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BORSAMIZIN KYS KURULUŞ İÇİ 
KALİTE DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİ.

orsamızın 2016 yılı B�ç denet�m planında 
yer alan ISO 9001:2008 Ka-
l�te Yönet�m S�stem� ve ISO 
10002:2014 Müşter� Mem-
nun�yet� Yönet�m S�stem� ku-
ruluş �ç� kal�te denet�mler� 
13.07.2016 tar�h�nde ger-
çekleşt�r�ld�. Denet�mlerde İç 
Denetç� Sert�fikasına sah�p 
Personel�m�z tarafından Bor-
samızda yer alan 12 adet sü-
rec�m�z denetlenm�ş, �lg�l� �y�-
leşt�rme faal�yetler� tesp�t 
ed�lm�şt�r.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN 
2016 HASAT SEZONUNU BASIN MENSUPLARINA DEĞERLENDİRDİ

zunköprü T�caret Borsası UYönet�m Kurulu Başkanı 
Egemen ASLAN ve Mecl�s Başka-
nı Ahmet Gür 13 Temmuz 2016 
Çarşamba günü �lçem�zde yayın 
yapan yerel basın tems�lc�ler� �le 
b�r araya gelerek Uzunköprü T�ca-
ret Borsası’nın çalışmaları, hasat 
dönem� ve Trakya Kalkınma Ajan-
sı �le b�rl�kte hayata geç�rd�kler� la-
boratuvarları hakkında basın men-
suplarını b�lg�lend�rd�. Başkan 
Egemen ASLAN 2015 yılı ve 2016 
yılı rakamlarını karşılaştırarak 
2016 yılında borsanın �şlem hac-
m�nde %50 varan yükseltme oldu-
ğunu �fade ederek; “Bu rakamlar 
borsamızın güven�rl�ğ�n� ve doğru 
yolda olduğunu göster�yor.” Ded�. 
Başkan Egemen ASLAN; “Uzun-
köprü T�caret Borsası olarak her 
zaman gerek müstahs�l ve tücca-
rımızın menfaatler� doğrultusun-
da çalışıyoruz. Buğday hasadı dö-
nem�n�n bu yıl ver�ml�l�k açısından 
yaklaşık %50’l�l�k b�r artış göster-
d�ğ�n� ve bunun hem üret�c�ler� 
hem de müstahs�ller� memnun et-
t�ğ�n� kaydederek; “Kend�mde 
aynı zamanda üret�c� olmamla ala-
kalı olarak şunu rahatlıkla söyle-
yeb�l�r�m. Ver�m olarak bu yıl çok 
�y�y�z, fiyatlar da normal. F�yatları 
dünya p�yasasına gör değerlen-

şekl�nde konuştu. 
2015  y ı l ı nda  30 .05 -2015- 

12.07.2015 tar�hler� arasında 2.182 
adet satış kalem�m�z oldu. Bu kalem-
lerde toplam 12,564 ton buğday satı-
şı gerçekleşt�. Y�ne har�ce numene 
olarak 2,264 adet numuney� �ncele-
d�k. 2016 yılında �se y�ne aynı tar�hler 
arasında �se 3.054 adet satışımız ve 
bunun karşılığında �se 19.995 ton �ş-
lem�m�z oldu. 3.100 adet �se har�c� nu-
mune baktık. 2015 yılı �le 2016 yılını 
karşılaştırdığımızda yaklaşık 7500 
ton g�b� b�r ürün fazlalığı göze çarpı-
yor. Bu demek oluyor k� b�z doğru yol-
dayız. Müstahs�l�m�z b�z� terc�h ed�-
yor. B�zde yaptığımız h�zmetlerle 
gerek üret�c�y� ve gerekse tüccarı 
mağdur etm�yoruz. Bunun en güzel 
örneğ� de laboratuvarımızdır. Trakya 
kalkınma ajansımız �le b�rl�kte yaptı-
ğımız projen�n Trakya’da başka b�r ör-
neğ� daha yok. Bu tes�s Uzunköprü T�-
caret Borsasının onur ve gururudur. 
Bu tes�s� hep�m�z�n eser�d�r bu esere 
sah�p çıkmak Uzunköprülüler�n göre-
v�d�r. ” Ded�. Gerçekleşt�r�len toplantı-
da basın mensuplarına ayrıca Yen� 
kurulan Ürün Tahl�l Laboratuvarını da 
gezd�ren ve �şley�ş hakkında b�lg�ler 
aktaran Uzunköprü T�caret Borsası 
Başkanı Egemen Aslan, ayrıca 31 
Mayıs 2016-12 Temmuz 2015 ve 31 
Mayıs 2016-12 Temmuz 2016 dö-
nemler� arasındak� salon satış ve la-
boratuvar �stat�st�kler�n� de kamuoyu-
na aktardı.

d�rmek lazım. Sonuç olarak dekar 
başına kazandığımız paraya bak-
mak lazım. B�r de üret�m �le �lg�l� 
g�rd� fiyatları sab�t ürün kal�tes�. B�z 
bu anlamda kurum olarak geçt�ğ�-
m�z aylarda öneml� b�r toplantı ve 
konferans gerçekleşt�rd�k. Topra-
ğın ne olduğunu, organ�k maddele-
r�n önem�n� ben de orada öğren-
d�m. Buna önem vermek zorunda-
yız. Bu konu sadece b�z� �lg�lend�-
ren b�r konu değ�l ülkede de bu an-
lamda çalışmalar yapılmalı. B�ze 
bu topraklar geçm�ş nes�llerden 
kaldı b�zlerde bunu gelecek nes�lle-
re aktaracağız. Bunun b�l�nc�nde ol-
malı ve o yönde hareket etmel�y�z” 
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UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ 
TİCARET AŞ. OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

zunköprü T�caret Borsa-Usının da h�ssedarları ara-
sında bulunduğu UMAT Gümrük 
ve Tur�zm İşletmeler� T�caret 
A.Ş.’n�n 2015 yılı Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 13 Temmuz 

2016 tar�h�nde Tek�rdağ T�caret 
Borsasında gerçekleşt�r � ld�. 
Uzunköprü T�caret Borsasını Yö-
net�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan ve Mecl�s Başkanımız 
Ahmet Gür’ün tems�l ett�ğ� UMAT 

Olağan Genel Kurul toplantısında 
Ş�rket�n Faal�yet Raporları müza-
kere ed�lerek, Denet�m Kurulu Ra-
porları, Gel�r-G�der Tabloları gö-
rüşülerek karara bağlandı.
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UZUNKÖPRÜ DEMOKRASİSİNE 
SAHİP ÇIKIYOR

8 Temmuz 2016 Pazarte-1s� saat 21.00’ de Uzun-
köprü Kaymakamlığı’nca 15 
Temmuz geces� kalkışılan darbe 

g�r�ş�m�ne tepk� �ç�n düzenlenen 
“Darbeye karşı Demokras�” yürü-
yüşüne Yönet�m Kurulu Başkanı-
mız Egemen Aslan ve Yönet�m 
Kurulu Üyeler�m�z katıldılar. De-

mokras� yürüyüşü Cumhur�yet 
Meydanı’ndan başlayarak Adalet 
Meydanında şeh�tler�m�z �ç�n Mev-
l�d okunmasıyla son buldu.
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DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ, 
MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ, 

KARDEŞLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR

�ll� �radeye yönel�k darbe Mg�r�ş�m�ne karşı �lk andan 
�t�baren net b�r tavırla karşı duruş 
serg�leyen Türk�ye Odalar ve Bor-
salar B�rl�ğ� (TOBB), 19 Temmuz 
Salı günü saat 11.00’de eşza-
manlı olarak ülke genel�ndek� 
bütün oda ve borsalarda yapılan 
ortak açıklamayla demokras�y� ke-
s�nt�ye uğratmaya yönel�k g�r�ş�m-
ler� b�r kez daha kınadı. Uzunköp-
rü’de Uzunköprü T�caret ve Sana-
y� Odasında okunan b�ld�r�de “Bu 
ha�n kalkışmanın başarısızlığa uğ-
raması, Türk M�llet�’n�n b�rl�kte du-
ruşu, kararlı tutumu ve demokra-
s�ye sah�p çıkma �rades�yle müm-
kün olmuştur. Bu şerden, hem de-
mokras�m�z�, hem de b�rl�k ve be-
raberl�ğ�m�z� güçlend�rerek çıktık. 
Hep�m�z demokras� konusunda 
toplumda sağlanan bu büyük mu-
tabakatın değer�n� b�lmel�y�z” de-
n�ld�. Uzunköprü T�caret Borsası 

(UZTB) ve Uzunköprü T�caret ve 
Sanay� Odası (UTSO) Yönet�m 
Kurulu ve Mecl�s Üyeler�n�n hazır 
bulundukları basın açıklamasın-
da; Demokras� Vazgeç�lmez�m�z, 
M�ll� İrade Gücümüz, Kardeşl�ğ�-
m�z Geleceğ�m�z Türk�ye özel 
sektörün tamamını tems�l eden 
TOBB ve 365 oda-borsa olarak 
81 �l’de, bu ortak açıklamayı aynı 
anda yapıyoruz. 15 Temmuz ge-
ces� M�llet�m�z ve m�ll� kurumları-
mız, demokras�m�ze kasteden al-
çakça b�r saldırıyı önlem�şt�r. Hal-
kımız sandığa ve demokras�ye 
sah�p çıkmıştır. Darbe g�r�ş�m� ha-
berler� ortaya çıktığı gece, B�rl�ğ�-
m�z ve oda-borsa cam�ası olarak 
tepk�m�z� �lk anda ortaya koyduk. 
Bu ha�n kalkışmanın başarısızlı-
ğa uğraması, Türk M�llet�’n�n b�r-
l�kte duruşu, kararlı tutumu ve de-
mokras�ye sah�p çıkma �rades�y-
le mümkün olmuştur. Ülkem�z�n 

bütün kurumlarının, s�yas� part�-
ler�m�z�n, s�v�l toplumun, basın ku-
ruluşlarımızın, demokras�y� sa-
h�plenm�ş olmasından herkes 
büyük mutluluk duymalıdır. De-
mokras� düşmanlarına karşı �kt�-
darı ve muhalefet�yle s�yas� part�-
ler�m�z�n ve s�yasetç�ler�m�z�n 
gösterd�ğ� b�rl�k, beraberl�k ve ka-
rarlı duruş, en büyük takd�r� hak 
etmekted�r. Başta Sayın Cum-
hurbaşkanımız, Mecl�s Başkanı-
mız, Başbakanımız ve Mecl�stek� 
tüm s�yas� part�ler�m�z�, cunta he-
vesl�ler� karşısında d�k duruşla-
rından dolayı yürekten kutluyo-
ruz. Gözü dönmüş darbec�ler�n 
saldırılarına büyük b�r sebatla d�-
renen, böylece Gaz� unvanına 
b�r kez daha hatırlatan Mecl�s�-
m�zle gurur duyuyoruz. Bu darbe 
g�r�ş�m� karşısında d�renen, tavır 
serg�leyen herkese, başta kahra-
man emn�yet görevl�ler�m�ze ve 
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TSK’nın şerefl� mensuplarına, 
gönül dolusu teşekkür ed�yoruz. 
Onlara m�nnettarız. Ama en çok, 
darbec�ler�n s�lahları karşısında 
kahramanca d�renen m�llet�m�z�n 
az�m ve cesaret�yle kıvanç duyu-
yoruz. B�zler, gücünü sandıktan, 
yetk�y� m�lletten almayan b�r �dare 
�stem�yoruz. Ülkem�z �ç�n demok-
ras� dışında b�r seçenek de gör-
müyoruz. Ordu �ç�nde örgütlen-
m�ş bu terör�st çeten�n tamamen 
ortaya çıkartılmasını ve adalet 
önünde hesap vermes�n� bekl�yo-
ruz. Hayatını kaybeden kahra-
man şeh�tler�m�ze Allah’tan rah-
met, kıymetl� a�leler�ne sabırlar, 
yaralılara ac�l ş�falar d�l�yoruz. M�l-

let�m�z onları da�ma m�nnetle ve 
rahmetle anacaktır. Allah’a şükür 
m�llet�m�z�n sağduyusu, feraset�, 
cesaret� ve Allah’ın yardımıyla bu 
belayı, bu fitney� durdurduk. Bu 
şerden, hem demokras�m�z�, 
hem de b�rl�k ve beraberl�ğ�m�z� 
güçlend�rerek çıktık. Hep�m�z de-
mokras� konusunda toplumda 
sağlanan bu büyük mutabakatın 
değer�n� b�lmel�y�z. Ş�md� çok 
daha güçlü olmak, b�rb�r�m�ze 
daha fazla sarılmak, b�rb�r�m�z� 
daha fazla sevmek zorundayız. 
Çünkü b�z� b�z yapan, b�z� ayakta 
tutan, b�z� m�llet yapan unsur 
budur. Ülkem�z� kaosa sürükle-
mek �steyenler�n tuzağına düş-

meyeceğ�z. İş dünyası olarak 
daha fazla çalışma, üretme, �s-
t�hdam sağlama zamanı d�yoruz. 
Geçm�şte olduğu g�b�, bugün de, 
yarın da TOBB ve 365 oda-borsa 
olarak demokras�den, m�llet�m�z-
den, devlet�m�zden yana olmaya 
devam edeceğ�z. Ülkem�z�n b�rl�-
ğ�ne, kardeşl�ğ�m�ze ve demok-
ras�m�ze karşı olanların da karşı-
sına d�k�leceğ�z. Özel sektör ola-
rak, ülkem�z ve m�llet�m�z �ç�n 
daha büyük b�r az�mle çalışacak 
ve Türk�ye’y� büyük hedefler�ne 
taşıyacağız. Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Hak�m�yet kayıtsız şart-
sız m�llet�nd�r” sözünü hep aklı-
mızda tutarak; ülkem�z �ç�n dur-
madan çalışmaya, üretmeye 
devam edeceğ�z. Yeter k� b�rl�k 
ve beraberl�ğ�m�z�n kıymet�n� ak-
lımızdan çıkarmayarak omuz 
omuza verel�m. Yeter k� b�rb�r�m�-
z� sevel�m, b�rb�r�m�ze �nanıp, gü-
venel�m. Bu ves�leyle halkın �ra-
des� dışında h�çb�r �radey� tanı-
mayacağımızı, demokras�den 
vazgeçmeyeceğ�m�z� ve darbe g�-
r�ş�mler�n� kabul etmeyeceğ�m�z� 
b�r defa daha vurguluyoruz. Dev-
let�m�z ve ülkem�z var oldukça 
b�z de varız. Demokras� varsa he-
p�m�z varız. Allah, ülkem�ze ve 
m�llet�m�ze b�r daha böyle acılar 
yaşatmasın. Kamuoyuna say-
gıyla duyururuz.
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EDİRNE MİLLETVEKİLİMİZ 
SN. DOÇ. DR. OKAN GAYTANCIOĞLUN’DAN 

BORSAMIZA ZİYARET

umhur�yet Halk Part�s� CEd�rne M�lletvek�l� Sn. 
Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, 
CHP Uzunköprü İlçe Başkanı 
İnanç Şülüş, İl Genel Mecl�s Üye-
ler� ve Beled�ye Mecl�s Üyeler� �le 
b�rl�kte part� tems�lc�ler�nden olu-
şan CHP heyet� 28.07.2016 tar�-
h�nde Borsamızı z�yaret ett�ler. 
Borsamız Mecl�s Toplantı Salo-
nunda gerçekleşt�r�len z�yarette 
Borsamız Yönet�m Kurulu Başka-
nı Egemen Aslan, Yönet�m Kurulu 
Üyes� Orhan Gür ve Mecl�s Üyes� 
İbrah�m Yılmaz hazır bulundular. 
Söz konusu heyet�n borsamıza 
yapmış oldukları z�yaretten dolayı 
duyduğu memnun�yet� d�le get�-
ren Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Egemen Aslan, Borsamızı z�yaret 
eden heyet �le 2016 buğday har-
manı �le �lg�l� son durum, �lçe eko-
nom�s� ve ülkem�z�n yaşamış ol-
duğu üzücü olaylar �le �lg�l� görüş-

tü ve son durumu ve gel�şmeler� 
paylaştılar. Yönet�m Kurulu Baş-
kanımız Egemen Aslan ve Yöne-
t�m Kurulu Üyeler�m�z daha 
sonra Cumhur�yet Halk Part�s� 
Ed�rne M�lletvek�l� Sn. Doç. Dr. 
Okan Gaytancıoğlu, CHP İlçe 
Başkanı İnanç Şülüş, İl Genel 

Mecl�s Üyeler� ve Beled�ye Mec-
l�s Üyeler�ne Trakya Kalkınma 
Ajansının destekler� �le bölge-
m�zdek� müstahs�l ve üyeler�m�-
z�n h�zmet�ne sunduğumuz AB 
Standartlarında Ürün Tahl�l La-
boratuvarının �şley�ş� hakkında 
b�lg�ler verd�ler.
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BORSAMIZA YENİ MAHSÜL İLK AYÇİÇEĞİ GELDİ

016 HASAT SEZONUNUN 2İ L K  Ü R Ü N Ü  O L A N 
AYÇİÇEĞİ SATILMAK ÜZERE 29 
TEMMUZ 2016 CUMA GÜNÜ BOR-
SAMIZA GETİRİLDİ. İLÇEMİZE 
BAĞLI BAYRAMLI KÖYÜNDEN 
ERKAN TUNA İSİMLİ  MÜS-
TAHSİLİN GETİRDİĞİ 1 TON 

AYÇİÇEĞİ 2,014 TL FİYAT 
ÜZERİNDEN, BORSAMIZ ÜYESİ 
HARUN DURMAZ TARAFINDAN 
SATIN ALINDI. İLK MAHSULÜ 
GETİREN ÜRETİCİMİZE UZUN-
KÖPRÜ TİCARET BORSASI 
MECLİSİ ADINA, MECLİS BAŞ-
KANIMIZ AHMET GÜR TARAFIN-

DAN BİR ADET ÇEYREK ALTIN 
HEDİYE EDİLDİ. 2016 AYÇİÇEĞİ 
HASAT SEZONUNUN TÜM 
ÜRETİCİLERİMİZE VE ÜYE-
LERİMİZE HAYIRLI OLMASINI 
DİLİYORUZ.

UZUNKÖPRÜ TİCARET 
BORSASI BAŞKANLIĞI

BORSAMIZIN TEMMUZ AYI PERSONEL TOPLANTISI 
VE 2016/01 YGG TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

kred�te b�r borsa olarak AÜyeler�m�ze ve Üret�c�ler�-
m�ze daha kal�tel�, standart h�zmet 
vereb�lme adına bu sürec�n sürek-
l�l�ğ�n� sağlamak ve h�zmet kal�te-
m�z� üye ve personel�m�z�n % 100 
memnun�yet�yle gel�şt�rmek ama-
cıyla Akred�tasyon s�stem�n�n ge-
rekler� �le çalışmalarımızı sürdür-
mektey�z. Borsamızın Temmuz 
ayı personel toplantısı ve 2016/1 
Yönet�m Gözden Geç�rme (YGG) 
toplantısı 29.07.2016 tar�h�nde Yö-
net�m Kurulu Başkanımız Egemen 

Aslan başkanlığında, b�r�m so-
rumlusu personel�m�z�n katılımla-
rı �le gerçekleşt�r�ld�. Toplantıda 
süreçler�n hedef tak�pler� payla-
şıldı, daha öncek� ayların hedef ta-
k�pler� kontrol ed�ld� ve Süreç so-
rumluları tarafından hazırlanan 
2016/01 Yönet�m Gözden Geç�r-
me (YGG) toplantı raporu ve ek-
ler� �ncelend�. 2016 Ocak-Haz�ran 
dönem� �şley�ş� �le �lg�l� gündem 
maddeler�nde yer alan; Öncek� 
YGG toplantısında alınan karar-
ların kontrolü, Prosesler�n perfor-

mansı, ürün uygunluğu ve hedef-
lere ulaşılma oranı, İç denet�m ve 
dış denet�m sonuçları, Üye İl�şk�-
ler� sürec� genel performansı (ş�-
kâyet, memnun�yet anal�zler�), İy�-
leşt�rme faal�yet� anal�zler� ve tav-
s�yeler (düzelt�c�-önley�c� faal�yet-
ler ve gel�şt�rme öner�ler�), eğ�t�m 
faal�yetler� V�zyon, m�syon, pol�t�-
kalar ve KYS dokümantasyonu re-
v�zyon �ht�yaçları, Kal�te Yönet�m 
S�stem�n� etk�leyeb�lecek değ�ş�k-
ler konularıyla �lg�l� yönet�me b�l-
g�ler ver�ld�. Toplantı bölümler�n 
daha �y� h�zmet vermeler�n� sağla-
yab�lecek, fik�r ve öner�ler�n�n gö-
rüşülmes� �le sona erm�şt�r.
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