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ETSO VE UTSO KADIN GİRİŞİMCİLER 
KURULU ÜYELERİ UZTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

EGEMEN ASLAN'I ZİYARET ETTİLER
TSO ve UTSO Kadın G�r�ş�mc�ler EKurulu Üyeler� 02.10.2018 tar�-

h�nde Uzunköprü T�caret Borsası Yöne-
t�m Kurulu Başkanı Egemen Aslan’ı ma-
kamında z�yaret ett�ler.

Z�yarette TOBB Ed�rne Kadın G�r�ş�m-
c�ler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Ed�r-
ne ve İlçeler�nde faydalı �şler yapab�l-
mek, kadın g�r�ş�mc�ler�n sayısını arttır-
mak, aynı zamanda da �st�hdamı arttır-
mak �ç�n kurulun �l�m�z�n kadınlarının kal-
kınması noktasında öneml� b�r görev üst-
lend�ğ�n� ve Odalar �le Borsaların da 
Kadın ve Genç G�r�ş�mc�lere verm�ş ol-
dukları desteklerden son derece mem-
nun olduklarını bel�rterek Yönet�m Kuru-
lu Başkanımız Egemen Aslan Nezd�nde 
Uzunköprü T�caret Borsası Mecl�s�ne 
Ed�rne’de Kadın G�r�ş�mc�lere verm�ş ol-
dukları madd� ve manev� destekler dola-
yısı �le teşekkürler�n� b�ld�rd�.

YENİ CUMHURİYET BAŞSAVCIMIZ 
FERHAT ENGİN KURULAR’A 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ
önet�m Kurulu Başkanımız YEgemen Aslan ve Yönet�m Ku-

rulu Üyem�z Gürkan Gür, Hak�mler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu’nun yayınla-
dığı son adl� yargı kararnames� �le 
Uzunköprü Cumhur�yet Başsavcılığı 
görev�ne atanan Ferhat Eng�n Kuru-
lar’ı 04.10.2018 tar�h�nde z�yaret ede-
rek yen� görev�nde başarı ve hayırlı 
olsun d�lekler�n� �lett�ler.

Z�yarette Yönet�m Kurulu Başka-
nımız Egemen Aslan ve Yönet�m Ku-
rulu Üyem�z Gürkan Gür Uzunköprü T�-
caret Borsasının tar�hçes�, faal�yetler�, 
çalışma s�stem� �le bölge ekonom�s�n-
dek� yer� hakkında ve �lçem�z�n ekono-
m�k yapısı, genel durumu hakkında b�l-
g�ler aktardı. Uzunköprü �lçem�z�n so-
runları ve çözüm yolları �le yapılab�-
lecek projeler üzer�nde konuşuldu.

Uzunköprü T�caret Borsası Mecl�s� 
olarak Cumhur�yet Başsavcısı Ferhat 
Eng�n Kurular’a yen� görevler�nde ba-
şarılar d�l�yoruz.
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UZTB YÖNETİMİ ÇALIŞANLARINI 
ÖDÜLLENDİRDİ

zunköprü T�caret Borsası U(UZTB) yönet�m� personel 
performans değerlend�rme sonuçla-
rına göre tüm UZTB personel�n� te-
şekkür plaket� �le ödüllend�rd�.

Uzunköprü T�caret Borsası Yö-
net�m Kurulu tarafından yapılan 
2018 yılı personel performans de-
ğerlend�rmeler� net�ces�nde, tüm per-
sonel�n kurum h�zmetler�n�n yer�ne 
get�r�lmes�nde göstermekte oldukları 
üstün performans ve özver�l� çalış-
malardan dolayı ödüllend�r�lmes� ka-
rarı alınmış ve 03.10.2018 tar�h�nde 
yapılan tören �le teşekkür belgeler� 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan tarafından kend�ler�ne tak-

d�m ed�lm�şt�r.
UZTB 2018 yılı borsa personel 

performans değerlend�rme sonuçla-
rına göre teşekkür belgeler� Aylık Per-
sonel Toplantısında Yönet�m Kurulu 

Başkanı Egemen Aslan tarafından 
ver�ld�. Konuşmasında Uzunköprü T�-
caret Borsası’nda çalışan bütün ar-
kadaşlarımızın performanslarından 
memnunuz. Herkes el�nden gelen�n 
fazlasını yapıyor. Harman dönemle-
r�nde borsamızın ortaya koymuş ol-
duğu performans bunun en öneml� 
gösterges�d�r. Öneml� olan uyumlu 
b�rl�ktel�ğ�n devamını sağlayab�lmek. 
B�z�m personel�m�zden beklent�m�z; 
üyeler�m�ze h�zmet �ç�n en güzel ça-
lışmaları yapab�lmeler�d�r. Bütün per-
sonel�m�z h�zmetler�nde gayretl� ve 
çalışkan, buradan hep�n�ze tekrar 
mecl�s�m adına teşekkürler�m� sunu-
yorum.” Ded�.
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BORSADA ÇELTİK ALIMINA BAŞLANMIŞTIR
ürk�ye’n�n ürün çeş�tl�l�ğ� en Tfazla ve �şlem hacm� en yüksek 

borsalarından b�r� olan Uzunköprü T�-
caret Borsası’nda Buğday, Ayç�çeğ� ve 
Çelt�k satışları devam ed�yor.

Uzunköprü T�caret Borsası’nın 
2014 Harman dönem�nde başlattığı 
çelt�k ürününü borsaya get�rerek satı-
şının yapılması �le �lg�l� çalışmalar net�-
ces�nde Uzunköprü T�caret Borsası 
Elektron�k Satış Salonunda çelt�k sa-
tışları 2018-2019 harman dönem�nde 
de yapılmaya devam edecekt�r.

Uzunköprü T�caret Borsası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Egemen Aslan “Ç�ftç�-
ler�m�z�n ürünler�n� daha sağlıklı, hızlı, 
güvenl� ve değer�nde satab�lmeler� �ç�n 
Üyeler�m�zden ve Üret�c�ler�m�zden al-
dığımız destek �le 2014 yılında başlat-
tığımız çelt�k alım-satımları her yıl har-
man dönem� �çer�s�nde devam etmek-
ted�r. Borsada Satışı yıllardır yoğun b�r 
şek�lde devam eden Buğday ve Ayç�-
çeğ� ürünler�n�n yanına bölgem�zde 
üret�m� çok fazla olan Çelt�ğ� de ekle-
mek �steyen Uzunköprü T�caret Borsa-
sı Mecl�s� olarak 2014 Harman Döne-
m�nde Son Teknoloj� Çelt�k Anal�z c�ha-
zı �le Borsamızın Ürün Tahl�l Laboratu-
varını takv�ye ett�k ve gelen ürünler�n 
tüm anal�zler�n�n yapılarak değer�nde 
satılmasını sağladık.

Çağdaş borsacılık anlayışı �çer�s�n-
de üyeler�m�z�n ve müstahs�ller�m�z�n 
ürünler�n� kıymetlend�rmey� �lke ed�nen 
Uzunköprü T�caret Borsasının, Satış 
salonuna gelen ürünler gün �ç�nde 
elektron�k satış salonunda ser� şek�lde 

satılmakta ve gelen ürünler tüccar, sa-
nay�c� ve ç�ftç�ler tarafından anlık tak�p 
ed�lerek hızlı, şeffaf ve gerçekç� b�r fi-
yatla �şlem görmekted�r. Uzunköprü T�-
caret Borsasına duydukları güven �ç�n 
de bütün borsa üyeler�m�ze ve üret�c�-
ler�m�ze ayrıca teşekkür eder�m.

Uzunköprü T�caret Borsası Yönet�m 
Kurulu başkanı Egemen Aslan Çelt�k 
p�yasalarında geçm�ş yıllarda olduğu 
g�b� bu hasat dönem�nde de tüccar gö-
rünümlü dolandırıcılara karşı d�kkatl� 
olunması konusuna d�kkat çekerek, 
Ekonom�k durgunluğun ve nak�t sıkı-
şıklığının yaşandığı bugünlerde üret�-
c�ler�m�z�n de tüccar k�ml�ğ�ne bürünen 
art n�yetl� k�ş�lere karşı d�kkatl� olmaları 
gerekmekted�r.

Geçm�ş yıllarda maalesef bu konu-

da mağdur�yetler yaşandı. Ç�ftç�m�z�n 
b�r yıl boyunca büyük emek, fedakarlık 
ve sıkıntı �ç�nde yet�şt�rd�ğ� ürünler�n do-
landırıcılara kaptırmaması �ç�n çok d�k-
katl� hareket etmes� gerek�yor. Ç�ftç�le-
r�m�z mutlaka b�l�nd�k ve güven�l�r T�ca-
ret Odası ve Borsa kaydı olan firma ve 
şahıslar �le alışver�ş yapmalıdırlar.

UZTB Yönet�m Kurulu Başkanı Ege-
men Aslan, müstahs�ller�m�z� uyarıyor. 
Dışarıdan gelen ve daha önce tanıma-
dığımız çelt�k alıcısı tüccarlarla alışve-
r�ş yapar �ken d�kkatl� olun firmaları �y� 
araştırın yüksek fiyatlı-vadel� mal sa-
tışlarından uzak durun. Mümkünse 
alışver�şler�n�z� PEŞİN yapınız. Daha 
öncek� yıllarda art n�yetl� yabancı tüc-
carlar üret�c�ler�m�z� aldatarak, b�rçok 
mağdur�yete sebep olmuşlardır.
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASINDAN 
ENFLASYONLA MÜCADELEYE TAM DESTEK

OBB’un 81 �lde başlattığı Ha-Tz�ne ve Mal�ye Bakanı Berat 
Albayrak tarafından desteklenen enf-
lasyonla Mücadele Programı’yla �lg�l� 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan basın açıklaması yaparak 
üyeler�m�ze destek çağırısında bu-
lundu. Uzunköprü T�caret ve Borsa-
sında gerçekleşt�r�len basın açıkla-
masında Yönet�m Kurulu Başkanı-
mız Egemen Aslan,

F�yat �st�krarı makroekonom�n�n 
durumunu yansıtan en öneml� gös-
tergelerden b�r�d�r.

Türk�ye 2002’den sonra mal� ve 
s�yas� �st�krarla b�rl�kte fiyat �st�krarı 
konusunda da çarpıcı b�r �y�leşme 
elde etm�ş, enflasyonun tek hanel� se-
v�yelere düşmes� sağlanmıştır.

Son dönemde döv�z kurlarında 
yaşanan olağandışı hareketler�n de 
etk�s�yle enflasyon oranı yen�den ç�ft 
haneler çıkmıştır.

Artan enflasyon hem alım gücü 
düşen vatandaşlarımızı, hem de 
artan g�rd� mal�yetler� ve fa�zler nede-
n�yle firmalarımızı olumsuz etk�le-
mekted�r.

Tüm bu sıkıntıları aşmak �ç�n, Ha-
z�ne ve Mal�ye Bakanlığımız tarafın-
dan hazırlanan ve Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak’ın l�derl�ğ�nde başlatı-
lan Enflasyonla Mücadele Programı-
nı son derece öneml� buluyor ve des-
tekl�yoruz.

Z�ra enflasyonla mücadeley� ne 
tek başına kamu, ne de tek başına 
özel sektör yapab�l�r. Sorumluluk ve 
görev hep�m�z�nd�r.

Enflasyonla mücadele aynı za-
manda �şs�zl�kle, yüksek fa�zle ve 
artan g�rd� mal�yetler�yle mücadele-
d�r.

Türk özel sektörü, devlet�m�zle 
b�rl�kte topyekûn b�r duruş serg�leye-
rek, el�n� taşın altına koymaktadır.

Bu çerçevede TOBB ve Odalar-
Borsalar, her m�ll� konuda olduğu g�b� 
bu konuda da ülke çapında ortak b�r 

dayanışma �ç�nded�r.
81 �l ve 160 �lçede Odalarımız ve 

Borsalarımız Enflasyonla Mücadele-
y� sah�plenmekte ve firmalarımızın 
en gen�ş şek�lde katılımı �ç�n çalışma 
başlatmaktadır.

Bu noktada özell�kle vurgulamak 
�ster�z k�, bu mücadeleye toplumun 
tük kes�mler� ne kadar güçlü destek 
olursa, etk�s� de o kadar büyük olur.

Reel sektörden finans sektörüne, 
kamudan vatandaşlarımıza kadar, 
tüm Türk�ye olarak aynı hedefe ke-
netlenmel�y�z.

Hep�m�z tek yürek ve tek ses 
olursak, enflasyonla mücadelede de 
net�ce alacağımıza em�n�z.

Hem firmalarımızın hem de m�lle-
t�m�z�n, enflasyonla topyekün müca-
deleye en gen�ş şek�lde katılacakla-
rına �nancımız tamdır.

B�z de, Uzunköprü T�caret Borsa-
sı olarak s�z değerl� basın mensupla-
rımız kanalıyla, tüm Borsa üyeler�m�-
z�n desteğ�n� ve bu kampanyaya ka-
tılımlarını r�ca ed�yor ve bekl�yoruz.

İnanıyorum k�, Uzunköprü İlçes� 
olarak gereken fedakârlığı göster�p, 
ülkem�z ve m�llet�m�z �ç�n başlatılan 
bu �kt�sad� mücadele de en ön cep-
hede yer alacağız.

Kamu ve özel sektör arasındak� 
bu güçlü koord�nasyon ve �st�şarey-
le, �ç�nden geçt�ğ�m�z bu zorlu sürec� 
de ger�de bırakacağız. “ded�.



06

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
2018 EKİM AYI E-BÜLTENİ

UZTB SATIŞ SALONUNDA 2018 HARMANININ 
İLK ÇELTİK SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

zunköprü T�caret Borsası USatış Salonunda 2018 har-
manının �lk çelt�k satışı 18.10.2018 
perşembe günü gerçekleşt�r�ld�.

İ lçem�ze bağlı Değ�rmenc�-
köy`den Murat Konuk �s�ml� müstah-
s�l�n get�rd�ğ� 5 ton Osmancık c�ns� 

Çelt�k Borsamız üyes� Serhat Eren ta-
rafından 2,396 TL\Kg fiyat üzer�nden 
satın alındı. İlk çelt�k mahsulünü 
satış �ç�n borsamıza get�ren müstah-
s�le borsamız adına 1 adet çeyrek 
altın hed�ye ed�ld�.

Gelecek v�zyonu �çer�s�nde ürün 

tahl�l laboratuvarında yapılan tahl�l-
lerle desteklenen ve elektron�k or-
tamda satışı yapılan tarımsal ürünle-
r�n fiyatlarının ülkem�z ve dünyadak� 
d�ğer borsalar tarafından referans alı-
narak tak�p ed�leceğ�, güven�l�r b�r 
borsa olmayı amaç ed�nm�ş olan bor-
samız, bu v�zyon doğrultusunda la-
boratuvarların modern�zasyonunu 
gerçekleşt�rm�ş, son teknoloj� ve ge-
l�şm�ş Laboratuvar ve tahl�l c�hazları 
almış, ülkem�zde k� �lklerden olan 
elektron�k satış s�stem�n� kurmuş ve 
faal�yete geç�rm�şt�r.

Elektron�k Satış Salonumuzda 
buğday ve ayç�çeğ�n�n yanında böl-
gem�zde çok fazla üret�m� ve t�caret� 
yapılan çelt�k ürününün de satışının 
yapılması �le �lg�l� tanıtım afişler� böl-
gem�zde çelt�k ek�m� yapılan tüm köy-
lere dağıtılarak üret�c�ler�m�z b�lg�len-
d�r�lm�şt�r.

Borsamız, üyeler�m�z ve üret�c�-
ler�m�z �ç�n hayırlı olmasını d�ler�z.

UZUNKÖPRÜ TİCARET 
BORSASI MECLİSİ
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