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1925 yılından itibaren gerek ülke gerekse bölge ekonomisinin büyümesine destek veren Borsamız, siz 

değerli üyelerimizin verdikleri destekler ile güçlenerek, başarısını arttırmaktadır. Üyelerimizin ve 

bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek, sınai, ticari ve sosyal bakımdan ülke 

kalkınmasına destek sağlamayı misyon edinmiş borsamızın en önemli amacı Uzunköprü'müzün 

kalkınmasına yönelik projeler üreterek veya üretilen projelere destek olarak ekonomik anlamda 

gelişmesini sağlamaktır.

Günümüzde gözlenen hızlı değişmeler kurum, kuruluş ve firmaları uzun dönemli önlemler almaya 

zorlamaktadır. Etkili bir yönetim, birbiri ile tutarlılığı sağlanmış stratejik yaklaşımları artık daha önemli 

kılmaktadır. Zamanı yakalamak, çağa yön vermek için stratejik planlamalar günümüzde önemli bir 

ihtiyaç haline gelmiştir. Yarın yapılacak işlerin bugünden belirlenmesi, belirli bir gelecekte nerede 

olacağımızın ve oraya nasıl ulaşacağımızın önceden belirlenmesi kurumların başarılarında çok önemli 

bir unsurdur. Amacı, hedefi, vizyonu olmayan, niçin var olduğunu ve gelecekte nasıl bir konumda 

olacağını bilmeyen geleceğe ait plan ve hedefleri olmayan kurumlarda başarıdan söz edilebilmesi 

mümkün değildir. Stratejik hedefler, kurumlarda farklılık yaratmanın, rekabet üstünlüğü kazanmanın ve 

katma değer yaratmanın temelini oluşturmaktadır. Bizler de Uzunköprü Ticaret Borsası Meclisi olarak 

5174 Sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluklar ile Stratejik Planlarımız ve Yıllık İş planlarımız 

çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Uzunköprü Ticaret Borsasının hizmet kalitesini ve sürekliliğini arttırmak amacıyla 2017 yılı boyunca 

yaptığımız çalışmaların, geliştirdiğimiz hizmetlerin, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ayrıntılarını bu 

raporda bilgi ve takdirlerinize sunar, borsamızın faaliyetlerinde emeği geçen tüm Üyelerimiz, Yönetim 

Kurulu ve Meclis Üyelerimiz ile personelimize teşekkür ederim. 

  Saygılarımla,
Abdullah SAKA

Meclis Başkanı
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DEĞERLİ PAYDAŞLARIMIZ,

Türkiye'de Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 

Kanununda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dâhil maddelerin alım-satımı ve Borsada oluşan 

fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip 

kurumlardır.

Uzunköprü Ticaret Borsası 1925 yılında kuruldu ve 1926 yılında çalışmaya açıldı. Türkiye'de ilk kurulan 

borsalardan olan Uzunköprü Ticaret Borsamız, kuruluş tarihine göre yurdumuzda kurulan 10. Ticaret 

Borsasıdır.

Borsamız, üyelerine ve bölgemiz üreticilerine en modern cihazlarla donatılmış Toprak Analiz 

Laboratuvarları ile hizmet vermekte olup, konusunda uzman Ziraat Mühendisi çalışanları ile de her türlü 

tahıl ve yağlı tohumları analiz edilebilen gelişmiş Ürün Tahlil Laboratuvarına sahiptir. Ayrıca 

gerçekleştirdiği işlem hacmi ile alım satımlara aracılık ederek Türkiye genelinde Uzunköprü Ticaret 

Borsasının 5 Referans Borsa arasında yer almasına olanak sağlayan Satış Salonlarından birisi yine 

Borsamız çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Borsamızda salon satışlarımız Elektronik Satış Sistemi ile son teknoloji bilgisayarlar üzerinden 

yapılmaktadır. Bu sistemi Türkiye'de kullanmaya başlayan ilk borsalardan biri Uzunköprü Ticaret Borsası 

olmaktadır.

Türkiye'deki çeltik ürünün fiyatlarının rekabetçi ortamda borsa satış salonunda belirlenerek satışının 

yapıldığı İLK ve TEK borsa Uzunköprü Ticaret Borsasıdır.

Çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 10. Dönem Oda ve Borsa 

Akreditasyon Sistemi içerisinde yer alan Uzunköprü Ticaret Borsası 2014 yılı içerisinde Akredite bir 

Borsa olmuş ve yapılan denetimler neticesinde puanını arttırarak kurumsal kimliğini daha üst seviyelere 

taşımıştır.  

Üyelerine en iyi hizmetleri sunarak Beş yıldızlı Hizmet veren Uzunköprü Ticaret Borsası ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi belgesine ve ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 

sertifikalarına da sahiptir. 
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Ulusal ve uluslararası düzeyde oda ve borsalar ile ilişkiler kurarak geliştirmek ve böylece üyelerinin 

kurumsal ve ticari kapasitelerinin artmasını sağlamak hedefi ile UZTB AB-Türk Odaları İşbirliği Forumu 

(ETCF-II) çerçevesinde, Yunanistan'ın Kavala Ticaret Odası ve Romanya'nın Sibiu Ticaret, Sanayi ve Tarım 

Odasının yanı sıra yerel ortağı Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası işbirlikleriyle, “Ergene Havzasındaki 

Tarım Topraklarının Islahı” konulu bir AB Projesini ve Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı 3. 

Çağrısı kapsamında, Bulgaristan'ın ikinci büyük üniversitesi olan Burgaz Kentinden Profesör Dr. Asen 

Zlatarov Üniversitesi ortaklığıyla hazırladığı “Zirai İlaç Kullanımı ve Haşereyle Mücadele Eğitiminde Sınır 

Ötesi İşbirliği” isimli projesi tamamlamıştır. Avrupa Birliği projelerinin yanı sıra Trakya Kalkınma Ajansı ile 

de “AB Standartlarında Ürün Tahlil Laboratuvarı” projesini yürüterek ürün laboratuvarını genişletip 

yenileyerek üyelerine ve bölgeye hizmetlerini bir kat daha arttırmıştır.

Uzunköprü Ticaret Borsası İlçemizin ekonomik hayatında olduğu kadar sosyal ve kültürel hayatında 

da her zaman etkin olmuş bir kuruluştur, verdiği karşılıksız öğrenim bursları, eğitim kurumlarının 

yapımında ve yaşatılmasında sağladığı katkılar ve düzenlenmesinde öncülük ettiği konferanslar ile 

ilçenin kültürel, tarımsal, vizyonsal gelişmesi ve ilerlemesi yönündeki desteğini kurulduğu günden beri 

göstermektedir.
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1. TEMEL YETERLİLİKLER

1.1. YÖNETİM VE BORSA MEVZUATI

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Çağdaş borsacılık anlayışı içinde üyelerimizin ve üreticilerimizin mahsulünü kıymetlendirmeyi,

• Borsamızdan hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde ve en iyi hizmet 

anlayışı ile karşılayarak memnuniyetlerini arttırmayı,

• Personel, üye ve üretici eğitimlerine önem vermeyi,

• Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

• TOBB Akreditasyonu gerekliliklerini sağlamayı ve ötesine geçmeyi, iyi uygulamalar konusunda 

model teşkil etmeyi

Tüm Borsa Meclisi ve Personeli adına taahhüt ederiz.

VİZYONUMUZ

Uzunköprü Ticaret Borsası, ürün tahlil laboratuvarında yapılan tahlillerle desteklenen ve elektronik or-

tamda satışı yapılan tarımsal ürünlerin fiyatlarının ülkemiz ve dünyadaki diğer borsalarca referans alına-

rak takip edileceği, güvenilir bir borsa olmayı amaç edinmiştir.

MİSYONUMUZ

Uzunköprü Ticaret Borsası, bulunduğu coğrafyada üretilen tarımsal ürünlerin, üretim kalitesi ve de-

ğerlerini arttırmayı, satış ve pazarlanmasına aracılık ederek üreticilerimizin likidite sorunlarını çözmeyi, 

bölgemiz ekonomisi ve gelişimine katkı sağlamayı, günümüz koşulları ile üye ve müstahsili mesleki ve 

güncel konularda bilgilendirmeyi görev edinmiştir.

ETİK DEĞERLERİMİZ

• DÜRÜST VE TARAFSIZ,

• SAYGI VE GÜVEN,

• FİKRE VE MÜLKİYETE DEĞER,

• KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANIMI,

• UZLAŞMACI,

• EKİP ÇALIŞMASINA ÖNEM VEREN,

• SORUMLU,

• FIRSAT EŞİTLİĞİNE İNANAN,

• POZİTİF BEŞERİ İLİŞKİLER,

• BİLGİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK,

• MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK,
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TEMEL DEĞERLERİMİZ

• KALİTE

• GÜNCELLİK

• GÜVENİLİRLİK

• MESLEKİ UZMANLIK

• TARAFSIZLIK VE ŞEFFAFLIK

• KİŞİSEL VERİLERDE GİZLİLİK

• EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞİM

Uzunköprü Ticaret Borsası’nın Kalite Politikaları, Vizyon ve Misyon beyanları, Temel ve Etik Değerleri 

çerçevesinde, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar/Borsalar Kanunun, ilgili tüm 

yönetmelikler ve tüzüklere uygunluğunun sağlandığını; Olağan Kurul Toplantılarının yapıldığı ve toplantı 

tutanaklarının ilgili defterlerde tutulduğu, 2017 yılı içerisinde 52 adet Yönetim Kurulu Toplantısı, 12 adet 

Meclis Kurulu Toplantısı, 4 adet Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı ve 2 adet Hesapları İnceleme 

Komisyonu Toplantısı gerçekleştirdiği kayıt altına alınmıştır.

1.2.  MALİ YÖNETİM 
Borsamız, kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre faaliyet göstermekte ve bu kapsamda mali planlama ve 

performans standartlarını aşağıda yer alan Mali Politika ile sergilemektedir.  Mali kaynakların yönetimi, 

izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru Mali bilgiler sağlamaktadır. Borsamız 

tüm yasal muhasebecilik düzenlemelerine ve borsalarla ilgili tüm kanunlara uymaktadır. Her yıl gibi bu yıl da 

Borsamız Meclisinin onayladığı tahmini bütçe ile faaliyet göstermektedir. Uzunköprü Ticaret Borsası, 5174 

sayılı TOBB kanunu çerçevesinde elde ettiği mevcut kaynakları yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar 

dahilinde, kurumumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanmaktadır. Mali kaynakların ve 

harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını ilgili organlara 

sunarak, Mali açıdan risk teşkil edecek olan hususları belirleyip ve periyodik olarak gözden geçirip önleyici 

faaliyetler planlamaktadır.

MALİ POLİTİKA

Uzunköprü Ticaret Borsası , TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hükümleri'ne ilaveten 

genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini de kullanarak hazırlanan Gelir ve Gider Bütçeleri, kesin hesabın 

çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffa�ık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına 

alınması, faaliyetlerinin gerçek içeriklerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde 

muhasebeleştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve 

raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları uygular.

Borsamız, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi 

yolunda  stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve  varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali 

kaynaklarını, şeffa�ık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir, 

mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetir. 

Borsamız, tüm yasal muhasebecilik düzenlemelerine ve borsalarla ilgili tüm kanunlara uymaktadır. Her yıl 

olduğu gibi bu yıl da Borsamız Meclisinin onayladığı tahmini bütçe ile faaliyet göstermektedir. Uzunköprü 

Ticaret Borsası, 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde elde ettiği mevcut kaynakları yasaların verdiği yetki ve 

sorumluluklar dahilinde, kurumumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanmaktadır. Mali kaynakların 

ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını ilgili organlara 

sunarak, Mali açıdan risk teşkil edecek olan hususları belirleyip ve periyodik olarak gözden geçirip önleyici 

faaliyetler planlamaktadır.
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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Uzunköprü Ticaret Borsası olarak, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, 

sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hede�eyen, motivasyonlarını ve kurumlarına olan bağlılığı ön 

planda tutan çalışanlarımızın yeteneklerinden, güçlerinden ve yaratıcılıklarından azami ölçüde faydalanmayı, 

aralarında fırsat eşitliği yaratmayı, şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı sergileyerek onların maddi ve manevi 

haklarını koruyup gözetmeyi, aralarında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın insan haklarına saygılı, 

nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlayarak gelişimlerini sürekli olarak arttırmak temel İnsan 

Kaynakları Politikamızdır. 
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zunköprü Ticaret Borsası U(UZTB) Personelinin 2017-

2020 dönemi maaş ödemelerine 

ilişkin olarak yaklaşık bir aydır 

devam eden kapalı zarf usulü teklif 

alma ve Yönetim Kurulu tarafından 

değerlendirme süreci sonunda 

UZTB ile en yüksek teklifi veren Ga-

ranti Bankası A.Ş. arasında personel 

maaş promosyonu anlaşmasına va-

rıldı. Yapılan anlaşma kapsamında ha-

zırlanan protokol, 09.01.2017 tari-

hinde Uzunköprü Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı Ahmet Gür, Yönetim 

Kurulu Başkanı Egemen Aslan ile Ga-

ranti Bankası A.Ş. Uzunköprü Şubesi 

Müdürü Nurcan Kızışar arasında 

Uzunköprü Ticaret Borsasında imza-

landı. UZTB Yönetim Kurulu Başkanı 

Egemen Aslan “Personelimize fayda-

sını düşünerek başarılı bir protokol 

imzaladığımızı düşünüyorum, Ga-

ranti Bankası yetkililerine de göster-

dikleri ilgiden ötürü teşekkür ediyor, 

protokolün tüm çalışanlarımıza ha-

yırlı olmasını diliyorum” dedi. Garanti 

Bankası Uzunköprü Şube Müdürü 

Nurcan Kızışar ise “Uzunköprü Tica-

ret Borsası gibi çok önemli bir kuru-

ma personel maaş ödemeleri konu-

sunda bir üç yıl daha hizmet verecek 

olmanın gururu ve mutluluğunu ya-

şamaktayız” dedi. İmzalanan proto-

kol kapsamında promosyon ücreti, 

UZTB Personellerinin hesaplarına tek 

seferde ve peşin olarak yatırılacak. Ya-

pılan protokolle ayrıca UZTB çalışan-

ları bireysel bankacılık işlemlerinde 

de birçok kolaylıktan yararlanabile-

cekler.

UZTB, GARANTİ BANKASI İLE PERSONEL 
MAAŞ PROMOSYON SÖZLEŞMESİ İMZALADI

014 yılından beri Beş yıldızlı 2hizmet veren Odalar ve Bor-

salar içerisinde yer almakta olan 

Uzunköprü Ticaret Borsası, yasalar 

ve mevzuatlar çerçevesinde üyeleri-

ne ve üreticilere en iyi, en kaliteli, uy-

gulanabilir ve sürdürülebilir hizmet 

sunma ve ilçemizin gelişmesine kat-

kıda bulunma noktasında faaliyetle-

rine ve eğitimlere devam etmekte-

dir. 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde An-

TOBB’DA DÜZENLENEN AKREDİTASYON KILAVUZU REVİZYONU 
VE STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMLERİ’NE KATILDIK

kara’da TOBB Konferans Salonunda 

gerçekleşen Akreditasyon Kılavuzu 

Revizyonu ve Stratejik Planlama Eği-

timlerine borsamızı temsilen Kalite 

ve Akreditasyon Sorumlusu perso-

nelimiz Sedef GÜR katılmıştır. Eği-

timlerde Borsacılık Faaliyetleri, Ge-

liştirme Ziyaretleri, Denetimler, 

Karar Süreçleri ve Puanlama Sistemi 

ile ilgili yapılan Akreditasyon Stan-

dardı Revizyonuna yönelik düzenle-

melere ilişkin detaylı bilgi paylaşı-

mında bulunuldu. Aynı zamanda St-

ratejik Plan hazırlarken üzerinde du-

rulması gereken önemli noktaların 

ve hedeflerin belirlenirken nelere 

dikkat edilmesi gerektiğinin altı çi-

zildi.
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birli-Tği (TOBB) tarafından; TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sü-

rekli Eğitim Araştırma ve Uygulama 

Merkezi TOBB ETÜ-SEM koordinas-

yonunda, katılımcıların, kurum kül-

türü ve imajı ile kişisel ve kurumsal 

hizmet bilinçlerini ve yeterliliklerini 

a r t ı rmak  amac ı  i l e  TOBB  ve 

Oda/Borsa çalışanları için gerçekleş-

tirilen Kurumsal Gelişim Programı 

UZTB PERSONELİ 
KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİNE KATILDI

UZTB URGE ESASLARI VE 
UYGULAMASI EĞİTİMLERİNE KATILDI

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafın-Tdan; Oda ve Borsa personeline yönelik olarak 

“Urge Esasları ve Uygulaması” adı altında düzenlenen 

eğitimleri 27-28 Mart 2017 tarihlerinde yapıldı. 23 Oda 

ve Borsadan katılım gerçekleştirilen toplantılara Uzun-

köprü Ticaret Borsasından Kalite Ve akreditasyon So-

rumlusu Sedef Gür ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler So-

rumlusu Levent Bozer iştirak ettiler. Bu eğitimlerle 

amaçlanan; Oda/Borsa çalışanlarının, Uluslararası Re-

kabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi projesi ile il-

gili olarak; proje eğitimi, danışmanlık, başvuru süreci ve 

kabul sonrası işleyişi ile proje kapanış süreçlerine, ör-

neklerle ve sınıf içi deneyim paylaşımlarıyla hakim ol-

malarını sağlamak. Eğitimlerde katılımcılara; URGE ta-

nımı ve kapsamı, İşbirliği kuruluşları, destekler, proje 

başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler anlatılmış ve 

bazı oda/borsalarımız tarafından hayata geçirilen 

ve/veya devam eden URGE projelerinin, “İyi Uygulama 

Örneği” adı altında eğitime katılan diğer Odalar ve Bor-

salarla paylaşılması sağlandı.

eğitimi 24-25 Mart 2017 tarihlerinde 

Ankara Ticaret Borsasında gerçek-

leştirildi. Uzunköprü Ticaret Borsa-

sından Kalite ve Akreditasyon So-

rumlusu Sedef Gür ve Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Sorumlusu Levent 

Bozer´in katıldıkları eğitimlerde katı-

lımcılara, iki gün süresince ve dört 

eğitmen eşliğinde; Prof. Dr. Özcan 

Yağcı tarafından Etkin Ekip Çalışması, 

Dr. Cengiz Tavukçuoğlu tarafından İş 

yaşamında kuşak yönetimi, kuşakla-

rın temel özellikleri, işe bakış açıları, 

kariyer algıları ve beklentileri, Samet 

Çelik tarafından Sosyal Medyayı an-

lamak, sosyal medya açısından ken-

dilerini geliştirebilmeleri, sosyal med-

yada yönetici ve çalışanların sorum-

lulukları ve bu alanlardaki hukuki dü-

zenlemeler ve Özlem Yurdanur tara-

fından Kurum Kültürü ve Hizmet Bi-

linci gibi konularda bilgiler aktarıldı.



13

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği T(TOBB) tarafından düzenlenen 

ISO 9001:2015 Yeni Versiyon Kalite Yö-

netim Sistemi Eğitimi 13-14 Nisan 

2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Borsa-

mız Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu 

Sedef Gür’ün katıldığı ve Türk Loydu 

Eğitmeni Serkan ŞAHİN tarafından ve-

rilen eğitimde ISO 9001:2008 ve ISO 

9001:2015 arasındaki farklar üzerinde 

durulmuş ve yeni versiyona göre yapıl-

ması gerekenler anlatılmıştır.

TOBB’DA DÜZENLENEN 
ISO 9001:2015 KALİTE 
YÖNETİM SİSTEMİ 
EĞİTİMİNE KATILDIK

UZTB GENEL SEKRETERİ 
MEHMET KARAMOLLA 
TOBB DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
EĞİTİMLERİNE KATILDI

zunköprü Ticaret borsası U(UZTB) Genel Sekreteri Meh-

met Karamolla TOBB Dijital Dönüşüm 

projesi kapsamında üye, muhasebe ve 

bütçe yazılımları eğitimlerine katıldı. 

14-15 Haziran 2017 tarihlerinde ger-

çekleştirilen eğitimlerde Üye Sicil ve 

Muhasebe işlemlerinin yeni program-

lar üzerinden yürütülmesi ile ilgili bil-

gilendirmeler yapılmıştır.

BORSAMIZDA ISO 9001:2015 TEMEL 
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

3-04 Mayıs 2017 tarihlerin-0de Uzunköprü Ticaret Bor-

sası’nda Smartek Eğitim ve Danış-

manlık firması eğitmenlerinden A. 

Arsev Akün tarafından borsamız 

p e r s o n e l l e r i n e  T S  E N  I S O 

9001:2015 standardı şartları, re-

vizyon süreci, proses yaklaşımı, 

risk tabanlı proses yönetimi ve do-

kümantasyon konuları hakkında 

bilgiler verildi. Uzunköprü Ticaret 

Borsası Meclis Toplantı Salo-

nu´nda gerçekleşen eğitimde 

2008 versiyonu 2015 yılında revize 

olan TS EN ISO 9001:2015 Kalite 

Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ko-

nularında katılımcılara bilgiler ve-

rildi.

UZTB KALİTE VE AKREDİTASYON 
SORUMLUSU SEDEF GÜR 

TOBB’DA EĞİTİME KATILDI

7- 18 Temmuz 2017 tarihle-1rinde TOBB İkiz Kulelerde ger-

çekleşen “Akreditasyon Denetimi 

Öncesi Bilgilendirme Eğitimi” ne ku-

rumumuzu temsilen Kalite ve Akre-

ditasyon Sorumlumuz Sedef GÜR 

katılmıştır. Önümüzdeki Ağustos 

ve Eylül aylarında gerçekleştirilme-

si planlanan Akreditasyon belge ye-

nileme denetimleri öncesi eğitim-

lerde standart hakkında bilgilen-

dirmelerde bulunulmuştur.
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TOPRAK ANALİZ LABORATUVARLARI 
GENEL DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISINA KATILDIK

ıda Tarım ve Hayvancılık Ba-Gkanlığının organize ettiği 

Toprak Analiz Laboratuvarları 

genel değerlendirme toplantısı 15-

16 Aralık 2017 tarihlerinde Antal-

ya’da gerçekleştirildi. 

Toplantıya Uzunköprü Ticaret 

Borsasını temsilen UZTB Toprak 

Tahlil Laboratuvarı Sorumlu ve per-

soneli Zir. Yük. Müh. Cansev Bozer 

ve Zir. Müh. Ümit Kuyucu katılmış-

tır. 15-16 Aralık 2017 tarihlerinde 

Antalya’da gerçekleştirilen toplan-

tıda toprak analiz laboratuvarları 

hakkında mevzuat,  sorunlar, 

çözüm önerileri ve genel değerlen-

dirme konuları görüşülmüş. Labo-

ratuvarlarımızın ve bölge çiftçileri-

mizin sorunlarını Bakanlık üst 

düzey yetkililerine iletebilme imka-

nı bulunmuştur.

TOBB’DA DÜZENLENEN DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
PROJESİ EĞİTİMLERİNE KATILDIK

ürkiye Odalar ve Borsalar Bir-Tliği (TOBB) tarafından tüm 

Oda ve Borsalarda kullanılan hiz-

met altyapısının geliştirilmesi ve 

mevzuatın gerekliliklerinin sağ-

lanması amacıyla başlatılan Dijital 

Dönüşüm Projesi kapsamında 23-

24 Aralık 2017 tarihlerinde TOBB 

Merkezinde gerçekleştirilen eği-

timlere Uzunköprü Ticaret Borsası 

Genel Sekreteri Mehmet Karamol-

la ile Personeller Mert Çelik ve Le-

vent Bozer katıldılar. 

TOBB yetkilileri ve program ya-

pımcısı firma yetkilileri tarafından 

yapılan sunumlarda Üye sicil ve 

muhasebe işlemlerinin yeni sistem 

üzerinden daha hızlı ve daha gü-

venli şekilde yürütülmesini sağla-

yacak üye modülü, online üyelik 

hizmetleri, aidat tahsilatı, bütçe ve 

muhasebe uygulamaları hakkında 

katılımcılara bilgiler verildi.
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PERSONEL TOPLANTILARI  
AYLIK PERSONEL TOPLANTILARIMIZI 
DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİK

orsamızın 2017 yılı personel Btoplantıları Yönetim Kurulu 

Başkanımız Egemen Aslan’ın baş-

kanlığında, her ay düzenli olarak 

gerçekleştirilmiş olup, Toplantılar-

da borsanın işleyişi, görüşülen ko-

nuların gerçekleşme durumları ve 

takibi, Kalite Yönetim Sistemi ve Ak-

reditasyon ile ilgili konular, üye 

memnuniyetini arttıracak faaliyet-

ler ve bölümlerin daha iyi hizmet 

vermelerini sağlayabilecek görüş 

v e  ö n e r i l e r  a l ı n m ı ş t ı r.  I S O 

9001:2015 standardı revize geçişi 

planlamaları ve eğitimleri Kalite Yö-

netim Sistemi ve Akreditasyon ile il-

gili konular görüşüldü.
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UZTB YÖNETİMİ 
ÇALIŞANLARINI ÖDÜLLENDİRDİ

zunköprü Ticaret Borsası U(UZTB) yönetimi geleneksel 

hale getirdiği personel performans 

değerlendirme sonucuna göre de-

receye giren ilk üç personelini teşek-

kür plaketi ve altın ile ödüllendirdi. 

Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu tarafından yapılan 2017 yılı 

personel performans değerlendir-

meleri neticesinde, tüm personelin 

kurum hizmetlerinin yerine getiril-

mesinde göstermekte oldukları 

üstün performans ve özverili çalış-

malardan dolayı ödüllendirilmesi ka-

rarı alınmış, 25.08.2017 Cuma günü 

yapılan tören ile Borsamız persone-

line Teşekkür Belgeleri Yönetim Ku-

rulu Başkanımız Egemen Aslan tara-

fından takdim edilmiştir. UZTB 2017 

yılı borsa personel performans de-

ğerlendirme sonuçlarına göre dere-

ceye giren 3 çalışana ödülleri Aylık 

Personel Toplantısında Yönetim Ku-

rulu Başkanı Egemen Aslan tarafın-

dan verildi. Konuşmasında Her yıl 

personelde performans değerlen-

dirmesi yaparak dereceye giren per-

soneli ödüllendirdiklerini ifade eden 

UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Ege-

men Aslan, Borsa´da çalışan bütün 

arkadaşlarımızın performansların-

dan memnunuz. Herkes elinden ge-

lenin fazlasını yapıyor. 2017 yılında 

performans gösterdiği için seçilerek 

dereceye girenleri de tebrik ediyo-

rum. Önemli olan uyumlu birlikteli-

ğin devamını sağlayabilmek. Bizim 

personelimizden beklentimiz; üye-

lerimize hizmet için en güzel çalış-

maları yapabilmeleridir. Birileri seçil-

mek zorunda sistem içinde üç kişi se-

çildi. Bu üç kişi çok başarılı diğerleri 

az başarılı algılanmasın. Bütün per-

sonelimiz hizmetlerinde gayretli ve 

çalışkan, buradan hepinize tekrar 

meclisim adına teşekkürlerimi sunu-

yorum.” Dedi. Performans değerlen-

dirme sonucuna göre ilk üçe giren 

personel teşekkür plaketlerinin yanı 

sıra çeşitli hediyeler ile ödüllendiril-

di. 2017 yılının Personel performans 

değerlendirmesi sonucunda ortala-

ma personel performansı %84,8 ola-

rak belirlenmiştir.
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 
DIŞ PAYDAŞ ORTAK AKIL TOPLANTISI YAPILDI

zunköprü Ticaret Borsası üye-Ulerine daha iyi hizmet suna-

bilmek ve geleceğini planlamak 

amacıyla, 2018-2021 Stratejik Plan 

çalışması kapsamında 29 Kasım 

2017 Çarşamba günü Dış Paydaşları 

ile ‘Uzunköprü Ticaret Borsası Stra-

tejik Plan Ortak Akıl Toplantısı’nı ger-

çekleştirdi. Uzunköprü Ticaret Bor-

sası Akreditasyon Danışmanı Smar-

tek Eğitim ve Danışmanlık N. Hik-

met Canko moderatörlüğünde ger-

çekleştirilen Uzunköprü Ticaret Bor-

sası Stratejik Plan Ortak Akıl Toplan-

tısı’na Uzunköprü Belediye Başkan 

Yardımcısı Engin Bulut, UZTB Yöne-

tim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, 

Hayrabolu Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Süreyya Çiftçioğlu 

ve Genel Sekreter Saim Demirbaş, 

Mimar Muslihiddin Mesleki Ve Tek-

nik Anadolu Lisesi Müdürü Mesut 

Kaya, Yağlı Tohumlar Koop. Başkanı 

Yavuz Karamolla, Keşan Ticaret Bor-

sası Genel Sekreteri Emine Kaymak 

ve Personeli, UZTB Yönetim Kurulu 

Üyeleri ve Personelleri ile STK tem-

silcileri katıldı. Toplantının açılışında 

konuşan Yönetim Kurulu Başkanı-

mız Egemen Aslan Uzunköprü Tica-

ret Borsası olarak borsacılık anla-

mında etkin hizmet vermeye, eko-

nomik, sosyal ve teknolojik alanlar-

daki gelişmeleri yakından takip ede-

rek bölgemizin ve ülkemizin büyü-

mesine katkıda bulunmaya çalıştık-

larını belirtti. Nüfusumuzun halen 

büyük çoğunluğunun tarım ve hay-

vancılığa dayalı işlerle iştigal ettiği-

ni, Bu çerçevede borsamızla ilişkide 

bulunan tüm ilgili kurumlarla işbirli-

ği içinde çalışarak, bölgesel ve ulu-

sal arenada tarımda verimin ve kali-

tenin yükseltilmesi, ürün çeşitliliği-

nin artırılması en büyük arzularımız-

dan birisidir. Paydaşlarımızla birlikte 

yaptığımız bu toplantının borsamızı 

geliştirme konusunda başlattığımız 

çalışmalara olumlu katkılarda bulu-

narak hedeflerimizi belirleme konu-

sunda bizlere yol göstereceğini 

umut ediyorum’’ dedi. Akreditasyon 

Danışmanı Smartek Eğitim ve Da-

nışmanlık N. Hikmet Canko, Uzun-

köprü Ticaret Borsası’nın akredite 

bir borsa olarak daha iyi hizmet ve-

rebilme amacıyla yapılan kurumsal 

kapasite artırım çalışmalarında isa-

betli ve faydalı çalışmalar yapabil-

mesi adına Uzunköprü Ticaret Bor-

sası paydaşlarının görüş ve önerile-

rine çok büyük önem verdiklerinin 

altını çizerek, SWOT analizi ve top-

lantı hakkında genel bilgi verdi. Top-

lantı sonunda, toplantıya katılanlar 

tarafından Uzunköprü Ticaret Bor-

sasının Stratejik planı için düzenle-

nen anket ve öneri formları doldu-

ruldu.

BASIN YAYIN POLİTİKASI 
orsamızın bağlı bulunduğu Ka-Bnunlar çerçevesinde yürütülen 

ve sır niteliği taşımayan her türlü fa-

aliyeti bütün üyelerimize, paydaşları-

mıza ve kamuoyuna eşitlik, doğruluk, 

tarafsızlık, tutarlılık, eksiksizlik, kolay 

ulaşılabilirlik ve uygun zamanlama il-

kelerine bağlı kalarak yazılı basın, in-

ternet, radyo yada TV dahil olmak 

üzere tüm yerel ve Ulusal basın-yayın 

organlarında duyurup takip etmek 

ve uygulamalarımızı günün şartlarına 

göre gözden geçirip güncelleyerek 

sürekli gelişmesini sağlamak temel 

Basın Yayın Politikamızdır.
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orsamızın aylık faaliyet ve Bişlem hacmi bilgilerinin yer 

aldığı 12 adet aylık e-bülten 2017 

yılı içerisinde uzunkoprutb.o rg.t r 

web sitemizde yayınlanmış. Face-

book adresimizden duyurulmuş ve 

üyelerimizin mail adreslerine gön-

derilmiştir.

UZTB E-BÜLTENLERİ ve WEB SİTESİ
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TOBB Akreditasyon Süreci kapsa-

mında, her yıl bir önceki yılın faali-

yetlerini anlatan Yıllık Faaliyet Ra-

porlarımız hazırlanmış ve 1.000 adet 

basılarak üyelerimize, 365 Oda/Bor-

saya, basın mensuplarına ve diğer 

kurum ve kuruluşlara gönderimi sağ-

lanmıştır.
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Uzunköprü Ticaret Borsası Yö-

netim Kurulu Başkanı Ege-

men Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazete-

ciler Günü nedeniyle, ilçemizde bu-

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN’DAN 
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ZİYARETLERİ

lunan yerel gazetelere nezaket ziya-

retinde bulundu. Aslan ziyaretlerde 

basının önemine değinerek, 10 

Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü 

kutladı. demokrasinin vazgeçilmez 

unsurlarından biri olan basının, hal-

kın duygularını dile getirdiğini, sesi, 

soluğu olduğunu belirtti.

Uzunköprü Ticaret Borsası ola-

rak, akreditasyon ve kalite yö-

netim sistemi çerçevesinde Bilgi ve 

İletişim teknolojileri Politikasını; 

güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacı-

lık işlemlerinde sektörel gelişmeleri 

ve teknolojik yenilikleri takip ederek, 

üyelerine dünya standartlarında ka-

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI
liteli hizmet vermek üzere oluştur-

muş olup üyelerimizin mesleki et-

kinliklerini kolaylaştırmak ve kurum-

sal gelişimlerini sağlamak amacıyla 

hazırlanmış bulunmaktayız.

UZTB web sitesi; fiyat bültenle-

rinin, Güncel haber ve duyuruların, 

etkinlik takvimimizin, yurt içi ve 

yurt dışı iş tekliflerinin yayınlandı-

ğı, bilgi talep formunun, üye mem-

nuniyet anketi, öneri-şikâyet 

formlarının bulunduğu, yeni üye-

lik başvurusu evraklarının yer aldı-

ğı, yurtdışı borsalar ve emtia fiyat-

larının bulunabileceği dinamik ve 

güncel bir web sitesidir. 
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ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI 
likle ele alındığı, bağlı bulunduğu ya-

salara uygun şekilde değerlendiril-

diği ve gerekli iyileştirmelerin yapı-

larak takip edildiği bir üye ilişkileri ve 

zunköprü Ticaret Borsası üye-Ulerinin temenni, dilek ve öne-

rilerini kolayca iletebildiği, bu talep-

lerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizli-

memnuniyeti sistemini taahhüt ede-

rek, şeffaf ve hesap verilebilir ilkeleri 

doğrultusunda, çözüm odaklı bir po-

litika izlemeyi amaç edinmiştir.

TÜRK TARİH KURUMU ESKİ BAŞKANI 
PROF. DR. YUSUF HALAÇOĞLU’NDAN 

“MİLLİ BİLİNÇ OLARAK TÜRKLÜK” KONFERANSI

orsamızın davetlisi olarak il-Bçemize gelen Türk Tarih Kuru-

mu eski Başkanı MHP Kayseri Mil-

letvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğ-

lu’nun “Milli Bilinç olarak Türklük” ko-

nulu konferansı 03.02.2017 tarihin-

de Uzunköprü Belediyesi Atatürk 

Kültür Merkezinde Uzunköprü Bele-

diye Başkanı Av. Enis İşbilen, MHP 

İlçe Başkanı Ayhan Yeni ve Ülkü 

Ocakları Başkanı, Gıda Tarım ve Hay-

vancılık İlçe Müdürü Halil Karahan, 

Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Ünal 

Çelebi, Uzunköprü Ziraat Odası Yö-

netim Kurulu Üyeleri Özcan Kayalı 

ve Cemal Durmaz, Türk Ocakları Der-

neği Başkanı Ahmet Acaroğlu, Bor-

samız Üyeleri ve ilgili halkımızın ka-

tılımları ile gerçekleştirildi. Saygı du-

ruşu ve ardından İstiklal Marşı ile 

başlayan konferansın açılış konuş-

ması, Uzunköprü Ticaret Borsası Yö-

netim Kurulu Başkanı Egemen Aslan 

tarafından gerçekleştirildi. Aslan ko-

nuşmasında “Uzunköprü Ticaret Bor-

samızın davetleri ile İlçemize gelme 

nezaketini gösteren, Ülkemizin ye-

tiştirdiği çok kıymetli tarihçi, Türk 

Tarih Kurumu eski Başkanı, Kayseri 

Milletvekili Sayın Prof. Dr. Yusuf Ha-

laçoğlu’nun “Milli Bilinç olarak Türk-

lük” konulu konferansımıza hoş gel-

diniz. Ülkemiz kıtaların birleştiği, me-

deniyetlerin buluştuğu, farklı dinle-

rin temsil edildiği, değişik milletlere 

mensup insanların saygı ve hoşgörü 

içerisinde bir arada yaşadığı dünya 

üzerindeki ender ülkelerden birisi-

dir. Ülkemizin ve insanlarımızın 

sahip olduğu değerler, üzerinde ya-

şadığımız coğrafyada tarihte yaşa-

nan olaylar, dünyanın geleceğiyle il-

gili yapılan hesaplar ve projeler ne-

deniyle Türkiye, her zaman ilgi 

odağı olmuş ve bundan sonra da ol-

maya devam edecektir. Olaylara ob-

jektif ve bilimsel yaklaşmak her ko-

nuda olduğu gibi tarihi meselelerde 

de konuyu uzmanlara bırakmak en 

doğru yoldur. Tarih, belge ile yazılır 

hükmü gereğince, arşivlere dayalı 

olarak yapılacak bilimsel çalışmalar 

siyasi, ideolojik ve önyargılı yakla-

şımları ortadan kaldıracaktır. Belge 

ve tarih deyince Ülkemizde İlk akla 

gelen bilim adamı ve tarihçi olan, 15 

yıl Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yap-

mış değerli hocamız, Kayseri Millet-
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vekili Sayın Prof. Dr. Yusuf Halaçoğ-

lu’nu ilçemize gelerek, yoğun mesa-

isi ve gündemi içerisinde bizlere 

eşsiz bilgilerinden yararlanma fırsatı 

vereceği için çok teşekkür ederiz. Bu 

konferansın düzenlenmesi aşama-

sında bizlere destek olan Değerli kar-

deşimiz Metin Korkut’a da buradan, 

sizlerin huzurunda Uzunköprü Tica-

ret Borsası Meclisi adına teşekkürle-

rimizi sunuyoruz.” Dedi. Milli Bilinç 

Olarak Türklük konferansında Türk-

lük tarihi ana hattında birçok konu-

da bilgiler vererek sunumunu ger-

çekleştiren Prof. Dr. Yusuf Halaçoğ-

lu, Türklüğün tarihi ile ilgili olarak ka-

tılımcılara bilgilendirmelerde bu-

lunduktan sonra, şöyle konuştu: “Ba-

şımızdan geçen tüm olayların bir de-

ğerlendirmesini yapıp buradan elde 

ettiğimiz tecrübeyi gelecekte, kul-

landığımız taktirde kesinlikle aynı 

hatalara düşmeyeceğiz. İşte bunun 

için tarih gelecektir. Ne kadar geç-

mişinizi biliyorsanız, geleceğinizi de 

o kadar iyi görebilirsiniz" diye ko-

nuştu. Mustafa Kemal Atatürk´ün; 

"Tarih, ihtiyatsızlar için merhamet-

sizdir" sözünü de değerlendiren Ha-

laçoğlu, şöyle devam etti: "Bu söz ne 

demektir? Bu söz şu anlama geliyor. 

Tarihi yaşamış insanlar, bu tarihi bil-

gilerinden yararlanmadan gelecek-

lerine yön vermeleri halinde, geç-

mişten ders almadıkları için başları-

na gelecek olayları kestiremeyecek-

lerinden başlarına gelecekleri nor-

mal karşılamak durumundadır. Tarih 

dediğimiz şey bizlerin yaptıklarıdır. 

Hepimizin tarihi vardır." Prof. Dr. 

Yusuf Halaçoğlu daha sonra soru 

cevap şeklinde katılımcıları aydın-

latmıştır. Uzunköprü Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Egemen 

Aslan ve Meclis Başkanı Ahmet Gür 

günün anısına Prof. Dr. Yusuf Hala-

çoğlu’na İlçemizin simgesi Uzun-

köprü’müzün tablosunu hediye etti.
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sekokulu öğrencileri ve ilgili vatan-

daşlar katıldılar. Borsamız Yönetim 

Kurulu Başkanı Egemen Aslan’ın açı-

lış konuşmasını yaptığı konferans 

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yük-

sekokulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Vol-

kan Dayan’ın konuşmasından sonra 

yelerimizi ve bölge insanımı-

Üzı, yöresel, ulusal ve uluslara-

rası gündemdeki güncel her türlü 

konu hakkında bilgi ve düşünce sa-

hibi yapacak olan toplantılar, panel-

ler ve konferanslar organize etmeyi 

gelecek planları içerisinde bulundu-

ran Uzunköprü Ticaret Borsası 27 

Nisan 2017 Perşembe günü ilçemi-

zin yetiştirdiği önemli değerlerden 

olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Hocası 

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’yı konuk etti. 

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Mes-

lek Yüksekokulu Ersan Kocaman 

Konferans Salonunda gerçekleşen 

“Küresel ve Bölgesel gelişmelerin 

Türkiye’nin dış ve güvenlik politika-

larına etkileri” konulu konferansa 

Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının 

Başkan ve idarecileri ile Borsamız 

Üyeleri, Uzunköprü Meslek Yükse-

kokulu ve Uygulamalı Bilimler Yük-

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’nın Ülkemi-

zin içinde bulunduğu Jeopolitik ko-

numu, ulusal ve küresel önemi, iç ve 

dış siyasetin bölgemiz geneline olan 

etkileri, Türkiye´nin Dış Politikasın-

daki değişim ve dönüşümlerin böl-

gesel ve küresel gelişmelere etkisi 

PROF. DR. HÜSEYİN BAĞCI BORSAMIZIN 
KONUĞU OLARAK İLÇEMİZDE KONFERANS VERDİ

üzerine sunum ve değerli yorumla-

rını katılımcılarla paylaşması ile 

devam etti. 

Sunumlarının ardından Prof. Dr. 

Hüseyin Bağcı’nın katılımcıların so-

rularını yanıtlaması ile devam eden 

konferans Uzunköprü Ticaret Bor-

sası Yönetim Kurulu Başkanı Ege-

men Aslan ve Uzunköprü Uygula-

malı Bilimler Yüksekokulu Müdürü 

Volkan Dayan’ın konferans vermek 

için ilçemize gelen Prof. Dr. Hüseyin 

Bağcı’ya teşekkür plaketi takdim et-

meleri ile son buldu.
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Prof. Dr. Hüseyin Bağcı

 “Almanya Türkiye ilişkileri nereye gidiyor”
muştur.

Şüphesiz soğuk savaşın bitimi ve 

iki Almanya’nın 1990’da birleşme-

lerinden sonra hem Türkiye hem Al-

manya siyasi ve kültürel etki alanla-

rını genişletmişler ve yeni dönemin 

‘kazananları’ olarak tanımlanmış-

lardır. Özellikle Türkiye’nin 1999’da 

AB üyeliği adaylığı ve 2005’te baş-

layan tam üyelik müzakereleri es-

nasında Alman Sosyal Demokrat/ 

Yeşiller koalisyon hükümetinin li-

derleri Schröder ve Fischer çok be-

lirleyici rol oynamışlardır. 2002’de 

iktidara gelen AK Parti, Schrö-

der/Fischer hükümetinin desteğiy-

le ve Ecevit/Yılmaz/Bahçeli koalis-

yon hükümetinin başlattığı reform 

sürecinin rüzgarını da arkasına ala-

rak siyasi, ekonomik ve sosyal re-

fomlara imza attı. Türkiye, İslam ül-

keleri içinde hem AB’nin hem de 

dünyanın ‘model ülkesi’ olma yo-

lunda önemli kazanımlar elde etti.

Türkiye ile Almanya arasında 

son birkaç yıldır gerek AB ge-

rekse ikili ilişkiler üzerinden yaşa-

nan gerginlik ‘Türk-Alman ilişkileri 

nereye gidiyor?’ sorusunu berabe-

rinde getiriyor. Almanya’da son 12 

yıldır iktidarda olan Angela Merkel 

ile 15 yıldır Türkiye’yi önce Başba-

kan şimdi de Cumhurbaşkanı ola-

rak yöneten Recep Tayyip Erdoğan 

arasındaki ‘siyasi kimya’ son geliş-

melerle büyük bir kırılma yaşamak-

tadır. Avrupa Birliği’nin ekonomik 

‘motoru’ olan Almanya’nın Türki-

ye’yle çok özel ilişkileri vardır.

Tarihsel olarak Almanya, Türki-

ye’nin Avrupa’daki ‘avukatı’ rolünü 

üstlenmiştir ve Almanya’nın kurul-

duğu 1949’dan bugüne kadar Tür-

kiye ile sosyal, siyasal, ekonomik ve 

kültürel anlamda çok önemli ilişki-

ler geliştirilmiştir. Dönemsel olarak 

iniş çıkışlar yaşansa da genel an-

lamda iyi ilişkiler daha belirleyici ol-

İŞARET FİŞEĞİ İMTİYAZLI 

ORTAKLIK

Tayyip Erdoğan hakkında 2002- 

2011 arasında Alman basınında 

çıkan olumlu yazılar ve Alman siya-

setçilerin kendisiyle övgü dolu 

açıklamaları arşivlerde duruyor! 

Bugün ise bunun tam tersi bir hava 

hakim ve ‘Erdoğanfobi’ (AB Bakanı 

Ömer Çelik’in tanımıyla) Almanya’ 

da günden güne güçleniyor. Nasıl 

ve neden bu duruma gelindi soru-

sunun cevabı ise Türkiye’deki iç ge-

lişmelerle AB içindeki gelişmelerin 

uyumsuzluğunda. Almanya örne-

ğinde ise 15 Temmuz 20016’da ya-

şanan darbe girişiminin çok büyük 

etkisi var. Merkel’in muhalefet lide-

ri olarak Şubat 2005’te Ankara’ya 

yaptığı ziyaret ve Türkiye’ye öner-

diği ‘iltimaslı ortaklık’ fikri ikili ilişki-

lerde sorunların çıkacağının işare-

tini veriyordu. Nitekim 2005 

Eylül’ündeki genel seçimler sonrası 
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olaylarıyla da zirveye ulaşmıştır.

1949’dan bugüne kadar Alman-

ya kamuoyu ve entelektüelleri ara-

sında Türkiye’ye

yönelik böylesine olumsuz bir 

dönem yaşanmadı. 1992-1999 ara-

sında Türkiye’nin PKK ile verdiği 

mücadele sırasında bile Alman ka-

muoyu ve basını bu kadar Türkiye 

karşıtı bir pozisyon almamıştı. Tür-

kiye’de son birkaç yıldır başta Der 

Spiegel dergisi olmak üzere, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yapı-

lan “diktatör” ve “Sultan suçlamala-

rı” hiçbir Başbakan ve Cumhurbaş-

kanı için yapılmamıştı. Bu açıdan 

başarısız darbe girişimi sonrası Tür-

kiye’de ilan edilen OHAL ve bu çer-

çevede görevden alınan binlerce 

kamu görevlisi ile Almanya’ya iltica 

talebinde bulunan 40 Türk subay 

ve 136 diplomatik pasaportlu gö-

revlinin yanı sıra başta Can Dündar 

gibi gazetecilerin yarattığı etkiler 

Türkiye konusunda zaten hassas 

olan Alman kamuoyunun daha 

Merkel’in iktidara gelmesi Türkiye 

ile ilişkilerin yeni boyut kazanaca-

ğını gösteriyordu. Nitekim 2009 ve 

2013 seçimlerinde önce Hür De-

mokratlar ve sonrasında Sosyal De-

mokrat ile kurduğu koalisyon hü-

kümeti Merkel’i hem Türkiye’yi 

daha fazla tanımaya yöneltti hem 

de olayların gelişimi, Almanya-

Türkiye ilişkilerini hızlandırmaya 

başladı. Başbakan Erdoğan’ın Al-

manya ziyaretleri ve AK Parti’nin Al-

manya’da bazı STK’larla sesini du-

yurması Alman iç politikasında Tür-

kiye faktörünü daha görünür kıl-

maya başladı. 1.4 milyonu aşan 

Türk seçmen AK Parti için hiç de ya-

bana atılacak bir sayı değil. Nite-

kim son iki genel seçimde yüzde 

65-75 bandı arasındaki oy oranı AK 

Parti’nin Meclis çoğunluğu için 

önemli olmuştur. Alman siyasetçi-

lerin Türkiye’deki gelişmelerden en-

dişe duyan açıklamaları 2010 Eylül 

referandum sonuçlarıyla başlamış, 

Arap Baharı ile hızlanmış ve Gezi 

olumsuz bir görüşe sahip olmasına 

yol açtı.

Türkiye’nin toplumsal ve kurum-

sal anlamda DNA’sını bozan FETÖ 

darbe girişiminin yarattığı toplum-

sal travmayı Alman toplumuna ve 

Batı’ya anlatmakta genelde zorluk 

çeken Binali Yıldırım hükümetinin 

Almanya ile ikili ilişkilerde iyileşme 

sağlaması kolay değildir ve olma-

yacak gibidir. Çünkü Alman toplu-

mu, aydınları ve siyasetçileri ‘aynı 

dünya görüşüne sahip oldukları’ 

kabul edilen bu hareket ve hükü-

met arasındaki organik ilişkiyi bil-

dikleri için bu ‘kardeş kavgasının’ 

arka planını anlamakta tıpkı Türk 

toplumu gibi zorlanmaktadır. Nite-

kim, AK Parti hükümetlerinin 2013 

yılına kadar bu hareketi sadece Tür-

kiye’de değil, Almanya’da da des-

tekledikleri herkes tarafından bilin-

mektedir. 2011 Eylül’ünde Alman-

ya’ya resmi ziyarette bulunan dö-

nemin Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül’ün oradaki programlarında en 



sonrası Türkiye’yi arayıp sormayan 

Avrupalı siyasilere büyük bir kırgın-

lık duyulmaktadır. Buna bir de Al-

manya’nın 2 Haziran 2016’da Mec-

lis’te Ermeni soykırımı adı altında 

Türkiye’yi ağır yaralayan ve iki ülke 

ilişkilerinde kapatılması çok zor bir 

yarayı açan Meclis kararı Türki-

ye’deki Almanya algısının hızla kö-

tüleşmesine ve Almanya’nın da Tür-

kiye’yi “bölmek isteyen ülkeler sı-

nıflandırılmasına” dahil olmasını 

beraberinde getirmiştir. Merkel’in 

Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşka-

nı Erdoğan ile yaptığı 6 Saatlik gö-

rüşmeden bir sonuç çıkmamış ve 

Merkel’in “radikal İslamcı terör” 

kavramı Erdoğan tarafından red-

dedilmiştir. Artık Merkel ile Erdo-

ğan arasında “kimya uyumu” kal-

mamış, Erdoğan Alman basınında, 

(Handelsblatt, Der Spiegel vs.) 

“otokrat lider” olarak tanımlanır-

ken, Merkel “anti-otokrat lider” ola-

rak gösterilmektedir. Bunun anlamı 

Almanya ile Türkiye arasındaki “si-

yasi çatlağın genişlemesidir. Die 

Welt Gazetesi temsilcisi Deniz 

Yücel’in tutuklanıp gözaltına alın-

ması ise işin tuzu biberi olmuştur. 

Merkel ’ in 18 Şubat’ta Deniz 

Yücel’in tutuklanmasıyla ilgili “acı 

verici ve hayal kırıklığı” sözleri geli-

nen noktayı açıklamaktadır.

Almanya’da imamlara yönelik ‘ca-

susluk’ suçlamasıyla yaşanan sorun 

Merkel-Yıldırım görüşmesinde çö-

zümlenmişken şimdi yeni bir sorun 

devam etmektedir. Referandum 

için Erdoğan’ın Almanya’ya gitmek 

istemesi yeni bir krizin habercisi ol-

muştur. Erdoğan’ın Türk vatandaş-

larına konuşması hukuken bir 

sorun değil. Fakat bu bir siyasi so-

runa dönüşecektir. Almanya’nın 

nasıl bir tepki göstereceği bilinmi-

yor. Fakat müsaade edilmemesi ha-

linde şüphesiz Türk-Alman ilişkileri 

daha da gerilecektir. Sonuç olarak, 

son 15 yılda mutlu ve gelecek va-

deden bir seviyeden kutuplaşan du-

ruma dönüşen Türk-Alman ilişkile-

ri, eylül ayında Almanya’da yapıla-

cak genel seçimlere kadar “sürekli 

gerginlik” hali yaşayacaktır. Alman 

Sosyal Demokrat aday Martin Sc-

hulz’un seçimleri kazanması duru-

munda ise, Türk-Alman ilişkileri bu-

günleri arayacak duruma dönüşe-

cektir. Tabii Türkiye’de de 16 Nisan 

referandumunun sonucu da bu ger-

ginliği artırıcı ve azaltıcı bir rol oy-

nayacaktır. Bir başka ifadeyle iki 

önemli siyasi gelişme farklı sonuç-

ları beraberinde getirecektir. Refe-

randumdan evet çıkması ve eylül 

seçimlerini Schultz’un kazanması 

durumunda gerginlik artacaktır. 

Tersi yaşanırsa da ‘durumlar’ idare 

edilebilecektir.

Nereden bakılırsa bakılsın, Türki-

ye-Almanya ilişkileri dibe vurmuş-

tur ve bu sağlıklı bir durum değil-

dir. Baharın başladığı şu günlerde 

Türk-Alman ilişkilerinde ‘Soğuk kış’ 

devam etmektedir. Halbuki Türkiye 

ve Almanya Avrupa’nın kendi için-

de geçirdiği tartışmalar çerçeve-

sinde birbirlerine en fazla ihtiyaç 

duydukları bir dönemdedir. Kimin 

kime “gönül koyduğu” değil, akıl ve 

mantık çerçevesinde ilişkileri dü-

zeltme dönemidir. Umarız Ankara 

ve Berlin’deki ‘sağır kulaklara’ hitap 

etmiyoruz!!!

Angela Merkel’in muhalefet li-

deri olarak Şubat 2005’te Anka-

ra’ya yaptığı ziyaret ve Türkiye’ye 

önerdiği ‘iltimaslı ortaklık’ fikri 

ikili ilişkilerde sorunların çıkaca-

ğının işaretini veriyordu.

http://w ww.k arar.c om/g orus-

ler/p rof-dr-huseyin-bagci-yazdi-

almanya-turkiye-iliskileri-nereye-

gidiyor-406455# 

önde yer alanların çoğunluğu bu 

hareketin mensupları idi. Alman ba-

sınında özellikle Gülen okullarının 

açılması ve ZAMAN gazetesi başta 

olmak üzere AK Parti’yi en fazla des-

tekleyen STK’lar da hükümetin des-

teğini almışlardı. Alman kurumları 

ve hükümeti de bunu ‘doğal bir iş-

birliği’ olarak görmüştü. “Türk siya-

setinin bir çatışma ve propaganda 

alanına” dönüşmesi başta Alman 

güvenlik kurumlarını endişelendir-

miş ve PKK ile FETÖ örgütlenmeleri 

Almanya’nın kamu güvenliği soru-

nu haline dönüşmüştür.

16 TEMMUZ KIRGINLIĞI

Angela Merkel’in Tayyip Erdo-

ğan’ın Cumhurbaşkanı olmasından 

sonra çok kısa sürede olsa Başba-

kanlık yapan Ahmet Davutoğlu ile 

2015 yılında yoğunluk kazanan 

‘mülteci krizi’ nedeniyle sıkı bir teş-

rik-i mesaisi olmuştur. Almanya’nın 

1 milyona yakın Suriyeli mülteciyi 

alması ve Avrupa’yı kasıp kavuran 

genel mülteci sorunu nedeni ile 

büyük bir iç tartışma yaşanmış ve 

Merkel’in “mülteci politikaları” Al-

manya’nın siyasi gündemine otur-

muştur. Bunun bir etkisi de yabancı 

göçmenlere karşı olan Almanya 

için Alternatif isimli siyasi partinin 

ortaya çıkması ve hızla yükselmesi 

olmuştur. Türkiye’nin “mülteci 

geçiş yolu” olması nedeni ile eline 

yeni bir koz geçmişti ve Davutoğlu 

bu kozu oynayarak, Almanya ile 

Türkiye arasında hem ikili hem de 

AB ile Türk vatandaşlarına

vize serbestisi sağlayacak anlaş-

mayı 18 Mart 2015’de imzalamıştır. 

Oysa bugüne kadar Davutoğ-

lu’nun gerçekçi olmayan ve Türk 

toplumuna “vadettiği vize serbes-

tisi” halen gerçekleşmemiş ve ger-

çekleşmesi de vakit alacak gibidir.

Türkiye’de de Almanya karşıtı gö-

rüşler hızla değişik medya organla-

rında yayınlanmaktadır. Birçok TV 

programı ve makalede Almanya 

karşıtlığı eğilimi hızla artmaktadır. 

Bir başka ifadeyle Alman ve Türk ka-

muoyu karşılıklı olarak kutuplaşma 

yaşamaktadır. Özellikle 15 Temmuz 
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“X” KUŞAĞINDAN “C” KUŞAĞINA AİLE VE 
İŞ YAŞAMINDA KUŞAK YÖNETİMİ 

KONFERANSIMIZ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

KUŞAK YÖNETİMİ” konulu konfe-

ransımız 05.05.2017 tarihinde Ata-

türk Kültür Merkezi konferans salo-

nunda gerçekleştirildi. “X KUŞAĞIN-

DAN C KUŞAĞINA AİLE VE İŞ YAŞA-

MINDA KUŞAK YÖNETİMİ” konulu 

zunköprü Ticaret Borsası ve Uİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

İşbirliği ile TOBB ETÜ SEM Eğitmeni 

Danışman Doç. Dr. Cengiz TAVUK-

ÇUOĞLU’ nun “X KUŞAĞINDAN C 

KUŞAĞINA AİLE VE İŞ YAŞAMINDA 

konferansa Kamu ve Sivil Toplum Ku-

ruluşlarının Başkan ve idarecileri ile 

Borsamız Üyeleri, Uzunköprü’de eği-

tim gören öğrenciler ve ilgili vatan-

daşlar katıldılar. Borsamız Yönetim 

Kurulu Başkanı Egemen Aslan’ın açı-

lış konuşmasını yaptığı konferansta 

TOBB ETÜ, Ekonomi ve Teknoloji Üni-

versitesi, Sürekli Eğitim Araştırma ve 

Uygulama merkezi Eğitmenlerinden 

Dr. Cengiz Tavukçuoğlu tarafından 

Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB) 

üyelerine Helikopter Aileler, Koru-

macı aile tutumlarının iş yaşamına 

yansımaları, Geçmişin paradigması 

ile bu günü anlamaya çalışmak, 

Dünya çapında iş dünyasında ku-

şaklar, Sessiz Kuşak, Baby Bo-

omers’lar, X, Y ve Z Kuşakları, Kuşak-

ların temel özellikleri ve farklılıkları, 

Kuşakların İletişim Süreci ve Algıları, 

Kuşakların işe bakış açıları ve iş ya-

şamından beklentileri, Kuşakların 



31

farklı olan çeşitli kuşaklardan oluşan 

çalışanlara kuşak farklılıklarının an-

latılarak birbirlerini anlamalarının 

sağlanması, Böylece örgütsel per-

formansın ön koşullarından olan ba-

şarılı insan ilişkileri ve etkili iletişim 

konusunda farkındalık yaratmanın 

amaçlandığı konferansta Dr. Cengiz 

Tavukçuoğlu yetişkin birer birey ha-

line gelen çocukların aile şirketleri-

ne katılması ile büyük çatışmaların 

yaşandığını vurgulayarak, aile şir-

ketlerini bekleyen büyük bir tehlike-

nin varlığına da dikkat çekti. “Dün-

Kariyer algıları ve liderlik tarzı bek-

lentileri, Değişen iş yaşamı ve ge-

lecek gibi akademik, teorik ve pratik 

bilgiler eğlenceli bir üslupla anlatıl-

mıştır. Bilgi ve hızın birleştiği bu 

çağda kurum çalışanlarının işlerini 

en hızlı ve en doğru şekilde yapabil-

melerinin sağlanması çatışmanın ön-

lenmesi ve iş yaşamına ait problem-

lerin çözümü ile mümkündür. önce-

likle aile bireylerinin sonra iş yaşa-

mında her birinin karakteri, beklen-

tileri, yaşama amacı, içinde bulun-

dukları koşullar, iş yapış şekilleri 

yada ve Türkiye’de şirketlerin %90-

95’ini aile şirketleri oluşturuyor. 

Rakam bu kadar büyük olunca aile 

şirketlerindeki yönetim, gelecek ne-

sillere devir ayrı bir önem kazanıyor. 

Dünyada aile şirketleri genelde 1-2 

nesil sonra dağılma tehlikesi ile karşı 

karşıya geliyor, şirketleri sadece 

%3’ünün 4. nesile ulaşabiliyor. Aile 

şirketlerinde parçalanmaya neden 

olan faktörlerin başında şirketlerde-

ki kuşak çatışmaları yer alıyor. Büyük 

ekonomik krizlere direnebilen aile 

şirketleri aile fertleri arasındaki 
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI’NDAN 
ÜYELERİNE ONLİNE EĞİTİM HİZMETİ

şitli konularda eğitim alabilecek 

olan üyelerimiz, her bir eğitim mo-

dülünü tamamladıklarında e-

sertifika almaya hak kazanacaklar. 

“Üyelerimizin gelişimine katkı sağ-

layarak, iş hayatında öne çıkmalarını 

hızlandıracağız!” Üyelerin, çalışanla-

rının eğitimi gibi hem zaman hem 

maliyet gerektiren zorluklarla baş 

etmek zorunda kalmadan eğitimle-

re kendilerinin belirleyecekleri 

zaman dilimlerinde katılabilecekle-

rini belirten Başkan Egemen Aslan, 

bu sayede üyelerin iş hayatında öne 

çıkmaları, yaptıkları iş ve işlemlerin 

teorisini pratik olarak öğrenmeleri 

ve uygulama için ön çalışma yapma-

zunköprü Ticaret Borsası, Uüyelerine, iştiraki olduğu 

Trakya ABİGEM A.Ş. işbirliği ile üc-

retsiz online eğitim alma imkanı su-

nuyor. 

Konu ile ilgili açıklamalarda bulu-

nan Uzunköprü Ticaret Borsası Yö-

netim Kurulu Başkanı Egemen 

ASLAN; Üyelerimize sunulan eğitim 

hizmeti www.a bigemakademi.c om 

web sitesi üzerinden 7 gün 24 saat 

diledikleri zaman sisteme dahil ola-

bilecekleri ve ister telefondan, ister 

tabletten veya bilgisayardan eği-

timlere ulaşabilecekleri bir sistem-

dir. Site üzerinden, temel işletme yö-

netiminden kişisel gelişime kadar çe-

ları için kişisel gelişime katkı sağla-

nacaktır. Üyelerin eğitime başlama-

ları için oda tarafından kendilerine 

gönderilecek parola ile siteye gir-

dikten sonra yalnızca adı-soyadı ve 

çalıştığı işletme ile ilgili bilgilerini be-

lirtmeleri yeterli olacaktır. İlk etapta, 

50’ye yakın başlıktan oluşan e-

eğitim konularını gelecek zamanlar-

da daha da genişletmeyi düşünüyo-

ruz. Gerçekleşecek online eğitim sis-

temi projemizin üyelerimize dünya 

ile rekabette avantaj sağlayacağı ka-

naatindeyim. Üyelerimize hayırlı ol-

masını temenni ediyor, üyelerimizi 

online eğitim sistemimizden yarar-

lanmaya davet ediyorum.

orsamız Yönetim Kurulu Baş-Bkanı Egemen Aslan ve Yöne-

tim Kurulu Sayman Üyesi Orhan Gür 

2015 yılı içerisinde gerçekleştirmiş 

olduğu ticari faaliyetleri ile Türki-

ye’nin en büyük 500 Sanayi kurulu-

şu içerisinde bir kez daha yer alma 

BORSAMIZ ÜYESİ ÖZYILMAZ FINDIK 
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. TEKRAR TÜRKİYE´NİN 

EN BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE

başarısını gösteren Özyılmaz Fındık 

Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti’ nin Uzun-

köprü Şube Genel Müdürü Levent 

Yılmaz’ı 12.06.2017 tarihinde ziyaret 

ederek Uzunköprü Ticaret Borsası 

Meclisi adına kendilerine teşekkür 

belgesi takdim ettiler. 

Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. 

Şti yönetici ve çalışanlarını Uzun-

köprü Ticaret Borsası Meclisi adına 

tebrik eder, Borsamızı gururlandıran 

değerli üyemizin başarılarının arta-

rak devam etmesini dileriz.
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orsamız Yönetim Kurulu Baş-Bkanı Egemen Aslan 2016 yılı 

içerisinde gerçekleştirmiş olduğu 

ticari faaliyetleri ile Türkiye’nin en 

büyük İkinci 500 Sanayi kuruluşu 

içerisinde bir kez daha yer alan ve 

2016 yılı Kurumlar Vergisi Edirne İli 

Üçüncüsü, Uzunköprü birincisi 

EMİN TARIM SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş.’yi 12.10.2017 tarihinde ziyaret 

ederek, Firma Sahipler Doğan 

Saka ve Abdullah Saka’ya Uzun-

köprü Ticaret Borsası Meclisi adına 

teşekkür belgesi takdim etmiştir. 

Emin Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Yönetici ve çalışanlarını Uzunköp-

rü Ticaret Borsası Meclisi adına teb-

rik ediyor, Borsamızı gururlandıran 

değerli üyemizin başarılarının ar-

tarak devam etmesini temenni edi-

yoruz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ 
EGEMEN ASLAN’DAN UZUNKÖPRÜ KURUMLAR VERGİSİ 

REKORTMENİ EMİN TARIM SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş.’YE TEŞEKKÜR PLAKETİ

016 yılı içerisinde gerçekleş-2tirmiş olduğu ticari ve zirai fa-

aliyetleri ile Edirne İli ve Uzunköprü 

İlçemiz Gelir Vergisi Rekortmenleri 

içerisinde yer alma başarısını gös-

teren Borsamız Üyesi Ahmet Süha 

Şenbaş, Yönetim Kurulu Başkanı-

mız Egemen Aslan tarafından 14 

Kasım 2017 tarihinde işyerinde zi-

yaret edilerek, kendisine Uzunköp-

rü Ticaret Borsası Meclisi adına Bor-

samızı gururlandıran başarılarının 

artarak devam etmesi temennileri 

ile teşekkür plaketi takdim edilmiş-

tir.

VERGİ REKORTMENİ ÜYEMİZ 
AHMET SÜHA ŞENBAŞ’A TEŞEKKÜR PLAKETİ
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“TOPRAK ISLAHINDA ORGANİK MADDENİN ÖNEMİ” 
KONULU KONFERANSIMIZ GERÇEKLEŞTİ

rak, ilçemizdeki tarım ve hayvancılık 

sektörlerindeki gelişimi, daha da yu-

karılara taşımak ve üreticilerimizin 

ürünlerini daha değerli kılmak 

amacı ile çalışmalar yapmaktayız. Er-

gene nehrinin kirliliği, çakmak bara-

jı, sulama kanalları, arazi toplulaştır-

ma çalışmaları ve topraklarımızın ıs-

lahı öncelikli hedeflerimizdir. Tarı-

mın amacı, topraktan en yüksek ve-

rimi ve iyi ürün kalitesini sağlamak-

tır. Tarımda toprak, sürekli kullanılan 

bir materyal olduğu için, toprakları-

mızın kalitesini arttırabilmek çok 

önemlidir. Toprak tahlili yaptırma-

mız devlet zorunluluğundan çok gö-

nüllülük esası ile olması gerekir. Bilgi 

toplumu olabilmenin en önemli un-

suru, kuşkusuz olarak eğitimdir. Ta-

orsamız tarafından organize Bedilen ve Namık Kemal Üni-

versitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bili-

mi ve Beslenme Bölümü Öğretim 

Üyesi  Yrd.  Doç.  Dr.  Korkmaz 

BELLİTÜRK’ün konuşmacı olarak ka-

tıldığı “Toprak Islahında Organik 

Maddenin Önemi” konulu seminer 

23.11.2017 Perşembe günü saat 

14.00’da Uzunköprü Belediyesi Ata-

türk Kültür Merkezi Konferans Salo-

nunda gerçekleştirildi. Seminere 

Uzunköprü Belediye Başkan Vekili 

Necmettin Akın, Ziraat Odası Yöne-

tim Kurulu Üyesi Özcan Kayalı, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü 

Halil Karahan, Uzunköprü Köy ve 

Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı 

Hayati Balkan, UTSO Meclis Başkan 

Yardımcısı Cemal Çolak, CHP Uzun-

köprü İlçe Teşkilatı yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Asım Kara, Uzun-

köprü Ticaret Borsası Üyeleri ile ilgili 

üreticiler katıldı. Seminerin açılış ko-

nuşmasını yapan UZTB Yönetim Ku-

rulu Başkanı Egemen Aslan “Üyele-

rimiz ve ilçemizde yaşayan, 200 

dönüm ve üzeri arazi işleyen üretici-

lerimizi hedef kitle olarak aldığımız, 

bu seminerimize katılarak, bilgiye 

ve eğitime göstermiş olduğunuz 

önem için sizlere teşekkür ederim. 

Bizler Uzunköprü Ticaret Borsası ola-

rımsal eğitimin hedefi; yanlış uygu-

lamaların sebep ve sonuçları, alına-

cak önlemler, yeni teknolojilerin be-

nimsenmesi, daha iyi bir yaşam 

standardına kavuşmak için, bilinçli 

ve güçlü bir çiftçi kitlesi oluşturmak-

tır. Çiftçilere kendi yaşamlarında 

etkin biçimde kullanabilecekleri ya-

rarlı bilgi ve tekniklerin iletilmesi 

ancak bu bilginin uygulamaya dö-

nüşmesi ile anlam kazanacaktır. 

İdeal bir tarım toprağında % 5 ora-

nında organik madde bulunması ge-

rekir. Oysa Türkiye genelinde oldu-

ğu gibi, bölgemiz topraklarında da 

organik madde % 1’in altına düş-

müştür. Tarlanın daha kolay işlen-

mesi, verilen gübre ve suyun daha 

iyi değerlendirilmesi, daha kaliteli 

ürün ve yüksek verim alınabilmesi 

için organik maddenin artırılmasın-

da yarar vardır. Aksi takdirde verilen 

emek ve masraflar istenilen ölçüde 

gelire dönüşmemektedir”. dedi. Açı-

lış konuşmasının ardından Namık 

Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bö-

lümü Yrd.  Doç.  Dr.  Korkmaz 

BELLİTÜRK tarafından katılımcılara 

“Toprak Islahında Organik Madde-

nin Önemi” konulu konferans sunul-

du. Yönetim Kurulu Başkanımız Ege-

men Aslan İlçemize gelerek değerli 

bilgilerini ve tecrübelerini seminer 

katılımcıları ile paylaşan Yrd. Doç. Dr. 

Korkmaz Bellitürk’e günün anısına 

UZTB Logolu Porselen tabak hediye 

etti.
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• Çağdaş borsacılık anlayışı içinde üyelerimizin ve üre-

ticilerimizin mahsulünü kıymetlendirmeyi,

• Borsamızdan hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçları-

nı yasal şartlar çerçevesinde ve en iyi hizmet anlayışı ile 

karşılayarak memnuniyetlerini arttırmayı,

• Personel, üye ve üretici eğitimlerine önem vermeyi,

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI KALİTE POLİTİKASI
• Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine uyarak etkinli-

ğini sürekli iyileştirmeyi,

• TOBB Akreditasyonu gerekliliklerini sağlamayı ve 

ötesine geçmeyi, iyi uygulamalar konusunda model teş-

kil etmeyi

Tüm Borsa Meclisi ve Personeli adına taahhüt ederiz.

BORSAMIZIN OCAK 2017 PERSONEL TOPLANTISI 
VE 2017/01 YGG TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

orsamızın Ocak ayı personel toplantısı ve B2017/1 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) top-

lantısı 26.01.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Baş-

kanımız Egemen Aslan Başkanlığında, Birim So-

rumlusu personelimizin katılımları ile gerçekleşti-

rildi. Toplantıda süreçlerin 2016 yılı hedef takipleri 

ve gerçekleşme durumları paylaşıldı ve sorumlular 

tarafından hazırlanan 2016 yılı Yönetim Gözden 

Geçirme (YGG) toplantı raporu ve ekleri incelendi. 

2017 Ocak-Temmuz dönemi işleyişi ile ilgili gün-

dem maddelerinde yer alan; Önceki YGG toplantı-

sında alınan kararların kontrolü, Proseslerin per-

formansı, ürün uygunluğu ve hedeflere ulaşılma 

oranı, İç denetim ve Dış denetim sonuçları, Üye 

İlişkileri süreci genel performansı (şikayet, mem-

nuniyet analizleri), İyileştirme faaliyeti analizleri ve 

tavsiyeler (Düzeltici-Önleyici Faaliyetler ve Geliş-

tirme Önerileri), Eğitim faaliyetleri, Vizyon, mis-

yon, politikalar ve KYS Dokümantasyonu revizyon 

ihtiyaçları, Kalite Yönetim Sistemini etkileyebi-

lecek değişiklik konularıyla ilgili Yönetime bilgiler 

verildi. Toplantı 2017 yılı içerisinde bölümlerin 

daha iyi hizmet vermelerini sağlayabilecek, fikir ve 

önerilerinin görüşülmesi ile sona ermiştir.

orsamızın Mayıs Ayı Personel Top-Bl a n t ı s ı  ve  YG G  To p l a n t ı s ı 

18.05.2017 tarihinde Yönetim Kurulu 

Başkanı Egemen Aslan´ın başkanlığında, 

Smartek Eğitmeni ve Danışman Arsev 

AKÜN ve Birim Sorumlularımız tarafın-

dan gerçekleştirildi. ISO 9001:2015´ e 

geçiş sürecinde olduğumuz bugünlerde 

birim sorumluları tarafından hazırlanan 

2017 yılı Yönetimi Gözden Geçir-

me(YGG) toplantı raporu ve ekleri ince-

lendi. Kalite Yönetim Sistemimizin reviz-

yonu ile ilgili yönetime bilgi verilip öne-

riler görüşülerek toplantı sona ermiştir.

BORSAMIZIN MAYIS AYI PERSONEL 
VE YGG 2017/02 TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
AKREDİTASYON DENETİMİNİ 

BAŞARI İLE TAMAMLADI

rumlusu Sedef Gür’ün katıldığı Ak-

reditasyon denetimi açılış toplantısı 

sonrası TOBB Akreditasyon Kurumu 

adına Türk Loydu Başdenetçisi 

Özlem Bocutoğlu tarafından ger-

çekleştirilen denetimde Uzunköprü 

Ticaret Borsası Akreditasyon Stan-

dardını oluşturan Yönetim ve 

Oda/Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, 

İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Planla-

ması ve Yönetimi, Haberleşme ve Ya-

yınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite, İleti-

şim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi, Da-

nışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve 

Eğitim, Borsacılık Faaliyetleri başlık-

ları altındaki 103 kriterden denet-

lendi. 

Denetimlerin ardından kapanış 

toplantısında konuşan Türk Loydu 

baş denetçisi Özlem Bocutoğlu, 13 

başlıkta yapılan denetimlerin olum-

lu geçtiğini aktardı ve Uzunköprü Ti-

caret Borsası’nın hizmet kalitesini 

zunköprü Ticaret Borsası, ak-Ureditasyon denetiminden ba-

şarıyla geçerek, üyelerine beş yıldızlı 

hizmet vermeye devam ediyor.2014 

yılında üyelerine 5 yıldızlı hizmet ver-

mek amacıyla Akredite Oda olan 

Uzunköprü Ticaret Borsası, üç yılda 

bir gerçekleşen Akreditasyon Belge 

Denetiminden başarıyla geçti. 

Türkiye Odalar ve borsalar Birliği 

(TOBB) tarafından Oda/Borsa faali-

yetlerinin iş dünyası nezdindeki say-

gınlığını arttırması, Odalar ve Borsa-

larda sunulan hizmet türlerinin ge-

nişletilmesini, hizmet kalitesinin iyi-

leştirilmesini ve Türk Oda/Borsa sis-

teminin Avrupa Oda/Borsalar siste-

mine uyumunun sağlanmasını 

amaçlayan Akreditasyon Sistemi 

kapsamında, Uzunköprü Ticaret Bor-

sasının denetimi 08.09.2017 Cuma 

günü gerçekleştirildi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Egemen 

Aslan ve Kalite ve Akreditasyon so-

daha da geliştirmesi için önerilerde 

bulunduklarını ve 3 yıldır Akredite 

Borsa olan Uzunköprü Ticaret Bor-

sasında sistemin oturması adına 

güzel çalışmalar olduğunu, amacın 

karşılıklı olarak üyelerin memnuni-

yeti için çalışmak olduğunu belirtti. 

Uzunköprü Ticaret Borsasının 2014 

yılında belgeyi aldıktan üç yıl sonra 

gerçekleşen denetimden de başa-

rıyla geçtiğini ve bu süreçte hizmet 

kalitesini daha da arttırdığının tes-

cillendiğini belirten Uzunköprü Ti-

caret Borsası Yönetim Kurulu Başka-

nı Egemen Aslan Ticaret Borsamızın 

kaydettiği gelişmelerin gerek aldığı 

belgeler, gerekse hizmetleriyle orta-

da olduğunu belirtti ve 2005 yılında 

TOBB tarafından başlatılan Akredi-

tasyon sisteminde Uzunköprü Tica-

ret Borsası olarak yer almaktan duy-

duğu memnuniyeti belirtirken Mec-

lis Üyelerine ve Borsa personeline te-

şekkür etti.
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UZTB KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA TESCİLLEDİ

rihinde yapıldı. Yönetim Kurulu Baş-

kan Yardımcısı Abdullah Saka’nın 

hazır bulunduğu denetim açılış top-

lantısı Türk Loydu denetçileri Olcay 

Koca ve Ali Topal tarafından gerçek-

leştirildi. Kalite Yönetim Sistemi ve 

Müşteri Memnuniyet Sistemi stan-

dartları kapsamında gerçekleştirilen 

zunköprü Ticaret Borsası’nın Ubünyesinde uygulamış oldu-

ğu, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yö-

netim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri 

Memnuniyet Sistemi belgeleri peri-

yodik denetimleri Türk Loydu İktisa-

di İşletmesi denetçileri Olcay Koca 

ve Ali Topal tarafından 07.11.2017 ta-

periyodik belge yenileme denetimi 

başarıyla sonuçlandı. Bu dış dene-

tim sonucunda; Türkiye’de ve Ulus-

lararası alanda en bilinilir ve güveni-

lir Kalite Yönetim Sistemi belgelen-

dirme Kuruluşu olan ve TOBB’un Ak-

reditasyon çalışmalarını da yürüten 

Türk Loydu Vakfı tarafından hizmet 

kalitemiz tescillenerek, üye mem-

nuniyeti odaklı çalışma prensibini 

geliştiren oda ve borsalardan birisi 

olma yolunda çalışmalarımıza güç 

katmıştır. Denetimler sonrası Türk 

Loydu İktisadi İşletmesi denetçileri 

Olcay Koca ve Ali Topal ISO 9001 Ka-

lite Yönetim Sistemi, 10002 Müşteri 

Memnuniyet Sistemi ve TOBB Akre-

ditasyon Sisteminin entegre şekilde 

yürütülmesindeki başarıdan ve Bor-

sanın vizyonuna uygun olarak yapı-

lan Elektronik Satış Sistemi ve AB 

Standartlarında Ürün Tahlil Labora-

tuvarı için Borsa Yönetimini ve tüm 

çalışanları tebrik etti.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 10002

AKREDİTE BORSA
ACCREDITED

COMMODITY EXCHANGE
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TOPRAK ISLAHINDA ORGANİK MADDENİN ÖNEMİ 
“Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş. Uzunköprü Örneği”

Korkmaz Bellitürk    Doğan Kır     Semra Çelikadam

1 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Süleymanpaşa-Tekirdağ

2 Ziya Organik Tarım İşletmeleri Anonim Şirketi, Sarımsaklı Çiftliği, Lüleburgaz-Kırklareli

* Sorumlu Yazar: Dr. Korkmaz Bellitürk

Özet

Bu çalışmada toprak ıslahı amacıyla toprak organik 

maddesinin önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca top-

rakların ıslahına örnek vermek amacıyla Uzunköprü il-

çesinde bulunan Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş.’ne 

ait 30 dekardan büyük olan toplam 24 adet toprak ör-

neğinin analiz sonuçları bilimsel kıstaslara göre değer-

lendirilmiştir.

Ziya Organik işletmesinin Edirne ili, Uzunköprü ilçe-

sinde sahip olduğu 24 adet toprak örneklerinin yaklaşık 

olarak % 75’inin organik maddece fakir, toplam N içerik-

lerinin genellikle düşük, % 25’inin yarayışlı P içeriği açı-

sından fakir, % 50’sinin değişebilir K içeriği bakımından 

yeterli olduğu bulunmuştur.

Toprakların yoğun tarımsal uğraşlar neticesinde ço-

raklaşmasıyla ortaya çıkan en büyük sorunlardan birisi, 

azalan toprak organik madde içerikleridir. Organik mad-

dece fakir olan topraklara uygulanan kimyasal gübre-

den yararlanma oranı düşük olmaktadır. Bunu önlemek 

için, gübreleme programlarına mutlaka uygun organik 

gübrelerin (solucan gübresi, kompost, yarasa gübresi 

vs.) ve yeşil gübreleme uygulamasının ilave edilmesi ge-

rekmektedir. Söz konusu şirket de yörede sahip olduğu 

tarım topraklarında; organik gübre uygulaması, yeşil 

gübreleme, tarım kireci ve kükürt uygulamaları gibi mo-

dern tarımsal girdileri bitki besleme uzmanı kontrolün-

de gübreleme programlarına dâhil ederek yörede pro-

fesyonel tarımsal üretim yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toprak ıslahı, solucan gübresi, 

toprak analizi, Uzunköprü.

Giriş

Toprak, geri kazanılması çok uzun zaman alan en de-

ğerli doğal kaynaklarımızın başında gelir. Tarım toprak-

larının yeni moda terim olan “sürdürülebilir” olarak kul-

lanılması için bugün daha da bilinçli olmalıyız ve alışıla-

gelmiş hatalı tarımsal uygulamalardan kaçınarak, yeni 

tarımsal yöntem ve uygulamalara geçmeliyiz. Bu konu-

da atılacak ilk adım ise eğitim olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Bugün için Türkiye nüfusu 81 milyon civarında 

iken, tarım topraklarımızın azalması karşısında birim 

alandan daha fazla ve kaliteli verimin alınması amacıyla 

tarımsal faaliyetler sürdürülebilir tarım anlayışı içinde ya-

pılmalı ve ihtiyaç duyulan verim gücü azalmış tarım top-

rakları da acilen ıslah programına alınmalıdır.

Sürdürülebilir tarımın oluşturulması ve ileriye dönük 

tarımsal planlamaların doğru yapılabilmesi için ilk önce 

toprağın çok iyi tanınması gerekmektedir. Artık toprak 
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verimliliğinin arttırılması zorunluluğunun yanı sıra, ve-

rimde sürekliliğinin sağlanması ve korunması da ülke-

miz için büyük önem taşımaktadır. Bu durum, ancak top-

rakların mevcut fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri-

nin belirlenmesi ve bu özellikler doğrultusunda yapıla-

cak bilinçli gübreleme çalışmaları ile mümkündür (Belli-

türk, 2011).

Tarımsal işlemlerde en önemli ve hatta fiyatı dövize 

bağlı olan girdinin “kimyasal gübreler” olduğu artık her-

kes tarafından bilinmektedir. Ülkemizde 2016 tarımsal is-

tatistik verileri de dikkate alındığında yılda ortalama 

13.9 milyon ton kimyasal gübre kullanılmaktadır (TÜİK, 

2017). Ortalama bir hesap yapılacak olursa, kimyasal 

gübrenin fiyatının yaklaşık 1 TL/kg olduğu düşünülürse, 

gübreye harcanan paranın 13.9 milyar TL/yıl olduğu or-

taya çıkmaktadır.

Ulusal gelirimizin önemli bir bölümünü oluşturan bit-

kisel üretim sektörünün yıllar itibariyle hak ettiği yere 

gelmesini sağlamak ve uluslararası ticarette tarım ürün-

leri ithalatını azaltarak ihracat gelirlerini artırmak için 

toprak kullanım planlamasına önem verilmelidir. Bu an-

lamda tarımsal üretim politikalarına ışık tutacak sağlıklı 

ve ayrıntılı bitkisel üretim modellerine ihtiyaç vardır. Son 

günlerde “sürdürülebilir tarım” adı altında azaltılmış kim-

yasal kullanımı uygulamalarının çiftçiler arasında art-

ması, özellikle toprak ıslahında da önemli olumlu etkile-

re sahip olan solucan gübresi (vermikompost) kullanı-

mına eğilimin artması, ümit vadeden gelişmeler olarak 

bilinmektedir.

Gerek ülkemiz ve gerekse Trakya Bölgesi tarım top-

raklarında organik madde düzeyi çok düşük olup, orga-

nik madde topraklarda giderek daha da aşağı seviyelere 

inmektedir. Organik maddenin düşüklüğüne çözüm ola-

rak kimyasal gübre programlarında mutlaka organik 

gübreler de yer almalıdır. Organik gübre konusunda ise 

son günlerde sıkça basında ve bilimsel makalelerde yer 

alan solucan gübresi olarak (vermikompost) kullanımı-

nın yaygınlaştırılması ve yeşil gübreleme yapılmasının 

artırılması gerekmektedir. Barley (1961) tarafından yıllar 

önce bildirildiğine göre; solucan gübresi içindeki bitki 

besin elementlerinin % 97’si özellikle N, P ve K bitki tara-

fından doğrudan alınabilir formdadır. Buna bağlı olarak 

vermikompost, zengin üst topraktan kullanılabilir form-

daki azot miktarının 5 katına, potasyum miktarının 7 ka-

tına, kalsiyum miktarının ise 3 katına sahiptir. Yani bu yö-

nüyle iyi bir organik gübre özelliği taşıyan solucan güb-

resi, aynı zamanda iyi de bir toprak ıslah maddesidir.

Trakya Bölgesi’nde tarımsal potansiyeli büyük olan 

Edirne ili Uzunköprü ilçesinde tarımla uğraşan çiftçiler, 

çevre dostu ve aynı zamanda toprak korumaya yönelik 

üretim yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde bu gidişle 

topraklar sadece sanayi kirliliği ile değil, tarımda yapılan 

yanlış girdi kullanımına bağlı diğer kirlilik ile de müca-

dele etmek zorunda kalacak ve verimlilik kapasiteleri gi-

derek azalacaktır. Yöre çiftçileri toprak analizlerini yap-

tırmalı, analiz sonuçlarını bitki besleme uzmanlarının 

tavsiye ve önerileri doğrultusunda yorumlatmalı ve güb-

releme programlarına organik gübreleri de dâhil ederek 

tarımsal üretim yapmalıdırlar. Yoksa topraklardaki aza-

lan organik madde, bozulan pH dengesi, artan kirlen-

me, toprak yorgunluğu vb. gibi ıslah gerektiren sorunlar 

artacak ve üretim maliyetlerine “toprak ıslah maliyetleri” 

de ilave edilerek tarımdaki kar-zarar dengeleri olumsuz 

olarak etkilenebilecektir.

Organik maddenin azlığı, topraktaki makro ve mikro 

besin maddelerinin elverişliliğini olumsuz olarak etkile-

mektedir. Dolayısıyla besin maddelerince yetersiz ola-

rak beslenen topraklarda yetiştirilecek bitkilerden elde 

edilecek ürünlerin de zincirleme olarak durumdan etki-

lenmesiyle verim miktarları ve kaliteleri düşecek, dolaylı 

olarak canlı sağlığı da büyük oranda zarar görecektir. Ör-

neğin, topraktaki Zn noksanlığının insanlara beslenme 

ile geçişi, Zn tabletlerine bağlılığı artırmış, ayrıca doğal 

yollarla vücuda alınamadığı için de çeşitli hastalık belir-

tileri insanlar ve hayvanlarda ortaya çıkmaya başlamış-

tır.

Ülkemizdeki tarımsal üretime bugünkü haliyle baktı-

ğımızda, özellikle tarım topraklarının giderek azalan or-

ganik madde başta olmak üzere çeşitli nedenlerle ve-

rimsizleşmesinden dolayı, yoğun olarak kullanılmakta 

olan kimyasal gübreler farklı teknikler kullanılarak yavaş 

salınımlı formlara dönüşme eğilimine girmiştir. Küresel 

ısınma gibi nedenlere bağlı doğanın ve iklimlerin değiş-

mesiyle, tarım toprakları bünyelerinde bitki büyümeye 

etkili olan bitki besin elementlerini tutamaz hale gelerek 

verimsizleşme sürecine girmiştir. Bunun başlıca sebep-

leri arasında “organik maddenin” günden güne azalma-

sı gelmektedir. Bu durumda % 1’ler seviyesinin bile al-

tında seyreden toprak organik maddesini arttırmak için 

kimyasal gübre kullanımı tek başına yeterli olamamak-

ta, “vermikompost, çöp kompostu, yeşil gübre, yarasa 

gübresi vb.” gibi organik gübre takviyesi ile ancak tarım-

sal üretim sürdürülebilir kılınabilmektedir (Bellitürk, 

2016). Bu konuda Trakya Bölgesi topraklarının yoğun ta-

rımsal kullanımı ve buna bağlı olarak kirlenmesi nede-

niyle çözüme yönelik acilen akademik çalışmaların baş-

latılması, gelecek nesillerin gıda açlığı yaşamaması için 

önem arz etmektedir.

Tarım Toprakları ve Nüfus Arasındaki İlişki: Tarım 

topraklarının giderek azalması, buna karşın nüfusun art-

ması ile ilgili istatistiksel veriler gün geçtikçe artmakta-

dır. Bu durum hem dünyada ve hem de ülkemizde var 

ola bir gerçektir. Nüfus artışı elbette kaçınılmaz, ancak 

tarım topraklarının amacı doğrultusunda bilimsel bilgi-

ler ışığında kullanılması ise artık bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Bugün TÜİK’in resmi sitesinde açıkladığı tarım 

istatistikleri ile ilgili rakamlara baktığımızda (Çizelge 1); 

2000 yılında 26 379 000 ha olan ülkemizin toplam işle-

nen tarım alanı 2010 yılında 24 394 205 ha’a ve 2016 yı



lında da 23 710 870 ha’a gerilemiştir (Anonim, 2017).

Çizelge 1. Türkiye’nin tarım alanlarının dağılımı (TÜİK, 

2017).

Türkiye tarım topraklarının toplam tarım alanı içinde-

ki % dağılımları dikkate alındığında (Çizelge 2), 2010 yı-

lından 2016 yılına doğru stabil sayılacak düzeyde oldu-

ğu ve sırasıyla 2010 yılında % 66.95 olan işlenen tarım 

alanı, 2016 yılında % 65.68’e gerilemiştir. Bu 7 yıllık süreç 

içerisinde en büyük artışın % 12.34’den % 14.04’e yük-

seldiği meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanında ol-

duğu açıkça görülmektedir (TÜİK, 2017).

Çizelge 2. Türkiye tarım alanlarının toplam tarım alanı 

içindeki % payları (TÜİK, 2017).

Tarım alanlarındaki azalma, ülkemizin bütün bölgele-

rinde söz konusudur. Trakya Bölgesi’nde bulunan tarım 

alanlarının dağılımları incelendiğinde (Çizelge 3), 2010 

yılında 954 452 ha olan toplam tarım alanı 2016 yılında 

938 453 hektara gerilemiştir (TÜİK, 2017). Aynı yıllarda 

1314 ha olan nadas alanının 2016 yılında 2430 ha olma-

sı, nadasa ayrılan alanların arttığı şeklinde karşımıza çık-

maktadır. Bunun dışında, yöredeki sebze bahçeleri ala-

nında da gözle görülür bir azalma olduğu, hatta 2010 yı-

lında 18 914 ha iken 2016 yılında 12 455 hektara kadar 

gerilediği ve 1/3 oranında sebze bahçeleri alanının azal-

dığı Çizelge 3’te net bir şekilde görülmektedir.

Çizelge 3. Trakya Bölgesinin tarım alanlarının dağılımı 

(TÜİK, 2017).

Çizelge 4’e baktığımızda, Edirne iline ait tarım alanla-

rının 7 yıllık (2010-2016 yılları arası) süreçte toplam 

tarım alanı bakımından 2010 yılında 361 653 ha iken, 

2016 yılında 314 229 hektara düştüğü görülmektedir 

(TÜİK, 2017). Bu durumda yaklaşık 45 0000 ha tarım ala-

nının 7 yıllık bir dönemde tarımsal kullanım amacı dışın-

da kullanılmakta olduğu açıkça görülmektedir. Trakya 

Bölgesi’nin ele alındığı Çizelge 3’teki gibi, bireysel ola-

rak Edirne iline ait nadas alanları 2010 yılında 110 ha 

iken, 2016’da 645 hektara çıkmıştır.

Çizelge 4. Edirne ilinin tarım alanlarının dağılımı 

(TÜİK, 2017).

Çizelge 5 incelendiğinde, 2010 yılında % 96 olan 

tarım alanı payının, 2016 yılında yerini koruduğu ve ora-

nın değişmediği görülmektedir. Ancak nadas alanların-

da küçük oranda bir artış olduğu ortaya çıkmaktadır.

Çizelge 5. Edirne ili tarım alanlarının toplam tarım 

alanı içindeki % payları (TÜİK, 2017).
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Dünya nüfusunun 2010 yılında 6,9 milyardan, 2016 yı-

lında 7,4 milyara çıkması, tarım alanlarının acilen korun-

ması ve gıda açlığına karşı acil önlemler alınması gerek-

tiğini göstermektedir. Nüfusun bu şekilde artış sürekli 

olarak devam ederken, tarım alanlarının azalması da 

benzer şekilde süreklilik arz etmektedir. Bu iki durumun 

birbiri ile gerçekten yakın ilişkisi bulunmaktadır. Nüfu-

sun artması karşısında, dünya tarım alanlarının azalması 

ve benzer durumun bizde de yaşanması karşısında, tarı-

ma verilen önemin daha da artması gerektiği şüphesiz 

kabul edilebilir bir gerçektir. Dünyanın nüfus artışına 

benzer şekilde ülkemizin 2010 yılında 73,7 milyon olan 

nüfusu, 2016 yılı TÜİK (2017) verilerine göre 79,8 milyon 

olarak kaydedilmiştir (Çizelge 6). Yaklaşık olarak 7 yıllık 

bir süreçte 5 milyona yakın bir nüfus artışımız olmuştur. 

Buradan çıkan anlamlı sonuçlardan birisi de, birim tarım 

alanlarımızdan daha yüksek ve kaliteli verimler elde 

edilmesi için daha çok tarımsal çalışmaların ve planla-

maların yapılması gerektiğidir. Uzunköprü ilçesinin nü-

fusu 2007 yılında 70 977 iken 2016 yılında 62 300 olarak 

açıklanmıştır. Ülkemiz nüfus artışının aksine, Uzunköprü 

ilçesi nüfusunda bir miktar düşüş olduğu görülmektedir 

(Anonim, 2017).

Çizelge 6. Yıllara göre nüfus dağılımı (TÜİK, 2017; Ano-

nim, 2017)

ZİYA ORGANİK Tarım İşletmeleri A.Ş.’nin Edirne 

İli Uzunköprü İlçesi’ndeki Bazı Tarım Topraklarının 

Verimlilik Durumları

Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş., Kırklareli ili, Lüle-

burgaz ilçesinde bulunan Sarımsaklı Çiftliği’nde organik 

sertifikalı sebze ve sebze tohumu, konvansiyonel çeltik, 

şekerpancarı, mısır, kaba yem amaçlı yonca ve diğer 

yem bitkileri, kanola, ayçiçeği, buğday, tritikale, arpa, 

yulaf üreten, hayvancılık ve araştırmacı kuruluş olarak 

buğday tohumculuğu yapan, tarihsel niteliği olan 

önemli bir tarım şirketidir. Bu şirketin ana ilkelerinden bi-

risi de, tarım topraklarının ıslahına gereken önemi aka-

demik düzeyde vererek, tarım topraklarını sürdürülebi-

lir tarım anlayışı ile işlemek ve tarımsal üretimde ülke 

ekonomisine katkı sağlamaktır. Bu konuda önemli ka-

rarlar alan şirket yetkilileri, bitki besleme uzmanı olan 

bir akademisyen ile sahip olduğu tarım topraklarının 

mevcut verimlilik kapasitelerinin belirlenmesi amacıyla 

toprak analizlerini bilimsel yöntemlere göre yaptırmak-

ta, ıslah ihtiyacı olan tarım toprakları için de iyileştirme 

çalışmalarını akademik bilgi ışığı altında yürütmektedir. 

Şirket bünyesinde bulunan tarım toprakları hem “bilim-

sel toprak ıslahı programı” dâhilinde iyileştirilmekte, 

hem de modern tarımsal üretim teknikleri kullanılarak iş-

lenmektedir.

Bu çalışmada, söz konusu firmaya ait Uzunköprü ilçe-

sinde bulunan 30 dekarın üzerindeki yaklaşık 24 adet 

tarım alanlarından temsili olarak alınan toprak örnekle-

ri, Uzunköprü Ticaret Borsası Toprak Tahlil Laboratuva-

rı’nda ücretli olarak yaptırılmış ve sonuçları aşağıdaki Çi-

zelge 7 ve Çizelge 8’de bilimsel kıstaslara göre değer-

lendirilerek, bu toprakların verimlilik durumları ve ge-

rekli ıslah koşulları değerlendirilmiştir.

Toprak Analizlerinde Kullanılan Yöntemler: Söz ko-

nusu laboratuvarda toprak örneklerinin pH (1:2.5 top-

rak:su) değerleri, cam elektrotlu pH-metre ile (Sağlam, 

2012) belirlenmiştir. Toprakların tekstür sınıfları % satu-

rasyon (işba) değerlerine göre saptanmıştır (Tüzüner, 

1990). Sağlam (2012)’a göre toprak örneklerinde elekt-

riksel iletkenlik aleti ile tuzluluk (1:2.5 toprak:su), ICP-

OES yöntemi ile Ca, Mg, K, P (alkalin olan topraklar olsen 

ve asit olan topraklar ise asit florürde çözünebilir fosfor 

yöntemlerine göre), Fe, Mn, Zn ve Cu miktarları (Kacar, 

2009), organik madde Walkley-Black yöntemi ile (Sağ-

lam, 2012) yapılmıştır. Toplam N miktarları Sağlam 

(2008) tarafından bildirildiği şekilde, Buhar Damıtma 

(Kjeldahl) Yöntemi ile belirlenmiştir.

Bellitürk (2011) tarafından Uzunköprü ilçesine ait 66 

toprak analiz sonucunun değerlendirilmesi ile yapılan 

bir çalışma sonucuna göre; toprakların organik madde 

bakımından fakir, toplam N içerinin düşük, K ve Zn bakı-

mından da yetersiz olduğu, ayrıca 62 adet toprak örne-

ğinin pH değeri bakımından asit karakterde olduğu bil-

dirilmiştir. Bu çalışmada, özellikle organik madde içerik-

leri zayıf olan topraklarda organik gübreleme program-

larının başlatılması ve ayrıca asit karakterde olan top-

raklar için de kireçleme uygulamalarına geçilmesi ge-

rektiği de vurgulanmıştır.

Çizelge 7. Edirne ili, Uzunköprü ilçesi Ziya Organik 

A.Ş. tarım topraklarının makro ve mikro bitki besin ele-

menti içerikleri.
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Çizelge 7 incelendiğinde, toprakların toplam N içerik-

lerinin en düşük % 0.01 ile “çok düşük” ve en yüksek % 

0.15 ile “yeterli” sınıfında olduğu görülmektedir. Ancak 

büyük çoğunluğu “düşük” sınıfında yer almakta olup, 

toplam N bakımından toprakların zayıf olduğu ortaya 

çıkmıştır. Yarayışlı P elementi açısından en düşük 1.9 

ppm ile “çok düşük” ve en yüksek 97.67 ppm ile “çok yük-

sek” arasında olduğu bulunmuştur. Yarayışlı fosfor açı-

sından topraklarda ortalama 28.54 ppm P bulunduğu 

ve bunun da sınıf olarak “yüksek” diye nitelendirildiğini 

görmekteyiz. Bu açıdan yöredeki topraklarda P fiksas-

yonunun düşük olduğunu görmekteyiz. Değişebilir K 

elementi bakımından yöre topraklarının en düşük 87.74 

ppm ile “düşük” ve en yüksek 663.76 ppm içerik ile “yük-

sek” düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durumda 140 

ppm’in altında K içeren toprakların “düşük K’lu toprak-

lar” olarak değerlendirildiği varsayılırsa, sadece 3 tane 

toprakta K eksikliği olduğu görülmektedir. Bu durumda 

topraklarda K’lu gübrelemenin de ihtiyaç var ise yapıl-

ması gerektiği ortaya çıkmaktadır (Lindsay ve Norvell, 

1969; FAO, 1990; Tovep, 1991; Güneş ve ark., 1996; 

Güneş ve ark., 2010). Ziya Organik A.Ş. tarım toprakla-

rındaki ortalama Ca, Mg, Fe, Mn, Zn ve Cu içerikleri dik-

kate alındığında sırasıyla 5597 ppm, 654 ppm, 55 ppm, 

68 ppm, 1 ppm ve 2 ppm olduğu ve bunların da sınıflan-

dırmadaki karşılıkları aynı sıra ile “fazla Ca”, “fazla Mg”, 

“fazla Fe”, “fazla Mn”, “yeterli Zn” ve “yeterli Cu” olduğu 

ortaya çıkmıştır (Lindsay ve Norvell, 1969; FAO, 1990; 

Tovep, 1991; Güneş ve ark., 1996; Güneş ve ark., 2010).

Ziya Organik A.Ş. tarım topraklarının (Uzunköprü il-

çesinde bulunan topraklar) pH, EC, suya doygunluk ile 

tekstür sınıfları, organik madde ve kireç içerikleri Çizel-

ge 8’de verilmiştir.

Çizelge 8. Edirne ili, Uzunköprü ilçesi Ziya Organik 

A.Ş. tarım toprakları bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri.

Ziya Organik A.Ş. tarım topraklarının ortalama pH de-

ğerleri açısından 6.40 ile “hafif asit” olduğu görülmekte-

dir. Ancak Uzunköprü ilçesinde 4.20 pH değerine sahip 

toprak bulunması, son derece düşündürücü olup, bu tip 

topraklarda acilen kireçleme ıslah çalışmasının başlatıl-

ması gerekmektedir. Bellitürk (2011) tarafından Uzun-

köprü’ye ait toplam 66 adet toprakta yapılan bir çalış-

mada, en düşük pH değerinin 3.50 olduğu ve “kuvvetli 

asit” sınıfında yer aldığı rapor edilmiştir. Toprak örnekle-

rinin tuzluluk değerleri ele alındığında, en yüksek değer 

7980 mmhos/cm yani diğer bir ifade ile % 1. 27 “çok 

tuzlu” ve en düşük değer ise 102 mmhos/cm yani % 0.01 

ile “tuzsuz” sınıfına girmektedir. Ayrıca 24 adet toprak 

içinde 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu toplam 5 adet toprağın tuzluluk 

problemine sahip olması nedeniyle ıslah edilmesi        
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gerektiği görülmektedir. Topraklar genellikle tın ve kil 

içeriğine sahip olup, % 0.28 organik madde içeriği ile 

alarm düzeyinde “çok düşük” organik madde içeren top-

rakların bulunması, çok önemli ve acilen organik madde 

artırma çalışmalarının başlatılması gerektiği anlaşılmak-

tadır. Çizelge 8’e göre en yüksek organik madde içeren 

toprağın % 2.94 ile “orta” düzeyde organik maddeli ol-

duğu da ortaya çıkmıştır. Yöredeki 24 adet topraklarda 

en fazla kireç miktarı % 12.68 ölçülmüş olup, bunun da 

karşılığı “orta kireçli” olarak bildirilmektedir (Lindsay ve 

Norvell, 1969; FAO, 1990; Tovep, 1991; Güneş ve ark., 

1996; Güneş ve ark., 2010).

Aşağıdaki Çizelge 9’da ortalama ürün verimi ile top-

rak pH değeri arasındaki ilişki sergilenmiştir. Bu durum-

da 6,8 ile 7,5 pH değerleri dışında mutlaka buğday bitki-

si için verim kayıpları olacağı açıkça ifade edilmiştir 

(Halliday ve ark., 1992). Yöredeki topraklarda verim ka-

yıplarının yaşanmaması ve besin elementlerinin bitkile-

re geçişinin tam olarak sağlanması için mutlaka toprak 

pH değerlerine de organik madde içeriğine verilen 

kadar önem verilmeli ve olası verim düşüklüğünün ya-

şanması önlenmelidir. Örneğin toprakların pH değeri-

nin nötr dışında olması durumunda, kullanılan gübre-

lerdeki fosfor, mutlak surette fiksasyona maruz kalarak, 

elverişliliği azalacak ve bitkilerde muhtemel fosfor nok-

sanlıkları ortaya çıkabilecektir. Bu durumun yaşanma-

ması için, pH değerine toprak analizlerinde mutlaka dik-

kat edilmeli ve bitki besleme uzmanlarının önerileri dik-

kate alınmalıdır.

Çizelge 9. Bazı tarla bitkileri ile toprak pH değeri ara-

sındaki ilişki (Halliday ve ark., 1992).

Ziya Organik A.Ş. topraklarının verimlilik kapasiteleri-

nin artırılması ve zayıf karakterde olanların da ıslah edil-

mesi için acilen yapılması gerekenler aşağıdaki şekilde 

sıralanmıştır:

a. Organik maddece fakir olduğu tespit edilen top-

raklara yeşil gübrele, kompost, solucan gübresi (vermi-

kompost), leonardit ve hatta organomineral gübrelerin 

uygulanması,

b. Asit karakterli olan düşük pH değerine sahip top-

raklara “kireç ihtiyacı analizi” yapılmak suretiyle acilen ki-

reçleme programlarının başlatılması,

c. Toprak analizleri her yıl yapılarak ve yıllara göre top-

raklardaki değişimler izlenerek gerekli adımların atılma-

sı,

d. Hasat yapılırken, tarlada daha fazla anız atığı bıra-

kılması ve toprağın organik maddece zenginleştirilme-

sinin sağlanması,

e. Gübreleme programları yapılırken meteorolojik ve-

rilere dikkat edilmesi,

f. Asit karakterli ve özellikle kum içeriği yüksek olan 

topraklarda buğday ekimi azaltılarak, yerine tritikale eki-

mine geçilmesi gibi alternatif yöntemlerin uygulanması,

g. İhtiyaçtan fazla kimyasal gübre ve ilaç kullanımın-

dan vazgeçilmesi,

h. Ekim nöbeti programlarının toprak ihtiyacına göre 

hazırlanarak uygulanması,

i. Gereksiz toprak işlemeden ve derin sürümden vaz-

geçilmesi,

j. Personel eğitimlerinin sıkça yapılması ile, gerekli 

akademik desteğin çalışanlara sağlanması,

k. Anıza ekim makinaları kullanım alanlarının genişle-

tilmesi,

l. Sarımsaklı çiftliğindeki bitkisel ve hayvansal atıkla-

rın usulüne uygun ve bilimsel yöntemlere göre kom-

posta dönüştürülmesi ve organik maddeyi artırmak 

amacıyla zayıf topraklara uygulanmasıdır.

Sonuç ve Öneriler

Trakya Bölgesi tarım topraklarının bugün en önemli 

problemlerinin başında “düşük organik madde” içerme-

si gelmektedir. Trakya Bölgesi tarım toprakları ile ilgili 

olarak daha önce yapılmış olan birçok çalışmada orga-

nik maddenin yetersiz ve hatta bazı çalışmalarda top-

rakların % 80-85’inde düşük organik madde olduğu 

ifade edilmiştir (Sağlam ve ark., 2001; Bellitürk, 2008; 

Bellitürk ve ark., 2015). Topraklarda organik maddenin 

düşüklüğü, hem verim miktarlarını, hem de kaliteyi di-

rekt olarak etkilemekte olup, kullanılan kimyasal gübre 

miktarlarının da artmasına sebep olarak üretim maliyet-

lerini gereksiz yere yükseltmektedir. Bu problemin çö-

zümünde en akılcı yol olarak organik gübre kullanımı-

nın yaygınlaştırılması gelmektedir. İkinci önemli sorun 

ise, toprakların bozulan pH dengeleridir. Özellikle bi-

linçsizce asit karakterli (örneğin amonyum sülfat) güb-

relerin toprak analizleri sonuçları dikkate alınmadan kul-

lanılmak suretiyle toprakların pH değerleri giderek yıl-

dan yıla düşmekte ve tarımsal üretim değerleri de 

olumsuz olarak etkilenmektedir. Oysaki solucan gübresi 

gibi organik gübrelerin toprak pH değerini koruma 

özellikleri bulunmaktadır.

Gerek topraktaki besin dengesinin sağlanmasında ve 

gerekse tarımsal ürünlerdeki miktar ve kalitenin artırıl-

masında önemli bir etken olan organik gübre kullanımı 

dünya genelinde uzun yıllar bilinmekte olup üretilmesi 

ve kullanılması günden güne artmaktadır. Ayrıca, ülke-

mizdeki var olan birçok tarımsal artıklar ya yakılmakta, 

ya da uygun koşullarda değerlendirilemediği için çöpe 
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atılmaktadır. Tarımsal artıkların değerlendirilmesi için 

kanımızca en iyi yollardan birisi, bu artıkların solucan 

gübresi yapımında kullanılmasıdır. Üretilecek solucan 

gübrelerinin tarımda organik maddeyi desteklemek 

amacıyla kullanılması ile toprakların iyileştirilmesi ve sür-

dürülebilir verimliliği sağlanmış olacaktır. Ayrıca toprak 

analizleri yapılmadan asla gübreleme yapılmaması ve 

geleneksel yöntem-bilgilerle aşırı ve yanlış kimyasal 

gübre-ilaç kullanılmasından vazgeçilmesi ile ilgili çalış-

malar arttırılmalıdır.
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2. Temel Hizmetler
STK’LAR 15 TEMMUZ İÇİN TEK SES

rasyonu (TESK), • Memur Sendikala-

rı Konfederasyonu (MEMUR-SEN), • 

HAK- İşçi Sendikaları Konfederas-

yonu (HAK-İŞ), • Türkiye Ziraat Oda-

ları Birliği (TZOB), • Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 

• Türkiye Kamu Çalışanları Sendika-

ları Konfederasyonu (Türkiye KA-

MU-SEN), • Türkiye Odalar ve Borsa-

lar Birliği (TOBB) olarak buradayız. 

Bu masada oturan demokrasi sev-

dalısı kurumlar olarak, bu ortak 

açıklamayı 81 ilde aynı anda yapıyo-

ruz. Tarihimizin en zor günlerinden 

biri olan 15 Temmuz’un yıldönümü-

ne giriyoruz. İki hafta boyunca, farklı 

etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle 

ülkemizin tamamında 15 Temmuz 

ruhunu canlı tutacağız. 15 Tem-

muz’u unutmayacağız, unutturma-

yacağız. 15 Temmuz’un Türkiye için 

bir milat olduğuna inanıyoruz. 

Çünkü bu alçak saldırı, darbenin öte-

sinde bir işgal girişimiydi. 15 Tem-

muz, İstiklal Harbinden bu yana ül-

kemizin karşılaştığı en büyük tehli-

keydi. O gece Fetullahçı terör örgü-

tü, “devleti” ele geçirmeye, milleti ta-

hakküm altına almaya kalkıştı. 

Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemi-

zi tarihimizde görülmemiş bir kaosa 

sürüklemek, kardeş kavgası başlat-

mak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına 

ürkiye - AB Karma İstişare Ko-Tmitesi (KİK) Türkiye kanadını 

oluşturan sivil toplum kuruluşları 

(STK) ; Türk-İş, TESK, Memur-Sen, 

Hak-İş, TZOB, TİSK, Türkiye Kamu-

Sen ve TOBB 15 Temmuz´un yıldö-

nümünde 81 ilde eş zamanlı olarak 

ortak bir açıklama yaptı. Uzunköp-

rü’de de eş zamanlı olarak 13 Tem-

muz 2017 tarihinde UTSO Toplantı 

Salonunda 81 il ile aynı anda “15 

TEMMUZ” basın açıklaması yapıldı. 

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İhti-

yar, Uzunköprü Ticaret Borsası Yö-

netim Kurulu Başkanı Egemen 

ASLAN, Uzunköprü Ziraat Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Kayahan 

ÇOLAK ve Basın mensupları ile bir-

likte ortak açıklamayı okudu. Uzun-

köprü Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ercan İhtiyar’ın 

okuduğu ortak açıklama metni şöy-

ledir: “15 TEMMUZ’U ASLA UNUT-

MAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACA-

ĞIZ “GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, 

HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE” Değerli 

Basın Mensupları, Türkiye’nin sivil 

toplumunu temsil eden; Türkiye-AB 

Karma İstişare Komitesi Türkiye ka-

nadı olan; • Türkiye İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), • Türki-

ye Esnaf ve Sanatkarları Konfede-

sokmaktı. Darbe teşebbüsünün 

nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini 

bir daha ayağa kalkamayacak duru-

ma düşürmekti. Allah’a şükürler 

olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti 

ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu. 

Milletimiz demokrasimize ve özgür-

lüğümüze kasteden bu saldırı karşı-

sında dik durdu, canı pahasına de-

ğerlerini savundu. Bu masadaki ku-

ruluşlarının tamamı da, ilk andan iti-

baren, devletimizin ve milletimizin 

yanında yer aldı. Başta Cumhurbaş-

kanımız olmak üzere, Gazi Meclisi-

miz, Başbakanımız, siyasi partileri-

miz, milletimiz, sivil toplum kuruluş-

larımız ve medyamızın kararlı duru-

şuyla bir destan yazdık. Haince 

planlanmış darbe girişimini savuş-

turan milletimizin önünde saygıyla 

eğiliyoruz. 15 Temmuz’da Türkiye, 

en zor demokrasi sınavını büyük ba-

şarıyla vermiştir. Demokrasimizin, 

hiçbir kaba kuvvete teslim olmaya-

cak kadar güçlü olduğunu herkese 

gösterdik. Milletimiz darbeye karşı 

durarak şunu açık şekilde ilan etmiş-

tir. “Türkiye Cumhuriyeti devletini 

Milletin iradesi dışında hiçbir güç yö-

netemez.” Bu, dünyaya örnek olacak 

bir tavırdır. Elbette bunun için büyük 

bir bedel ödedik. Darbe girişimine 

karşı verdiğimiz bu mücadelede, 
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ğı reformlarla hızla toparlandık. 

Daha darbe girişiminin üzerinden 

bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 

5’lik büyümeyi yakaladık. İstihdam 

rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayın-

da tam 1 milyon 200 bin insanımıza 

yeni istihdam sağladık. İhracatımızı 

rekor düzeyde arttırmaya başladık. 

Yabancı yatırımcıların güvenini ye-

niden kazandık. Çok açık ifade edi-

yoruz ki, Türkiye dünyanın en zor 

stres testinden başarı ile çıkmıştır. 

Emin olun bizim son bir yılda yaşa-

dıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı 

bir daha ayağa kalkamazdı. Ama biz 

dimdik ayaktayız. Böyle bir coğraf-

yada, en zor koşullar altında hiç kim-

senin yapamayacağını yaptık. Ama 

rehavete kapılmayacağız. Yapacak 

daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz 

var. 15 Temmuz sonrası toparlanma 

sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir 

atılım sürecini başlatmamız gereki-

yor. Ayağımızdaki prangayı çözdük, 

şimdi koşma zamanı. Büyümede, is-

tihdamda, ihracatta yeni rekorlar kır-

malıyız. Vatandaşlarımızın refah se-

viyesini daha da arttırmalı, demok-

ratik kazanımlarımızı güçlendirerek 

ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar için 

250 vatandaşımız şehit oldu. 2301 

vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimi-

ze Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazi-

lerimizi şükranla anıyoruz. Milleti-

miz onları daima minnetle ve rah-

metle anacaktır. Dünyada çok az mil-

let bu bedeli ödeyebilir. Siyasi görü-

şü fark etmeksizin Türkiye’nin gele-

ceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 

demokrasinin sigortasıdır. Bir daha 

böyle hain girişimlerin yaşanmama-

sı için FETÖ ile mücadele her alanda 

etkin ve kararlı şekilde sürdürülme-

lidir. Yargı kurumları, darbecilere ve 

onların destekçilerine hak ettikleri 

en ağır cezayı vermeli, milletimizin 

vicdanını rahatlatmalıdır. Değerli 

basın mensupları, En az 15 Temmuz 

kadar, darbe girişiminden sonrası 

da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç 

oldu. Darbe girişimi sonrası toplum 

büyük bir travma yaşadı. FETÖ, 

yalan haberlerle yurt dışında ülke-

miz aleyhine karalama kampanyala-

rı yürüttü. Ekonomimiz de bu saldı-

rıdan olumsuz etkilendi. Allah’a 

şükür, birlik ve beraberliğimiz saye-

sinde bunların hepsini de kısa süre-

de atlattık. Hükümetimizin bizlerle 

istişare içinde aldığı önlem ve yaptı-

ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir 

reform süreci başlatmalıyız. Bura-

dan yurt dışındaki dostlarımıza da 

sesleniyoruz. Aldığı yaraları saran 

milletimiz, bu büyük demokrasi sı-

navının birinci yılında bütün dostla-

rını yanında görmeyi arzulamakta-

dır. Dostlarımızı iftira kampanyaları-

na değil, gerçeklere kulak vermeye, 

buna göre tavır almaya davet ediyo-

ruz. FETÖ ile mücadelede dost ve 

müttefik devletlerin de desteklerini 

bekliyoruz. Kaynağı ne olursa olsun 

darbe ve terör bir insanlık suçudur. 

Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir 

gelecek inşa edebiliriz. Bizler ülke-

miz ve milletimiz için şimdi daha 

büyük bir azimle çalışacak ve Türki-

ye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. 

Üzerine basarak bir kez daha ifade 

ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu 

olarak, 15 Temmuz’u asla unutma-

yacağız, unutturmayacağız. Ülkemi-

zin geleceğini inşa ederken yaşadık-

larımızdan aldığımız dersler bize ışık 

olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden 

umutluyuz. Gücümüz milli irade, he-

defimiz büyük Türkiye. Hepinizi say-

gıyla selamlıyoruz."
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TEKİRDAĞ TSO’DA DÜZENLENEN TRAKYA TİCARİ 
BİLGİ VE İSTİHBARAT MERKEZİNİN KURULMASI 
HAKKINDA İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDIK

limizde Kamu Kurum Kuruluşlar ile özel sektör ara-

İsında koordinasyonu sağlamak amacıyla Edirne Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda 

Edirne Gıda Tarım Hayvancılık Konseyi İcra Kurulu top-

lantısı 27.01.2017 tarihinde gerçekleştirildi. Konsey İcra 

Kuruluna Vali Yardımcısı Şenol Levent ELMACIOĞLU Baş-

kanlığında Kamu ve Sivil toplum temsilcileri katıldı. İcra 

Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Şenol Levent ELMACI-

OĞLU Başkanlığında Edirne Belediye Başkan Yardımcısı 

Dr. Ertuğrul TANRIKULU, Trakya Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Edirne İl Özel İdaresi 

Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan ATEŞ, Edirne 

Tarım İl Müdürü Orhan SARI, İl Müdür Yardımcısı Atilla BA-

YAZIT, Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-

nı Egemen ASLAN, Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Fedai ÇANIM, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Baş-

kanı Mehmet EREN, Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı 

Erdal AKGÜN, Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 

Başkanı Tuncay AYTİN, Keşan Ticaret Borsası Meclis Baş-

kanı Necmi KAYMAZ, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Ku-

rulu Başkanı İbrahim GİRGİN’in katılımlarıyla gerçekleşti-

EDİRNE GIDA TARIM HAYVANCILIK 
KONSEYİ İCRA KURULU TOPLANDI

rilmiştir. Toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyinin 

İlimizde farklı vizyon başlatmak Tarımda ve hayvancılıkta 

ihtisaslaşmanın arttırılması, Bu alandaki orta kapasiteli iş-

letmelerin sağlanacak teşviklerle büyük işletmeler haline 

getirilmesi, İlimizin mevcut tarımsal ürün deseninin kali-

tesini verimliliğini arttırıp, bunları alternatif ürünlerle des-

teklenmesini sağlamak amacıyla sürdürülebilir projelerin 

oluşturulması konuları görüşüldü.

Gür ve Genel Sekreter Mehmet Ka-

ramolla, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 

Günay, Trakya Kalkınma Ajansı 

Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Te-

kirdağ, Edirne ve Kırklareli il ve ilçe 

oda/borsa başkanları, yöneticileri ve 

Genel Sekreterleri ile Trakya Kalkın-

ma Ajansı’ndan ilgili yetkililer katı-

rakya Kalkınma Ajansı’nın or-Tganize ettiği, Trakya Ticari 

Bilgi ve İstihbarat Merkezi’nin kurul-

ması hakkında istişare toplantısı Te-

kirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Kon-

ferans Salonunda 20.02.2017 tari-

hinde düzenlendi. Gerçekleşen isti-

şare toplantısına Borsamız Yönetim 

Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Yö-

netim Kurulu Sayman Üyesi Orhan 

lım gösterdi. Toplantının açılış ko-

nuşmalarını yapan Trakya Kalkınma 

Ajansı Genel Sekreteri Mahmut 

Şahin, Trakya’daki oda ve borsalar ile 

Trakya’da ihracat seferberliği başla-

tılması ile ilgili çalışmalara değindi. 

Trakya oda/borsa yöneticilerine su-

numları ile konunun detaylarını an-

latan Yaman Koç, dünyadaki rekabet 

durumu, firmaların ihracatta yaşadı-

ğı sorunlar, Türkiye’deki firmaların ih-

racat yapabilmesi için hedef olabi-

lecek ülkeler, hızlı ve zamandan ta-

sarruf kazanılarak doğru bilgiye eri-

şimdeki adımlar, ihracatın püf nok-

taları gibi daha birçok konuyu da içe-

ren konu başlıkları üzerinden bilgi-

lendirmelerde bulundu. Sunumun 

ardından, Trakya’daki oda/borsalara 

yönelik hayata geçirilecek olan Trak-

ya Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi, 

Trakya’daki 25 oda/borsanın giri-

şimleriyle kurulan Trakya ABİGEM 

A.Ş. tarafından oluşturulması ve yü-

rütülmesi kararlaştırıldı.
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UTSO VERGİ ÖDÜL VE UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
2016 YILI TESCİL ÖDÜL TÖRENİMİZ 

TOBB BAŞKANI SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN 
KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

lonunda “2016 yılı içerisinde UZTB 

üyeleri içerisinde en yüksek tescil üc-

reti ödeyen ve Uzunköprü ve Meriç 

ilçelerimizde en çok vergi veren” fir-

maların plaket takdimi ile onurlan-

TOBB Başkanı Rifat HİSARCIK-

LIOĞLU, Uzunköprü Ticaret 

ve Sanayi Odası ve Uzunköprü Tica-

ret Borsası tarafından organize edi-

len “Uzunköprü - Meriç İlçeleri Vergi 

Uzunköprü İlçe Başkanı İnanç 

SÜLÜŞ, MHP Uzunköprü İlçe Başka-

nı Ayhan YENİ, Trakya Kalkınma 

Ajansı Genel Sekreteri Mahmut 

Şahin, Trakya Oda ve Borsa Başkan-

ları, STK başkan ve yöneticileri, ödül 

almaya hak kazanan firma temsilci-

leri UZTB ve UTSO Üyeleri katıldılar. 

Ödül törenin açılış konuşmasını 

yapan Egemen ASLAN, Oda ve 

Borsa birlikteliğinde düzenlenen 

ödül töreninde bulunan katılımcıla-

ra teşekkür ederken Uzunköprü Ti-

caret Borsası Yönetim Kurulu Başka-

nı Egemen ASLAN, yaptığı konuş-

mada; “Uzunköprü Ticaret Borsası 

ve Uzunköprü Ticaret ve Sanayi 

Odası olarak, organize ettiğimiz, 

“Uzunköprü ve Meriç İlçeleri Vergi 

Ödül Töreni ile Uzunköprü Ticaret 

Borsası, Tescil Ödül törenimize hoş 

geldiniz. Görev süremiz içerisinde 

ikinci kez ilçemize gelerek bizleri 

onurlandıran, çalışma azmi ve fikir-

leri ile bizlere her zaman model 

dırılacağı organizasyona; CHP Edir-

ne Milletvekili Erdin BİRCAN, Uzun-

köprü Kaymakam Kemal YILDIZ, 

Uzunköprü Belediye Başkanı Av. 

Enis İŞBİLEN, Ak Parti Uzunköprü 

İlçe Başkanı Çağatay YILMAZ, CHP 

olan, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği Başkanımız Sayın Rıfat HİSAR-

CIKLIOĞLU’ na, sizlerin huzurunda 

Uzunköprü’ müze hoş geldiniz diyor 

ve teşekkürlerimi sunuyorum. Üye-

lerimize ve Müstahsillerimize daha 

ve Tescil Ödül Töreni” ne katılmak 

üzere Uzunköprü’ye geldi. 

11 Eylül 2017 pazartesi günü saat 

18:00’da Trakya Üniversitesi Uzun-

köprü Uygulamalı Bilimler Yüksek 

Okulu Ersan Kocaman Konferans Sa-
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da ilk yerleşim bölgemiz olup, tari-

himizde özel bir konuma sahiptir. 

Bizleri bugün buluşturan Oda ve 

Borsa başkanıma teşekkür ediyo-

rum. TOBB başkanı olarak en çok 

böyle günlerde camiam ve sizlerle 

gurur duyuyorum. Oda başkanım 

Ercan İhtiyar ve Borsa başkanım Ege-

men Aslan beni bu ödül töreni için 

Uzunköprü’ye davet ettiğinde he-

yecanlandım. Devir ekmeğin aslanın 

ağızında olduğu değil midesine in-

diği bir dönemde. Bu zorluğa rağ-

men hem ayakta kalacaksın, hem 

üretmeye devam edeceksin, hem 

alış veriş yapacaksın hem vergini ve-

receksin hem de başarılı olacaksın. 

Bu her babayiğidin başarabileceği 

bir iş değildir. Bu yüzdendir ki ödülü 

ve övgüyü fazlasıyla hak eden bu ar-

kadaşlarımla bu gün burada birlikle 

kaliteli hizmet vermek adına, Ürün 

Tahlil Laboratuvarımızın çalışma 

alanlarını genişleterek, kalitesini ve 

kapasitesini arttırma adına Trakya 

Kalkınma Ajansı desteği ile proje-

lendirerek, Uzunköprü Ticaret Bor-

sası olarak Ülkedeki saygın labora-

tuvarlar arasındaki yerimizi aldık. Ku-

rumsallaşma yolunda attığınız 

adımlarla, açtığınız yolda hızla iler-

lemekteyiz. Stratejik Plan hedefleri-

mizde de yer alan, Akredite borsa 

olma hedefimizi 2014 yılı itibari ile 

başarıyla gerçekleştirdik. 5 yıldızlı 

hizmet veren Odalar ve Borsalar ara-

sında Ticaret ve Sanayi Odamız ile 

beraber yerimizi aldık. Geçtiğimiz 

hafta gerçekleştirilen Akreditasyon 

denetimlerimiz ile borsamız çok 

daha yüksek puanlar alarak üyeleri-

ne 5 yıldızlı hizmet verdiğini ispat 

etmiş ve B sınıfı olan Akreditasyon 

Standardımızı, yeni dönemde de B sı-

nıfı olarak tescil ettirmiştir. Uzun-

köprü’müzün gerçek anlamda ilk ku-

rumsal kuruluşları olma onurunu 

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Oda-

mızla beraber yaşıyoruz” dedi. 

Ardından Uzunköprü Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ercan İHTİYAR,’ın konuşması ile 

devam eden törende son olarak kür-

süye çıkan TOBB Başkanı Rifat 

HİSARCIKLIOĞLU, yaptığı konuş-

masında; TOBB başkanlığım boyun-

ca Edirne’ye 19, Uzunköprü’ye ise 4-

5 kez geldim. Edirne’de, Uzunköp-

rü’de bunu fazlasıyla hak ediyor. 

Uzunköprü bizlerin Rumeli yakasın-

olmak beni ziyadesi ile heyecanlan-

dırdı ve bende bütün programımı 

değiştirip Uzunköprü’de sizlerle be-

raber oldum. Her iki başkanımızla 

da TOBB’de yakın olarak çalışıyoruz. 

Egemen ASLAN başkanla TOBB Hay-

vancılık Kurulunda, Ercan İhtiyar ile 

TOBB Basın Yayın Komisyonunda be-

raber görev alıyoruz. Her iki başka-

nımızda Odalar Birliğinin çalışmala-

rına büyük emek vererek katkı sağlı-

yorlar. İki Başkanımızın da tek he-

defleri Uzunköprü’nün ekonomisini 

geliştirmek. Buna bizzat ben şahi-

dim. Ticaret Odamız İŞ- KUR hizmet 

noktası kurup mesleki yeterlilik sı-

navları yaparak hizmeti üyelerimizin 

ayağına getirmiş durumda. Ticaret 

Borsamız üyelerine alış veriş indiri-

mi sağlamak amacı ile çeşitli kam-

panyalar düzenliyor. Ticaret Borsası-

nın AB Standartlarında kurduğu 

ürün tahlil laboratuvarı bölgede bi-

rinci sıradadır. Trakya Kalkınma 

Ajansı bunu tescillemiştir. Bu yılbaşı 

itibari ile bir takım ekonomik sıkıntı-

lar vardı. Hem odam hem borsam 

kaynaklarını ortaya getirdiler, bizde 

odalar birliği olarak destek olduk. 

Diğer 363 odam borsam onlarda 

koydular TOBB nefes kredisiyle üye-

lerimize %9,9 faizle nefes kredisi ver-

dik. Yine iki başkanımızın talepleri 

doğrultusunda KOSGEG’ ten 50 bin 

TL değerinde faizsiz kredi imkânı 

sunduk. 3 yıl vadeli ilk yıl ödemesiz 

faizsiz kredi. Yine kredi garanti fo-

nundan kefalet kredisini işlettik. 
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Baba oğula kefil olmazken 

senin odan borsan sana 

kefil oldu. Ve tüm Türkiye’ 

de 615 bin üyemiz bu eko-

nomik destekten fayda-

landı. Bunu da sağlayan 

benim oda ve borsa baş-

kanlarım oldu. Onlar talep 

ettiler sizlerin sıkıntısını 

bize aktardılar bizde hü-

kümetimize gittik anlattık 

önümüz açıldı” dedi. 

Konuşmaların ardından 

Ödül Törenine geçilen 

programda Uzunköprü Ti-

caret ve Sanayi Odası ve 

Uzunköprü Ticaret Borsası 

Üyeleri plaketlerini aldılar.
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orsamızın ortağı olduğu BUMAT Gümrük ve Turizm 

İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin 2016 yılı 

olağan genel kurul toplantısı, Tekir-

dağ Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı ve TOBB Yöne-

tim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ın ev 

sahipliğinde, Tekirdağ TSO konfe-

rans salonunda 07.04.2017 tarihin-

de düzenlenen toplantıyla gerçek-

leştirildi. Borsamızı temsilen Yöne-

tim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ve 

Yönetim Kurulu Muhasip Üye Orhan 

Gür’ün katıldığı toplantıya Tekirdağ 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-

rulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kuru-

lu Üyesi Cengiz Günay, UMAT A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Kaya 

Üzen, UMAT A.Ş. Yönetim Kurulu 

Üyeleri ile UMAT A.Ş. şirket ortakları 

olan Trakya Oda/Borsa Başkanları 

ve Yöneticileri katıldılar. Açılış ko-

nuşmalarını yapan UMAT A.Ş. Yöne-

tim Kurulu Başkanı Sefer Kaya Üzen, 

toplantıya katılan tüm ortaklara te-

şekkür etti ve toplantının hayırlı ol-

masını diledi. Tekirdağ TSO Başkanı 

ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cen-

giz Günay, “28 Oda/borsa iştiraki ile 

kurulan UMAT Gümrük ve Turizm 

İşletmeleri Ticaret A.Ş. Türkiye’ye rol 

model olarak yap, işlet, devret mo-

deli ile hizmet vermeye devam etti-

ği, bu hizmette hem devletin hem 

özel sektörün kazandığını ve bu fa-

aliyeti gerçekleştirirken başta TOBB 

olmak üzere Trakya oda/borsaları-

nın birliktelikten aldığı güç ile kurul-

ması ile de Türkiye’ye örnek olduğu-

nu ifade etmek istiyorum.” dedi. Top-

lantı, başkanlık divanının oluşturul-

masının ardından, saygı duruşu ve 

İstiklal Marşı’nın okunması ile 

devam etti. 

Gündem maddelerinin sırasıyla 

görüşülerek karara bağlanmasının 

ardından dilek ve temenniler ile 

sona erdi.

UMAT GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. 
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

TEKİRDAĞ TSO’DA GERÇEKLEŞTİ

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği T(TOBB) 73. Genel Kurulu öncesinde, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

bünyesindeki komisyon ve kurullar, TOBB 

Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımla-

rıyla 22.05.2017 tarihinde toplandılar. Bor-

samız Yönetim Kurulu Başkanı Egemen 

Aslan üyesi olduğu Hayvancılık Kurulu 

Toplantısına katıldı. TOBB Yönetim Kurulu 

Sayman Üyesi Faik Yavuz’un başkanlığın-

da gerçekleşen TOBB Hayvancılık Kurulu 

toplantısında Ülkemizde Hayvancılık sek-

törünün sorunlarının tespiti ve sorunların 

çözüm yollarının belirlenerek, hazırlanan 

TOBB Hayvancılık Kurulu raporu ilgili Ba-

kanlığa iletilmek üzere TOBB Yönetim Ku-

ruluna sunulacaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN 
TOBB’DA HAYVANCILIK KURULU TOPLANTISINA KATILDI
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TRAKYA ABİGEM A.Ş. 2016 YILI OLAĞAN 
GENEL KURUL TOPLANTISI TEKİRDAĞ TSO’DA YAPILDI

tim Kurulu Başkanı Cengiz Günay’ın 

açılış konuşması gerçekleştirdi. Baş-

kan Günay konuşmasında, “ Trakya 

ABİGEM’in kuruluşunun üzerinden 

tam 6 yıl geçti. ABİGEM bu zaman 

zarfında başarısını ispatlamıştır. 

2008 yılından beri Türkiye’nin farklı 

bölgelerinde kurulan 16 ABİGEM içe-

risinde ayakta kalmayı başarabilen 

3-4 ABİGEM’den biri olmakla kalma-

mış en karlı işletme olmayı da başar-

mıştır. Trakya ABİGEM 6 yıl zarfında 

eğitim hizmeti olarak yaklaşık 

10.000 kişiye eğitim vermiş ayrıca 

rakya ABİGEM 2016 yılı ola-Tğan genel kurul toplantısı, Te-

kirdağ Ticaret ve Sanayi Odası kon-

ferans salonunda 07.04.2017 tari-

hinde düzenlenen toplantı ile ger-

çekleştirildi. Genel kurula, Borsamızı 

temsilen Yönetim Kurulu Başkanı-

mız Egemen Aslan ve Yönetim Ku-

rulu Muhasip Üyesi Orhan Gür, 

ABİGEM Yönetim Kurulu Üyeleri ve 

çalışanları ile ABİGEM’in ortakları 

olan 25 oda/borsa başkanı ve yöne-

ticileri iştirak ettiler. İlk olarak Tekir-

dağ TSO Başkanı ve ABİGEM Yöne-

bölgedeki üyelerimiz olan işletme-

lere ve yerel yönetimlere proje hiz-

metleri sunarak, ulusal ve uluslara-

rası finans kaynaklarından hibe ka-

zandırmıştır. Toplamda 58,6 milyon 

tl’ lik hibe ABİGEM’in yazdığı proje-

ler sayesinde üyelerimize ve bölge-

mize kazandırılmıştır. Sağlanan hi-

belerin detayları şu şekildedir: • 12 

adet Avrupa birliği projesi ( 3 milyon 

TL) • 36 adet kırsal kalkınma yatırım 

projesi (38 milyon TL) • 34 adet kal-

kınma ajansı projesi (10 milyon TL) • 

115 adet KOSGEB projesi (6 milyon 

TL) • 3 adet TÜBİTAK ar-ge projesi 

(1,6 milyon TL) 2016 yılında Trakya 

ABİGEM’in işletmeler ve kurumlar 

için 35 proje başvurusu hazırladığını 

ve bu başvurulardan 29’unun başa-

rılı olduğunu ifade etmek isterim. Ay-

rıca 2016 yılı içerisinde 48 Uygula-

malı Girişimcilik Eğitimi ve 28 İş Ge-

liştirme & Kişisel Gelişim eğitimi 

Trakya oda/borsalarının üyelerine 

sunulmuştur”dedi. Başkan Günay’ın 

konuşmalarının ardından ABİGEM 

Direktörü Fatih Yaldız’da 2016 faali-

yet raporunu katılımcılara sundu ve 

gündem maddelerinin görüşülme-

sinin ardından toplantı sona erdi.

zunköprü Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Mü-Udürü Elif Çoruhlu 03.01.2017 tarihinde borsamızı 

ziyaret ederek Meclis Başkanımız Ahmet Gür ve Yöne-

tim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ile görüştü. Ziya-

rette Uzunköprü Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdü-

rü Elif Çoruhlu Meclis Başkanımız Ahmet Gür ve Yöne-

tim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan’a kendi okullarına 

ve İlçemizdeki diğer eğitim kurumlarına Uzunköprü Ti-

caret Borsası olarak vermiş oldukları destekler için te-

şekkür etti ve Uzunköprü Özel Eğitim İş Uygulama Mer-

kezi ve Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı 

ile Trakya Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Teknik Destek Prog-

ramı kapsamında, yürüttükleri “Özel Eğitim Öğretmen-

lerinin Mesleki Becerisinin Geliştirilmesi” projesi ile Unu-

tulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları kapsamında olan Gele-

neksel Tokat Yazma Baskı ve Kalıp Oyma Sanatı ile özel 

eğitim öğretmenlerinin yapmış oldukları hediyeleri tak-

UZUNKÖPRÜ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA 
OKULUNDAN BORSAMIZA ZİYARET

dim ederek, Uzunköprü Ticaret Borsası’nın gerçekleştir-

miş olduğu Trakya Kalkınma Ajansı Projelerindeki tecrü-

belerinden yararlanma konusunda görüşüldü.
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TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM 
GÖREVLİLERİNDEN BORSAMIZA ZİYARET

Burak Gümüş, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Fahri Türk ve Uygulamalı Bilimler Yükse-

kokulu Sekreteri Güven Taştan 18.01.2017 tarihinde bor-

samızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Ege-

men Aslan ile görüştü. Yapılan görüşmede Borsa-

Üniversite işbirliği çerçevesinde yeni projeler gerçekleş-

tirebilme, Tarım ve hayvancılığa bilimsel anlamda nasıl 

destek sağlanabileceği, Üniversite-Sanayi işbirliğini 

daha dinamik bir yapıya kavuşturabilme ve Üniversite-

sanayi işbirliği çerçevesinde, akademik bilgiyle sanayi-

nin ortaklaşa yürüteceği projeler hakkında fikir alışveri-

şinde bulunuldu. Ziyarette UZTB Yönetim Kurulu Başka-

nı Egemen Aslan “Trakya Üniversitemiz ve Uzunköprü Ti-

caret Borsası Üyelerimizin işbirliği içinde olması hem 

ekonomik alanda hem de diğer alanlarda başta İlçemize 

sonra da bölgemize büyük kazanımlar katacağı muhak-

kaktır” dedi.

rakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler TYüksekokulu Müdür Vekili Yard. Doç. Dr. Volkan 

Dayan, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Si-

yaset ve Sosyal Bilimler ABD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

TOBB’un organize ettiği Türkiye Eko-

nomi Şurası, M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu’un ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıl-

dırım, Başbakan Yardımcıları Numan Kur-

tulmuş, Mehmet Şimşek ve Nurettin Canik-

li, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 

Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı 

Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı 

Lütfi Elvan ile Maliye Bakanı Naci Ağbal´ın 

katılımıyla 07.02.2017 tarihinde TOBB İkiz 

Kuleler ‘de gerçekleştirildi. Şuraya Uzun-

köprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-

kanı Egemen Aslan katıldı.

UZTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI EGEMEN ASLAN 
TOBB EKONOMİ ŞURASINA KATILDI
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UZUNKÖPRÜSPOR YÖNETİMİNDEN YÖNETİM 
KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN’A ZİYARET

zunköprüspor Yönetim UKurulu Üyeleri Cenk ÇO-

BANOĞLU, İsmail ŞENBAŞ, Mus-

tafa ŞENUZ ve Yılmaz ARI 

14.02.2017 tarihinde borsamızı 

ziyaret ederek Yönetim Kurulu 

Başkanımız Egemen ASLAN ile 

görüştüler. Ziyarette Uzunköp-

rü spor yöneticileri tarafından 

UZTB Yönetim Kurulu Başkanı 

Egemen Aslan’a Uzunköprüs-

por forması ve atkısı hediye edi-

lerek , Uzunköprüspor ’ un 

2016-2017 sezonu değerlen-

dirmesi yapıldı ayrıca Uzunköp-

rüspor’un tanıtımı için hazırla-

nan dergi hakkında bilgilendir-

melerde bulunulmuştur.

zunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kuru-Ulu Başkanı Egemen Aslan, 19.02.2017 ta-

rihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Sn. Veysel 

EROĞLU’ nun katılımları ile Edirne’de gerçek-

leştirilen temel atma töreni ve Orman Köylüle-

rine sertifika törenine katılım sağladı. Törende 

Edirne Oda/Borsa Başkanlarının aktardığı 

Bölge sorunlarını dinleyen Sn. Orman ve Su 

İşleri Bakanı Veysel Eroğlu´na Uzunköprü´müzü 

yakından ilgilendiren, Çakmak Barajı sulama Ka-

nalları inşası ile ilgili görüşmelerde bulundu. Sn. 

Bakanımız 1.e tap ihalenin 28 Şubatta yapılaca-

ğı müjdesini verdi, son etap 2. Etap ihalesi ile il-

gili çalışmalarında bizzat kendileri tarafından 

takip edileceğinin sözünü verdi.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI SN. VEYSEL EROĞLU’ NUN 
EDİRNE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMEL ATMA TÖRENİ VE 

ORMAN KÖYLÜLERİNE SERTİFİKA TÖRENİNE KATILDIK
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orsamız Meclis Başkanı BAhmet Gür, Yönetim Ku-

rulu Başkanı Egemen Aslan, Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Abdullah Saka, Yönetim Kurulu 

Sayman Üyesi Orhan Gür ve 

Meclis Üyesi İbrahim Yılmaz 

21.02.2017 tarihinde yeni İlçe 

Emniyet Müdürümüz Alpaslan 

Bilsel’i makamında ziyaret etti-

ler. Ziyarette yeni İlçe Emniyet 

Müdürümüze ilçemiz ve borsa-

mız hakkında kısaca bilgiler 

veren Meclis Üyelerimiz yeni Em-

niyet Müdürümüz Alpaslan Bil-

sel’e yeni görevinde başarılar di-

lediler.

BORSAMIZ MECLİS ÜYELERİNDEN YENİ İLÇE 
EMNİYET MÜDÜRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

dirne Valisi Sn. Günay ÖZDEMİR’in katılımları ile 23 EŞubat 2017 Perşembe Günü saat:10:00’da Uzunköprü 

Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanlığı’nın başlattığı ‘’İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ’’ hakkında 

bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Edirne 

Valisi Günay ÖZDEMİR, Uzunköprü Kaymakamı Kemal YIL-

DIZ, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İŞBİLEN, Uzunköprü 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ve 

UZTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İHTİYAR, İŞKUR İl Mü-

dürü Şengül ÇİLDAM, SGK İl Müdürü Süleyman LALE, UTSO 

Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri ve Uzunköprü İş Dünyası 

Temsilcileri katıldı. Toplantıda, Edirne İŞKUR Müdürü Şen-

gül ÇİLDAM ‘’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’’ hakkında 

bir sunum gerçekleştirdikten sonra İŞKUR’un diğer destek-

leri hakkında da katılımcılara bilgilendirmede bulundu. Şen-

gül ÇİLDAM’ ın konuşmasının ardından Edirne Valisi Sn. 

Günay ÖZDEMİR toplantıya katılan iş adamlarının soru ve 

önerilerini dinlemiş, tek tek notlar alarak katılımcıların soru 

ve önerilerini bürokratlarıyla birlikte cevaplamıştır.

UTSO’DA İSTİHDAM 
SEFERBERLİĞİ TOPLANTISI

8. Vergi Haftası Kutlamaları kapsamında Uzun-2köprü Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kala ve 

Müdür Yardımcısı Nesrin Avcı 06.03.2017 tarihinde 

borsamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız 

Egemen Aslan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz 

Orhan Gür ile görüştüler. Ziyarette Vergi Dairesi Mü-

dürü Mustafa Kala 28. vergi haftası etkinlikleri kapsa-

mında düzenlenen faaliyetler hakkında bilgiler verdi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan, Uzun-

köprü Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kala’ya vergi ko-

nusunda kamuoyunun dikkatini çekmek, vergi bilin-

cini geliştirmek ve mükelleflere vergi ödeme alışkan-

lığı kazandırmak amacıyla her yıl kutlanan Vergi Haf-

tası ziyaretleri dolayısı ile teşekkür etti.

UZUNKÖPRÜ VERGİ DAİRESİ 
BORSAMIZI 28. VERGİ HAFTASI 

DOLAYISIYLA ZİYARET ETTİ
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-7 Mart Muhasebeciler Haf-1tası dolayısıyla, Serbest Mu-

hasebeci ve Mali Müşavirler Birliği 

Başkanı Fikret Bozkurt, Mutlu Din-

çer ve Günay Gökan 06.03.2017 ta-

rihinde Borsamızı ziyaret ederek, 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ege-

men ASLAN ve Yönetim Kurulu Say-

man Üyemiz Orhan GÜR ile görüş-

tüler. Yönetim Kurulu Başkanımız 

Egemen Aslan misafirlerimize ziya-

retleri dolayısı ile teşekkür ederek, 

Uzunköprü Serbest Muhasebeci ve 

Mali Müşavirler Odası Başkanı Fik-

ret BOZKURT nezdinde tüm Muha-

sebecilerin Haftasını kutladı.

UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE 
MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ ALPASLAN BİLSEL’DEN 
BORSAMIZA İADE-İ ZİYARET

Orhan Gür İle Yönetim Kurulu Üye-

leri Gökhan Alfman ve İbrahim Yıl-

maz karşıladılar. Ziyarette yeni İlçe 

Emniyet Müdürümüze Yönetim Ku-

rulumuz tarafından Elektronik Satış 

Salonumuz ve AB Standartlarında 

Ürün Tahlil Laboratuvarımız gezdiri-

lerek çalışma sistemimiz hakkında 

Uzunköprü İlçe Emniyet Mü-

dürümüz Alpaslan Bilsel 

09.03.2017 tarihinde borsamıza 

iade-i ziyarette bulundu. İlçe Emni-

yet Müdürümüz Alpaslan Bilsel’i zi-

yarette Uzunköprü Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Egemen 

Aslan, Yönetim Kurulu Sayman Üye 

İlçe Emniyet Müdürümüz Alpaslan 

Bilsel’e bilgilendirme yapılmıştır. Yö-

netim Kurulu Başkanımız Egemen 

Aslan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

İlçe Emniyet Müdürümüz Alpaslan 

Bilsel’e ziyaretinden duydukları 

memnuniyeti dile getirerek, teşek-

kürlerini sundular.
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umhuriyet Halk Partisi Edirne CMilletvekili Sn. Doç. Dr. Okan 

Gaytancıoğlu, CHP Uzunköprü İlçe Baş-

kanı İnanç Şülüş, İl Genel Meclis Üyesi 

Arda Yüce, İlçe Başkan Yardımcıları 

Asım Kara , Arif Coşkun , Belediye Mec-

lis Üyesi Muharrem Özgen 09.03.2017 

tarihinde borsamızı ziyaret ederek Yö-

netim Kurulu Başkanımız Egemen 

Aslan, Yönetim Kurulu Sayman Üye 

Orhan Gür İle Yönetim Kurulu Üyeleri 

Gökhan Alfman ve İbrahim Yılmaz ile 

görüşler. Yönetim Kurulu Başkanımız 

Egemen Aslan ve Yönetim Kurulu Üye-

lerimiz daha sonra Cumhuriyet Halk 

Partisi Edirne Milletvekili Sn. Doç. Dr. 

Okan Gaytancıoğlu, CHP İlçe Başkanı 

İnanç Şülüş, İl Genel Meclis Üyeleri ve 

Belediye Meclis Üyelerine Trakya Kal-

kınma Ajansının destekleri ile bölge-

mizdeki müstahsil ve üyelerimizin hiz-

metine sunduğumuz AB Standartların-

da Ürün Tahlil Laboratuvarının işleyişi 

hakkında bilgiler verdiler.

EDİRNE MİLLETVEKİLİ DOÇ. DR. 
OKAN GAYTANCIOĞLUN’DAN BORSAMIZA ZİYARET

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN 
İLÇEMİZİ ZİYARETİ

4.03.2017 tarihinde gerçek-1leştirdiği Edirne programı kap-

samında İlçemizi ziyaret ederek Sivil 

Toplum Örgütleri ve İşadamları ile 

bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-

lu’nun programına Yönetim Kurulu 

Başkanımız Egemen Aslan ve Yöne-

tim Kurulu Sayman Üyemiz Orhan 

Gür katılmışlardır.
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AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN BORSAMIZA ZİYARET

Orhan Gür ve Yönetim Kurulu Üye-

miz İbrahim Yılmaz ile görüştüler. Zi-

yarette İlçemizdeki tüm STK’lar ve Si-

yasi Partilerin Uzunköprü’müz için 

birlik ve beraberlik içerisinde ortak 

hareket etmelerinin getirmiş oldu-

ğu sinerji ile Uzunköprü’nün gelece-

k Parti İlçe Başkanı Çağatay AYılmaz, Ak Parti Belediye 

Meclis Üyeleri ve İlçe Yönetim Kuru-

lu Üyeleri 16.03.2017 tarihinde bor-

samızı ziyaret ederek Yönetim Kuru-

lu Başkanımız Egemen Aslan, Yöne-

tim Kurulu Başkan Sayman Üyemiz 

ği hakkında yapılacak çalışmalar, ge-

lecek vizyonuna yönelik projeler ve 

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşti-

rilecek olan Anayasa değişikliği re-

ferandumu ile ilgili fikir alışverişinde 

bulunuldu.

ümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret GAŞ’nin (GTİ) 2016 Yılı Olağan Genel 

Kurulu TOBB Birlik Merkezi Sosyal Tesisle-

ri’nde 30 Mart 2017 Perşembe günü ger-

çekleştirildi. Uzunköprü Ticaret Borsası’nın 

da Hissedarı olduğu Gümrük ve Turizm 

İşletmeleri Ticaret AŞ’nin (GTİ) 2016 Yılı Ola-

ğan Genel Kurulunda Borsamızı Yönetim Ku-

rulu Başkanımız Egemen Aslan temsil et-

mişlerdir. Genel Kurulda GTİ Yönetim Kuru-

lu Başkanı Arif Parmaksız şirketin çalışmaları 

hakkında hissedarları bilgilendirirken, alt 

yapı yatırımlarına devam ettiklerini ve yeni 

projelerle daha çok çalışacaklarını anlattı.

GÜMRÜK TURİZM İŞLETMELERİ AŞ. 
GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

önetim Kurulu Başkanımız Egemen ASLAN 12 YNisan 2017 tarihinde Bulgaristan’a giderek Kar-

nobat Tarımsal Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. 

Dragomir VALCHEV ve ekibi ile görüştü. Ziyarette Yö-

netim Kurulu Başkanımız Egemen ASLAN ve Karno-

bat Tarımsal Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Dra-

gomir VALCHEV Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi 

İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi projeleri ko-

nusunda fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette tarı-

mın geliştirilmesi konusunda ya da tarımsal toprakla-

rın ıslahına yönelik çalışmalar için proje ortaklığı için 

işbirliği yapılması konusunda mutabık kalındı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN’DAN 
KARNOBAT TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNE ZİYARET
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AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ 
RAFET SEZEN BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

k Parti Edirne Milletvekili ARafet Sezen, Ak Parti İlçe Baş-

kanı Çağatay Yılmaz, Ak Parti Beledi-

ye Meclis Üyeleri ve İlçe Yönetim Ku-

rulu Üyeleri 06.04.2017 tarihinde 

borsamızı ziyaret ettiler. UZTB Mec-

lis Başkanı Ahmet Gür, Yönetim Ku-

rulu Başkan Yardımcısı Abdullah 

Saka, Yönetim Kurulu Başkan Say-

man Üyesi Orhan Gür, Yönetim Ku-

rulu Üyeleri İbrahim Yılmaz ve Gök-

han Alfman ile Meclis Üyeleri Erhan 

Özdimetokalı ve Mehmet Kırmızı’nın 

hazır bulundukları ziyarette Uzun-

köprü’müzün geleceği hakkında ya-

pılacak çalışmalar ve 16 Nisan 2017 

tarihinde gerçekleştirilecek olan Ana-

yasa değişikliği referandumu ile ilgili 

fikir alışverişinde bulunuldu.

kbank Uzunköprü Şube Mü-Adürü Mahmut Topaloğlu 

03.05.2017 tarihinde borsamızı zi-

yaret ederek Yönetim Kurulu Başka-

nımız Egemen Aslan ile görüştü. Zi-

yarette Akbank Uzunköprü Şube 

Müdürü Mahmut Topaloğlu Yöne-

tim Kurulu Başkanımız Egemen 

Aslan’a Akbank’ın hizmetleri hakkın-

da bilgiler vermiştir.

AKBANK ŞUBE MÜDÜRÜNDEN 
BORSAMIZA ZİYARET
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UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULUNDAN 
BORSAMIZA ZİYARET

la ilgili işbirliği yapılabilecek görü-

şülerek fikir alışverişinde bulunul-

muştur. Uzunköprü Meslek Yükse-

kokulu tarafından Mayıs ayı içerisin-

de gerçekleştirilmesi planlanan Me-

zuniyet Törenine ilişkin olarak yapı-

lan planlamaları aktardılar ve dü-

zenlenecek olan mezuniyet töreni-

ne davet ettiler. Daha sonra Yönetim 

Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ta-

rafından Elektronik Satış Salonumuz 

.C. Trakya Üniversitesi Uzun-Tköprü Meslek Yüksekokulu 

Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Kılıç, 

Müdür Yardımcıları Dindar Şino, Bir-

can Durmaz, Yüksekokul Sekreteri 

Yücel Albayrak ve Okul Akademik 

kadrosunda yer alan hocalardan olu-

şan heyet 20.04.2017 tarihinde bor-

samızı ziyaret ederek Yönetim Kuru-

lu Başkanımız Egemen Aslan ile gö-

rüştüler. Ziyarette yüksekokulumuz-

ve AB Standartlarında Ürün Tahlil La-

boratuvarımız gezdirilerek Çalışma 

sistemleri hakkında Uzunköprü Mes-

lek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. 

Dr. İsmail Kılıç ve Akademisyenlere 

bilgilendirme yapılmıştır. Yönetim 

Kurulu Başkanımız Egemen Aslan 

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Mü-

dürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Kılıç’a ziya-

retlerinden duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek, teşekkürlerini sundu.

orsamız Üyesi Hayırsever İşadamları Hacı İrfan BÖztürk Ve İbrahim Öztürk tarafından ilçemize 

kazandırılan “Süleybe-Şefik Öztürk Huzurevi” Müdü-

rü Tamer Tahmazoğlu 25.05.2017 tarihinde borsamı-

zı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Ege-

men Aslan ile görüştü. Ziyarette UZTB Yönetim Ku-

rulu Başkanı Egemen Aslan ve “Süleybe-Şefik Öztürk 

Huzurevi” Müdürü Tamer Tahmazoğlu yaklaşan Ra-

mazan ayı içerisinde Uzunköprü Ticaret Borsası ve Sü-

leybe-Şefik Öztürk Huzurevi olarak gerçekleştirilebi-

lecek faaliyetler üzerinde istişarede bulundular.

SÜLEYBE-ŞEFİK ÖZTÜRK HUZUREVİ MÜDÜRÜNDEN 
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN’A ZİYARET
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zunköprü Ticaret Borsası Yö-Unetim Kurulu Başkanı Ege-

men Aslan ve Yönetim Kurulu Üye-

leri 25-26.04.2017 tarihlerinde ilçe-

deki siyasi parti İlçe Başkanlıklarını 

ziyaret ederek, referandum sürecin-

deki sağduyulu çalışmaları için te-

şekkürlerini iletti ve ülkemizin ileri 

gitmesi için ilçemizde 3 Siyasi Parti 

İlçe Başkanları, Kamu Kurumları ve 

STK’lar ile birlikte sergilenen birlik 

ve beraberliğin devam etmesinin 

önemine dikkat çekti. Borsamız Yö-

netim Kurulu Başkanı Egemen 

Aslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ta-

rafından gerçekleştirilen ziyaretler-

de önce Ak Parti İlçe teşkilatı ziyaret 

edilerek İlçe Başkanı Çağatay Yıl-

maz ve Yönetim Kurulu Üyelerine 

huzurlu ve demokratik bir seçim or-

tamı için teşekkür edildi ve İlçemizin 

ihtiyaçları ve dinamikleri ile ilgili gö-

rüşüldü. Daha sonra MHP Uzun-

köprü ilçe Teşkilatında İlçe Başkanı 

Ayhan Yeni ve Yönetim Kurulu Üye-

leri ziyaret edilerek, 23.04.2017 tari-

hinde gerçekleştirilen Genel Kurul 

neticesinde göreve gelen yeni MHP 

ilçe Yönetimine hayırlı olsun denildi 

ve referandum sürecindeki çalışma-

lar ve huzurlu ve demokratik bir 

seçim ortamı için teşekkür edildi. Yö-

netim Kurulumuzun Siyasi Partilerin 

İ lçe Teşki lat lar ına ziyaretler i 

26.04.2017 tarihinde CHP Uzun-

köprü İlçe Teşkilatı ile devam etti. 

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 

Egemen Aslan ve Yönetim Kurulu 

üyeleri tarafından gerçekleştirilen zi-

yarette CHP İlçe teşkilatı ziyaret edi-

lerek İlçe Başkanı İnanç Sülüş ve Yö-

netim Kurulu Üyelerine huzurlu ve 

demokratik bir referandum süreci 

yaşattıkları için teşekkür edildi ve 

İlçemizin ihtiyaçları ve yapılacaklar 

ile ilgili görüşüldü. Yönetim Kurulu 

Başkanımız Egemen Aslan’ ın 

doğum günü olması dolayısı ile 

CHP İlçe Başkanlığında İlçe Başkanı 

İnanç Sülüş tarafından sürpriz 

doğum günü kutlaması gerçekleşti-

rildi.

YÖNETİM KURULUMUZDAN SİYASİ PARTİ 
İLÇE TEŞKİLATLARINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
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OBB 73. Genel Kurulu, 23-24 TMayıs tarihlerinde Ankara´da 

toplandı. 23 Mayıs Salı günü, 81 vi-

layetten TOBB delegelerinin Başkan 

Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yöne-

tim Kurulu Üyeleriyle birlikte Anıt-

kabir ziyaretiyle başlayan Genel 

Kurul, öğleden sonra TOBB delegesi 

olarak 10 ve 20 yılını dolduranlara, 

son seçimlerden bu yana ahirete in-

tikal eden Oda ve Borsa Başkanları-

nın ailelerine ve Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’nde Başkanlık yap-

mış olan Ali Coşkun’a Hizmet Şeref 

Belgesi ve Plaket takdim edildi. Tö-

rene Başbakan Binali Yıldırım, CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin 

Haluk Ayhan, Gümrük ve Ticaret Ba-

kanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Ba-

kanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sos-

TOBB 73. GENEL KURULU YAPILDI

yal Güvenlik Bakanı Mehmet Müez-

zinoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Eski Baş-

kanı Cemil Çiçek, Milletvekilleri ve 

TOBB delegeleri katıldı.24 Mayıs Çar-

şamba günü ise TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipli-

ğinde TOBB ETÜ Spor Salonu’nda 

gerçekleştirilen Genel Kurul’a Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Bakanlar, TOBB delegeleri, camianın 

temsilcileri ve çok sayıda basın men-

subu katıldı. 24 Mayıs Çarşamba 

günü TOBB ETÜ Spor Salonu’nda dü-

zenlenen Genel Kurul’a Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan-

lar, TOBB delegeleri, Oda/Borsa Baş-

kanları ve Meclis Üyeleri, çok sayıda 

basın mensubu katıldı. Borsamızı 

temsilen TOBB 73. Genel Kuruluna 

Yönetim Kurulu Başkanı Egemen 

Aslan, Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Abdullah Saka, Yönetim Üye-

leri Orhan Gür, Gökhan Alfman, 

İbrahim Yılmaz, Meclis Üyeleri Birol 
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sini tüm dünyaya göstereceğiz” 

dedi. Avrupa’da yaşanan olaylara de-

ğinen Hisarcıklıoğlu, “Olağandışı 

pek çok olayın yaşandığı bir dö-

nemdeyiz. İngiltere’nin AB’den çıkış 

kararı Brexit, Avrupa’da artan terör 

Kocaman, Hüseyin Aksoy, Serhat 

Eren ve Kadir Molla ile Genel Sekre-

ter Mehmet Karamolla katıldılar. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

Genel Kurul’un açılışında yaptığı ko-

nuşmada, Genel Kurul başkanı Ab-

dullah Özdemir’e baş sağlığı diledi. 

“Kıymetli valideleri, Meral Hanıme-

fendi’nin mekânı cennet olsun” 

dedi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu sporda yaşanan gelişmele-

ri değerlendirerek Avrupa’da bas-

ketbol şampiyonu olan Fenerbah-

çe’yi kutladı. Hisarcıklıoğlu, “Türki-

ye’nin yarını, bugününden çok daha 

güzel yapma zamanı. Geleceğe 

odaklanama zamanı” dedi. Hisarcık-

lıoğlu, yeni hükümet sistemi ile hızlı 

kararlar alınacağını ve bunun özel 

sektöre olumlu yansımalarının ola-

cağını ifade etti. “Ekonomik geliş-

melerin son 15 yılda arttı. Hep bir-

likte çalışarak yeni büyüme hikaye-

olayları, yine Avrupa’daki aşırı uç si-

yasetin yükselişi, Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki başkanlık seçimi, 

dünya gündemine damgasını 

vurdu” dedi. 15 Temmuz darbe giri-

şimine de değinen Hisarcıklıoğlu, 

“Biz, darbe girişimine karşı ilk hare-

kete geçen, ilk inisiyatif alan meslek 

örgütüyüz. 81 ildeki Odalarımız ve 

Borsalarımız, ilk günden itibaren, de-

mokrasi nöbetlerini aktif bir şekilde 

destekledi. Sizin himayenizde başla-

tılan, “15 Temmuz Şehitleri Dayanış-

ma Kampanyası’na”, en fazla katkıyı 

da, yine Odalarımız ve Borsalarımız 

sağladı” dedi. Yatırımcıların güveni-

ni yeniden kazanmak için yaptıkları 

çalışmalardan bahseden Hisarcıklı-

oğlu, “Sayın Cumhurbaşkanım, siz 

bizim önümüzü açtığınız zaman, 

bizim nasıl koştuğumuzu görüyor-

sunuz. Bu istihdam teşviklerini 2018 
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yılında da devam ettirelim. Birlikte 

yeni istihdam rekorları kıralım. İş 

dünyamızın yaşadığı bir diğer sıkın-

tı, finansmana erişimdi. Geçen sene 

sonunda, yani piyasanın en sıkışık ol-

duğu dönemde, yine biz harekete 

geçtik. KOBİ’lere ucuz finansman 

sağlamak üzere, “TOBB Nefes Kredi-

si’ni başlattık. Piyasadaki en düşük 

faiz oranıyla, yıllık yüzde 9.90’la, 

banka kredisi verilmesini sağladık. 

Merkez Bankası bile bu kadar düşük 

oranla, bankalara fon sağlamıyor, al-

dığı faiz bunun üzerinde. Sayın Cum-

hurbaşkanımızın tarif ettiği gibi “fi-

nansmanda inovasyon” yaptık. Ve 

tam 27 bin KOBİ nefes aldı” şeklinde 

konuştu. Hisarcıklıoğlu konuşması-

nı sonlandırırken şu ifadeleri kullan-

dı: “Hep birlikte, büyük Türkiye için, 

yeni ufuklar için koşmaya devam 

edeceğiz. Her zaman dediğim gibi, 

demokratik, laik, sosyal hukuk dev-

leti yapımız, geleceğimizin güven-

cesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 

ve aziz şehitlerimizin emaneti olan 

bu ülke, hepimizin omuzlarında yük-

selecek ve yeniden lider ülke haline 

gelecek. Ben sizlere ve bu büyük ca-

mianın azmine inanıyorum” dedi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “İŞ 

DÜNYASININ DAİMA YANINDA YER 

ALDIK” Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan ise, “Ülkemizde bizim 

kadar iş dünyasıyla, esnaf ve sanat-

kârlarımızla, toplumumuzun her ke-

simiyle yakın ilişki içinde olan bir 

başka siyasi hareketin olduğunu san-

mıyorum. Her sabah ekmek teknesi-

ni Besmele ile açıp, akşama kadar na-

fakasını çıkarmak için ter döken 

esnaf ve sanatkârımızın daima ya-

nında yer aldık” diye konuştu. Türki-

ye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

73. Genel Kurulu´nda 2016 yılına 

ilişkin bütçe harcamaları ve kesin he-

sabı ile yönetim kurulu ibra edildi. 

Genel Kurul toplantısı, 2018 bütçe 

tekliflerinin kabul edilmesinin ar-

dından sona erdi.

önetim Kurulu Başkanımız YEgemen Aslan 31.05.2017 ta-

rihinde Uzunköprü Eğitim Uygula-

ma Merkezini ziyaret ederek Okul 

Müdiresi Elif Çoruhlu ile görüştü. 

Ziyarette Okul Müdiresi Elif Çoruh-

lu Yönetim Kurulu Başkanımız Ege-

men Aslan’a Okulun atölye çalış-

maları, sınıfları, Eğitim Öğretim Or-

tamları, öğrenciler ve genel işleyiş 

hakkında bilgiler verdi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ 
EGEMEN ASLAN UZUNKÖPRÜ ÖZEL EĞİTİM 

UYGULAMA MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Finansbank Uzunköprü Şube Müdürlüğü 

görevine yeni atanarak görevine başla-

yan Sercan Mert ile Müdür Yardımcısı ve Kobi 

Portföy Yönetmeni Ferhat Oral 15 Haziran 

2017 Perşembe günü borsamızı ziyaret ederek, 

Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan’a Fi-

nansbank’ın kurumsal çalışmaları ve faaliyetleri 

hakkında bilgiler aktarmışlardır. Ziyaret esna-

sında UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen 

Aslan tarafından Finansbank Şube Müdürü Ser-

can Mert ile Müdür Yardımcısı ve Kobi Portföy 

Yönetmeni Ferhat Oral’a Uzunköprü Ticaret 

Borsasının hizmetleri ve yapılan faaliyetler hak-

kında bilgiler vermiş ve Trakya Kalkınma Ajansı 

destekleri ile yaptığımız AB Standartlarında 

Ürün Tahlil Laboratuvarımızı tanıtmıştır.

FİNANSBANK UZUNKÖPRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ 
SERCAN MERT BORSAMIZI ZİYARET ETTİ
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lçemize bağlı Elmalı ve Gazi-

İmehmet köylerinde 08.06.2017 

tarihinde yağan dolu yağışı netice-

sinde ekili alanlarda meydana gelen 

zararı görmek ve zarar gören köylü-

lerimize geçmiş olsun demek adına 

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 

Egemen Aslan ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Orhan Gür Elmalı ve Gazimeh-

met köylerini ziyaret ederek zarar 

gören arazilerde inceleme yaptılar 

ve köy sakinleri ile görüştüler. Kısa 

süre yağmasına rağmen özellikle El-

malı ve Gazimehmet köyleri arasın-

da Ayçiçek ve buğday ekili alanlarda 

zararların büyük olduğu Ayçiçekler-

de kafa kopması ve buğdaylarda da 

%80 varan başak kaybına neden 

olan dolu ile ilgili görüşülen Gazi-

mehmet Köyü Muhtarı Şenol Mer-

can ve Köy sakinleri yaşanan dolu 

olayının bir doğal afet olduğunu, 

köy muhtarlığı olarak gerekli hasar 

tespit çalışmalarını yaptıklarını ve 

BORSAMIZDAN DOLU FELAKETİNE MARUZ KALAN 
ELMALI VE GAZİMEHMET KÖYLERİNE 

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

14.07.2017 tarihi itibari ile TARSİM 

eksperleri tarafından sigortalı olan 

tarlalarda hasar tespit çalışmalarının 

yapıldığını ve TARSİM’in mağduri-

yetlerini gidermesini beklediklerini 

ancak hasar tespit oranlarının ger-

çekte olandan çok daha düşük yazıl-

dığını çiftçiler olarak çokta umutlu 

olmadıklarını ve TARSİM’e olan gü-

venin çok az olduğunu belirttiler. 

Daha sonra ziyaret edilen Elmalı Kö-

yünde görüşülen arazileri doludan 

zarar gören Borsamız Üyesi Cavit 

Koşar ve Hikmet Görür ile zarar 

gören arazilerde incelemelerde bu-

lunuldu. Aniden bastıran yağmur ve 

dolunun etkili olduğu Elmalı köyü-

nün genelinde ekili alanlarda büyük 

zararlar meydana gelmiş, Ayçiçeği 

tarlalarında ürünlerin sapları kırılıp, 

kafaları koparken, buğday tarlala-

rında ise %80 – 90 lara varan başak-

tane düşürmelerine neden olmuş. 

TARSİM sigortası olmayan dolu 

mağduru çiftçilerimizin ayçiçeği tar-

lalarını bozarak bir umutla tekrar ek-

tikleri gözlemlenirken TARSİM si-

gortası olan Elmalı köyü dolu mağ-

duru çiftçilerimizin de pek umutları 

olmadan hala TARSİM eksperlerini 

beklediklerini belirttiler. Bölgemiz-

de geniş bir alanda etkili olan dolu 

yağışı ile yaşanan bu felaket sonrası 

TARSİM’in mağduriyetlerin gideril-

mesi noktasında göstereceği per-

formans bölgemiz müstahsillerinin 

TARSİM’le ilgili değerlendirmeleri 

ve tarım ürünlerini sigortalatıp si-

gortalatmamaları hakkında çok 

önemli bir sınav olarak görülmekte 

olup TARSİM ile ilgili olumsuz gö-

rüşlerin giderilmesi açısından bu ya-

şanan son felaket bölgemizde 

TARSİM’in kendini kanıtlaması ve ge-

nele yayılabilmesi içinbu fırsatı 

olumlu yönde kullanabilmesini ve 

mağduriyetleri eksiksiz gidermesini 

temenni ederiz.
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orsamız Yönetim Kurulu Baş-Bkanı Egemen Aslan ve Borsa-

mız Ziraat Mühendisi Ümit Kuyucu 

20.06.2017 tarihinde Trakya Tarım-

sal Araştırma Enstitüsünü ziyaret 

ederek Enstitü Müdürü Adnan 

Tülek’ten Trakya Tarımsal Araştırma 

Enstitüsünün Lavanta ve Lavanta 

Yağı üretimi ile ilgili bilgiler aldı. 

Bölge için alternatif olabilecek ta-

rımsal ürün grupları arasında yer 

alan tıbbi ve aromatik bitkiler olan 

Lavanta başta olmak üzere melisa, 

nane, kekik, adaçayı, ekinezya ve 

şeker otu gibi bitkilerle de ilgili ça-

lışmalar yürüten Trakya Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Bulgaristan Ka-

zanlık´taki Gül ve Tıbbi Bitkiler Araş-

tırma Enstitüsü arasında iş birliği an-

laşması içerisinde çalışmalarını ve 

araştırmalarını sürdürüyor. Uzun-

köprü Ticaret Borsası Yönetim Ku-

rulu Egemen Aslan “Trakya Tarımsal 

Araştırma Enstitüsünün birikim ve 

kaynaklarının bölgemiz için değer-

lendirilmesini sağlamak amacıyla, 

enstitü müdürümüz Adnan Tülek ve 

değerli hocalarımız ile sürekli diya-

log içerisinde, bölgemize faydalı 

olmak ve üreticilerimizin ürün çeşit-

liliğini arttırmak adına çalışmaları-

mıza devam ediyoruz”. dedi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ 
EGEMEN ASLAN’DAN TRAKYA TARIMSAL 

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNE ZİYARET

MTKC Danışmanlık Enerji Gıda San. Ve 

Dış Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü 

Mustafa Tekçe ve Kemal Koç 11 Temmuz 

2017 tarihinde borsamızı ziyaret ederek, Yö-

netim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan’a 

MTKC Danışmanlık Enerji Gıda San. Ve Dış Ti-

caret Ltd. Şirketi olarak gerçekleştirdikleri ku-

rumsal çalışmaları, Danışmanlık hizmetleri, 

Proje yönetimi, Lisanslı depoculuk, Yenilene-

bilir enerji, Dış ticaret, Yönetim danışmanlığı 

konuları hakkında bilgiler aktarmıştır.

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

MUSTAFA TEKÇE BORSAMIZI ZİYARET ETTİ
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HP Edirne Milletvekili Erdin CBircan ve Uzunköprü CHP 

İlçe Başkanı İnanç Sülüş 04.07.2017 

tarihinde Borsamızı ziyaret ederek 

Salon satışımızı izlemişler ve Ürün 

alım ve satımı yapan üyelerimiz ve 

üreticiler ile görüşmüşlerdir. Uzun-

köprü Ticaret Borsası Yönetim Kuru-

lu Başkanı Egemen Aslan tarafından 

karşılanan CHP Edirne Milletvekili 

Erdin Bircan ve İlçe Başkanı İnanç 

Sülüş, Borsa işlemleri hakkında bilgi 

alarak, Elektronik Satış Salonu’nda 

üreticiler ile sohbet ederek bir süre 

alım-satım işlemlerini izlemişlerdir.

CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ 
ERDİN BİRCAN’DAN BORSAMIZA ZİYARET

arım Kredi Birlik A.Ş. Kırklareli Şube Müdürü TMutlu Çoban, Müdür Yardımcısı Nihat Yıl-

maz ve Kadir Gezer 08.08.2017 tarihinde borsamı-

zı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Ege-

men Aslan ile görüştüler. Ziyarette önümüzdeki 

günlerde bölgemizde hasadı başlayacak olan ay-

çiçeği sezonu ile ilgili görüş alışverişinde bulunul-

du ve Tarım Kredi tarafından ilçemizde yapılması 

planlanan 70.000 tonluk Lisanslı Depo yatırımı ile il-

gili durum değerlendirmesinde bulunuldu.

TARIM KREDİ BİRLİK A.Ş.’DEN BORSAMIZA ZİYARET
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN 
TOBB’DA MARMARA BÖLGE TOPLANTISINA KATILDI

ürkiye Odalar ve Borsalar Bir-Tliği Marmara Bölge Toplantısı 

09 Temmuz 2017 Pazar Günü Anka-

ra’da TOBB Birlik Merkezinde ger-

çekleştirildi. Toplantıya Borsamızı 

temsilen Yönetim Kurulu Başkanı-

mız Egemen Aslan iştirak etmiştir. 

Toplantıda TOBB Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, istişarelerde bulunmak 

için bir araya geldiklerini vurgular-

ken, oda ve borsaların, üyelerine 

yaptıkları hizmetler konusunda bil-

gilendirmelerde bulunmalarını ve iş 

dünyasının bu imkanlardan yarar-

lanmasını istedi. Toplantıda makro-

ekonomideki durum, son 6 ayda hü-

kumetten talep edilenler, hayata 

geçen düzenlemeler ile meclis üye-

lerinden gelen cevaplarla anket so-

nuçlarının değerlendirmesi gibi ko-

nularda geniş sunumlar yapıldı. 

Dünya ekonomilerin büyüme yo-

lunda olduğuna işaret eden Hisar-

cıklıoğlu özellikle krizden bu yana 

ilk defa Avrupa’nın da önemli büyü-

me sağladığını anlattı. Bu büyüme 

eğilimlerinin ticareti artırma ve yeni 

yatırımlar için önemli fırsatlar doğu-

rabileceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, 

Türkiye ekonomisindeki yüzde 5’lik 

büyümenin de sevindirici ve ümit ve-

rici olduğunu kaydetti. TOBB Başka-

nı Hisarcıklıoğlu, büyümenin önü-

müzdeki diğer çeyrek dilimlerde de 

devam edeceğine inandıklarını söy-

ledi. Hisarcıklıoğlu oda ve borsaların 

taleplerinin hükümet tarafın-

dan dikkate alınarak hayata 

geçirildiğinden bahsederken, 

alınan bu ekonomik tedbirle-

rin olumlu etkilerinin görül-

meye başladığının altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’a istihdam konusun-

da bir söz verdiklerini hatırla-

tan Hisarcıklıoğlu, 1 yılda 1,5 

milyon kişiye istihdam sağla-

mayı hedef koyarken, 6 ayda 

1 milyon 200 bin istihdam ra-

kamına ulaştıklarının altını 

çizdi.
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI GENEL SEKRETERİ 
MEHMET KARAMOLLA TOBB GENEL SEKRETERLER 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

farkıdır. Başka kurumlardan bizi ay-

rıştıran, bizi öne çıkartan en büyük 

özelliğidir” dedi. “Büyük gücün so-

rumluluğu da büyük olur” diyen Hi-

sarcıklıoğlu, “Bize emanet edilen bu 

gücün, sorumluluğun hakkını ver-

mek durumundayız. Bu da bizim 

hem hukuki, hem de ahlaki görevi-

miz ve sorumluluğumuzdur. Bizim 

Kayseri’de güzel bir söz var. İşin 

ününe değil ununa bak derler. Aslın-

da işin ununu yapan sizlersiniz. Siz-

ler başarılı işler yaparsanız biz de ba-

şarılı oluruz. Hepimizin gücü ve iti-

barı artar. Bu yüzden bize düşen 

görev de, sizleri en iyi şekilde göre-

vinize hazırlamak, sizleri en iyi bilgi-

lerle donatmaktır” şeklinde konuş-

tu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

TOBB camiasının Türkiye’nin en de-

zunköprü Ticaret Borsası UGenel Sekreteri Mehmet KA-

RAMOLLA, 27.07.2017 tarihinde 

TOBB Birlik Merkezinde gerçekleşti-

rilen TOBB Genel Sekreterler Bilgi-

lendirme toplantısına katıldı. TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

TOBB Genel Sekreterler Bilgilendir-

me toplantısına katılarak, oda / 

borsa genel sekreterlerine hitap etti. 

Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki 

Oda ve Borsa camiası olarak tek bir 

aile olduklarını belirterek, Türki-

ye’nin her kesiminden, her sektö-

ründen şirketleri, girişimcileri temsil 

eden, tek meslek örgütü olduklarını 

söyledi. TOBB’un gücünün birliğin-

den ve birbirlerine sımsıkı kenetlen-

miş olmalarından geldiğini vurgula-

yarak, “Birliğimiz, gücümüz ve et-

kinliğimiz, bizim, yani bu camianın 

mokratik kurumu olduğunu, son se-

çimlerde oda ve borsa başkanları dü-

zeyinde neredeyse yarı yarıya, dele-

ge bazında ise üçte ikiye yakın deği-

şim yaşadıklarını söyledi. Ekim-

Kasım aylarında iller ve ilçelerdeki 

oda/borsalarda seçimler olacağını 

anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu seçim-

lerin makam kapma yarışı değil, ca-

miaya ve Türkiye’ye hizmet yolunda 

bir bayrak yarışı olduğunu vurgula-

dı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki 

oda/borsa sisteminin dünyaya 

örnek olduğunu, hem kurumsal ya-

pısıyla hem de üyelere verdikleri hiz-

metlerle örnek model alınır hale gel-

diğini söyledi. Toplantının açılışında 

konuşan TOBB Genel Sekreteri Mus-

tafa Saraçöz ise eğitime katılan 

genel sekreterlere eğitimin içeri ile il-

gili bilgiler verdi.

UZTB YÖNETİMİNDEN AK PARTİ’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
zunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı UEgemen Aslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Abdullah Saka ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Orhan 

Gür 15 Ekim 2017 Pazar günü yapılan AK Parti 6. Olağan 

ilçe kongresinde tekrardan göreve seçilen Uzunköprü İlçe 

Başkanı Çağatay Yılmaz ve İlçe yönetimine 26.10.2017 ta-

rihinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette İlçe-

mizdeki STK’lar ve Siyasi Partilerin Uzunköprü’müz için bir-

lik ve beraberlik içerisinde ortak hareket etmelerinin ge-

tirmiş olduğu sinerjinin devam etmesinin önemi, Tarım ve 

Hayvancılık konuları üzerinde yapılacak çalışmalar ile 

Uzunköprü’nün geleceği ve gelecek vizyonuna yönelik 

projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ 
EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ 

DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

müthiş heyecan duyuyorum. Sanki 

yıllardır hayvancılık, gıda ve tarımla il-

gilenen bir kardeşiniz gibi heyecan-

lanıyorum. Her şeyiniz olabilir, 

dünya sizin olabilir, Tekirdağ´ın 

hepsi sizindir ama yiyecek ekmeği-

niz, sütünüz, gıdanız yoksa bir lokma 

ıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-Gkanı Ahmet Eşref Fakıba-

ba’nın katılımları ile gerçekleştirilen 

Trakya İlleri Tarım sektörü Bölge de-

ğerlendirme toplantısı 02.08.2017 ta-

rihinde, Tekirdağ Ramada Hotelde, 

Sektör temsilcileri ve üreticilerin ka-

tılımları ile gerçekleştirildi. Borsamı-

zı Temsilen Trakya İlleri Tarım sektö-

rü değerlendirme toplantısına Yö-

netim Kurulu Başkanımız Egemen 

Aslan iştirak etti. Toplantıda konu-

şan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-

nı Ahmet Eşref Fakıbaba, her zaman 

çiftçinin, vatandaşın, halkın hizme-

tinde olacaklarını söyledi. Gıda, hay-

vancılık ve tarımda yaşanan prob-

lemleri bildiklerini dile getiren Fakı-

baba, 10 günden beri bu alanlardaki 

sorunlarla ilgilendiğini, tüm sorunla-

rı dinlediğini anlattı. Fakıbaba, "Ben 

ekmek için bütün Tekirdağ´ı verirsi-

niz." diye konuştu. Gıda, tarım ve hay-

vancılığın insanlık ve dünyanın gele-

ceği için çok önemli olduğuna işaret 

eden Fakıbaba, bu kapsamda doğru 

kararları, iyi bir planlama ile halkla 

birlikte vereceklerini bildirdi.

DOÇ. DR. SEFER GÜMÜŞ VE T.Ü. UMYO ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ BİROL ERDEM BORSAMIZI ZİYARET ETTİ

oç. Dr. Sefer Gümüş ve T.Ü. UMYO Öğretim DGörevlisi Birol Erdem 20.10.2017 tarihinde 

borsamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu 

Başkanımız Egemen Aslan ile görüştüler. Ziyarette 

Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan Doç. 

Dr. Sefer Gümüş ve T.Ü. Uzunköprü Meslek 

Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Birol Erdem ile 

Bölgesel ve Sınır ötesi projeler ve Uzunköprü´nün 

tarımı ve ticaretin arttırılması, ticari ve ekonomik 

konularda nelerin yapılması gerektiği konularında 

bilgi alışverişinde bulundular.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN 
EDİRNE’DE AÇILIŞ VE TOPLANTILARA KATILDI

A.Ş açılışını gerçekleştirip, Edirne Ti-

caret ve Sanayi Odası ile Edirne Tica-

ret Borsası’nın birlikte organize etti-

ği istişare toplantısına katılan Türki-

ye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk 

girişimcisinin dünyanın her tarafına 

mal sattığına işaret ederek, kimseyi 

ötekileştirmeden ortak akılda bulu-

şulması gerektiğini ifade etti. Hisar-

cıklıoğlu, herkes farklı düşünecek 

ama sonunda ortak akılda buluşa-

cağız. İşte o zaman bileğimizi kimse 

bükemez” dedi. Hisarcıklıoğlu ko-

OBB Başkanı M. Rifat Hisar-Tcıklıoğlu’nun katılımları ile 

Edirne Ticaret Borsası´nın Elektronik 

Satış Salonu ve Lisanslı Depolarının 

açılışları 11.09.2017 tarihinde ger-

çekleştirildi. Açılış programına Yö-

netim Kurulu Başkanımız Egemen 

Aslan ile Trakya Oda ve Borsa Baş-

kanları da iştirak ettiler. Salonda zili 

çalarak ürün satışı da gerçekleştiren 

Hisarcıklıoğlu, ETB Başkanı Özay Öz-

türk´ten elektronik satış sistemi hak-

kında bilgi aldı. Daha Sonra Edirne 

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 

nuşmasında, Edirne´nin tarihiyle kül-

türüyle Türk milletinin tüm ortak 

renklerini içinde barındıran bir şehir 

olduğunu söyledi. Bölgenin çok be-

reketli topraklara sahip olduğunu 

anlatan Hisarcıklıoğlu, çiftçilerin bu 

konuda çok şanslı olduğunu dile ge-

tirdi. Edirne´nin, Avrupa´da Floran-

sa´dan sonra en fazla tarihi eseri ba-

rındıran ikinci şehir olduğunu ifade 

eden Hisarcıklıoğlu, tarihi eserleriy-

le, bereketli topraklarıyla, Edirne´nin 

Balkanlar´ın ticaret merkezi olması 

gerektiğini aktardı.

YKB EGEMEN ASLAN 2. UZUNKÖPRÜ KÜLTÜR, 
SANAT VE TARIM FESTİVALİ TOPLANTISINA KATILDI

. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festi-2vali ile ilgili oda, dernekler ve sivil top-

lum kuruluşu temsilcileri ile Festival Komitesi 

bir araya geldi. Borsamızı temsilen Yönetim Ku-

rulu Başkanımız Egemen Aslan’ın katıldığı, 

12.09.2017 tarihinde Uzunköprü Belediyesi 

Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda fes-

tival ile ilgili tüm detaylar konuşuldu. Festival 

açılışı ve kortej başta olmak üzere festival 

programı hakkında bilgilendirme ile karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunuldu.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN 
TOBB’DA İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

İkiz Kuleler Konferans Salonunda 

gerçekleştirildi. 

Toplantıya Uzunköprü Ticaret Bor-

sasını Temsilen Yönetim Kurulu Baş-

kanı Egemen Aslan katıldı. Güncel 

da/Borsa İstişare Toplantısı, OTOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Ba-

kanı Bülent Tüfenkci’nin katılımları 

ile 29 Eylül 2017 Cuma günü TOBB 

ekonomik gelişmelerin ele alındığı 

toplantıda oda-borsa başkanları ta-

rafından dile getirilen soru ve so-

runlar yetkililer tarafından cevap-

landırıldı.

da/Borsa İstişare Toplantısı, OTOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-

lent Tüfenkci’nin katılımları ile 29 Eylül 

2017 Cuma günü TOBB İkiz Kuleler Kon-

ferans Salonunda gerçekleştirildi. Top-

lantıya Uzunköprü Ticaret Borsasını 

Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ege-

men Aslan katıldı. Güncel ekonomik ge-

lişmelerin ele alındığı toplantıda oda-

borsa başkanları tarafından dile getiri-

len soru ve sorunlar yetkililer tarafından 

cevaplandırıldı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN 
TOBB’DA İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
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BORSAMIZ MECLİS ÜYELERİNDEN YENİ İLÇE 
EMNİYET MÜDÜRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

ürkiye Ürün İhtisas Borsası-Tnın kuruluşunun gerçekleşti-

rilmesine ilişkin olarak görüş alışve-

rişinde bulunmak ve izlenecek yol 

har i tas ın ı  be l i r l emek  üzere 

24.10.2017 tarihinde TOBB İkiz Ku-

lelerde istişare toplantısı düzenlen-

di. Türkiye Ürün İhtisas Borsası or-

tağı olan Uzunköprü Ticaret Borsa-

sını temsilen Yönetim Kurulu Baş-

kanımız Egemen Aslan’ın katıldığı 

toplantıya; TOBB Yönetim Kurulu 

Sayman Üyesi Faik Yavuz ile TOBB 

Yönetim Kurulu Üyeleri Şahin Bilgiç 

ve Yahya Toplu, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

İsmail Yücel, TOBB Genel Sekreteri 

Mustafa Saraçöz, Ürün İhtisas Bor-

sasına ortak olan 33 ticaret borsa-

sından başkan ve temsilciler, Ser-

maye Piyasası Kurulu, Toprak Mah-

sulleri Ofisi, Merkezi Kayıt Kuruluşu 

AŞ, Borsa İstanbul AŞ, Takasbank 

AŞ, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve 

Halk Bankası yetkilileri katıldılar.

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI 
İSTİŞARE TOPLANTISI TOBB’DA YAPILDI

dürleri kararnamesiyle Uzunköprü İlçe Emniyet Müdür-

lüğüne atanan Mustafa Tekin’e hayırlı olsun dileklerini 

iletti. Ziyarette “Şehri güzel kılan unsurlardan birinin de 

o şehrin güvenliği ve huzuru olduğuna söyleyen UZTB 

Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, "Huzur ve güvenlik varsa 

ticarette vardır, ekonomi de vardır, sosyal hayatta canlı-

dır ve insanlar huzur içerisindedir. Bunu temin eden de 

şehir merkezlerinde çok değerli emniyet güçlerimiz. Em-

niyet müdürümüzün görev süresi içerisinde Uzunköp-

rü´de çok güzel hizmetlere imza atacağına eminiz. 

Uzunköprü Ticaret Borsası olarak da her zaman emniyet 

teşkilatımız ile işbirliği ve uyum içerisindeydik. Hepsi 

Uzunköprü’müzün refahı ve huzuru içindi. Bundan 

sonra da bu böyle devam edecek. Ben bu vesileyle 

müdür beye tekrar hayırlı olsun diyorum. Kendisine ba-

şarılarla dolu bir süreç diliyorum" diye konuştu. Uzun-

köprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ziyarette 

“Edirne Emniyet Müdürlüğü Başmüdür Yardımcısı olarak 

görevine devam etmekte olan eski İlçe Emniyet Müdü-

rümüz Alpaslan Bilsen Müdürümüzün de destekleri ile 

Uzunköprü İlçemizin sorunlarını ve sıkıntılarını biliyoruz. 

Bunların bilincinde olarak görevimize başladık. İnşallah 

hep birlikte sorunları çözüme kavuşturacağız" dedi.

orsamız Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, BYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Saka, 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Orhan Gür ve Meclis Üye-

leri Erhan Özdimetokalı ile İbrahim Yılmaz 03 Ekim 2017 

tarihinde yeni İlçe Emniyet Müdürümüz Mustafa Tekin’i 

makamında ziyaret ettiler. Edirne Emniyet Müdürlüğü 

Başmüdür Yardımcısı olarak görevine devam etmekte 

olan eski Emniyet Müdürümüz Alpaslan Bilsen’in de 

hazır bulunduğu ziyarette Uzunköprü Ticaret Borsası Yö-

netim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Son Emniyet Mü-
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zunköprü İlçe Müftülüğü Uyetkilileri 15.11.2017 ta-

rihinde borsamızı ziyaret ederek 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ege-

men Aslan ile görüştüler. Ziya-

rette Müftülük yetkililerince 

2018 yılı Umre Organizasyonları 

hakkında Yönetim Kurulu Baş-

kanımız Egemen Aslan’a bilgi-

lendirmeler yapılmıştır.

UZUNKÖPRÜ MÜFTÜLÜĞÜNDEN BORSAMIZA ZİYARET

UZTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI EGEMEN ASLAN 
KAPIKULE GÜMRÜK KAPISI YOLCU SALONU AÇILIŞI VE HAMZABEYLİ 

GÜMRÜK KAPISI TEMEL ATMA TÖRENLERİNE KATILDI.

kısa bir sürede tamamlanmasını ve 

rahat etmelerinin sağlanması açısın-

dan buradaki yolcuların önemli mi-

safirler olduğunu dile getiren Bakan 

TÜFENKÇİ Kapıkule gümrük kapı-

sında otobüs yolcuları için daha iyi 

ve konforlu şartlarda pasaport ve 

muayene işlemlerinin yapılabilmesi 

adına inşa edilen 700 metrekare bü-

yüklüğündeki 2 adet yolcu salonu-

nun açılışının önemli bir adım oldu-

ğunu belirtti. Ardından Hamzabeyli 

Gümrük Kapısı´nın temel atma töre-

ni gerçekleştirildi. Açılış kurdelasını 

TOBB Başkanı HİSARCIKLIOĞLU ile 

birlikte kesen Bakan TÜFENKÇİ bu-

rada yaptığı konuşmada; çalışmala-

rın bitmesinin ardından giriş çıkış 

yapan yolcu ve araç sayısının 2´ye 

3´e katlanacağını ifade ederek, ayrı-

ca Hamzabeyli Gümrük Kapısı´nda 

Türkiye´de ilk defa ´tek durak´ siste-

ümrük ve Ticaret Bakanlığı ile GTürkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği işbirliğinde Hamzabeyli Gümrük 

kapısı Temel atma töreni ile Kapıkule 

Gümrük kapısı Yolcu Salonu açılış tö-

reni 24.11.2017 tarihinde gerçekleş-

tirildi. Uzunköprü Ticaret Borsasının 

iştirakçisi olduğu Gümrük ve Turizm 

İşletmeleri A.Ş.tarafından Yap-İşlet-

Devret modeli ile gerçekleştirilen açı-

lış törenlerine TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Bülent Tüfenkci, çevre il ve il-

çelerin oda ve borsa başkanları, çok 

sayıda iş dünyası insanı, bürokrat ve 

yetkili katıldı. Törene Uzunköprü Ti-

caret Borsası Yönetim Kurulu Başka-

nı Egemen Aslan ve Yönetim Kurulu 

Üyesi İbrahim Yılmaz katılım göster-

di. Türkiye’nin en önemli kapıların-

dan biri olan Kapıkule’den gelen ve 

giden yolcuların işlemlerinin çok 

minin uygulanacağını söyledi. He-

deflerinin tüm gümrük işlemleri açı-

sından maliyetleri düşürmek, kırta-

siyeciliği bertaraf etmek ve işlem sü-

resini azaltarak eşyanın bir an önce 

nihai varış noktasına ulaşmasını sağ-

lamak olduğunu vurguladı. Ayrıca 

Türkiye’nin emin adımlarla ilerledi-

ğini belirterek ihracatın yükünü 

çeken sınır kapılarının kapasitesinin 

artırılması için modernize edildiğini 

belirtti. HİSARCIKLIOĞLU ve TÜ-

FENKÇİ daha sonra Kapıkule´de in-

celemelerde bulunarak işleyişe iliş-

kin yetkililerden bilgi aldılar. Bakan 

TÜFENKÇİ, TOBB´nin Türkiye’nin ti-

caretini ve üretimini arttırmak için 

elini taşın altına koyduğunu belirtti. 

Devamında, "TOBB paradan da öten 

ülkemizin onurunu ve itibarını her 

şeyin üzerinde tutuyor, onun için 

kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
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UZTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI EGEMEN ASLAN 
TÜRKİYE –BULGARİSTAN TARIM İŞ FORUMUNA KATILDI.

ristan kardeşliğinin gereğini yerine 

getirmiş, Türkiye´nin yanında kararlı 

bir duruşuyla ilk destek veren ülke-

lerden biri olmuştu. Kadim dostlu-

ğumuz ve iyi niyet karşılığının bir gös-

tergesi olan bu dayanışma, takdire 

değerdir." dedi. Fakıbaba, bakan ola-

rak ziyaretine gelen kişilerden biri-

nin, Bulgar mevkidaşı Porojanov ol-

duğunu anlatan Fakıbaba, şunları 

kaydetti: "İki hükümet bir araya gelip 

Bulgaristan´la Türkiye´nin nasıl iyi 

komşuluk örneğini göstereceklerini 

ve ele ele verdiğinde ekonomik ola-

rak ülkelerini nasıl kalkındıracağının 

en önemli örneğini Bulgaristan ve 

Türkiye´nin göstereceğine, ben şah-

sen yürekten inanırım." "Bölgenin gü-

venli limanı olan Türkiye, çevresinde-

ki tüm sorunlarına rağmen istikrarlı 

bir şekilde yolunda devam etmekte-

dir ve edecektir." diyen Fakıbaba, 

2003 yılından bu yana ekonomisi or-

talama yılda ortalama yüzde 5,9 bü-

yüyen Türkiye´nin kalkınma hedefle-

rinin daha da büyük olduğunu söy-

ledi. Bakan Fakıbaba, "Türkiye tarım-

sal potansiyelini dost ülkeleri ile pay-

ürkiye - Bulgaristan Tarım İş Fo-Trumu, Gıda Tarım ve Hayvancı-

lık Bakanı Sayın Ahmet Eşref FAKIBA-

BA´nın teşrifleriyle 27 Kasım 2017 ta-

rihinde Bulgaristan’nın başkenti 

Sofya’da gerçekleştirildi. Uzunköprü 

Ticaret Borsasını temsilen Yönetim 

Kurulu Başkanımız Egemen Aslan’ın 

katıldığı toplantıda, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Ahmed Eşref Fa-

kıbaba’nın başkanlığındaki Türk he-

yetinde 120’den fazla iş adamı yer 

aldı. Toplantıda Konuşan Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fa-

kıbaba, "Hem hayvancılık hem de 

tarım alanında Bulgaristan ile Türki-

ye arasındaki ilişkileri en üst seviyeye 

çıkarmaya kararlıyız." dedi. Bakan Fa-

kıbaba, Bulgaristan-Türkiye Tarım İş 

Forumu´nda yaptığı konuşmada, 

"Bulgaristan ile Türkiye ortak geçmi-

şe, ortak kültüre ve ortak değerlere 

sahip karşılıklı sevgi, saygı ve işbirliği 

temeline dayalı komşuluk ilişkilerini 

benimsemiş dost ülke konumunda-

dır." diye konuştu. Komşuluk deyin-

ce, çocukluğunu geçirdiği mahalle-

deki komşularının ve Bulgaristan´ın 

aklına geldiğini anlatan Fakıbaba, 

Bulgaristan´dan tırlar geçtiğinde 

hep "komşunun turları" diye bahse-

derdik." ifadesini kullandı. Bakan Fa-

kıbaba, şöyle devam etti: "Birbirine 

yakın iklimler, coğrafyalar, toplumlar, 

insanların benzer karakterleri ve 

yaşam biçimleri yüzünden Türki-

ye´den Bulgaristan´a gelenler kendi-

lerini Edirne´de, Kırklareli´ndeymiş 

gibi hissederler." Fakıbaba, "15 Tem-

muz hain darbe girişiminde Bulga-

laşmaya hazır. Ülkemizin gıda üreti-

mi sadece 80 milyon vatandaşı değil 

de ülkeye sığınan 3 milyon göçmen 

ve 40 milyon turistin beslenme ihti-

yacını karşılayabiliyor." dedi. Poroja-

nov: "Türkiye bölgemizde bizim ana 

ticaret ortağımızdır" Bulgaristan 

Tarım ve Gıda Bakanı Rumen Poroja-

nov da "Türkiye bölgemizde bizim 

ana ticaret ortağımızdır, dünyanın 

diğer ülkeleri ile yaptığımız ticaret 

hacmi bakımından en üst sıralarda 

yer alıyor." diye konuştu. İki ülke ara-

sında 2012 yılından bu yana canlı 

hayvan ticaretinin yapılmadığını 

ancak bunun önündeki engellerin 

kaldırılması konusunda mevkidaşı Fa-

kıbaba ile ortak irade gösterdiklerini 

söyledi. Türkiye´nin Avrupa Birliği 

(AB) üyesi olmamasından kaynakla-

nan sertifika ve diğer formalitelerin 

yüzde 90 oranında çözüldüğüne be-

lirten Porojanov, iki bakanlık arasın-

da son dönemde yapılan 10 toplan-

tının ardından önce küçükbaş, ardın-

dan büyükbaş canlı hayvan ihracatı 

konusunda olumlu sonuçlar bekle-

diğini bildirdi.
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YKB EGEMEN ASLAN 
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI.

emeğimizi zayi etmedi, bereketini 

de verdi. Böylece istihdamda tarihi 

bir başarı ortaya çıktı." diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak istihdam 

konusunda "Bu iş olur" sloganıyla 

ulusal bir kampanya başlattıklarını 

hatırlatarak, bu seferberliğin mil-

yonlarca insana iş ve aş sağladığını 

bildirdi. Firmaların istihdam sefer-

berliği sürecinde iç ve dış kaynaklı 

bütün olumsuzluklara direndikleri-

ne dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 

şöyle devam etti: "Oda ve borsa ca-

miası olarak Türkiye´nin geleceğine 

yatırım yapmaya devam ediyoruz, 

edeceğiz. Sadece istihdamda değil, 

finansmanda ve girdi maliyetlerinin 

azaltılmasında da pek çok reformu 

hayata geçiren Sayın Cumhurbaşka-

nımıza, Sayın Başbakanımıza ve hü-

kümetimize de teşekkür ediyorum. 

zunköprü Ticaret Borsası Yö-Unetim Kurulu Başkanı Ege-

men Aslan TOBB’nin davetlisi olarak 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın himayelerinde Başbakan Bi-

nal i  Yı ldır ım’ın katı l ımları  i le 

14.12.2017 tarihinde Cumhurbaş-

kanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 

istihdam Şurası Milli istihdam sefer-

berliği Ödül törenine katıldı. TOBB 

Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu törende 

yaptığı konuşmada, Oda ve Borsa ca-

miası olarak Türkiye´nin geleceğine 

yatırım yapmaya devam ettiklerini 

belirterek, "İş dünyası olarak ülkemi-

ze ve kendimize artık daha fazla gü-

veniyoruz, cesaretle adım atıyoruz." 

dedi. Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaş-

kanlığı Külliyesi´nde Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan´ın himayesin-

de ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanlığı ile TOBB tarafından düzenle-

nen "İstihdam Şurası ve Milli İstih-

dam Seferberliği Ödül Töreni"ne ka-

tıldı. Konuşmasına, kalp krizi nede-

niyle vefat eden İstanbul Ticaret 

Odası Başkanı İbrahim Çağlar´a 

Allah´tan rahmet dileyerek başlaşan 

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Er-

doğan´ın hedefi yüksek koyduktan 

sonra kendilerine düşenin de çalış-

mak olduğunu vurguladı. TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, "Çok şükür hep 

birlikte, bir yıl boyunca büyük bir 

gayret gösterdik. Bu salonda iş dün-

yasının tüm paydaşları var. Allah 

İş dünyası olarak ülkemize ve kendi-

mize artık daha fazla güveniyoruz, 

cesaretle adım atıyoruz." Hisarcıklı-

oğlu, küresel finansal kriz sonrası 

2010-2017 döneminde Türkiye eko-

nomisinin kesintisiz 7 yıl büyüdüğü-

ne ve söz konusu dönemde ortala-

ma büyüme oranının yüzde 7 oldu-

ğuna işaret ederek, 6 milyon 600 bin 

kişiye de yeni istihdam sağladıklarını 

söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın 

Kudüs konusunda da liderliğini gös-

tererek tüm İslam âlemini İstan-

bul´da topladığını anımsatan Hisar-

cıklıoğlu, "El ele verdiğimizde ülke-

miz her sorunu aşacak, hak ettiği 

yere gelecektir yani dünyanın en 

büyük 10 ekonomisi arasına gire-

cektir." değerlendirmesinde bulun-

du. - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
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lar ve Borsalar Birliği, herhalde 

1,5´un üzerinde değildir, değil mi? 

1,5 milyon üyesi olan Odalar ve Bor-

salar Birliği, yılbaşında kendisinden 

bütün üyelerimizin artı bir istihdam 

sağlamasını istemiştik, şimdi büyü-

me oranımız ikiye katladığına göre, 

eğer biz artı iki istihdam sağlayacak 

olursak bu, ülkemizin büyüme ora-

nını Allah´ın izniyle daha da genişle-

tecek, daha da yayacak ve bu ülkeyi 

kıskananları da çıldırtacaktır." İş 

adamlarına "Buna var mıyız?" diye 

soran Erdoğan, konuşmasına şöyle 

devam etti: "Yani her müessesemiz 

ikişer kişi istihdam edecek olursa, 

artı olarak söylüyorum, demek ki 

Allah’ın izniyle 11,1´i biz yükseltme-

ye devam ederiz. Bu neyi getiriyor bi-

liyor musunuz, bu halkımın işveren-

lere olan muhabbetini, sevgisini de 

artıracaktır ve bu devlet-millet kay-

naşmasını da daha da artıracaktır. Bu 

ülkede işvereniyle, işçisiyle ayrı bir 

muhabbeti de artıracaktır ve benim 

bugün sizlerden bu sözü almış 

olmam ekranları başında bizleri izle-

yen vatandaşlarımı da inanıyorum ki 

coşturdu. Hele hele taşeronluk ko-

nusunun ortadan kalktığı bir dö-

nemde böyle bir adımı atıyor olma-

mız bambaşka bir heyecan, coşku ge-

tirecektir." - Başbakan Binali Yıldırım 

Başbakan Binali Yıldırım ise konuş-

masında "Yılın üçüncü çeyreğinin bü-

yüme rakamı yüzde 11,1. Dünyada 

bir rekor. Çin´i de Hindistan´ı da geri-

de bırakarak, Türkiye listenin başına 

yerleşti. Türkiye´ye yakışan da budur. 

yip Erdoğan ise, Beştepe Millet Kül-

tür ve Kongre Merkezi´nde düzenle-

nen İstihdam Şurası´nda yaptığı ko-

nuşmada şubat ayında başlattıkları 

istihdam seferberliğine katılan iş 

dünyasına şükranlarını sundu. Erdo-

ğan, seferberlik kapsamında 2017 yı-

lından şu ana kadar 1,5 milyon kişiye 

ilave istihdam sağlanmasının Türki-

ye için bir rekor olduğuna işaret ede-

rek, "Türkiye´nin geleceği ile ilgili 

kriz tellallığı yapanlara vereceğimiz 

en güzel cevap işte bu tür gelişme-

lerdir. Ülkemizin üçüncü çeyrekte 

yüzde 11,1 oranında büyümesine 

dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 

milyon kişilik ilave istihdamı takdir 

etmelerini elbette beklemiyoruz. Sa-

dece gölge etmesinler, ayağımıza 

bağ olmasınlar, vaktimizi boşa har-

camasınlar yeter, başka ihsan iste-

meyiz. Biz milletimizle, iş dünyamız-

la, esnafımızla, sanatkarımızla, çalı-

şanlarımızla el ele verir Allah´ın iz-

niyle önümüzdeki tüm engelleri aşa-

rak hedeflerimize ulaşırız." diye ko-

nuştu. - "Hedefe ulaşmanın yolu 

üretmekten geçiyor" Cumhurbaşka-

nı Erdoğan, Türkiye´nin "Muasır me-

deniyet seviyesinin üzerine çıkmak." 

olarak ifade ettikleri ve 2023 projele-

riyle somutlaştırdıkları bir hedefi bu-

lunduğuna vurgu yaparak, şunları 

söyledi: "Bu hedefe ulaşmanın yolu 

üretmekten, özellikle de yenilen-

mekten, her alanda kendimizi geliş-

tirmekten geçiyor. Ülkemizin bu yılın 

ilk üççeyreğinde elde ettiği ortalama 

yüzde 7,4´lük büyüme oranı ham-

dolsun hedeflerimiz doğrultusunda 

ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah yıl 

sonunda da bu düzeyde bir oranı tut-

turacağımıza inanıyorum." Teşvikle-

rin istihdamın artmasındaki ve sü-

rekli hale gelmesindeki öneminin far-

kında olduklarını, bu nedenle de 

mevcut 11 istihdam teşvikini sürdü-

receklerini belirten Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Burada özellikle benim tüm giri-

şimcilerimizden, iş adamlarımızdan 

özellikle şahsım ve milletim adına 

yeni bir ricam olacak. Çünkü bu is-

tihdam seferberliğini herhalde sü-

rekli devletten bekleyecek olursak, 

bu ciddi bir yanılgı olur. Ama yakla-

şık 1,5 milyon üyesi olan Türkiye Oda-

Aynı şekilde ihracatta da rekora gidi-

yoruz. Yıllık bazda aralık ayında 

155,5 milyar dolarlık ihracatı yakala-

dık. Yıl sonu itibarıyla da bütün dö-

nemlerin rekoruna ulaşmayı hedefli-

yoruz" ifadesini kullandı. Yıldırım, bu 

yılın başında Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ve hükümetin çağrı-

sı üzerine, iş aleminin de etkin katılı-

mıyla düzenlenen Ekonomi Şura-

sı´nda istihdam seferberliği başlat-

tıklarını, bu çerçevede Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) üye-

lerini en az 1 ilave istihdam sağlama-

ya davet ettiğini anımsattı. - "Önemli 

teşvik kararları aldık" Bugün de buna 

benzer bir çağrının Cumhurbaşkanı 

Erdoğan´ın çağrısıyla gerçekleşece-

ğini belirten Yıldırım, şöyle devam 

etti: "Bu sefer artık 1 olmaz, daha 

fazla olacak. Onun kararını burada 

Cumhurbaşkanımız verecek. Türkiye 

genç ve dinamik nüfusa sahip. Genç 

nüfusumuza yeni iş ve aş imkanları 

hazırlamamız lazım. Son 1 yıl içinde 

bu istihdam seferberliği başlatıldığı 

andan itibaren 1,5 milyon vatandaşı-

mıza yeni iş, aş bulduk, imkan sağla-

dık. Hükümet olarak bu seferberlik-

te sizin yükünüzü hafifletmek için 

önemli teşvik kararları aldık. Teşvik 

ve tedbirleri hayata geçirdik. Sonuç-

ta muhteşem bir toplumsal dayanış-

ma ortaya çıktı. Asgari ücret deste-

ğinden vergi istisnasına, borçların er-

telenmesinden iş kurma ve ilave is-

tihdam desteklerine kadar reform ni-

teliğinde birçok kararı hemen o top-

lantı sonrası hayata geçirdik." Yıldı-
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ülkemiz ve milletimiz adına şükran-

larımızı sunuyorum. TOBB´un şeref 

listesine giren iş adamlarını tebrik 

ediyorum. Cumhurbaşkanımız 

´hadi´ dediğinde sağına soluna bak-

madan tam bir güvenle bu dayanış-

mayı sergilediğiniz için Allah hepi-

nizden razı olsun." ifadesini kullandı 

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme 

İşbirliği Protokolü Konuşmaların ar-

dından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Sarıeroğlu ile Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hi-

sarcıklıoğlu tarafından "Mesleki Eği-

tim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Pro-

tokolü" imzalandı. Programda, Milli 

İstihdam Seferberliği kapsamında 

rım, TOBB´un "Bu iş olur" sloganıyla 

sahaya indiğini, bütün oda ve borsa 

başkanlarının elini taşın altına koy-

duğunu, esnafla, çalışanla bir araya 

geldiklerini, aynı şekilde 81 ilde Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve 

ekibinin bu çalışmaları titiz bir şekil-

de sürdürdüğünü bildirdi. 1 yıl geç-

meden 1,5 milyon yeni istihdam 

oluşturulduğunu belirten Yıldırım, 

"1,5 milyon istihdam demek 1,5 mil-

yon ailenin mutluluğu demektir. İşte 

bu güzel ve anlamlı törende, istih-

damda artış sağlayan illerimizi, fir-

malarımızı ödüllendiriyoruz. Bura-

dan genç, kadın ve engelli istihda-

mında duyarlılık gösteren firmalara 

en fazla istihdam sağlayan şirket ve il-

lere ödülleri verildi. Firma başına is-

tihdamını en fazla artıran iller Arda-

han, Bayburt, Bingöl, Tunceli ve Muş 

olurken, Türkiye genelinde istihda-

mını en fazla artıran iller İstanbul, An-

talya, Ankara, İzmir ve Muğla olarak 

sıralandı. İGA Havalimanı İşletmesi 

AŞ, KMO Anadolu Otoyol İşletmeleri 

AŞ ve BİM Birleşik Mağazaları AŞ ise 

Türkiye genelinde istihdamını en 

fazla artıran şirketler olarak ödüllen-

dirildi. Şirket temsilcilerine ödülleri-

ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan ve Başbakan Binali Yıldırım 

takdim etti.

orsamız Yönetim Kurulu Baş-Bkanı Egemen Aslan, Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Orhan Gür ve 

Borsamız Üyesi Şerafettin Çakır, 03 

Aralık 2017 tarihinde gerçekleştiri-

len Olağan Genel Kurul ile Cumhuri-

yet Halk Partisi (CHP) Uzunköprü 

İlçe Başkanlığı görevine seçilen 

Özlem Becan ve Yönetim Kurulu Üye-

lerine 12 Aralık 2017 Salı günü hayır-

lı olsun ziyaretinde bulundular.

CHP İLÇE YÖNETİMİNE HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİK

T.Ü. UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNDEN BORSAMIZA ZİYARET

revlisi Yard. Doç. Dr. Volkan Dayan ile 

birlikte 15.12.2017 tarihinde borsa-

mızı ziyaret ettiler. Saat 10.00 da ger-

çekleştirilen salon satış seansımızı iz-

leyen öğrencilere borsamızın tarih-

çesi, işleyişi ve çalışma sistemi hak-

013 Yılında İlçemiz Öğrenim 2hayatına katılan Trakya Üni-

versitesine Bağlı Uzunköprü Uygula-

malı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık 

ve Sigortacılık Bölümünde eğitim 

gören 30 kadar öğrenci Öğretim Gö-

kında yetkili personelimizce bilgiler 

verildi. Daha sonra Borsamızın Ürün 

Tahlil Laboratuvarı öğrencilere gez-

dirilerek cihazlar ve yapılan analizler 

hakkında Laboratuvar yetkili perso-

neli tarafından bilgilendirildiler.
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HER CANLININ DÜNYADA BİR VAR OLMA SEBEBİ VARDIR.
SOLUCANLARIN VAR OLMA SEBEBİ TOPRAKTA VE BİTKİLERDE MUCİZE 

YARATMAK BENİM GÖREVİM BU MUCİZEYE SAHİP ÇIKMAK
Ekosol Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Kurucu ortağı ve Genel Müdürü Burçin Karababa; Manisa Saruhanlı ilçe-

sinde, 2014 yılından bu yana, 20 dekarlık arazide, 4.000 metrekare kapalı alanda, Türkiye’nin en büyük Solu-

can Gübresi üretim tesisini açarak, Avrupa Birliği standart ve kurallarına göre, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nca, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe uygun, CERES Kontrol ve Serti-

fikasyon Kuruluşu denetiminde, hem sıvı hem de katı formda EkosolFarm Organik Solucan Gübresi® üreti-

mi yapmakta.

Sayın Karababa sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1968 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliğini bitirdikten sonra 

yine aynı Üniversitenin İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 

Uzun yıllar, menkul kıymetler, sermaye piyasaları ve finans sektöründe çalıştım. O tarihlerde Ziraat ile tek bağ-

lantım Babamın Ziraat Mühendisi, annemin de zirai ilaç eczanesi (bayii) olması idi.

Ziraat ve Tarımdan bu kadar uzakken Solucan Gübresi Maceranız nasıl başladı?

2000 yılında, Derinsu adını verdiğim Kızımı dünyaya getirdim. Bir buçuk yaşında katı gıdalara geçişinde, 

kızım allerjik reaksiyonlar göstermeye başladı. Uzun tetkikler ve testlerden sonra kızımın meyve ve sebzeler-

de bulunan zirai ilaç (pestisit) kalıntısına karşı töleransının düşük olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, kızımın orga-

nik besinlerle beslenmesi gerektiğini söylediler.

2002 yıllarında, marketlerde Organik gıda reyonları, organik pazarlar veya organik gıda satan marketler 

yoktu.. Ankara da küçük bir balkon ve küçük bir terası olan bir apartman dairesinde yaşıyordum. En azından, 

Kızımın ihtiyacı olan sebzeyi yetiştirebilmek için kolları sıvadım. Organik tohum ve temiz toprakla başladım 

ama yeteri kadar ürün alamıyordum. Sebze yetiştirebildiğim dar bir alanım vardı ve buradan çok ürün almam 

gerekiyordu. Bu sebeple “Dar alanda yüksek verim” yazarak internette araştırmalara başladım. Bir gün yaban-

cı bir sitede solucan gübresi ile karşılaştım. “Solucan ne ki, gübresi ne olsun?” dedim. Minicik bir solucanın 

gübresinin internet sitesinde anlatıldığı gibi mucizeler yaratabileceğine inanmadım. Çokta ilgilenmemişken 

kısa bir süre sonra kızımın allerjisini bilen Yabancı uyruklu bir arkadaşım bana bir sepet dolusu meyve sebze 

getirdi. Sebze ve meyvelerin aroması, lezzeti, görüntüsü, kalitesi inanılmaz güzeldi. Nereden aldığını sordu-

ğumda yurt dışından ailesinin gönderdiğini bir kısmını da kızımın yemesi için bana getirdiğini söyledi. Bende 

hemen tohumlarını istedim. “Asıl maharet tohumda değil gübrede, biz sebze ve meyvemizi solucan gübresi 

ile yetiştiriyoruz.”dedi.

İşte o an bu sevimli öksürmeyen hapşırmayan sessiz sedasız çalışan Solucanlar hayatıma girdi.
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“Öksürmez hapşırmaz sessiz sakin çalışırlar!” diyor Ekosol Tarım’ın sahibi Burçin Karababa, bırakın 

eline alıp öpmeyi, birçok kişinin fotoğrafından bile tiksindiği solucanları çok seviyor. Karababa,

O zaman biraz daha geriye gidelim. Solucan Gübresi Üretimi Dünyada nasıl başlamış?

Amerika Kaliforniya Üniversitesi akademisyenleri, neredeyse dünya var olduğundan bu yana, yaşamını sür-

düren nadir canlı formu olan Solucanların dişleri olmadığı için kendilerine verilen mamayı sindirim sistemle-

rinden geçirirken enzim ve aminoasitlerle parçaladıklarını, vücutlarında bulunan doğal büyüme hormonu içe-

ren vücut ve sindirim sistemi sıvısı olan sölom sıvısını dışkılarına da geçirdiklerini, dışkılarında azot fosfor po-

tasyum gibi elementlerin yanı sıra, milyarlarca faydalı mikroorganizma ve çok sayıda faydalı bakteri ve miko-

riza mantarların varlığını ve vücutlarında ve sindirim sistemlerinde bulunan Sölom Sıvısını da katarak, bitki ge-

lişimi için son derece etkili bir gübreye çevirdiklerini fark ediyorlar.

Bu akademik araştırma sonrası fark edilen ve bitki kök gelişimine ve ürün artışına son derece faydaları olan 

Solucan Gübresi hızla yayılmaya başlıyor.

Bu solucanlar bildiğimiz Toprak Solucanları mı?

Hayır değil. Aslında tüm solucanların dışkıları kıymetlidir ve Solucanlar toprağı çok güzel işlerler. Kaliforni-

ya Üniversitesi hızlı üreyen bir tür ile çalışkan bir solucan türünü laboratuvarda melezlemek sureti ile bilimsel 

adı Eisenia Foetida olan ve Kırmızı Kalforniya Solucanı olarak bilinen bir tür geliştirmişler. Bizim işletmemizde 

bu tür mevcut.

Solucan Gübresi sayesinde balkonumda ve terasımda kızımın sağlıklı beslenebilmesi için gerekli aroması, 

kalitesi ve verimi yüksek sebze yetiştirdim ve gerçekten inanılmaz sonuçlar aldım. Şükür Kızım şimdi şükür 

çok sağlıklı.

HER SOLUCAN GÜBRESİ %100 SOLUCAN GÜBRESİ Mİ?

Bu gübrenin %100 solucan gübresi olabilmesi için solucanlara verilen ma-
manın %100 ünün solucanın sindirim sisteminden geçmesi gerekir. Yerden 
bağımsız sistemlerde üretilmesi şarttır. Ve 1 metre küplük bir alan için en az 
7 ay beklemek gerekir. Maalesef bu şartlara uymak kolay değil onun için bir-
çok ürün tam olgunlaşmadan, ahır gübresi şeklinde solucan gübresi adı al-
tında satılır hale geldi. Çiftçimizin bu konuda çok dikkatli olması ve solucan 
gübresi aldığı firmayı, Bakanlık belgelerini sertifikalarını çok iyi araştırması 
gerekir.

Bu bilinci oluşturmak kolay değil. Ama bilinçli, ufku geniş üyelerine bilgi 
akışı sağlamak için canla başla çalışan Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları, Ko-
operatifler, Dernekler az da olsa var. Bu sorumluluk büyük. Seminerler, kon-
feranslar, bilgi amaçlı geziler düzenlemek sureti ile üyelerini bilinçlendir-
mek, üretimin kaynağına getirerek kalite farkını göstermek, kullandıkları 
veya kullanacakları ürünün nasıl üretildiğini göstermek çok önemli.



PEKİ SOLUCAN GÜBRESİ NEDİR? VE NEDEN BU KADAR DEĞERLİ BİR GÜBRE?

Solucanların dişleri olmadığından, onlara verilen mamayı sindirim sisteminde enzimler, mikroorganizma-
lar vasıtası ile parçalarlar. Bu parçalama esnasında, zararlı bakteri, fungus ve enfeksiyon yaratacak mikroorga-
nizmaları ve yabani ot tohumlarının da parçalanmasına sebep olurlar. Ve bu enzimler dışkıları ile gübreye 
geçer. Solucanların bağırsaklarında aktif olan amilaz, kitinaz, selülaz, ksilenaz, sellobiaz, endoglukanaz, 
asit fosfataz, alkalin fosfataz ve nitrat redüktaz enzimleri mevcuttur. Bilindiği üzere enzimler protein yük-
lüdürler, bitkinin enerji ihtiyacını karşılamaktadırlar, aynı zamanda katalizör etkileri olduğundan var olan biyo 
etkileri hızlandırırlar ve dolayısı ile büyümeyi hızlandırırlar. Ph ı düzenleme karekteristiği bu enzimler vasıtası 
ile sağlanır. Antibiyotik sentezinde aktif rol oynayarak bitki direncine olumlu etkileri bulunur.

Solucanların sindirim sisteminde bulunan kitinaz enziminin de, bazı patojen fungusların hücre duvarında 
bulunan kitin maddesini parçalayarak etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca böceklerin kabuk yapısında bulunan 
kitin maddesini de parçaladığından bu maddeyi hisseden böceklerin özellikle sıvı formunun yapraktan uy-
gulandığı bitkilerde böcekleri kovarak bir tür biyolojik mücadele metodu oluşturabilmektedir. Yani Solucan 
Gübresi yaşayan bir gübredir. Yararlı mikroorganizmalar ve Faydalı bakteriler, mikoriza mantarlar içermekte-
dir.

Azotobacter (Azot fikse eden Bakteriler) , fosfat bakterileri ve mikoriza mantarlardır. Solucanlar bu 
faydalı bakterileri ve mikroorganizmaları gübrelerine geçirmektedir. Bu organizmalardan ve sonraki adımda 
nitrite dönüştürerek bitkiye önemli miktarlarda azot ( nitrit – nitrat formunda) kazandırmaktadır. Toprakta 
böylece yıllar boyu sürekli ve tedrici azot kaynağı bulunuyor olması söz konusudur. Aynı zamanda bitki kök 
kılcallarında yerleşenlerde bitkinin azot ihtiyacını havadaki azotu kullanılabilir forma dönüştürerek kök kıl-
calları vasıtası ile bitkiye iletirler.

Solucan Gübremiz; Azot Fosfor Potasyum un yanı sıra, Humik ve Fulvik asit, Milyonlarca mikroorga-
nizma ve faydalı bakteri , mikoriza mantarlar, enzim ve aminoasitler, sölom sıvısı ve doğal büyüme hor-
monu içermektedir.
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Bu kadar değerli özelliğe sahip bir gübrenin bitki üzerindeki etkisi nedir? Çiftçilerimiz bu gübreyi 
neden tercih etmeli?

İşletmemizde üretilen %100 Solucan Gübresi, kullanıldığı bitkilerin, verimini, kalitesini, dayanıklılığını arttı-
rırken bitkilere doğal aromasını ve nefasetini kazandırır, bitkinin kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı di-
rencini sağlar. Organik madde muhtevası nedeniyle toprağın yapısını düzenler, toprağın su tutma ve hava-
lanma kapasitesini arttırır. Gübreye geçen enzimler, yoğun bitki besin elementleri ve doğal büyüme hormon-
ları bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar. Yani tek bir gübre ile bitkinin ihtiyacı olan birçok faktörün ihtiyacı-
nı karşılamış olacak.

Çiftçimiz bu gübreyi nasıl kullanmalı?

Bunu net olarak söyleyebilmek için toprağın yapısını, bitki çeşidini, dekara düşen bitki adedini hatta damla 
sulama aralıklarını dahi bilmek gerekir ama ortalama;

Katı Formdaki Ekosolfarm Organik Solucan gübresinin granül formunu;

Yeni dikim fidanlarımızda 2- 3 kg (Ceviz, Badem, Meyve ağaçları vs)

Dikili ağaçlarda, ağacın yaprak iz düşüm çapı kullanılacak gübre miktarını veriri ve taç iz düşümüne uygu-
lanır.

Sebze yetiştiriciliğinde fide çukuruna 40 gr kök ile temas edecek şekilde uygulanır.

Sıvı Formdaki Solucan Gübremizi

Meyve yetiştiriciliğinde damla sulama var ise damla sulamadan ağacın büyüklüğüne göre dekara 1-2 lt 
daha sonra yapraktan dekara 450 cc düşecek şekilde 20 günde bir tekrar etmek sürati ile uygulanır.

Ayçiçek, kanola, buğday, çeltik gibi bitkilerde dekara 450-500 cc, gelişim döneminde başlayıp 2 veya tarla-
ya girilebiliyorsa 3 kez sezon boyunca 20 gün arayla uygulanır.

Türkiye tarım sektöründen memnun musunuz?

Türkiye’de; tarımın bir gelecek olduğu unutulmuştur. Oysa; yaşamak için gıda, gıda için tarım, tarım için 
çiftçiye ihtiyaç vardır. Öncelikle korumamız ve gelir düzeyini yükseltmemiz gereken çiftçilerimizdir. Çiftçimi-
zin üretimlerini gerçekleştirmesi için gerekli tohum, fide, gübre, yem, ilaç ve yakıt vb. girdilerinin maliyetleri 
her yıl artış göstermektedir. Bu maliyetlerin geliri karşılama oranının düşmesinden dolayı çiftçi üretimden her 
geçen yıl uzaklaşmaya başlamış, çiftçinin kentlere göç oranı artmıştır. Tüketicinin gıda için ödediği paranın 
çok az bir kısmı üreticiye yansımaktadır. Tarımda bir küçülme yaşanmaktadır.

Türkiye bir tarım ülkesi olmaktan çıkmaktadır. Amarikadan pamuk ,bezelye, Rusyadan buğday, Fransa dan 
arpa, İtalya Vietnam Tayland ve Mısırdan pirinç, Ukrayna dan mısır, Srilanka dan çay, İtalya dan bakla, Çinden 
sarımsak kuru fasülye, Kanadadan, Özbekistan ve Kazakistan dan nohut, mercimek ve Ukrayna, Bulgaristan, 
İtalya ve Pakistandan Saman, Bulgaristan Romanya dan Ayçiçek ithal eder hale geldik.

Acil olarak teknolojinin tarıma yerleşmesi, çiftçinin desteklenmesi, doğru alanlarda, doğru bitki yetiştiril-
mesinin sağlanması, Karış karış Türkiye’nin tarım topraklarının yapısının ve uygun tarımsal faaliyetlerinin be-
lirlenmesi, markalaşma bilincinin oturtulması şarttır.

Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 1-5-10-50 yıllık Tarım politikaları 
yapılmalıdır. Tüm coğrafyamızda, İklim, toprak, ve ürün haritaları oluşturulmalı, en uygun ve verimli bitki tür-
leri uygun alanlarda yetiştirilmesi sağlanmalı, arz talep dengelerine göre planlamalar yapılmalı ve buna göre 
ciddi önlemler alınarak bu haritalara uygun tohum ve fide miktarı belirlenmelidir. Dolayısı ile çiftçi talebe 
göre ürün yetiştireceğinden bir ürün fazlası olmayacak ve yetiştirdiği ürün değerinde alıcı bulacaktır. Küçük 
çiftçide büyük üretici de mağdur olmayacaktır. Tarım muhakkak teknoloji ile buluşmalı, dona karşı, yağışa 
karşı hastalığa karşı ve birçok verimi etkileyecek teknolojik araçlar çiftçi ile buluşturulmalı, muhakkak surette 
Kapalı devre sulama sistemleri yaygınlaştırılmalı, çiftçi mazota vergi ödememeli, gerçek manada desteklen-
melidir.

Çiftçinin maliyet yükü azaltılmalı gelir düzeyi arttırılmalı ve çiftçi çiftçiliği ile gururlanacak hale getirilmeli-
dir. Çünkü gelecek Gıdaya bağlı ise Gıda da Tarıma bağlı ise Tarım eşittir Çiftçi ise Çiftçi geleceğimizin efendi-
sidir.

Ekosol Tarım Ve Hayvancılık Sanayi Tic. A.Ş.
Kurucu Ortak / Genel Müdür

Burçin KARABABA
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SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİMİZ

zunköprü Ticaret Borsası olarak her yıl olduğu Ugibi bu yılda Türkiye Odalar ve Borsalar birliği-

nin katkıları ve destekleri ile ihtiyaç sahibi ailelere Ra-

mazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu. İlçe 

merkezinde ve köylerde tespit edilen 666 aileye dağı-

tılmak üzere 40.000 TL değerinde, içerisinde temel gı-

dalar olan şeker, makarna, sıvı yağ, mercimek, bulgur, 

pirinç, fasulye ve zeytinin yer aldığı gıda paketleri ha-

zırlanarak Borsamız tarafından yapılan titiz ve özverili 

çalışma sonucu ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Borsamız 

adına bu yardımların gönderilmesine vesile olan, 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Ku-

rulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

BORSAMIZ TARAFINDAN 
İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE 

GIDA YARDIMI YAPILDI

zunköprü Ticaret Borsası tarafından Ugeleneksel olarak her yıl yapılan kırtasiye 

yardımı bu yıl da okulların açılması ile birlikte 

gerçekleştirildi. TOBB ve Uzunköprü Ticaret Borsası 

işbirliği ile toplam 35.000 TL tutarındaki 700 adet 

alışveriş çeki ilçemize bağlı köylerde eğitim gören 

700 ilkokul ve ortaokul öğrencisine dağıtıldı. 2017-

2018 Eğitim ve Öğretim yılının tüm eğitim camiasına 

ve öğrencilerimize başarılı ve hayırlı olmasını dileriz.

BORSAMIZDAN 
EĞİTİME DESTEK

Egemen Aslan katıldı. Uzunköprü 

Kaymakamı Kemal Yıldız, AK Parti 

İlçe Başkanı Çağatay Yılmaz, CHP 

İlçe Başkanı İnanç Sülüş, MHP İlçe 

Başkanı Ayhan Yeni, UZTB Yönetim 

Kurulu Başkanı Egemen Aslan ve 

UTSO Yönetim Kurulu Başkan Yar-

zunköprü Heyeti olarak U16.01.2017 tarihinde, Bölge-

miz için çok önemli olan Çakmak Ba-

rajı projesi ve Sulama Kanalları hak-

kında DSİ 11. Bölge Müdürlüğünde 

düzenlenen bilgilendirme toplantı-

sına Yönetim Kurulu Başkanımız 

dımcısı Mehmet Kalkandelen’den 

oluşan heyete DSİ 11. Bölge Müdü-

rü Adil Sabancı tarafından Çakmak 

barajı projesi ve Sulama Kanalları 

hakkında gelinen durum ve yapıla-

cak işler ile ilgili süreçler hakkında 

bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.

UZUNKÖPRÜ HEYETİ OLARAK 
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİK
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İŞ DÜNYASINA YENİ SOLUK: ARABULUCULUK”

oluşmasını engelleyecek. “Klasik yar-

gılama usulleri ile iş dünyası için 

büyük sorun haline gelen emsal ka-

rarlar; işçi ve işverenin aralarında ya-

pacağı arabuluculuk anlaşma metni 

gizli olacağından ve tüm taraflar ve 

arabulucu bu gizliliğe uymak zorun-

da olduğundan bir sorun olmaktan 

çıkacak ve emsal oluşturmayacak-

tır.” diyerek sözlerine devam eden 

Aslan bu değişikliklerin iş dünyası ta-

rafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi 

gerektiğini vurguladı. Uzun yargıla-

ma süreleri nedeniyle yıllarca uğra-

şılan iş davalarının arabuluculuk ile 

son bulacağını düşündüğünü dile 

getiren Aslan, “Vakit nakittir” sözü-

nün iş dünyasındaki işlerliğinden 

İ
şçi-işveren uyuşmazlıklarında 

dava şartı haline gelen arabulu-

culuk iş dünyasında yeni bir dönem 

başlatacak… Uzunköprü Ticaret Bor-

sası Başkanı Egemen Aslan, 1 Ocak 

2018 tarihinde yürürlüğe girecek 

olan 7036 Sayılı İş mahkemeleri Ka-

nunu’nu ile iş uyuşmazlıklarında 

dava şartı haline gelen arabuluculu-

ğun iş dünyasına olan etkilerini de-

ğerlendirdi. Dava Şartı arabuluculuk 

ile iş dünyasına yeni bir soluk geldi-

ğini vurgulayan Aslan, yeni düzen-

lemede emeği geçen herkese teşek-

kür ederken, camia olarak sistemin 

başarısı için üzerlerine düşen ne 

varsa yapmaya devam edeceklerini 

vurguladı. -Arabuluculukta anlaşı-

lan konular tekrar dava konusu ya-

pılamayacak. Aslan, İş mahkemeleri 

Kanunu kapsamında yapılan yeni dü-

zenlemelere ilişkin yaptığı açıkla-

mada; “Arabuluculuk görüşmeleri 

sonunda anlaşmaya varan işçi ve iş-

verenin, üzerinde anlaşılmış olan hu-

susları tekrar dava konusu yapması-

nın mümkün olmadığını belirtirken, 

düzenlemenin iş dünyası için önem-

li bir zamandan tasarruf sağlayaca-

ğını belirtti. “İşçi de işveren de ihti-

yacını karşılarken bu sorunla uğraş-

mayı bırakacak, enerjisini, potansi-

yelini ve zamanını başka işler için kul-

lanabilecektir.” dedi. -Arabuluculuk 

sürecindeki gizlilik emsal kararlar 

bahsetti. -Taraflar bir çözüm ürete-

mezse ne olacak? Arabuluculuğun 

genel avantajlarının yanı sıra iş dün-

yasına olan büyük etkilerinin bu ka-

darla da kalmadığını belirten Aslan “ 

Arabuluculuk sürecinde işçi ve işve-

renin çözüm üretemediklerinin or-

taya çıkması halinde arabulucunun 

bir çözüm önerisi getirebileceğini 

de sözlerine ekledi. -Yeni düzenle-

me ile sistem nasıl ilerleyecek? 

Aslan yeni düzenlemeler ışığında sis-

temi şöyle özetledi; “İşçi işveren ala-

cağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş 

uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 

dava şartı haline gelmesi ile birlikte 

taraflar artık ilk oturumda arabulu-

culuk yolunu deneyecekler, arabu-

luculukta anlaşılmaması halinde 

mahkemeye başvurabilecekler. Sis-

tem adliyelerdeki arabuluculuk bü-

roları üzerinden işleyecek. Arabulu-

cu yapılan arabuluculuk başvurusu-

nu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. 

Tarafların anlaşamaması halinde ilk 

iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı büt-

çesinden karşılanacak. Taraflardan 

birinin ilk toplantıya katılmaması se-

bebiyle arabuluculuk faaliyetinin 

sona ermesi durumunda toplantıya 

katılmayan taraf, son tutanakta be-

lirtilecek ve bu taraf davada kısmen 

veya tamamen haklı çıksa bile yargı-

lama giderinin tamamından sorum-

lu tutulacaktır.”

d i r n e  T i c a r e t  B o r s a s ı n d a , E10.03.2017 tarihinde TMO Genel 

Müdürü İsmail Kemaloğlu, Alım ve Mu-

hafaza Dairesi Başkanı Hacı Baran, TMO-

TOBB LİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yahya 

Toplu´nun katılımlarıyla organize edilen 

toplantıda, lisanslı depoculuk faaliyetleri 

ile hububat piyasaları ve yeni hasat sezo-

nu beklentileri değerlendirildi. Toplantıya 

Uzunköprü Ticaret Borsasını temsilen Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah 

Saka, Meclis Üyesi ve Pirinç Değirmenci-

leri Derneği Başkanı Birol Kocaman’ın     

LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK
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rafından gerçekleştirilen lisanslı de-

poculuk faaliyetleri, sektörün gelişi-

mi ile üretici ve tacirler açısından fay-

daları ve mevcut depolamada siste-

minde yaşanan sıkıntılar ayrıntılı ola-

rak ele alınarak, bölgede lisanslı 

depo kurulması planlanan yerler ve 

bunların uygunluğuna ilişkin değer-

lendirmeler yapıldı. Ayrıca hububat 

stok durumu, borsalarda gerçekle-

şen işlem hacimleri, yeni hasat sezo-

nu ekiliş ve üretim miktar beklenti-

leri, yağış durumu ve kuraklık tehli-

iştirak ettiği toplantıya, Edirne Tica-

ret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Özay Öztürk ve Meclis Başkanı 

Fedai Canım, İpsala Ticaret Borsası 

Başkanı İbrahim Girgin, Edirne Zira-

at Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, 

İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin 

Darcan, TMO Edirne Şube Müdürü 

İbrahim Duman ile ticaret borsaları-

nın temsilcileri ve sektörde faaliyet 

gösteren işadamları katıldılar. Top-

lantıda Türkiye genelinde gerek özel 

sektör gerekse TMO-TOBB Lidaş ta-

kesi, çeltik üretiminde yaşanan su sı-

kıntısı, TMO´nun piyasaları denge-

lemek amacıyla yaptığı faaliyetler, 

hububat ve ürünlerine ilişkin ithalat 

faaliyetleri, üretimin desteklenmesi 

adına yapılabilecek destekleme uy-

gulamaları, bölgenin üretim deseni-

ne girebilecek ürünler ile havza bazlı 

destekleme kapsamına şekerpanca-

rının ilave edilmesi konuları da gö-

rüşüldü.

zunköprü Ticaret Borsa-Usı Yönetim Kurulu Baş-

kanı Egemen Aslan, Uzunköprü 

Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ercan İhti-

yar, MHP İlçe Başkanı Ayhan 

Yeni, Ziraat Odası ve Süt Üreti-

cileri Birliği Başkanı Kayahan 

Çolak, Muhtarlar Derneği Baş-

kanı Hayati Balkan, Kent Kon-

seyi Başkanı Mehmet Akbal ve 

Kent Konseyi Çevre Yürütme Ku-

rulu Üyesi Av. Bülent Kaçar’ın 

katıl ımları i le borsamızda 

02.05.2017 tarihinde, Trakya 

Bölgesinin GAP’ı olarak adlan-

dırılan ve İlçe halkımız tarafın-

dan uzun yıllar ümitle hayata 

geçirilmesi beklenen 522.000 

dekar tarım arazisini sulu tarı-

ma açacak olan Çakmak Barajı 

ile ilgili son günlerde gündeme 

gelen Çakmak Baraj Gölünden 

ve Meriç Nehrinden Toplanan 

suyun tarımsal sulama dışında 

Organize Sanayi Bölgelerinin 

su ihtiyaçlarını karşılamak için 

kullanılacağına yönelik iddiala-

rı görüşmek üzere toplantı ger-

çekleştirildi. Kent Konseyi 

Çevre Yürütme Kurulu Üyesi Av. 

Bülent Kaçar’ın konu hakkında-

ki sunumu ile bilgiler verdiği 

toplantı sonrası DSİ Bölge Mü-

dürlüğünden randevu alınarak 

konu ile ilgili bilgi alınması ka-

rarı verildi.

ÇAKMAK BARAJI TOPLANTISI 
BORSAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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stantlar ziyaret edildi ve tarımsal yenilikler ve çeltik sek-

töründeki gelişmeler incelendi. İtalya Vercelli Tarım Fu-

arına, Uzunköprü Ticaret Borsası üyelerinin yanı sıra, 

İpsala, Biga, Gönen ilçelerinden tüccar, sanayici ve üre-

ticiler de katılım gösterdiler. Katılımcılar gezi kapsamın-

da İtalya’nın Torino ve Milano şehirlerinde de inceleme-

lerde buldular.

zunköprü Ticaret Borsası üyelerini, İtalya’nın en Uönemli Çeltik Tarım Fuarı olan Vercelli Fiera in 

Campo Çeltik Tarım Fuarı’na götürdü. UZTB’nin Üyeleri 

ile düzenli olarak gerçekleştirdiği anketler neticesinde 

UZTB Üyelerinden gelen Yurtdışı Fuar ziyareti talebi 

doğrultusunda Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Ku-

rulu’nun kararı ile düzenlenen İtalya Vercelli Fiera in 

Campo Çeltik Tarım Fuar Gezisine en yüksek katılım 

Uzunköprü Ticaret Borsası üyeleri tarafından gerçek-

leştirildi. UZTB üyelerinin kurumsal kapasitesini ve re-

kabet edebilirliğini arttırma hedefi ve borsa üyelerinin 

yeni pazarlara ulaşmasına ve katma değer sağlayacak 

sürekli ilişkiler geliştirmesine katkıda bulunmak amacı 

ile UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan ve Baş-

kan Yardımcısı Abdullah Saka ile birlikte 20 UZTB Üyesi, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim 

Genel Müdürlüğü yetkilileri, Edirne Tarım İl Müdürlüğü 

Yetkilileri, İpsala, Gönen ve Bigalı üretici ve sanayiciler-

den oluşan 34 kişilik kafile 02- 05 Mart tarihler arasında 

İtalya’nın çeşitli şehirlerinde ziyaretler ve incelemelerde 

bulundu. Gezini 1. gününde heyet Piyemonte – Torta-

na’da yer alan Bölgemizdeki Tekcan Tohumculuk firma-

sının organize ettiği Lugano Leonardo Srl. Firmasını zi-

yaret ederek Ronaldo, Vasco, Nembo, Romeo cinsi çel-

tik çeşitleri hakkında bilgilendirme toplantısına katıldı-

lar. Gezinin 2. Gününde katılımcılar Vercelli Çeltik Bor-

sası ziyaret ederek buradaki satış işlemleri hakkında yet-

kililerden bilgiler aldılar oradan Tohumluk Çeltik üreti-

cisi SA.P I.S A. Kooperatifi ziyareti edilerek Çeltik tohum 

çeşitleri konusunda uzmanlardan bilgiler alındı, daha 

sonra Vercelli, Çeltik Tohum Sertifikasyon merkezinde 

Tohum Sertifikasyonu konusunda sunum ile bilgilen-

dirme yapıldı ve en son olarak ta Vercelli, SA.Pİ.SA. Ko-

operatifi tohum temizleme tesisi ziyaret edilerek ince-

lemelerde bulunuldu. Gezinin 3. Günün de İtalya Ver-

celli Fiera in Campo Çeltik Tarım Fuarı ziyaret edilerek 

İTALYA’NIN EN ÖNEMLİ ÇELTİK TARIM FUARI 
OLAN “VERCELLİ FİERA İN CAMPO”  
TARIM FUARINA GEZİ DÜZENLEDİK
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zunköprü Ticaret Borsası üye-Ulerinin birbirleriyle olan ileti-

şimini ve işbirliğini güçlendirmek, 

vizyonunun gelişimine katkı sağla-

mak, dış dış piyasa ve pazarları göz-

lemlemek, dış piyasada ticaret ve 

üretim aktörleri ile tanışmak, haya-

tın sadece Uzunköprü’den ibaret ol-

madığını ve Uzunköprü dışında da ti-

careti, sosyal yaşamı tanıma adına 

organize ettiği gezilerimiz devam 

ediyor. 10- 14 Mayıs 2017 tarihlerini 

kapsayan dört günlük geziye katılan 

Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Egemen ASLAN ve 

33 UZTB üyesi 14 Mayıs 2017 Pazar 

akşamı ilçemize dönmüştür. UZTB 

üyelerine düzenli olarak yaptığımız 

ÜYELERİMİZLE MAKEDONYA-KOSOVA 
İŞ GELİŞTİRME SEYAHATİ GERÇEKLEŞTİRDİK

anketler sonucunda, üyelerimizden gelen yurt dışı gezi 

talepleri doğrultusunda organize ettiğimiz gezimiz yük-

sek katılım ile tamamlanmıştır. Üyelerimize değer sağ-

layacak, sürekli ilişkiler geliştirmesine katkıda buluna-

cak bu tarz organizasyonlar ile UZTB üyelerine hizmet 

vermeye devam etmektedir. Üyelerimiz 10-14 Mayıs 

2017 tarihlerinde Bitola, Ohrid, Tetova, Matka Kanyonu, 

Üsküp, Priştina, Prizren ve Selanik şehirlerine ziyaretler-

de bulunmuştur. Gerçekleşen ziyaretler esnasında 

Üsküp şehrinde bulunan “SÜTAŞ” tesisleri ziyaret edile-

rek, tesis müdürü Haydar YILMAZ ve Müşfik SÖZER ta-

rafından bölge hayvancılığı ve süt üretimi konusunda 

üyelerimiz bilgilendirilmiştir aynı zamanda Üsküp 

“HALKBANK” şubesi tarafından da şehrin ekonomisi ve 

tarımsal durumu hakkında üyelerimize bilgi verilmiştir. 

Bu bilgilendirmeler sonunda ilgili yetkililere Yönetim 

Kurulu Başkanımız Egemen ASLAN tarafından ilçemizin 

simgesi Uzunköprü’müzün tablosu hediye edilmiştir.
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“2017 YILI ÇELTİK – PİRİNÇ PİYASALARINA GENEL 
BAKIŞ” KONULU TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ürkiye´nin çeltik üretiminde Tyaklaşık yüzde 40 oranında 

paya sahip olan Edirne’de çeltiğin 

geleceği konuşuldu. Toprak Mah-

sulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı 

V. Cihan Soyalp, İpsala Belediye Baş-

kanı Mehmet Kerman, STK temsilci-

leri, Pirinç Sanayicileri ve Çeltik üre-

ticilerin iştirakiyle İpsala Ticaret Bor-

sası´nın ev sahipliğinde 26.09.2017 

tarihinde gerçekleştirilen toplantı-

ya, Uzunköprü Ticaret Borsası´nı 

(UZTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ege-

men Aslan ve Meclis Üyesi ve aynı za-

manda Pirinç Değirmencileri Derne-

ği Başkanı Birol Kocaman katıldılar. 

Toplantıda; 2017 yılı çeltik hasadı ile 

çeltiğin verimi, fiyatı, sulama, güb-

releme ve ilaçlama konuları ele alı-

narak, üretimde yaşanan sorunların 

gelecek yıl ortadan kaldırılması 

adına çözüm önerileri hakkında de-

ğerlendirmeleri yapıldı.
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Satış Salonları ve Laboratuvarlar 

2017 HASAT SEZONU ÜRÜNÜ 
İLK BUĞDAY BORSAMIZDA SATILDI

GÜR ZAHİRECİLİK NAKLİYE SAN. VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAHİBİ 

GÜRKAN GÜR TARAFINDAN 1,000 

TL FİYAT ÜZERİNDEN SATIN ALINDI. 

BORSAYA YILIN İLK ÜRÜNÜNÜ 

GETİREN ÜRETİCİMİZE UZUNKÖP-

RÜ TİCARET BORSASI ADINA 

2017 HASAT SEZONU ÜRÜNÜ 

OLAN İLK BUĞDAY SATILMAK 

ÜZERE 12 HAZİRAN 2017 PAZAR-

TESİ GÜNÜ BORSAMIZA GETİRİLDİ. 

DEREKÖY’DEN SEZER PUKA İSİMLİ 

MÜSTAHSİLİN GETİRDİĞİ 15 TON 

BUĞDAY BORSAMIZ ÜYESİ GÜRKAN 

YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ 

ORHAN GÜR TARAFINDAN BİR 

ADET ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLDİ. 

YENİ HASAT SEZONUNUN TÜM 

ÜRETİCİLERİMİZE VE ÜYELERİMİZE 

HAYIRLI VE BEREKETLİ OLMASINI 

DİLİYORUZ.
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2017 HASAT SEZONU ÜRÜNÜ
İLK ARPA BORSAMIZDA SATILDI

ÜYEMİZ YILMAZLAR GIDA NAK. 

İNŞ. MAL. TİC.L TD. ŞTİ. YETKİLİSİ 

İBRAHİM YILMAZ TARAFINDAN 

0,782 TL FİYAT ÜZERİNDEN SATIN 

ALINDI. BORSAYA YILIN İLK ÜRÜ-

NÜNÜ GETİREN ÜRETİCİMİZE 

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 

2017 HASAT SEZONU ÜRÜNÜ 

OLAN İLK ARPA SATILMAK 

ÜZERE 15 HAZİRAN 2017 PERŞEM-

BE GÜNÜ BORSAMIZA GETİRİLDİ. 

İLÇEMİZE BAĞLI KURDUKÖY’DEN 

MEHMET AKGÜN İSİMLİ MÜS-

TAHSİLİN GETİRDİĞİ 5.500 KG ARPA 

MECLİS ÜYESİ KADİR MOLLA TARA-

FINDAN BİR ADET ÇEYREK ALTIN 

HEDİYE EDİLDİ. YENİ HASAT SEZO-

NUNUN TÜM ÜRETİCİLERİMİZE VE 

ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLMASINI 

DİLİYORUZ.

2017 HASAT SEZONU ÜRÜNÜ
İLK AYÇİÇEĞİ BORSAMIZDA SATILDI

AY Ç İ Ç E Ğ İ  2 , 1 2 8  T L  F İ YAT 

ÜZERİNDEN, BORSAMIZ ÜYESİ SA-

RIYAĞ- MÜJDAT SARIGÜL TARA-

FINDAN SATIN ALINDI. İLK MAHSU-

LÜ GETİREN ÜRETİCİMİZE UZUN-

KÖPRÜ TİCARET BORSASI MECLİSİ 

ADINA, MECLİS ÜYEMİZ SERHAT 

2017 HASAT SEZONUNUN İLK 

ÜRÜNÜ OLAN AYÇİÇEĞİ SA-

TILMAK ÜZERE 03 AĞUSTOS 2017 

PERŞEMBE GÜNÜ BORSAMIZA 

GETİRİLDİ. İLÇEMİZE BAĞLI KIR-

KÖY’DEN RECEP BOZ İSİMLİ MÜS-

TAHSİLİN GETİRDİĞİ 1.500 KG 

EREN TARAFINDAN BİR ADET ÇEY-

REK ALTIN HEDİYE EDİLDİ. 2017 

AYÇİÇEĞİ HASAT SEZONUNUN 

TÜM ÜRETİCİLERİMİZE VE ÜYE-

LERİMİZE HAYIRLI OLMASINI 

DİLİYORUZ. UZUNKÖPRÜ TİCARET 

BORSASI BAŞKANLIĞI
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2013-2014-2015-2016-2017 YILLARI 
TOPLAM SALON SATIŞ İŞLEM 

MİKTARLARI VE ADETLERİ
ğini geleceğe taşıyabilmesi adına de-

ğerlerimiz ile çağımızın gerektirdiği 

modern unsurlar arasında bağlantı 

kurularak, yıllardan bu yana arz ve 

zunköprü Ticaret Borsasının UBölgemizde, Kurumsal ola-

rak ileriye gidebilmesi, yükselebil-

mesi ve referans borsa olma özelli-

talebin buluştuğu borsamızda üye-

lerimize yönelik Elektronik Salon 

Satış Sistemi ile satış yapılmaktadır.

6.640

3.920

3

17

10.580

40.166

16.142

15

93

56.416

11.273

5.879

23

17.175
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
ÜRÜN TAHLİL LABORATUVARI

2013-2014-2015-2016-2017 YILLARINDA 
LABORATUVARA GELEN NUMUNE DURUMU
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DEMOKRASİ OLGUSU VE SİYASİ KATILIM
* Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Gürcan Koçan

Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı *
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul Teknik ÜniversitesiMaslak, İstanbul 34469

Tel: +90 212 285 7277 Fax: +90 212 285 6622

İktidar kavgalarının, kaynak paylaşım mücadeleleri-

nin, çatışmaların ve tutarsızlıkların, günümüz siyaset 

dünyasını tanımlayan en önemli özellikler olduğu düşü-

nülür. Bu algılama, siyaset alanında tek düzelik ve ho-

mojenlik olmadığına işaret eder. Farklıların, uyuşmazlık-

ların ideolojik çatışmaların, parçalık/bölünmüşlüklerin 

ve çoklu değer ve yargılamalarının var olduğu toplum-

sal zeminlerde ortaya çıkan siyaset sürekli devinim ha-

lindeki akışkan değişimine benzer. Değişim ve farklılık si-

yasetin önkoşuldur.

Siyaset alanında var olan çeşitliğin ve birbirine girişik, 

çatışmacı ve değişken durum, siyasal bir kavram olan de-

mokrasinin tanımlanması zorlaştırır. Demokrasi muğlak 

ve karmaşık bir olgu olarak hem düşüncede hem eylem-

de sürekli değişir. Anlamı güç ve iktidar ile doğrudan 

ilintili olarak bir siyasi sürece ve eylemler dizgisine gön-

derme yapar.

Bu çerçevede de demokrasi kavram ve olgu olarak 

açık ve çekişmeli durumda karşımıza çıkar. Açık kavram-

lar gerçekliğin (nesnesini) tanımlanmasına imkân ver-

meyen kavramlardır. Bir olguyu veya kavramı anlamak 

ve çözümlemek, o olgu ve kavramın sadece başka olgu 

ve kavramlardan ayırt etmeyi gerektirmez aynı zaman-

da kavram olgunun kaplamına hangi kavram ve olgula-

rın açıklamayı gerektirir. Bu noktada yapılan demokrasi 

nedir sorusuna yapılan açıklamalarda karşıtlık ve çelişik-

lik ön plana çıkar. Örneğin bazı düşünürler, demokrasiyi 

karmaşıklığın ve çatışmanın ortadan kaldırıldığı, muğ-

laklığın ve belirsizliğin giderildiği ve yöneticilerin dürüst 

ve serbest seçimler yoluyla, yönetilenler tarafından se-

çildiği, halka ve onun tercihlerine duyarlı bir çözümleyici 

siyaset sitemi olarak algılayarak açıklamaya çalışırlar. Bu 

açıklama modelinde demokrasinin asli unsuru ve teme-

li, eşit bireyler arasındaki iletişimsel rasyonel uzlaşma 

olarak görülür. Bu açıklama modelinin karşıtı olan dü-

şünce, çelişkilerin, çoğulculuğun ve çatışmanın siyase-

tin başat özelliği varsayımından hareketle, demokrasi ol-

gusunun da mücadeleler, çatışmalar ve antagonizmalar 

paralelinde kavranması gerektiğini ileri sürerler. Siyase-

tin çatışmacı, çeşitlikçi ve çoğulcu özelliğini öne çıkaran 

bu yaklaşım, demokrasiyi çatışan çıkralar çıkarlar ara-

sında eşdeğerliliğin yaratılarak diyalogsal bütünlüğün 

sağlanması olarak görür.

Demokrasinin hem sözcük hem de kavram olarak iz-

lerine M.Ö. 6 Ege denizini çevreleyen bir bölgede rastla-

mak mümkündür. Demokrasi aslında eski Yunan dilin-

deki ‘halk’ anlamına gelen demos ve ‘güç, yönetim, ikti-

dar, erk’ gibi anlamlara gelen kratos sözcüklerinin birle-

şimiyle ortaya çıkmış “halkın gücü, iktidarı” anlamına 

gelen bir tamamlamadır. Demokrasinin etimolojik anla-

mından yola çıkarak Abraham Lincoln’de demokrasiyi 

üç şekilde tanımlar: “halk yönetimi, halk tarafından, halk 

için” Ancak şu da bir gerçek ki demokrasinin etimolojik 
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anlamı dışında üzerinde mutabık olunan genel bir de-

mokrasi tanımı yoktur. Hiç kuşkusuz demokrasi açık ve 

tartışmalı bir kavram olduğu için dilde geniş bir kulla-

nım alanına sahiptir ve bu nedenle de geniş, üzerinde uz-

laşılmamış tartışmalı anlamları vardır. Ancak yine de ça-

ğımızda düşünürler esas itabıyla iki temel yaklaşım oda-

ğından hareketle demokrasi kavramının tanımlanmaya 

çalışırlar. Birinci yaklaşımda, demokrasi tanımları, siyasi 

süreçlere ve temel siyasi ilkelere odaklanarak, demokra-

siyi bir siyasi prosedür (yöntem) olarak tanımlamaya ça-

lışırlar. Bu prosedürsel demokrasi tanımına, Joseph Sc-

humpeter’in (1942) yarışmacı seçim sistemlerini esas 

alarak gelitirdiği demokrasi kavramı ile ilintili tanımı 

örnek verilebilir. Schumpeter’e göre demokrasi “reka-

betçi bir mücadele yoluyla insanların oylarını temin ede-

rek bireylerin karar verebilme gücünü elde etmeleri esa-

sına dayanan, siyasal kararlara ulaşmada kurumsal dü-

zenlemedir. İkinci yaklaşım ise demokrasi gerçek amaç-

larından hareketle yurttaşlar arasında eşitliği ortaya çı-

karan siyasi sonuç veya çıktılarına göre tanımlanmaya 

çalışılır. Örnek olarak, Benjamin Barber, “Güçlü Demok-

rasi” isimli eserinde, , demokrasi “yurttaşların gerçekte 

kendi yönetmelerine, her zaman bütün konularda ol-

mazsa dahi, en azından bazı konularda bazı zamanlarda 

katılması” olarak tanımlar. İkinci yaklaşımda demokrasi-

yi tanımlayıcı esas olan unsur, sadece eşit aktif yurttaş 

katılımı değil fakat aynı zamanda eşit sosyal ekonomik 

çıktılardır.

Demokrasinin genel kabul görmüş ve üzerinde uzla-

şılmış tanımı olmamasına rağmen, yapılan bazı demok-

rasi tanımlarından da yararlanarak bazı vazgeçilmez ni-

telikleri betimlenebilir. Demokrasinin ilk koşulu halk ik-

tidarıdır. Halkın iktidarı durumu, egemenliği ve eşit nihai 

otorite hallerini içerir. Demokrasinin ikinci koşulu, siyasi 

sistem herkesi kapsayıcı ve aktif siyasi katılım noktasın-

da taahhütte bulunuyor olması durumudur. Üçüncü 

koşul ise siyasi siteme içerisinde özgürlük ve eşitlik de-

ğerlerine bağlı siyasi ilişkilerin var olmasını gerektirir. 

Eşit ilke ve özgürlük değerlerine dayalı bu siyasi ilişkiler, 

bireyin tanınmasını, yetkinliğin olumlanmasını, karşılık-

lılığın kabul edilmesini ve toplumsal uyumluğunu ge-

rekli kılar. Demokrasinin dördüncü koşulu ise müzake-

redir. Müzakere süreçleri, eşit ve uygun koşullarda dü-

şüncenin ifade edilmesini, ikna, gündem belirleme, kar-

şılıklılığın keşfi, etkileme ve etkilenme, özyönetimin ve 

özbelirlenim, oy verme, düşünce ayrılığı, yeniden kav-

ramsallaştırma ve anlama durumlarını içerir.

Demokrasinin bu ilkesel açıklamalarından en önemli 

olanı halk iktidarına ilişkin olanıdır. Zira ‘halkın iktidarı’ 

anlamının da işaret ettiği üzere, demokrasi halkın kendi 

kendisine yönetmesi anlamına gelirken, demokrasinin 

siyasal varlığı da kendini-yönetmenin siyasi toplumlar-

da olgusal koşullarına işaret eder. Kendini-yönetmenin 

olgusal koşulları birinci düzeyde, yurttaşların karar 

verme sürecinin nesnesi olma durumunu işaret eder. 

İkinci düzey, yurttaşların karar verme sürecinde alınan 

kararların uygulamasında özne olma durumu ile ilgilidir. 

Buradan hareketle demokrasinin birinci niteliğinin aktif 

siyasi katılım olduğu söylenebilir.

Demokrasinin aktif katılım niteliği, bireylerin, kendi 

özgür iradeleriyle aldığı kararlara bağlı olarak ürettiği 

kural ve yasalar yine kendilerinin toplumsal uyması du-

rumuna işaret eder. Bu durum, yönetme durumunda 

olanların aynı zamanda yönetilenler olması durumudur. 

Bir başka deyişle, aktif siyasi katılım halkın hem yöneten 

hem de yönetilen olması durumdur. Aktif siyasi katılım 

bireylerin “özbelirlenim” veya kendi kendini belirle-

me/gerçekleştirme (self determination) ve “özyönetim” 

veya kendi kendini yönetme (self government) halinini 

içerir. Özbelirlenim kişinin kendi özgür iradesi kendi ka-

rarlarını alması ve aldığı kararları eyleme dökmesi haliy-

ken, özyönetim kişinin kendi iradesi ile uymakla yüküm-

lü olacağı kendi yasalarını özgürce belirlemesi durumu-

dur, Aktif siyasi katılımın temel unsur olan öz belirlenim 

ve özyönetim durumları demokrasinin olgusunun so-

nucu olduğu kadar temel koşullarıdır.

Demokrasilerin özbelirlenim ve özyönetim koşulları 

boyutunda tanımlanması ise yurttaşların kendi yaşam-

larını bireysel, toplumsal ve siyasi yaşamın koşullarına 

bağlı olarak şekil verme veya belirleme yeteneklerinin 

en üst düzeyde sağlanması noktasında ortaya çıkar. Her 

kişinin her türlü müdahaleden uzak bir şekilde kendi ira-

deleri ifade edebilmeleri ve eyleme dönüştürme nokta-

sında yaşadıkları siyasi toplumun karar alma süreçlerine 

aktif olarak katılabilmek için bazı kaynaklara ihtiyaç du-

yarlar. Bu kaynakları sağlayan örgütlenmelerin başında 

ise yerel yönetimle gelir. Yerel yönetimler kişiliksizleş-

me, bürokratikleşme ve kurumsal gücün siyasi yaşamı 

egemen olması gibi demokrasinin temel sorunlarına öz-

belirlenim ve özyönetim çerçevesinde yurttaşları iktida-

rın asli unsuru yaparak çözerler.

Demokrasinin ikinci niteliği gelişimsel olması durum-

dur. Demokrasinin gelişimselliği varlığın sosyal karakte-

rinde inşa edilmiş değişimi ve özgürlüğü ifade eder. Öz-

gürlük bireylerin bağımsız olarak istediği gibi düşüne-

bilmesi, yargılamalar ve değerlendirmeler yapabilmesi-

ni, yaptığı değerlendirmelere bağlı olarak kararlar ala-

bilmesini ve aldığı kararları uygulayabilmesini ifade 

eder. Diğer deyişle demokratik özgürlük, kişilerin kendi 

yaşamlarını kendi istek ve arzuları doğrultusunda şekil-

lendirme çabalarının keyfi olarak engellenmemesini 

atıfta bulunur. Demokratik özgürlük negatif ve pozitif 

özgürlük olarak ayrışır.
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Negatif özgürlük, yani bir şeyden özgürlük, kişinin 

davranışının kendince belirlendiği, kişiye dışardan bir 

müdahalenin olmadığı bir alanda seçme, karar verme ve 

eylem dönüştürme olanağı olarak anlamlandırılır. Diğer 

bir deyişle negatif özgürlük kişin belirlenmeme durumu 

içerisinde zorunluluğa bağlı olmadan eylemde bulun-

ma halidir. Pozitif özgürlük, yani bir şeye özgürlük ise, 

kendi seçimlerini alternatifler arasından yapabilmesi ve 

kendi iradesini kendi gerçekleştirebilmesi anlamına 

gelir. Kısaca Pozitif özgürlük kişinin kendi kendisini be-

lirlemesi imkânıdır. Özgürlüğün her iki durumuda kişi-

nin kendi varlığı üzerinde kurduğu benlik egemenliği 

kapsar. Benlik egemenliği kişinin kendi varlığına ve mül-

kiyetine kimsenin müdahale edememesi ve kişinin 

kendi arzuları, tutkuları çerçevesinde kendi yaşamını 

gerçekleştirebilmesi önündeki diğer engeller üzerinde 

güç sahibi olması anlamına gelir.

Benlik egemenliği aynı zamanda kural ve kurumların 

tanımını, karar verme süreçlerini ve günlük etkileşimleri 

kapsayan yurttaşlar arasındaki toplumsal iletişim deği-

şimlerinin yoğunlaştırılmasında içerir. Benlik egemenli-

ği insanın kendi değer ve kararlarını oluşturabilme ve bu 

değer ve kararlara uygulayabilme özgürlüğüdür. Bu ege-

menliğin tek kaynağı vardır o da kişinin kendisidir. De-

mokrasilerde halk ve bireyler kendi kararlarını kendi 

değer ve akıl yargılamaları ile hiçbir zorlama ve engelle-

meye maruz kalmadan aldıklarında ve kendi kararlarını 

uyguladıklarında özgürleşirsek eğmen konumuna ula-

şırlar. Demokrasinin hiyerarşik ve merkezileşmiş siyasi 

yapılara dönüştüğü durumlarda bu benlik egemenliği kı-

sıtlanır.

Merkezileşmiş siyasi yapı büyüklüğü, basitliği itiba-

riyle siyasi kararları gerçekten de çabucak alma ve yasa-

ları hemen çıkararak uygulama imkânına sahiptir: ancak 

bu hiyerarşik merkezi yapı içeresinde kişi ben egemenli-

ğinden yoksundur çünkü böyle bir siyasi yapıda kişi 

artık kendisi özgür değildir; kendi değerini kendi kara-

rında uygulama durumu olmaz; kendi kural ve yasasını 

ve dolaysıyla da kendi yaşamını kendi arzu istekleri doğ-

rultusunda belirleyemez. İster bireyler tek başlarına ol-

sunlar, ister örgütlü topluluklar formunda olsunlar, 

diğer insanların birer mutlak egemen olduğu merkezi hi-

yerarşik siyasi yapıda başka iradenin baskısına boyun 

eğilmek zorunda kalınır. Bu irade milletin ‘genel irade’ 

ifade edilebileceği gibi, bireye karşı zor kullanılan siyasi 

irade de olabilir. Şayet insanlar özgür olmak istiyorlarsa, 

reddetmeleri ve tanımamaları gereken şey tam da bu 

merkezi hiyerarşik bir yapı için tanımlanarak ortaya atı-

lan bu “millet iradesi” “milli irade” tanımıdır

Bu açıdan bakıldığında, demokrasi, özgürlük ve ben 

egemenliğinin işlerlik kazanabilmesi çerçevesinde siya-

si işleyişin merkezsizleştirildiği ve yurttaş katılımın aktif 

olarak yaşama geçirildiği bir siyasi yapıdır. Bu nedenle 

de demokrasi yayılmacı karar verme mekanizmalarının 

esas alındığı ve siyasi yapı ve işleyişin bireylere doğru ta-

bana yayılmasıyla daha katılımcı yönetimin kurulduğu 

siyasi örgütlenme biçim olarak görülür. Taban demok-

rasisi olarak ifade edilecek bu siyasi modelde, merkezi 

yönetim kurumların siyaseti tekeline almasına engel 

olmak için kişi ile yereldeki yönetimler arasın güçlü bir 

etkileşimsel bağ kurularak, aktif siyasi katılım sağlanır. 

Taban demokrasilerinde yurttaşların siyasi süreçlere ka-

tılımı üç şekilde işlevseldir: Siyasi gündemin belirlenme-

si, karar verme, değerlendirme ve yerine getirme. Siyasi 

katılımın bu işlevsellikleri içerisinde taban demokrasisi, 

yönetişimi artırmaya, yöneten ile yönetilen arasında 

daha iyi bilgi akışının sağlanmasına, alınan ve siyasi ka-

rarlardan ve oluşturulan kamu politikalarından doğru-

dan etkilenenlerle ile sıkı bağ oluşturulmasına, daha iyi 

hesap verilebilirliğin çıkmasına ve daha iyi bir siyasi meş-

ruiyetin, şeffaflığın ve işbirliği anlayışının gelişmesine 

imkân tanır.
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