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CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ 
ERDİN BİRCAN’DAN BORSAMIZA ZİYARET

HP Ed�rne M�lletvek�l� CErd�n B�rcan ve Uzunköp-
rü CHP İlçe Başkanı İnanç Sülüş 
04.07.2017 tar�h�nde Borsamızı 
z�yaret ederek Salon satışımızı �z-
lem�şler ve Ürün alım ve satımı 
yapan üyeler�m�z ve üret�c�ler �le 
görüşmüşlerd�r. Uzunköprü T�ca-
ret Borsası Yönet�m Kurulu Baş-
kanı Egemen Aslan tarafından 
karşılanan CHP Ed�rne M�lletve-
k�l� Erd�n B�rcan ve İlçe Başkanı 
İnanç Sülüş, Borsa �şlemler� hak-
kında b�lg� alarak, Elektron�k 
Satış Salonu’nda üret�c�ler �le soh-
bet ederek b�r süre alım-satım �ş-
lemler�n� �zlem�şlerd�r.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN 
TOBB’DA MARMARA BÖLGE TOPLANTISINA KATILDI

ürk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� TMarmara Bölge Toplantısı 09 Tem-
muz 2017 Pazar Günü Ankara’da TOBB 
B�rl�k Merkez�nde gerçekleşt�r�ld�. Toplan-
tıya Borsamızı tems�len Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Egemen Aslan �şt�rak etm�ş-
t�r. Toplantıda TOBB Başkanı M. R�fat H�-
sarcıklıoğlu, �st�şarelerde bulunmak �ç�n 
b�r araya geld�kler�n� vurgularken, oda ve 
borsaların, üyeler�ne yaptıkları h�zmetler 
konusunda b�lg�lend�rmelerde bulunma-
larını ve �ş dünyasının bu �mkanlardan ya-
rarlanmasını �sted�. Toplantıda makro-
ekonom�dek� durum, son 6 ayda hüku-
metten talep ed�lenler, hayata geçen dü-
zenlemeler �le mecl�s üyeler�nden gelen 
cevaplarla anket sonuçlarının değerlen-
d�rmes� g�b� konularda gen�ş sunumlar ya-
pıldı. Dünya ekonom�ler�n büyüme yolun-
da olduğuna �şaret eden H�sarcıklıoğlu 
özell�kle kr�zden bu yana �lk defa Avru-
pa’nın da öneml� büyüme sağladığını an-
lattı. Bu büyüme eğ�l�mler�n�n t�caret� artır-
ma ve yen� yatırımlar �ç�n öneml� fırsatlar 
doğurab�leceğ�n� b�ld�ren H�sarcıklıoğlu, 
Türk�ye ekonom�s�ndek� yüzde 5’l�k büyü-
men�n de sev�nd�r�c� ve üm�t ver�c� olduğu-
nu kaydett�. TOBB Başkanı H�sarcıklıoğ-
lu, büyümen�n önümüzdek� d�ğer çeyrek 
d�l�mlerde de devam edeceğ�ne �nandık-
larını söyled�. H�sarcıklıoğlu oda ve bor-
saların talepler�n�n hükümet tarafından 
d�kkate alınarak hayata geç�r�ld�ğ�nden 
bahsederken, alınan bu ekonom�k tedb�r-
ler�n olumlu etk�ler�n�n görülmeye başla-
dığının altını ç�zd�. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan’a �st�hdam konu-
sunda b�r söz verd�kler�n� hatırlatan H�sar-
cıklıoğlu, 1 yılda 1,5 m�lyon k�ş�ye �st�h-
dam sağlamayı hedef koyarken, 6 ayda 1 
m�lyon 200 b�n �st�hdam rakamına ulaştık-
larının altını ç�zd�.



04

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
2017 TEMMUZ AYI E-BÜLTENİ

TKC Danışmanlık MEnerj� Gıda San. 
Ve Dış T�caret Ltd. Şt�. 
Genel Müdürü Mustafa 
Tekçe ve Kemal Koç 11 Tem-
muz 2017 tar�h�nde borsa-
mızı z�yaret ederek, Yöne-
t�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan’a MTKC Danış-
manlık Enerj� Gıda San. Ve 
Dış T�caret Ltd. Ş�rket� ola-
rak gerçekleşt�rd�kler� ku-
rumsal çalışmaları, Danış-
manlık h�zmetler�, Proje yö-
net�m�, L�sanslı depoculuk, 
Yen�leneb�l�r enerj�, Dış t�ca-
ret, Yönet�m danışmanlığı 
konuları hakkında b�lg�ler ak-
tarmıştır.

MTKC DANIŞMANLIK ENERJİ GIDA SAN. VE 
DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GENEL MÜDÜRÜ 

MUSTAFA TEKÇE BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

UZTB KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU 
SEDEF GÜR TOBB’DA EĞİTİME KATILDI

17- 18 Temmuz 2017 ta-
r�hler�nde TOBB İk�z Kule-
lerde gerçekleşen “Akred�-
tasyon Denet�m� Önces� B�l-
g�lend�rme Eğ�t�m�” ne kuru-
mumuzu tems�len Kal�te ve 
Akred�tasyon Sorumlumuz 
Sedef GÜR katılmıştır. Önü-
müzdek� Ağustos ve Eylül 
aylarında gerçekleşt�r�lme-
s� planlanan Akred�tasyon 
belge yen�leme denet�mler� 
önces� eğ�t�mlerde standart 
hakkında b�lg�lend�rmeler-
de bulunulmuştur.
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Türk�ye - AB Karma İst�şare Ko-
m�tes� (KİK) Türk�ye kanadını 

oluşturan s�v�l toplum kuruluşları 
(STK) ; Türk-İş, TESK, Memur-Sen, 
Hak-İş, TZOB, TİSK, Türk�ye Kamu-
Sen ve TOBB 15 Temmuz´un yıldönü-
münde 81 �lde eş zamanlı olarak ortak 
b�r açıklama yaptı. Uzunköprü’de de 
eş zamanlı olarak 13 Temmuz 2017 ta-
r�h�nde UTSO Toplantı Salonunda 81 �l 
�le aynı anda “15 TEMMUZ” basın 
açıklaması yapıldı. Uzun-
köprü T�caret ve Sanay� 
Odası Yönet�m Kurulu Baş-
kanı Ercan İht�yar, Uzunköp-
rü T�caret Borsası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Egemen 
ASLAN, Uzunköprü Z�raat 
Odası Yönet�m Kurulu Baş-
kanı Kayahan ÇOLAK ve 
Basın mensupları �le b�rl�kte 
ortak açıklamayı okudu. 
Uzunköprü T�caret ve Sana-
y� Odası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Ercan İht�yar’ın oku-
duğu ortak açıklama metn� 
şöyled�r: “15 TEMMUZ’U ASLA UNUT-
MAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACA-
ĞIZ “GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, 
HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE” Değerl� 
Basın Mensupları, Türk�ye’n�n s�v�l top-
lumunu tems�l eden; Türk�ye-AB 
Karma İst�şare Kom�tes� Türk�ye kana-
dı olan; • Türk�ye İşç� Send�kaları Kon-
federasyonu (TÜRK-İŞ), • Türk�ye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyo-
nu (TESK), • Memur Send�kaları Kon-
federasyonu (MEMUR-SEN), • HAK- 
İşç� Send�kaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ), • Türk�ye Z�raat Odaları B�rl�-

STK’LAR 15 TEMMUZ İÇİN TEK SES

ğ� (TZOB), • Türk�ye İşveren Send�ka-
ları Konfederasyonu (TİSK), • Türk�ye 
Kamu Çalışanları Send�kaları Konfe-
derasyonu (Türk�ye KAMU-SEN), • 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) olarak buradayız. Bu masada 
oturan demokras� sevdalısı kurumlar 
olarak, bu ortak açıklamayı 81 �lde 
aynı anda yapıyoruz. Tar�h�m�z�n en 
zor günler�nden b�r� olan 15 Tem-
muz’un yıldönümüne g�r�yoruz. İk� 

hafta boyunca, farklı etk�nl�klerle, ha-
zırladığımız afişlerle ülkem�z�n tama-
mında 15 Temmuz ruhunu canlı tuta-
cağız. 15 Temmuz’u unutmayacağız, 
unutturmayacağız. 15 Temmuz’un Tür-
k�ye �ç�n b�r m�lat olduğuna �nanıyoruz. 
Çünkü bu alçak saldırı, darben�n öte-
s�nde b�r �şgal g�r�ş�m�yd�. 15 Temmuz, 
İst�klal Harb�nden bu yana ülkem�z�n 
karşılaştığı en büyük tehl�keyd�. O 
gece Fetullahçı terör örgütü, “devlet�” 
ele geç�rmeye, m�llet� tahakküm altına 
almaya kalkıştı. Darbe g�r�ş�m�n�n asıl 
amacı; ülkem�z� tar�h�m�zde görülme-

m�ş b�r kaosa sürüklemek, kardeş kav-
gası başlatmak ve Türk�ye’y� �ç savaş 
ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsü-
nün n�ha� amacı; Türk�ye Cumhur�yet�-
n� b�r daha ayağa kalkamayacak duru-
ma düşürmekt�. Allah’a şükürler olsun 
M�llet�m�z, cesaret� ve feraset� �le bu be-
layı, bu fitney� durdurdu. M�llet�m�z de-
mokras�m�ze ve özgürlüğümüze kas-
teden bu saldırı karşısında d�k durdu, 
canı pahasına değerler�n� savundu. Bu 

masadak� kuruluşlarının ta-
mamı da, �lk andan �t�baren, 
devlet�m�z�n ve m�llet�m�z�n 
yanında yer aldı. Başta Cum-
hurbaşkanımız olmak üzere, 
Gaz� Mecl�s�m�z, Başbakanı-
mız, s�yas� part�ler�m�z, m�lle-
t�m�z, s�v�l toplum kuruluşları-
mız ve medyamızın kararlı 
duruşuyla b�r destan yazdık. 
Ha�nce planlanmış darbe g�-
r�ş�m�n� savuşturan m�llet�m�-
z�n önünde saygıyla eğ�l�yo-
ruz. 15 Temmuz’da Türk�ye, 
en zor demokras� sınavını 

büyük başarıyla verm�şt�r. Demokras�-
m�z�n, h�çb�r kaba kuvvete tesl�m olma-
yacak kadar güçlü olduğunu herkese 
gösterd�k. M�llet�m�z darbeye karşı du-
rarak şunu açık şek�lde �lan etm�şt�r. 
“Türk�ye Cumhur�yet� devlet�n� M�llet�n 
�rades� dışında h�çb�r güç yönetemez.” 
Bu, dünyaya örnek olacak b�r tavırdır. 
Elbette bunun �ç�n büyük b�r bedel öde-
d�k. Darbe g�r�ş�m�ne karşı verd�ğ�m�z 
bu mücadelede, 250 vatandaşımız 
şeh�t oldu. 2301 vatandaşımız gaz� 
oldu. Şeh�tler�m�ze Allah’tan rahmet d�-
l�yoruz. Gaz�ler�m�z� şükranla anıyo-



ruz. M�llet�m�z onları da�ma m�nnetle 
ve rahmetle anacaktır. Dünyada çok 
az m�llet bu bedel� ödeyeb�l�r. S�yas� gö-
rüşü fark etmeks�z�n Türk�ye’n�n gele-
ceğ�ne sah�p çıkan 15 Temmuz ruhu 
demokras�n�n s�gortasıdır. B�r daha 
böyle ha�n g�r�ş�mler�n yaşanmaması 
�ç�n FETÖ �le mücadele her alanda 
etk�n ve kararlı şek�lde sürdürülmel�d�r. 
Yargı kurumları, darbec�lere ve onların 
destekç�ler�ne hak ett�kler� en ağır ce-
zayı vermel�, m�llet�m�z�n v�cdanını ra-
hatlatmalıdır. Değerl� basın mensupla-
rı, En az 15 Temmuz kadar, darbe g�r�-
ş�m�nden sonrası da, ülkem�z açısın-
dan zorlu b�r süreç oldu. Darbe g�r�ş�m� 
sonrası toplum büyük b�r travma yaşa-
dı. FETÖ, yalan haberlerle yurt dışın-
da ülkem�z aleyh�ne karalama kam-
panyaları yürüttü. Ekonom�m�z de bu 
saldırıdan olumsuz etk�lend�. Allah’a 
şükür, b�rl�k ve beraberl�ğ�m�z sayes�n-
de bunların heps�n� de kısa sürede at-
lattık. Hükümet�m�z�n b�zlerle �st�şare 
�ç�nde aldığı önlem ve yaptığı reform-
larla hızla toparlandık. Daha darbe g�-
r�ş�m�n�n üzer�nden b�r yıl geçmeden 

ekonom�de yüzde 5’l�k büyümey� ya-
kaladık. İst�hdam rekorları kırdık. Bu 
yılın �lk altı ayında tam 1 m�lyon 200 b�n 
�nsanımıza yen� �st�hdam sağladık. 
İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya 
başladık. Yabancı yatırımcıların güve-
n�n� yen�den kazandık. Çok açık �fade 
ed�yoruz k�, Türk�ye dünyanın en zor 
stres test�nden başarı �le çıkmıştır. 
Em�n olun b�z�m son b�r yılda yaşadık-
larımızı başka b�r ülke yaşasaydı b�r 
daha ayağa kalkamazdı. Ama b�z d�m-
d�k ayaktayız. Böyle b�r coğrafyada, en 
zor koşullar altında h�ç k�msen�n yapa-
mayacağını yaptık. Ama rehavete ka-
pılmayacağız. Yapacak daha çok �ş�-
m�z, büyük hedefler�m�z var. 15 Tem-
muz sonrası toparlanma sürec�n� ta-
mamladık. Ş�md� yen� b�r atılım sürec�-
n� başlatmamız gerek�yor. Ayağımız-
dak� prangayı çözdük, ş�md� koşma za-
manı. Büyümede, �st�hdamda, �hracat-
ta yen� rekorlar kırmalıyız. Vatandaşla-
rımızın refah sev�yes�n� daha da arttır-
malı, demokrat�k kazanımlarımızı güç-
lend�rerek �ler�ye taşımalıyız. Bütün 
bunlar �ç�n ortak akılla ve �st�şare �ç�n-

de, yen� b�r reform sürec� başlatmalı-
yız. Buradan yurt dışındak� dostlarımı-
za da seslen�yoruz. Aldığı yaraları 
saran m�llet�m�z, bu büyük demokras� 
sınavının b�r�nc� yılında bütün dostları-
nı yanında görmey� arzulamaktadır. 
Dostlarımızı �ft�ra kampanyalarına 
değ�l, gerçeklere kulak vermeye, buna 
göre tavır almaya davet ed�yoruz. 
FETÖ �le mücadelede dost ve müttefik 
devletler�n de destekler�n� bekl�yoruz. 
Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör 
b�r �nsanlık suçudur. Ancak b�rl�kte çalı-
şırsak daha �y� b�r gelecek �nşa edeb�l�-
r�z. B�zler ülkem�z ve m�llet�m�z �ç�n 
ş�md� daha büyük b�r az�mle çalışacak 
ve Türk�ye’y� büyük hedefler�ne taşıya-
cağız. Üzer�ne basarak b�r kez daha 
�fade ed�yoruz: Türk�ye’n�n s�v�l toplu-
mu olarak, 15 Temmuz’u asla unutma-
yacağız, unutturmayacağız. Ülkem�z�n 
geleceğ�n� �nşa ederken yaşadıkları-
mızdan aldığımız dersler b�ze ışık ola-
cak. B�z bu ülken�n geleceğ�nden 
umutluyuz. Gücümüz m�ll� �rade, hede-
fim�z büyük Türk�ye. Hep�n�z� saygıyla 
selamlıyoruz."
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orsamızın Temmuz ayı per-Bsonel toplantısı Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Egemen 
Aslan’ın başkanlığında Bölüm So-
rumluları ve Personel�m�z�n katılı-

BORSAMIZIN TEMMUZ AYI 
PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

mı �le 28.07.2017 tar�h�nde ger-
çekleşt�r�ld�. 

Toplantıda Kal�te Yönet�m S�s-
tem� �le �lg�l� konular görüşüldü, 
b�r�m sorumluları tarafından sü-

reçler �le �lg�l� b�lg�lend�rmeler ya-
pıldı, Eylül ayı �çer�s�nde ger-
çekleşecek olan Akred�tasyon 
denet�m� �le �lg�l� görüş ve öner�-
ler değerlend�r�ld�.
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zunköprü T�caret Borsası Genel USekreter� Mehmet KARAMOL-
LA, 27.07.2017 tar�h�nde TOBB B�rl�k Mer-
kez�nde gerçekleşt�r�len TOBB Genel 
Sekreterler B�lg�lend�rme toplantısına ka-
tıldı. TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğ-
lu, TOBB Genel Sekreterler B�lg�lend�rme 
toplantısına katılarak, oda / borsa genel 
sekreterler�ne h�tap ett�. H�sarcıklıoğlu, 
81 �l ve 160 �lçedek� Oda ve Borsa cam�-
ası olarak tek b�r a�le olduklarını bel�rte-
rek, Türk�ye’n�n her kes�m�nden, her sek-
töründen ş�rketler�, g�r�ş�mc�ler� tems�l 
eden, tek meslek örgütü olduklarını söy-
led�. TOBB’un gücünün b�rl�ğ�nden ve b�r-
b�rler�ne sımsıkı kenetlenm�ş olmaların-
dan geld�ğ�n� vurgulayarak, “B�rl�ğ�m�z, gü-
cümüz ve etk�nl�ğ�m�z, b�z�m, yan� bu ca-

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI GENEL SEKRETERİ 
MEHMET KARAMOLLA TOBB GENEL SEKRETERLER 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

m�anın farkıdır. Başka kurumlardan b�z� 
ayrıştıran, b�z� öne çıkartan en büyük 
özell�ğ�d�r” ded�. “Büyük gücün sorumlu-
luğu da büyük olur” d�yen H�sarcıklıoğlu, 
“B�ze emanet ed�len bu gücün, sorumlu-
luğun hakkını vermek durumundayız. Bu 
da b�z�m hem hukuk�, hem de ahlak� göre-
v�m�z ve sorumluluğumuzdur. B�z�m Kay-
ser�’de güzel b�r söz var. İş�n ününe değ�l 
ununa bak derler. Aslında �ş�n ununu 
yapan s�zlers�n�z. S�zler başarılı �şler ya-
parsanız b�z de başarılı oluruz. Hep�m�z�n 
gücü ve �t�barı artar. Bu yüzden b�ze 
düşen görev de, s�zler� en �y� şek�lde gö-
rev�n�ze hazırlamak, s�zler� en �y� b�lg�lerle 
donatmaktır” şekl�nde konuştu. TOBB 
Başkanı H�sarcıklıoğlu, TOBB cam�ası-
nın Türk�ye’n�n en demokrat�k kurumu ol-

duğunu, son seç�mlerde oda ve borsa 
başkanları düzey�nde neredeyse yarı ya-
rıya, delege bazında �se üçte �k�ye yakın 
değ�ş�m yaşadıklarını söyled�. Ek�m-
Kasım aylarında �ller ve �lçelerdek� 
oda/borsalarda seç�mler olacağını anım-
satan H�sarcıklıoğlu, bu seç�mler�n 
makam kapma yarışı değ�l, cam�aya ve 
Türk�ye’ye h�zmet yolunda b�r bayrak ya-
rışı olduğunu vurguladı. H�sarcıklıoğlu, 
Türk�ye’dek� oda/borsa s�stem�n�n dünya-
ya örnek olduğunu, hem kurumsal yapı-
sıyla hem de üyelere verd�kler� h�zmetler-
le örnek model alınır hale geld�ğ�n� söyle-
d�. Toplantının açılışında konuşan TOBB 
Genel Sekreter� Mustafa Saraçöz �se eğ�-
t�me katılan genel sekreterlere eğ�t�m�n 
�çer� �le �lg�l� b�lg�ler verd�.
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