
m�z tesc�llenerek, üye memnu-
n�yet� odaklı çalışma prens�b�n� 
gel�şt�ren oda ve borsalardan 
b�r�s� olma yolunda çalışmala-
rımıza güç katmıştır. Denet�m-
ler sonrası Türk Loydu İkt�sad� 
İşletmes� denetç�ler� Olcay 
Koca ve Al� Topal ISO 9001 Ka-
l�te Yönet�m S�stem�, 10002 

Müşter� Memnun�yet S�stem� ve 
TOBB Akred�tasyon S�stem�n�n 
entegre şek�lde yürütülmes�ndek� 
başarıdan ve Borsanın v�zyonuna 
uygun olarak yapılan Elektron�k 
Satış S�stem� ve AB Standartla-
rında Ürün Tahl�l Laboratuvarı �ç�n 
Borsa Yönet�m�n� ve tüm çalışan-
ları tebr�k ett�.
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VERGİ REKORTMENİ ÜYEMİZ 
AHMET SÜHA ŞENBAŞ’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

016 yılı �çer�s�nde gerçek-2leşt�rm�ş olduğu t�car� ve 
z�ra� faal�yetler� �le Ed�rne İl� ve 
Uzunköprü İlçem�z Gel�r Verg�s� 
Rekortmenler� �çer�s�nde yer alma 
başarısını gösteren Borsamız 
Üyes� Ahmet Süha Şenbaş, Yö-
net�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan tarafından 14 Kasım 
2017 tar�h�nde �şyer�nde z�yaret 
ed�lerek, kend�s�ne Uzunköprü T�-
caret Borsası Mecl�s� adına Bor-
samızı gururlandıran başarıları-
nın artarak devam etmes� temen-
n�ler� �le teşekkür plaket� takd�m 
ed�lm�şt�r.

UZUNKÖPRÜ MÜFTÜLÜĞÜNDEN 
BORSAMIZA ZİYARET

zunköprü İlçe Müftülüğü Uyetk�l�ler� 15 Kasım 2017 
tar�h�nde borsamızı z�yaret ede-

rek Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Egemen Aslan �le görüştüler. Z�-
yarette Müftülük yetk�l�ler�nce 

2018 yılı Umre Organ�zasyonları 
hakkında Yönet�m Kurulu Başkanı-
mız Egemen Aslan’a b�lg�lend�rme-
ler yapılmıştır.
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“TOPRAK ISLAHINDA ORGANİK MADDENİN ÖNEMİ” 
KONULU KONFERANSIMIZ GERÇEKLEŞTİ

orsamız tarafından organ�-Bze ed�len ve Namık Kemal 
Ün�vers�tes� Z�raat Fakültes� Top-
rak B�l�m� ve Beslenme Bölümü Öğ-
ret�m Üyes� Yrd. Doç. Dr. Korkmaz 
BELLİTÜRK’ün konuşmacı olarak 
katıldığı “Toprak Islahında Organ�k 
Madden�n Önem�” konulu sem�ner 
23 Kasım 2017 Perşembe günü 
saat 14.00’da Uzunköprü Beled�-
yes� Atatürk Kültür Merkez� Konfe-
rans Salonunda gerçekleşt�r�ld�. 
Sem�nere Uzunköprü Beled�ye 
Başkan Vek�l� Necmett�n Akın, Z�-
raat Odası Yönet�m Kurulu Üyes� 
Özcan Kayalı, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İlçe Müdürü Hal�l Kara-
han, Uzunköprü Köy ve Mahalle 
Muhtarları Derneğ� Başkanı Hayat� 
Balkan, UTSO Mecl�s Başkan Yar-
dımcısı Cemal Çolak, CHP Uzun-
köprü İlçe Teşk�latı yönet�m Kurulu 
Başkan Yardımcısı Asım Kara, 
Uzunköprü T�caret Borsası Üyeler� 
�le �lg�l� üret�c�ler katıldı. Sem�ner�n 
açılış konuşmasını yapan UZTB 
Yönet�m Kurulu Başkanı Egemen 
Aslan “Üyeler�m�z ve �lçem�zde ya-
şayan, 200 dönüm ve üzer� araz� �ş-
leyen üret�c�ler�m�z� hedef k�tle ola-
rak aldığımız, bu sem�ner�m�ze ka-
tılarak, b�lg�ye ve eğ�t�me göster-
m�ş olduğunuz önem �ç�n s�zlere te-
şekkür eder�m. B�zler Uzunköprü 
T�caret Borsası olarak, �lçem�zdek� 
tarım ve hayvancılık sektörler�nde-

k� gel�ş�m�, daha da yukarılara taşı-
mak ve üret�c�ler�m�z�n ürünler�n� 
daha değerl� kılmak amacı �le çalış-
malar yapmaktayız. Ergene nehr�n�n 
k�rl�l�ğ�, çakmak barajı, sulama kanal-
ları, araz� toplulaştırma çalışmaları ve 
topraklarımızın ıslahı öncel�kl� hedef-
ler�m�zd�r. Tarımın amacı, topraktan 
en yüksek ver�m� ve �y� ürün kal�tes�n� 
sağlamaktır. Tarımda toprak, sürekl� 
kullanılan b�r materyal olduğu �ç�n, top-
raklarımızın kal�tes�n� arttırab�lmek 
çok öneml�d�r. Toprak tahl�l� yaptırma-
mız devlet zorunluluğundan çok gö-
nüllülük esası �le olması gerek�r. B�lg� 
toplumu olab�lmen�n en öneml� unsu-
ru, kuşkusuz olarak eğ�t�md�r. Tarım-
sal eğ�t�m�n hedefi; yanlış uygulama-

ların sebep ve sonuçları, alınacak ön-
lemler, yen� teknoloj�ler�n ben�msen-
mes�, daha �y� b�r yaşam standardına 
kavuşmak �ç�n, b�l�nçl� ve güçlü b�r ç�ft-
ç� k�tles� oluşturmaktır. Ç�ftç�lere kend� 
yaşamlarında etk�n b�ç�mde kullana-
b�lecekler� yararlı b�lg� ve tekn�kler�n 
�let�lmes� ancak bu b�lg�n�n uygulama-
ya dönüşmes� �le anlam kazanacaktır. 
İdeal b�r tarım toprağında % 5 oranın-
da organ�k madde bulunması gerek�r. 
Oysa Türk�ye genel�nde olduğu g�b�, 
bölgem�z topraklarında da organ�k 
madde % 1’�n altına düşmüştür. Tarla-
nın daha kolay �şlenmes�, ver�len 
gübre ve suyun daha �y� değerlend�r�l-
mes�, daha kal�tel� ürün ve yüksek 
ver�m alınab�lmes� �ç�n organ�k mad-
den�n artırılmasında yarar vardır. Aks� 
takd�rde ver�len emek ve masraflar �s-
ten�len ölçüde gel�re dönüşmemekte-
d�r”. ded�. Açılış konuşmasının ardın-
dan Namık Kemal Ün�vers�tes� Z�raat 
Fakültes� Toprak B�l�m� ve B�tk� Bes-
lenme Bölümü Yrd. Doç. Dr. Korkmaz 
BELLİTÜRK tarafından katılımcılara 
“Toprak Islahında Organ�k Madden�n 
Önem�” konulu konferans sunuldu. Yö-
net�m Kurulu Başkanımız Egemen 
Aslan İlçem�ze gelerek değerl� b�lg�le-
r�n� ve tecrübeler�n� sem�ner katılımcı-
ları �le paylaşan Yrd. Doç. Dr. Kork-
maz Bell�türk’e günün anısına UZTB 
Logolu Porselen tabak hed�ye ett�.
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UZTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI EGEMEN ASLAN 
KAPIKULE GÜMRÜK KAPISI YOLCU SALONU AÇILIŞI VE 

HAMZABEYLİ GÜMRÜK KAPISI TEMEL ATMA TÖRENLERİNE KATILDI.

ümrük ve T�caret Bakanlığı G�le Türk�ye Odalar ve Borsa-
lar B�rl�ğ� �şb�rl�ğ�nde Hamzabeyl� 
Gümrük kapısı Temel atma tören� �le 
Kapıkule Gümrük kapısı Yolcu Salo-
nu açılış tören� 24 Kasım 2017 tar�-
h�nde gerçekleşt�r�ld�. Uzunköprü T�-
caret Borsasının �şt�rakç�s� olduğu 
Gümrük ve Tur�zm İşletmeler� A.Ş. ta-
rafından Yap-İşlet-Devret model� �le 
gerçekleşt�r�len açılış törenler�ne 
TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğ-
lu �le Gümrük ve T�caret Bakanı Bü-
lent Tüfenkc�, çevre �l ve �lçeler�n oda 
ve borsa başkanları, çok sayıda �ş 
dünyası �nsanı, bürokrat ve yetk�l� ka-
tıldı. Törene Uzunköprü T�caret Bor-
sası Yönet�m Kurulu Başkanı Ege-
men Aslan ve Yönet�m Kurulu Üyes� 
İbrah�m Yılmaz katılım gösterd�. Tür-
k�ye’n�n en öneml� kapılarından b�r� 
olan Kapıkule’den gelen ve g�den yol-

cuların �şlemler�n�n çok kısa b�r sü-
rede tamamlanmasını ve rahat et-
meler�n�n sağlanması açısından bu-
radak� yolcuların öneml� m�safirler ol-
duğunu d�le get�ren Bakan TÜ-
FENKÇİ Kapıkule gümrük kapısın-
da otobüs yolcuları �ç�n daha �y� ve 
konforlu şartlarda pasaport ve mu-
ayene �şlemler�n�n yapılab�lmes� 
adına �nşa ed�len 700 metrekare bü-
yüklüğündek� 2 adet yolcu salonu-
nun açılışının öneml� b�r adım oldu-
ğunu bel�rtt�. Ardından Hamzabeyl� 
Gümrük Kapısı´nın temel atma töre-
n� gerçekleşt�r�ld�. Açılış kurdelasını 
TOBB Başkanı HİSARCIKLIOĞLU 
�le b�rl�kte kesen Bakan TÜFENKÇİ 
burada yaptığı konuşmada; çalış-
maların b�tmes�n�n ardından g�r�ş 
çıkış yapan yolcu ve araç sayısının 
2´ye 3´e katlanacağını �fade ederek, 
ayrıca Hamzabeyl� Gümrük Kapı-

sı´nda Türk�ye´de �lk defa ´tek durak´ 
s�stem�n�n uygulanacağını söyled�. He-
defler�n�n tüm gümrük �şlemler� açısın-
dan mal�yetler� düşürmek, kırtas�yec�l�-
ğ� bertaraf etmek ve �şlem süres�n� 
azaltarak eşyanın b�r an önce n�ha� 
varış noktasına ulaşmasını sağlamak 
olduğunu vurguladı. Ayrıca Türk�ye’n�n 
em�n adımlarla �lerled�ğ�n� bel�rterek �h-
racatın yükünü çeken sınır kapılarının 
kapas�tes�n�n artırılması �ç�n modern�-
ze ed�ld�ğ�n� bel�rtt�. HİSARCIKLIOĞLU 
ve TÜFENKÇİ daha sonra Kapıkule´de 
�ncelemelerde bulunarak �şley�şe �l�şk�n 
yetk�l�lerden b�lg� aldılar. Bakan TÜ-
FENKÇİ, TOBB´n�n Türk�ye’n�n t�care-
t�n� ve üret�m�n� arttırmak �ç�n el�n� taşın 
altına koyduğunu bel�rtt�. Devamında, 
"TOBB paradan da öte ülkem�z�n onu-
runu ve �t�barını her şey�n üzer�nde tu-
tuyor, onun �ç�n kend�ler�ne teşekkür 
ed�yoruz” ded�.
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UZTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI EGEMEN ASLAN 
TÜRKİYE–BULGARİSTAN TARIM İŞ FORUMUNA KATILDI.

ürk�ye - Bulgar�stan Tarım İş TForumu, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref FA-
KIBABA´nın teşr�fler�yle 27 Kasım 
2017 tar�h�nde Bulgar�stan’nın baş-
kent� Sofya’da gerçekleşt�r�ld�. Uzun-
köprü T�caret Borsasını tems�len Yö-
net�m Kurulu Başkanımız Egemen 
Aslan’ın katıldığı toplantıda, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmed 
Eşref Fakıbaba’nın başkanlığındak� 
Türk heyet�nde 120’den fazla �ş 
adamı yer aldı. Toplantıda Konuşan 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, "Hem hay-
vancılık hem de tarım alanında Bulga-
r�stan �le Türk�ye arasındak� �l�şk�ler� 
en üst sev�yeye çıkarmaya kararlıyız." 
ded�. Bakan Fakıbaba, Bulgar�stan-
Türk�ye Tarım İş Forumu´nda yaptığı 
konuşmada, "Bulgar�stan �le Türk�ye 
ortak geçm�şe, ortak kültüre ve ortak 
değerlere sah�p karşılıklı sevg�, saygı 
ve �şb�rl�ğ� temel�ne dayalı komşuluk 
�l�şk�ler�n� ben�msem�ş dost ülke konu-
mundadır." d�ye konuştu. Komşuluk 

dey�nce, çocukluğunu geç�rd�ğ� ma-
halledek� komşularının ve Bulgar�s-
tan´ın aklına geld�ğ�n� anlatan Fakı-
baba, Bulgar�stan´dan tırlar geçt�ğ�n-
de hep "komşunun turları" d�ye bah-
sederd�k." �fades�n� kullandı. Bakan 
Fakıbaba, şöyle devam ett�: "B�rb�r�-
ne yakın �kl�mler, coğrafyalar, top-
lumlar, �nsanların benzer karakterler� 
ve yaşam b�ç�mler� yüzünden Türk�-
ye´den Bulgar�stan´a gelenler kend�-
ler�n� Ed�rne´de, Kırklarel�´ndeym�ş 
g�b� h�ssederler." Fakıbaba, "15 Tem-
muz ha�n darbe g�r�ş�m�nde Bulgar�s-
tan kardeşl�ğ�n�n gereğ�n� yer�ne ge-
t�rm�ş, Türk�ye´n�n yanında kararlı b�r 
duruşuyla �lk destek veren ülkeler-
den b�r� olmuştu. Kad�m dostluğu-
muz ve �y� n�yet karşılığının b�r gös-
terges� olan bu dayanışma, takd�re 
değerd�r." ded�. Fakıbaba, bakan ola-
rak z�yaret�ne gelen k�ş�lerden b�r�-
n�n, Bulgar mevk�daşı Porojanov ol-
duğunu anlatan Fakıbaba, şunları 
kaydett�: "İk� hükümet b�r araya gel�p 
Bulgar�stan´la Türk�ye´n�n nasıl �y� 

komşuluk örneğ�n� gösterecekler�n� ve 
ele ele verd�ğ�nde ekonom�k olarak ül-
keler�n� nasıl kalkındıracağının en 
öneml� örneğ�n� Bulgar�stan ve Türk�-
ye´n�n göstereceğ�ne, ben şahsen yü-
rekten �nanırım." "Bölgen�n güvenl� l�-
manı olan Türk�ye, çevres�ndek� tüm so-
runlarına rağmen �st�krarlı b�r şek�lde yo-
lunda devam etmekted�r ve edecekt�r." 
d�yen Fakıbaba, 2003 yılından bu yana 
ekonom�s� ortalama yılda ortalama 
yüzde 5,9 büyüyen Türk�ye´n�n kalkın-
ma hedefler�n�n daha da büyük olduğu-
nu söyled�. Bakan Fakıbaba, "Türk�ye ta-
rımsal potans�yel�n� dost ülkeler� �le pay-
laşmaya hazır. Ülkem�z�n gıda üret�m� 
sadece 80 m�lyon vatandaşı değ�l de ül-
keye sığınan 3 m�lyon göçmen ve 40 m�l-
yon tur�st�n beslenme �ht�yacını karşıla-
yab�l�yor." ded�. Porojanov: "Türk�ye böl-
gem�zde b�z�m ana t�caret ortağımızdır" 
Bulgar�stan Tarım ve Gıda Bakanı 
Rumen Porojanov da "Türk�ye bölge-
m�zde b�z�m ana t�caret ortağımızdır, 
dünyanın d�ğer ülkeler� �le yaptığımız t�-
caret hacm� bakımından en üst sıralar-
da yer alıyor." d�ye konuştu. İk� ülke ara-
sında 2012 yılından bu yana canlı hay-
van t�caret�n�n yapılmadığını ancak 
bunun önündek� engeller�n kaldırılması 
konusunda mevk�daşı Fakıbaba �le 
ortak �rade gösterd�kler�n� söyled�. Tür-
k�ye´n�n Avrupa B�rl�ğ� (AB) üyes� olma-
masından kaynaklanan sert�fika ve 
d�ğer formal�teler�n yüzde 90 oranında 
çözüldüğüne bel�rten Porojanov, �k� ba-
kanlık arasında son dönemde yapılan 
10 toplantının ardından önce küçükbaş, 
ardından büyükbaş canlı hayvan �hra-
catı konusunda olumlu sonuçlar bekle-
d�ğ�n� b�ld�rd�.
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 
DIŞ PAYDAŞ ORTAK AKIL TOPLANTISI YAPILDI

zunköprü T�caret Borsası Uüyeler�ne daha �y� h�zmet 
sunab�lmek ve geleceğ�n� planla-
mak amacıyla, 2018-2021 Strate-
j�k Plan çalışması kapsamında 29 
Kasım 2017 Çarşamba günü Dış 
Paydaşları �le ‘Uzunköprü T�caret 
Borsası Stratej�k Plan Ortak Akıl 
Toplantısı’nı gerçekleşt�rd�. Uzun-
köprü T�caret Borsası Akred�tas-
yon Danışmanı Smartek Eğ�t�m ve 
Danışmanlık N. H�kmet Canko mo-
deratörlüğünde gerçekleşt�r�len 
Uzunköprü T�caret Borsası Strate-
j�k Plan Ortak Akıl Toplantısı’na 
Uzunköprü Beled�ye Başkan Yar-
dımcısı Eng�n Bulut, UZTB Yöne-
t�m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, 
Hayrabolu T�caret Borsası Yöne-
t�m Kurulu Başkanı Süreyya Ç�ftç�-
oğlu ve Genel Sekreter Sa�m De-
m�rbaş, M�mar Musl�h�dd�n Meslek� 
Ve Tekn�k Anadolu L�ses� Müdürü 
Mesut Kaya, Yağlı Tohumlar Koop. 

Başkanı Yavuz Karamolla, Keşan 
T�caret Borsası Genel Sekreter� 
Em�ne Kaymak ve Personel�, 
UZTB Yönet�m Kurulu Üyeler� ve 
Personeller� �le STK tems�lc�ler� 
katıldı. Toplantının açılışında ko-
nuşan Yönet�m Kurulu Başkanı-
mız Egemen Aslan Uzunköprü T�-
caret Borsası olarak borsacılık an-
lamında etk�n h�zmet vermeye, 
ekonom�k, sosyal ve teknoloj�k 
alanlardak� gel�şmeler� yakından 
tak�p ederek bölgem�z�n ve ülke-
m�z�n büyümes�ne katkıda bulun-
maya çalıştıklarını bel�rtt�. Nüfu-
sumuzun halen büyük çoğunlu-
ğunun tarım ve hayvancılığa da-
yalı �şlerle �şt�gal ett�ğ�n�, Bu çer-
çevede borsamızla �l�şk�de bulu-
nan tüm �lg�l� kurumlarla �şb�rl�ğ� 
�ç�nde çalışarak, bölgesel ve ulu-
sal arenada tarımda ver�m�n ve ka-
l�ten�n yükselt�lmes�, ürün çeş�tl�l�-
ğ�n�n artırılması en büyük arzula-

rımızdan b�r�s�d�r. Paydaşlarımızla 
b�rl�kte yaptığımız bu toplantının bor-
samızı gel�şt�rme konusunda başlat-
tığımız çalışmalara olumlu katkılar-
da bulunarak hedefler�m�z� bel�rleme 
konusunda b�zlere yol göstereceğ�n� 
umut ed�yorum’’ ded�. 

Akred�tasyon Danışmanı Smar-
tek Eğ�t�m ve Danışmanlık N. H�kmet 
Canko, Uzunköprü T�caret Borsa-
sı’nın akred�te b�r borsa olarak daha 
�y� h�zmet vereb�lme amacıyla yapı-
lan kurumsal kapas�te artırım çalış-
malarında �sabetl� ve faydalı çalış-
malar yapab�lmes� adına Uzunköprü 
T�caret Borsası paydaşlarının görüş 
ve öner�ler�ne çok büyük önem ver-
d�kler�n�n altını ç�zerek, SWOT anal�-
z� ve toplantı hakkında genel b�lg� 
verd�. Toplantı sonunda, toplantıya 
katılanlar tarafından Uzunköprü T�-
caret Borsasının Stratej�k planı �ç�n 
düzenlenen anket ve öner� formları 
dolduruldu.
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