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zunköprü Ticaret Borsamız bulunduğu Uşehre ve bölgesine değer katan, ekono-
minin kalkınması için çalışarak müteşeb-

bislerimize kanaat önderliği yapan bir borsamızdır. Sade-
ce ticarette değil gündelik hayatımız içerisinde bunun ör-
neklerini görüyoruz.

Uzunköprü Ticaret Borsamızın üretici konusunda 
yaptığı çalışmalar ile Borsa çatısı altında üretim-tüccar-
tüketim üçlüsünü en sağlıklı bir zeminde buluşturması ve 
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hazırladık-
ları Uzunköprü Kalkınma Gündemi, ekonomik faaliyetlere 
yönelik büyük destek sağlamıştır.

Piyasa ekonomilerinin temeli, rekabetçi piyasa 
yapılarının oluşmasıdır. Rekabetçi piyasa yapısı demek, 
borsa demektir.

Borsalar dünyanın en eski ve aynı zamanda en 
çağdaş kurumlarıdır. Ticaret Borsalarımızın fiziki ve tek-
nolojik imkânları ile altyapılarının gelişmesi, hem tarım 
hem de sanayimizin ilerlemesine önemli katkı sağlaya-
caktır.

Önümüzdeki dönem, borsacılığın büyük atılım 
içinde olacağı yıllar olacaktır. Bu yüzden Ticaret Borsaları-
mız süratle yeniden yapılanmalarını tamamlayıp, tekno-
lojik, fiziki ve kurumsal altyapılarını güçlendirilmeliler. 
TOBB olarak Ticaret Borsalarımızın altyapısının güçlendi-

    M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı

rilmesine destek veriyoruz.
Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında önemli bir 

yer tutan ticaret borsalarımız, yaptığı tescil işlemleri ile 
kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almakta da önemli bir 
fonksiyon yerine getirmektedir.

Tarımsal ürünlerin ticaret borsalarımızda tescil 
edilerek pazarlanması, başta KDV olmak üzere diğer vergi 
türlerinin matrahlarında da önemli artışlar sağlamakta-
dır.

Dolayısıyla önemli bir kamusal görev de yerine ge-
tirilmektedir. Kamu kurumlarımız ve devletimiz de, bor-
salarımıza yardımcı olmalıdır.

Öte yandan Avrupa Birliği Katılım Müzakerele-
rinde en büyük sorunlar, tarım ve hayvancılık alanlarında 
yaşanacaktır.

Bu sürecin sorunsuz atlatılmasında da yine tica-
ret borsalarımıza büyük roller düşmektedir. Ticaret borsa-
larımızın güçlenmesi, hem tarım, hem de sanayimizin 
ilerlemesine önemli katkı sağlayacaktır.

Uzunköprü Ticaret Borsamızın önümüzdeki dö-
nemde de Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Egemen Aslan, 
Meclis Başkanı Sayın Ahmet Gür ve değerli çalışma arka-
daşları ile birlikte yeni başarılı çalışmalara imza atacağına 
eminim. Uzunköprülü müteşebbislerimize bereketli ka-
zançların yaşanacağı bir yıl temenni ediyorum.
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zunköprü Ticaret Borsası olarak mevcut Ukaynakları rasyonel şekilde değerlendiren 
Tarım Politikalarının, artan gıda ihtiyacını 

karşılamaya yönelik çözümler üretebileceği gibi, bölgemiz ve 
ülke genelindeki insan odaklı Ekonomik, Sosyal ve Çevresel 
sorunlara da artı kazanımlar getireceği düşüncesindeyiz. Bunun 
için tarımsal girdi, maliyet ve altyapı sorunlarının çözülmesi, 
kırsal kalkınma bilincinin ivme kazanması ve doğal çevrenin 
kirletilmemesi yönündeki çalışmalarımız geçmişte olduğu gibi 
bundan sonrada hızla devam edecektir.

Borsamız, üyelerine ve bölgemiz üreticilerine en 
modern cihazlarla donatılmış Toprak, Su ve Yaprak Analiz 
Laboratuarları ile hizmet vermekte olup, konusunda uzman 
Ziraat Mühendisi çalışanları ile de her türlü tahıl ve yağlı 
tohumları analiz edilebilen Ürün Tahlil Laboratuarına 
sahiptir. Ayrıca gerçekleştirdiği işlem hacmi ile alım satımlara 
aracılık ederek Türkiye genelinde Borsamızın ilk 5 Referans 
Borsa arasında yer almasına olanak sağlayan  Satış 
Salonlarından birisi yine Borsamız çatısı altında faaliyet 
göstermektedir.

Trakya’mız pirinç ve ayçiçeği üretiminde ülke 
ortalamasının üzerinde verim almakla beraber, Uzunköprü 
bulunduğu bölge itibarı ile de tarımsal sanayinin merkezi 
konumundadır. Ulaşmayı hedeflediğimiz yerlerden biride sahip 
olduğumuz yüksek ayçiçeği işlem hacmi ile Türkiye’nin ilk 
Ayçiçeği Ürün İhtisas Borsası sertifikasyonuna sahip olmaktır. 

Bölgemizin sürekli artış gösteren Tarımsal üretim 
potansiyeline daha hızlı ve güvenilir bir ortamda cevap 
verebilmek, gelecekte ise bölgemiz genelinde daha etkin satış 
ve pazarlama politikaları belirleyebilmek için orta vadeli 
projelerimiz içerisinde Konya ve Ankara Ticaret Borsalarını 
takiben Türkiye’de Salon Elektronik Satış Sistemi’nin 
uygulanacağı 3. Borsa olabilme hedefimiz vardır. 

Ticaret Borsası olarak öncelikli hedeflerimizin başında 
İlçemizde yapımı hızla devam etmekte olan ve hayata geçmesi 

adına sonsuz destek verdiğimiz Çakmak Barajı Projeler 
Bütünü kapsamındaki Arazi Toplulaştırma ve Su İletim 
kanalları tamamlandığında bölgemiz genelinde 522.000 
dekar arazi sulama imkânına kavuşarak Uzunköprü’deki 
sulanabilir arazi miktarı 3 katına çıkacaktır. 

Böylece buğday üretimimiz dekar başına ortalama 
300-350 kg civarlarında iken 750-800 kg’lara, dekar 
ortalaması 150-200 kg olan Ayçiçeği üretimi de 350-400 
kg’lara kadar yükselecek,  hayvancılık sektörü için çok önemli 
olan kaba yem ( ot çeşitleri ) ve yurtdışından hacimli miktarda 
ithal ettiğimiz mısır veya farklı ürünler 2. Mahsul olarak hasat 
imkânına kavuşarak Çeltik ekim alanlarımız 100 bin dekar daha 
artacaktır. Bu gelişmeler doğrultusunda Borsamız işlem 
miktarlarını arttırarak Bulunduğu Coğrafyanın en Önde 
Gelen Borsası durumuna gelecektir.  

AB ve Sınır Ötesi İşbirliği ortaklıklarında Uzunköprü 
Ticaret Borsası olarak en başta üyelerimizin daha sonra ise 
ilçemiz halkının Sosyo-Ekonomik ve Ticari gelişimine mutlak 
katkı sağlayacağına inandığımız, gözle görülebilir çıktı ve 
sonuçları olan istisnai Projelere mesai harcanması 
gerektiğinin bilincinde olarak tarafımıza iletilen Proje 
tekliflerini titizlikle inceleyerek değerlendirmek hedefimizdir. 

Çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği gündemindeki başlıca konular arasında yer alan 
Tüm Oda ve Borsaların Akreditasyon Sistemine Geçişi için 
yapmış olduğumuz başvurumuz 2013 yılı Aralık ayı itibari ile 
kabul edilmiş olup 10. Dönem Oda ve Borsaları içerisinde yer 
almaktayız, süreç sonunda Akredite olarak Borsamız kurumsal 
kimliğini daha üst seviyelere taşımış olacağız. 

Geride kalan 89 yıllık tarihimize bakıldığında 
Borsamız, tüm Kamu Kurum, Siyasi ve Sivil toplum Örgütleri ile 
ortak çalışma ve istişare içinde bulunmanın Bölgemiz 
Ekonomik, Eğitim, Sosyal ve Kültürel gelişimine büyük katkılar 
sağladığının bilincinde olup, bundan sonrası içinde bu misyonu 
sürdürmek en öncelikli hedefimizdir. 

BAŞKANIN 
MESAJI

    Egemen ASLAN
Uzunköprü Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
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MECLİS KURULUMUZ

AHMET GÜR   
MECLİS BAŞKANI

ADNAN ÖĞE                
BAŞKAN YARDIMCISI

İBRAHİM YILMAZ 
MECLİS ÜYESİ

EGEMEN ASLAN 
MECLİS ÜYESİ

ABDULLAH SAKA 
MECLİS ÜYESİ

ORHAN GÜR          
MECLİS ÜYESİ

ALİ GAVUZOĞLU 
MECLİS ÜYESİ

UĞUR ERK                
MECLİS ÜYESİ

BİROL KOCAMAN 
MECLİS ÜYESİ

ERHAN ÖZDİMETOKALI 
MECLİS ÜYESİ

HÜSEYİN AKSOY 
MECLİS ÜYESİ

SERHAT EREN       
KATİP ÜYE

GÖKHAN ALFMAN 
MECLİS ÜYESİ

ONUR TAŞKAN       
MECLİS ÜYESİ
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YÖNETİM KURULUMUZ

EGEMEN ASLAN 
BAŞKAN

ABDULLAH SAKA 
BAŞKAN YARDIMCISI

UĞUR ERK                
SAYMAN ÜYE

ORHAN GÜR          
ÜYE

ALİ GAVUZOĞLU 
ÜYE
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BORSALARIN 
GENEL TANIMI VE GÖREVLERİ

Ticaret Borsaları serbest piyasa ekonomilerinde 
düzenleyici işlevleri olan kurumlardır.

Çünkü Ticaret Borsaları tarım ürünlerinde serbest 
rekabetin, diğer bir deyişle, arz ve talep kanunun işlerlik 
kazanması için gerekli olan tüm koşulların bir bütün halinde 
toplanmasını sağlamaktır.

Borsayı teşkilatlanmış, organize edilmiş, disiplin altına 
alınmış pazar olarak tarif etmek mümkün ise de; daha açık 
olarak “özel kanunla kurulan alıcı ve satıcıların belli 
zamanlarda bir araya gelerek genellikle malın numunesine 
veya tipine istinaden büyük çapta alım satım yapılan ve 
dolayısıyla arz ve talebin belli yer ve zamanlarda 
karşılaşmasıyla gerçek piyasa fiyatının oluşmasına imkan 
sağlayan teşkilatlandırılmış bir pazar” şeklinde tarif etmek 
mümkündür.

Borsalarda muameleler belli kurallar çerçevesinde 
yapılır. Bu kurallar, kanun tüzük ve yönetmelik hükümleri ile 
o bölgede cari örf ve adet kaidelerinden oluşur. Ticaret 
borsaları serbest rekabetin, diğer deyişle, arz ve talep 
kanunun işlerlik kazanması için gerekli olan tüm koşulların 
bir bütün halinde toplanmasını sağlamaktadır. Ticaret 
borsalarında oluşan fiyatlar sadece yöresel değil aynı 
zamanda bölgesel ve ülkesel piyasaların şartlarını da 
yansıtmaktadır. Bu nedenle, borsalar ülke ekonomisinin dışa 
açılmasını, ekonominin diğer ekonomilerle bütünleşmesini, 
üretim ve pazarlamanın çok uluslu hale getirilmesini 
sağlayan kurumlar özelliğindedir.

Ticaret Borsalarının Hukuki Yapısı:

Ticaret Borsalarının tanımı 5174 Sayılı Kanunun 34. 
Maddesinde yapılmıştır. Buna göre Ticaret Borsaları; 
Kanunda yazılı esaslar dairesinde borsaya dahil maddelerin 
alım satımı ve fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle meşgul 
olmak üzere kurulan tüzel kişiliği sahip kamu kurumlarıdır.

Borsaların Görevleri:

Borsalarda, borsaya dahil maddelerin numune ve tipler 
üzerinden muhtelif şekilde alım satımı yapılmaktadır. Gerek 
bu alım satımların tescili suretiyle resmiyet kazanması, 
gerekse alım satımı müteakip taraflar arasında malın 
kalitesi, teslim – tesellüm şartları, mal bedelinin ödenmesi 
gibi hususlarda ortaya çıkacak ihtilafların halli konularında 

hizmet veren borsaların görevleri şunlardır:
a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını 

tanzim ve tescil etmek.
b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü 

fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.
c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme 

bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye 
şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf 
doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin 
onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek 
fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet 
ağları konusunda üyelerine yol göstermek.

e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve 
onaylamak.

f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit 
etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya 
kurulmuşlara iştirak etmek.

g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve 
teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân 
etmek.

h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî 
makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; 
üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu 
takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve 
uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti 
halinde ilgili makamlara bildirmek.

j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş 
amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde 
bu işleri yürütmek.

k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara 
ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.

l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları 
değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar 
çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

Yönetim ve Organizasyon:

Ticaret Borsaları demokratik esasları yerinden yönetilen 
kuruluşlardır. Borsaların organları şunlardır.

a) Meslek Komiteleri,
b) Meclis,
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c) Yönetim Kurulu,
d) Disiplin Kurulu.

Borsalar Kotasyonuna Dahil Ürünler:

Ticaret borsalarında, sadece belirli özellikleri taşıyan 
mallar alınıp satılır. Herhangi bir maddenin borsaya dahil 
edilebilmesi için öncelikle tiplerinin tespit edilmiş olması, 
yani standardizasyonunun yapılmış olması, yapılmamış ise 
tiplere ayrılması, numuneyle temsili mümkün mallarda 
olması gerekir. Her tarımsal ürün, her ticaret borsasına dahil 
edilmiş değildir. Çünkü, bir tarımsal ürünün herhangi bir 
ticaret borsasına dahil edilebilmesi için borsanın bulunduğu 
yerde fazla miktarda üretilmesi veya tüketilmesi, ya da ihraç 
veya ithal edilmesi gerekir. Bir maddenin borsaya dahil 
edilebilmesi için ayrıca, stoklamaya elverişli olup çabuk 
bozulan mallardan olmaması, toptancı hal mevzuatına giren 
yaş sebze ve meyvelerden olmaması, arz ve talebin değişken 
olması ve rekabet konusu bulunması gereklidir. Bu şartlara 
uyan tarımsal ürünler ve bazı sınai mamuller borsalarda 
alınıp satılabilir.Ticaret Borsaları toptan sayılacak 
miktarlarda alım satım yapılan pazarlardır. Borsalarda alım 
satımlar açık artırma veya karşılıklı anlaşma suretiyle 
yapılmaktadır.

Borsa işlemlerinin tescili

Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde 
yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescili 
zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu 
madde kapsamındadır. Borsalarca gösterilen yerlerde 
yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına 
müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün 
içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen 
sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi 
durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. 
Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, 
misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım işlemleri, alıcı 
veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir. 
Borsaya tâbi maddelerle ilgili alivre ve vadeli alım satım 
işlemlerine ilişkin tip sözleşmeler ticaret borsalarınca 
hazırlanır. Buna göre düzenlenecek sözleşmeler ticaret 
borsalarına tescil ettirilir. Bu Kanun hükümlerine tâbi olarak 
düzenlenen sözleşme, ürün senedi ve benzeri belgeler, 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli 
işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi değerlendirilmez. Bu 

fıkranın uygulanmasına ilişkin esaslar Birlikçe çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. Tescil yükümlülüğü aşağıdaki 
şekilde yerine getirilir: 

a) Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalışma alanı içinde 
bulunmaları halinde, işlem borsa örf ve adetlerine göre 
tespit olunan tarafça o borsaya tescil ettirilir ve tescil ücreti 
ödenir. Tescil ile yükümlü olan tarafın yokluğu halinde, diğer 
taraf tescili yaptırmak ve ücretini ödemekle yükümlüdür. 

b) Alıcı ve satıcıdan birinin borsanın çalışma alanı içinde, 
diğerinin dışında olması halinde; 

1) İki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her 
iki borsaya tâbi ise ve işlem de yazışma, telgraf, telefon, 
teleks ile yapılmış veya elektronik ortamda gerçekleştiril-
mişse, sözleşmenin kabul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o 
yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 

2) Sözleşmenin nerede kabul ile tamam olduğu tespit 
edilemediği takdirde, işlem satıcının merkezinin bulunduğu 
yerdeki borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti 
ödenir. 

3) Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa mevcut 
değil veya borsa mevcut olmasına rağmen, mal o borsaya 
dahil değil veya taraflardan biri yurt dışında ise, işlem diğer 
tarafça kendi merkezinin bulunduğu yer borsasına tescil 
ettirilir ve ücreti ödenir. 

c) Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalışma alanı dışında 
yaptıkları ve bu fıkrada belirlenen tescil işlemleri dışında 
kalan alım veya satımları, kayıtlı bulundukları borsalara 
tescil ettirir ve ücretini öderler. 

d) Borsanın çalışma sınırları dışında alım satım yapan 
taraflardan biri tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan 
üretici ise, tescil zorunluluğu ve tescil ücretini ödeme 
yükümlülüğü tacir ve sanayici olan diğer tarafa aittir. Alım 
satım yapan tarafların her ikisi de tacir veya sanayici sıfatını 
haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu uygulanmaz.

e) Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri 
üzerinden azamî binde ikidir ve bu oranı borsa meclisi 
belirler. İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, 
yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla 
olamaz. Ürün senedi tescil ücreti oranı ise alım satım değeri 
üzerinden en çok on binde beştir. 

f) İhracatın tescilinden ücret alınmaz. 
g) Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil 

ettirip ettirmediklerini denetlemeye yetkilidirler. Bu amaçla 
hâkim kararıyla üyelerinin ilgili defter ve evrakını 
inceleyebilirler. Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve 
esaslar, Birlik tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir 
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1925 yılında kurulan Uzunköprü Ticaret Borsası kuruluş 
tarihi bakımından ülkemizde kurulan borsalar içerisinde 10. 
sıradadır. Ülkemizdeki birçok büyük ilden önce ilçemizde 
borsa kurulması, ilçe müteşebbis ve tüccarlarının da birlik, 
beraberlik ve ileri görüşlülüğünün bir göstergesidir.

Uzunköprü Ticaret Borsası işlem hacmi ve günlük 
gerçekleşen fiyatlar bakımından bölgede ve ülke genelinde 
referans alınan ve yakından takip edilen etkili bir ticaret 
borsasıdır. Yıllık işlem hacmi ve salon satışlarında her sene 
gerçekleşen istikrarlı artış üreticilerin ve üyelerin Uzunköprü 
Ticaret Borsasına duydukları güvenin en önemli gösterge-
sidir.  Bu etkinliğini ve güvenilirliğini daha da arttırmak 
amacında olan Uzunköprü Ticaret Borsası günümüzün 
uluslararası niteliklerde kabul görmüş en modern cihazları 
ile çalışmakta, üreticilere ve üyelerine en iyi hizmeti hatasız 
olarak vermeyi hedeflemektedir. Bu amaçla 2003 yılında 
Ürün Tahlil Laboratuarını kuran borsamız üreticilerin daha 
kaliteli ve bilinçli üretim yapabilmelerini sağlamak için 2006 
yılında da ülkemizde bulunan en modern Toprak Tahlil 
Laboratuarından birisini faaliyete geçirmiştir. Yetişmiş ve 
alanında uzman personeli ile bölge üreticilerinin ve 
sanayicilerinin her türlü analiz ve tahlil gereksinimleri 
Uzunköprü Ticaret Borsası bünyesinde karşılanabilmektedir. 

Uzunköprü Ticaret Borsası hizmetlerindeki Kalite 
Standardının göstergesi olarak 2008 yılında İSO 9001-2008 
Kalite Yönetim Standardı belgesini almış, 2014 itibari ile de 

10. Dönem Oda/Borsa Akreditasyon sistemi içerisinde yer 
alarak, Kalite Standartları Sisteminin gereklerini yerine 
getirdiğini belgelemiş bir kurum olacaktır.

İlçenin ekonomik hayatında olduğu kadar sosyal ve 
kültürel hayatında da her zaman etkin olmuş bir kuruluştur, 
verdiği karşılıksız öğrenim bursları, eğitim ve sağlık 
kurumlarının yapımında ve yaşatılmasında sağladığı katkılar 
ve düzenlenmesinde öncülük ettiği konferanslar ile ilçenin 
kültürel gelişmesi ve ilerlemesi yönündeki desteğini 
kurulduğu günden beri göstermektedir.

Avrupa birliği uyum sürecinde olduğumuz şu günlerde 
UZTB AB-Türk Odaları İşbirliği Forumu (ETCF-II) çerçevesin-
de, 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 
Havzasında Tarım Topraklarının Kirlilikten Arındırılması ve 
Islahı” konulu AB Projesini 2013 yılı içerisinde tamamlama 
aşamasına getirmiştir. 

Uzunköprü Ticaret Borsası Türkiye-Bulgaristan Sınır 
Ötesi İşbirliği Programı 3. Çağrısı kapsamında, Bulgaristan’ın 
ikinci büyük Üniversitesi olan Burgaz Prof.Dr. Asen Zlatarov 
Üniversitesi ortaklığıyla hazırladığı  “Zirai İlaç Kullanımı ve 
Haşereyle Mücadele Eğitiminde Sınır Ötesi İşbirliği” isimli 
zirai ilaçların etkin ve doğru kullanımını ile tarımsal üretimde 
haşereyle mücadele alanında üreticileri bilinçlendirmeyi 
amaçlayan projesini 2014 yılı içerisinde yürütmeye 
başlayacaktır.

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
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Faaliyetlerimiz
Üyelerimize ve Üreticilerimize Yönelik



27.03.2013 TARİHİNDE ERSAN ALIŞVERİŞ 
HİZMETLERİ GIDA SAN. TİC. A.Ş. (KİM MARKET) 
İLE ESKİ BORSA BİNASININ KİRALANMASI İÇİN 

SÖZLEŞME İMZALANDI.

FAALİYETLERİMİZ

11

27.Mart.2013 
  



UZTB HEYETİ, 
KAVALA ile DRAMA TİCARET ve 

SANAYİ ODALARINI ZİYARET ETTİ  

FAALİYETLERİMİZ
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12-13 Nisan 2013

Uzunköprü Ticaret Borsası 55 üyesiyle Yunanistan’ın Kavala ve Drama Ticaret ve 
Sanayi Odalarını ziyaret ederek bölgenin ticari, sosyal ve kültürel hayatını 

zenginleştirecek girişimlerde bulundu.   55 Borsamız üyesi işadamından oluşan heyete, 
Uzunköprü Kaymakamı Uğur Kolsuz, Belediye Başkanı Enis İşbilen, Uzunköprü Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları katıldılar. Kavala ve Drama Oda 
Başkanlarının ağırladığı Uzunköprü ve Bölgesinin iş dünyasının en üst düzeyde temsil 

edildiği UZTB Heyetine, Yunan Basını ve Medyası da ilgi gösterdi.   

Uzunköprü Ticaret Borsası, Avrupa Birliği ve Türki-
ye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen 
“Sivil Toplum Diyaloğu: AB-Türkiye Odalar/Borsalar 
Forumu-II” çerçevesinde yürütmekte olduğu “Ergene 
Havzasında Tarım Topraklarının Kirlilikten Arındırıl-
ması ve Islahı” başlıklı projesi çerçevesinde öngörülen 
ve proje ortağı Kavala Ticaret ve Sanayi Odasına yapı-
lan heyet ziyareti 12-13 Nisan tarihlerinde gerçekleş-
tirildi.

Borsamız tarafından yürütülen, Kavala, Sibiu ve 
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odaları ortaklı Avrupa Bir-
liği projesinin uygulama aşamasının görüşülmesi, 
Uzunköprülü işadamlarının ticari ilişkilerini zenginleş-

tirecek girişimlerde bulunması, Türkiye ve Yunanistan 
arasındaki ilişkileri geliştirmeyi, Uzunköprü’nün tanı-
tımını gerçekleştirmeyi ve Eskiköy Sınır Kapısının ka-
rayolu trafiğine açılması için Yunan tarafında kamu-
oyu oluşturmayı amaçlayan organizasyon Borsamız 
tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Kavala Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve aynı za-
manda Yunanistan Odalar Birliği Başkan Yardımcısı 
Angelos Tsatsoulis’in ve Drama Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Stefanos Georgiadis yemek ikramlarıy-
la ağırladığı Uzunköprü Heyetiyle yakından ilgilendi, 
ziyaretlerde görüşülen konularda mutabakat sağlandı 
ve gezi son derece olumlu neticelendi.
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SAĞLIK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU 
VE KALKINMA BAKANI DR. CEVDET YILMAZ’IN 

BORSAMIZI ZİYARETLERİ     

FAALİYETLERİMİZ
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17 Nisan 2013

Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu ve Kalkınma Bakanı 
Sayın Dr. Cevdet Yılmaz ilçemize gele-
rek inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Uzunköprü Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda 
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu Kurma ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Rahmi EREN, beraberinde 
Edirne Valisi Hasan Duruer, Trakya Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Yener 
YÖRÜK, Uzunköprü Kaymakamı Uğur 
Kolsuz, Uzunköprü Uygulamalı Bilim-
ler Yüksekokulunun Müdürü Hüseyin 
Sarıoğlu, Uzunköprü Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Prof. Dr. Erol ÇAKIR ve ka-
labalık bir heyetle birlikte Uzunköprü 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun 
inşaatını bakanlarımıza gezdirdi ve Ba-
kanlarımıza bu projeye verdikleri 
maddi ve manevi katkılardan dolayı te-
şekkür etti.

Daha sonra Uzunköprü Ticaret Bor-
sasına geçen heyeti burada Uzunköp-
rü Ticaret Borsasının Meclis üyeleri ve 
borsa üyelerinden oluşan kalabalık bir 
heyet çiçekler ile karşıladı.

Toplantının sonunda Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Rahmi Eren Her iki ba-
kanımıza da günün anısına borsamızın 
seramik tabağı ile ilçemizin simgesi 
Uzunköprü’nün çerçeveli bir fotoğra-
fını verdiler.
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03 Mayıs 2013

UZTB ASİL VE YEDEK MECLİS ÜYELİĞİ 
SEÇİMLERİ YAPILDI 

SEÇİMLERİMİZİ DEMOKRATİK BİR ORTAMDA TAMAMLADIK VE MECLİSİMİZDE 
GÖREV PAYLAŞIMI YAPARAK ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK. 



FAALİYETLERİMİZ
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BÖLGE ODA VE BORSALARINI 
ZİYARET ETTİK 

BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTILARINA KATILDIK.
GÖREVE GELDİĞİMİZ İLK GÜNDEN İTİBAREN 

TOBB VE BİRLİĞİMİZ BÜNYESİNDEKİ TÜM ODALAR VE 
BORSALAR İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAYI KENDİMİZE 
HEDEF EDİNEREK BU YOLDA İLK ÖNCE TOBB 
BAŞKANIMIZ M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NU ZİYARET 
ETTİK.

ZİYARETİMİZDE PLANLARIMIZ VE HEDEFLERİMİZİ 
K E N D İ S İ  İ L E  PAY L A Ş A R A K  H E D E F L E R İ M İ Z İ 

GERÇEKLEŞTİREBİLME KONUSUNDA KENDİSİNDEN 
TAM DESTEK ALDIK.

 BÖLGEMİZDEKİ ODA VE BORSALARIMIZA DAHA 
SONRADA ÜLKEMİZİN DEĞİŞİK YERLERİNDE 
BULUNAN, TOPLANTILARA GİTTİĞİMİZ İL VE 
İLÇELERİN ODA VE BORSALARINI ZİYARET EDEREK 
İLÇEMİZİN PİRİNCİNİN, AYÇİÇEK YAĞININ VE 
UZUNKÖPRÜMÜZÜN TANITIMINI YAPTIK. 

YENİ MECLİSİMİZDEN TOBB BAŞKANINA ZİYARET 27 Mayıs 2013
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POLATLI TİCARET BORSASINA 
ZİYARET  VE İNCELEME GEZİSİ

27 Mayıs 2013
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MARMARA BÖLGESİ ODA-BORSA BAŞKANLARI 
İSTİŞARE TOPLANTISI ANKARA´DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ   

17 Temmuz 2013 

EDİRNE TSO VE EDİRNE TB´DEN BORSAMIZA ZİYARET
12 Eylül 2013 
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KEŞAN TSO VE GÖNEN TB’DEN 
BORSAMIZA ZİYARET 

28 Ağustos 2013  

BORSAMIZ VE UTSO´DAN TEKİRDAĞ TSO İLE
 HAYRABOLU TB'YE ORTAK ZİYARET 

12 Eylül 2013 
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BURSA TB VE BURSA TSO ZİYARETLERİ 
4 EKİM 2013

BORSAMIZ VE UTSO’DAN EDİRNE TSO VE 
EDİRNE TB’ YE  İADE İ ZİYARET

23 Eylül 2013
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TEKİRDAĞ 
TİCARET BORSASINA 

ZİYARET 
09 Aralık 2013

EDİRNE İLİ ODA VE 
BORSALARI 

ORTAK TOPLANTISI
17 Aralık 2013

MALKARA TSO ile MALKATA TB'ye ZİYARET 
26 Aralık 2013
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RESİM 3165, 3167

YUNANİSTAN EDİRNE  KONSOLOSU 
KATERİNA VARVARİGU'YU ZİYARET 31 Ekim 2013 

BULGARİSTAN EDİRNE BAŞKONSOLOSU 
LUBOMİR POPOV’A ZİYARET 14 Kasım 2013

KOMŞU ÜLKE KONSOLOSLUKLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ 
TİCARET ODALARI İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRDİK

İÇERİSİNDE BULUNDUĞUMUZ COĞRAFYANIN 
A Y R I L M A Z  B İ R  P A R Ç A S I  O L A N  S I N I R 
K O M Ş U L A R I M I Z  Y U N A N İ S T A N  V E 
BULGARİSTANIN EDİRNE KONSOLOSLUKLARINI 
ZİYARET EDEREK İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK 
VE ÜYELERİMİZİN BİZLERE İLETTİKLERİ VİZE VE DIŞ 

TİCARET İLE İLGİLİ YAŞADIKLARI SORUNLAR VE 
BUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN YAPILABİLECEKLER 
KONUSUNDA GÖRÜŞMELER YAPTIK. KOMŞU 
TİCARET VE SANAYİ ODALARI ÜYELERİ İLE 
Ü Y E L E R İ M İ Z İ N  E K O N O M İ K  İ L İ Ş K İ L E R 
KURMALARINI SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK 
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YUNANİSTAN DRAMA TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN 
BORSAMIZA ZİYARET 11 MAYIS 2013 

HASKOVA TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN 
BORSAMIZA ZİYARET   

12 Temmuz 2013

Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yancho Yanev ve oda personeli 
12.07.2013 Cuma günü Borsamızı ziyaret etti

DRAMA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI STEFANOS GEORGİADİS VE 
DRAMA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİNDEN OLUŞAN YUNAN HEYETİ BORSAMIZI ZİYARET ETTİ.  
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BUĞDAY İSTİŞARE TOPLANTISI 10 Haziran2013

PİRİNÇ SANAYİCİLERİ TOPLANTISI 19 Aralık 2013

BORSAMIZ ÜYELERİNİN SEKTÖRLERİ İLE İLGİLİ 
SORUNLARINI DİLE GETİREBİLDİKLERİ VE BİRBİRLERİ İLE 
ORTAK FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNABİLDİKLERİ 
TOPLANTILARI BORSAMIZDA ORGANİZE ETTİK.

BUĞDAY TİCARETİ YAPAN ÜYELERİMİZLE BUĞDAY 
HARMAN ÖNCESİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI, YAĞ 

SANAYİCİLERİ DERNEĞİNİN TOPLANTILARI BORSAMIZDA 
GERÇEKLEŞTİR İLDİ  VE  BÖLGEMİZDEKİ   P İR İNÇ 
SANAYİCİLERİNİN SEKTÖRLERİ İLE İLGİLİ KONULARI, 
S O R U N L A R I N I  V E  P İ Y A S A  F İ K İ R L E R İ N İ 
PAYLAŞABİLECEKLERİ, PİRİNÇ SANAYİCİLERİ TOPLANTISI 
BORSAMIZDA YAPILDI . 
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BUĞDAY PANELİ BORSAMIZDA YAPILDI
24 Eylül 2013

İklim ve toprak yapısı bakımından bölgemizde 
yetiştirilmesi çok uygun olan buğday ürünü ile ilgili sorunları 
tespit ederek, çözüm önerileri  geliştirmek  ve  sonucunda 
 buğdayda verim ve kalitenin yükselmesine katkı sağlamak 
amacı ile Uzunköprü Ticaret Borsası, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Uzunköprü Ziraat Odası 
işbirliği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Edirne İl müdürlüğü ve 
Trakya tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün destekleri ile 
organize edilen Buğday Bilgilendirme paneli 24.09.2013 Salı 
günü Uzunköprü Ticaret Borsasında gerçekleştirildi. 
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Panelde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Toprak ve Su 
Kaynakları Bölüm Başkanı Dr. Sami Süzer tarafından Buğday 
tarımının önemi ve verim hedefleri, Trakya’da buğday 
tarımında karşılaşılan başlıca sorunlar, Trakya’ya uygun 
kaliteli buğday yetiştirme teknikleri,Trakya Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Serin İklim Tahılları Şube Şefi Dr. İrfan 

Öztürk’ün Buğday Arpa Islah Araştırmaları Üretimi Yapılan 
Çeşitler ile Yeni Geliştirilen Çeşitler ve Özellikleri Edirne İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki 
Sağlığı Şubesi Ziraat Teknikeri Nadi Aygen ‘in Hububat 
Hastalıkları, Zararlıları, Nematodları ve yabancı otlar 
konularında sunumları ile katılımcılara bilgiler verdiler.
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Ziraat Yüksek Mühendisi Dr Sami SÜZER, 1957 yılında 
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Bayramlı köyünde doğmuş-
tur.

1981 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bit-
kileri Bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl Gönen Tahirova 
Tarım İşletmesinde hizmet öncesi eğitime katılmış, yedek 
subay olarak askerlik görevini tamamladıktan sonra 1983 yı-
lında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsün'de teknik ele-
man olarak çalışmaya başlamıştır.

Yağ bitkileri yetiştirme teknikleri ve ıslahı konusunda 
1988–1990 yılları arasında A.B.D' nin Kuzey Dakota Eyalet 
Üniversitesinde master ve 1990–1993 yılları arasında da 
Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümünde doktorasını tamamladı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde çalıştığı süre 
içerisinde yurt içi ve yurt dışında İngilizce öğrenimi, bilgisa-
yar, Ofis programları, Oracle veri tabanı, araştırma yöneti-
mi, bilimsel yazı yazma, bitki yetiştirme teknikleri, uzaktan 
algılama, 1987 yılında yağ bitkileri ve gen kaynakları araş-
tırmaları konusunda Kordoba-İspanya, tarımda karar ver-
meyi destekleme sistemleri, ürün modelleme, etkili girdi 
kullanımı ve üretim risklerinin azaltılması konularında ise 
2002'de Zaragoza-İSPANYA, 2005'de Marakeş-Fas ve 

2009'da Şam-Suriye'de kurs, toplantı ve seminerlere katıl-
mıştır.

Çalıştığı enstitüde proje lideri olarak yürüttüğü kanola 
(kolza) ıslahı ve ayçiçeği, buğday, arpa, yem bitkilerinin top-
rak işleme, tohum miktar, sıklık, gübreleme, ekim zamanı 
gibi yetiştirme tekniği konularından elde ettiği araştırma so-
nuçlarını yurt içinde ve yurt dışında bilimsel dergilerde ya-
yınlandı.

Ülkemizde ilk milli kanola çeşidi Süzer’i geliştirerek 
2012 yılında tescil ettirdi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel seminer, 
panel, sempozyum ve kongreye bildiri ile katıldı.

Çalıştığı konularda, 100’ün üzerinde yayınlanmış ma-
kalesi ve tebliği bulunmaktadır.

Ayrıca çalıştığı kurumda idareci olarak 1996-2001 yıl-
ları arasında Teknik Müdür yardımcılığı görevinde bulundu.

Halen 1983 yılında atandığı, Trakya Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünde “Toprak ve Su Kaynakları Bölüm Başkanı” 
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Toprak ve Su Kaynakları Bölüm Başkanı
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü

EDİRNE

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Sami SÜZER



28

1. Buğday Tarımının Önemi
Buğday bitkisi (Triticum sp.) ve tarımı, insanlığın bes-

lenmesinde ilk çağlardan bu yana büyük önem taşımakta-
dır. Dünya’ da ve ülkemizde, buğday üretiminde herhangi 
bir nedenle azalma olduğunda ekmek fiyatları ve undan ya-
pılan gıda maddelerinin fiyatları yükselerek doğrudan her-
kesi etkilemektedir. Bu nedenle her ülke için buğday üreti-
mi açısından yeterli olmak ve stoklarında yeterince buğday 
ürünü bulundurmak stratejik bir önem arz etmektedir.

Ülkemizde kişi başına günlük tüketilen ortalama kalori 
miktarının yaklaşık % 50’si ekmek ve diğer buğday ürünle-
rinden, sağlanmaktadır. Buğdaydan elde edilen un, ekmek, 
makarna, bulgur, nişasta, bisküvi, tarhana ve erişte gibi 
ürünler insan beslenmesinde; hasat sonrası tarlada arta 
kalan bitki sapları ise kağıt-karton sanayinde ve hayvan bes-
lenmesinde kullanılmaktadır. Buğday tarımı ekonomik ve 
sosyal boyutlarıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de 
çok yakından ilgilendirmektedir. Küreselleşen ekonomik sis-
temle birlikte rekabet gücü artan, hızla değişen pazar ko-
şulları, ülkemizdeki buğday tarım sektörünün de önemini 
çok artırmıştır.

Birim alandan alınan kışlık ekmeklik buğday verimi, 
2012 yılı FAO istatistiklerine göre ortalama olarak Türki-
ye’de 267 kg/da iken dünyada 311 kg/da civarındadır. Bu 
verim istatistiklerinden de görülebileceği gibi ülkemiz buğ-
day verimi, dünya ortalamasından yaklaşık olarak %16 
daha düşüktür.

Buna karşın Edirne’nin Uzunköprü ilçesi, ülkemizde mo-
dern tarım tekniklerinin ve girdi kullanımının yoğun olduğu 
yerlerden biridir. Uzunköprü ilçesinde, buğday ortalama ve-
rimi dünya ve Türkiye ortalamasından daha yüksektir. Nite-
kim Uzunköprü’de dekardan alınan 425 kg/da ortalama 
buğday verimi, dünya ülkeleri ortalamasından (311 kg/da), 

batı komşularımız Yunanistan’dan (279 kg/da) ve Bulgaris-
tan’dan (376 kg/da) çok daha yüksektir.

Ancak Avrupa’da en son yenilikleri ve ileri teknolojiyi 
kullanan Fransa’nın ortalama 760 kg/da buğday verimiyle 
kıyaslandığında Uzunköprü ilçesinin verimi, henüz istenen 
seviyede değildir. Bu nedenle, buğday yetiştiriciliğinde 
Uzunköprülü üreticilerin öncelikli hedefi, dekardan alına-
cak ortalama verimi 550 kilogramın üzerine çıkarmak ol-
malıdır.

Buğday tarımını, ülkemizde yaklaşık 3.2 milyon tarım iş-
letmesinden (çiftçi ailesinin) 2.9 milyonu tarafından yapıl-
makta olup, 15 milyon civarında insan için geçim kaynağı 
oluşturmaktadır.

Buna karşın Uzunköprü ilçesinde ise yaklaşık 6700 çift-
çi ailesi tarafından buğday tarımı yapılmaktadır. Bu neden-
le buğday, ilçenin ekonomisine çok önemli katkısı olan 
ürünlerden biridir. Çünkü Uzunköprü ilçesinde toplam 
78.000 hektar olan işlenen tarım alanlarının yaklaşık % 
45’nde buğday tarımı yapılmaktadır. Uzunköprü ilçesinde 
buğday ekim alanı yıldan yıla değişmekle beraber 35.000 – 
40.000 ha, üretimi 148.000 – 170.000 ton ve bir dekardan 
alınan verimde 350 – 650 kg arasında değişmektedir.

2. Uzunköprü İlçesinde Buğday Tarımının Durumu
Mevcut durumda, Uzunköprü İlçesinde buğday tarı-

mında sertifikalı tohum kullanım oranı yüksek, tarımsal me-
kanizasyon gelişmiş, toprak analizine dayalı gübre uygulan-
makta, yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele ilgili uz-
manların tavsiyeleri doğrultusunda bilinçli olarak yapıl-
maktadır. Uzunköprü’de buğday tarımı genelde kuru koşul-
larda yapılmakta ve üretilen ürünün pazarlaması ve ticareti 
çok kolay yapılmaktadır. Özellikle Uzunköprü Ticaret Bor-
sası çiftçinin mahsulünü değeri fiyatına pazarlanması bakı-
mından Türkiye’de sayılı büyük borsalar arasında yer al-
maktadır.

BUĞDAY TARIMINDA 
VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI VE 
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Problemler olarak, buğday yetiştiriciliği yapılan tarlala-
rın çoğunun 40 dekarın altında küçük (parçalı) olması, tarı-
mının büyük oranda doğal yağış koşulları altında yapılması 
nedeniyle verimde yıllara göre önemli değişimler yaşanma-
sı ve bölgeye uygun olmayan bazı çeşitlerin adaptasyon ça-
lışmalarının yeterince yapılmadan Uzunköprü ilçesinde 
ekilmesi sonucu bitkilerde soğuk zararı yanında kök, sap, 
yaprak ve başaklarda mantar hastalıkları görülebilmekte-
dir.

Fırsatlar olarak, Uzunköprü’nün ekolojik olarak buğday 
tarımına oldukça uygun olması, tarımının diğer bitkilere 
göre kolay olması, adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması, 
gıda tüketim alışkanlığı nedeniyle ülkemizin en önemli kül-
tür bitkisi olması, sulama imkanı bulunmayan bölgelerde 
yüksek verim alınması, birim alandan sağladığı gelirin yük-
sek olması, yetiştiriciliğinin tamamen mekanizasyonla sağ-
lanması, depolamasının, pazarlanmasının kolay olması, 
buğdayı una işleyen modern, yüksek teknolojiye sahip un 
fabrikaların bulunması, buğday yanında ayçiçeği, çeltik, 
arpa, kanola, aspir, keten, yem bitkileri gibi diğer tarla bitki-
leri konularında Trakya Havzasına ve ülke geneline yönelik 
ıslah, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlılar üzerine araş-
tırmalar yapan bir çok bitki çeşidini tescil ettirmiş olan 
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ile aynı 
ilde olmasıdır.

Risk olarak, dünya buğday fiyatlarındaki dalgalanmala-
rın olması, kaliteli üretime fiyat olarak yeterince destek ve-
rilmemesi nedeniyle kalitesiz ve yüksek verimli çeşitlerin 
üretimde tercih edilmesidir. Buğday tarımında olası risklere 
karşı Uzunköprü’nün ekolojik koşullarında yüksek verim ve 
üstün kalite özelliği yönünden istikrarlı (stabil) çeşitlerin ye-
tiştirilmesi sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz et-
mektedir.

3. Uzunköprü’de Buğday Tarımında 
Verimliliğin Artırılması

Buğday tarımında verimliliğin ve kalitenin artırılması, 
araştırmaya dayalı modern yetiştirme tekniklerinin başa-
rıyla uygulamaya aktarılması ile mümkündür. Buğday tarı-
mında verimliliği artırmak için, Uzunköprü ekolojisine 
uygun bazı yetiştirme tekniği önerileri aşağıda verilmiştir;

• Buğday tarımı yapılacak arazilerde, doğru toprak işle-
me aletlerini kullanarak öncelikle tavda, verimli bir tohum 
yatağı hazırlanmalıdır.

• Mutlaka bölgeye uygun, verimli, kaliteli ve çimlenme 
kabiliyeti yüksek sertifikalı tohumlukların ekimi tercih edil-
melidir.

• Toprak analizine göre doğru gübreler, doğru zamanda 
ve doğru dozda tarlaya verilmelidir.

• Mütecanis bitki çıkışı ve yüksek verim için zamanında 
buğday ekimleri yapılmalıdır.

• Gübreleme, yabancı ot, hastalık ve zararlılarla müca-
dele gibi bakım işlemleri tekniğine uygun olarak, doğru ilaç-
larla zamanında gerçekleştirilmelidir.

• Toprakta çok gerekli olan rutubeti ve organik maddeyi 
muhafaza edecek ekim nöbeti ve toprak işleme teknikleri-
nin uygulanması sağlanmalıdır.

4. Toprak İşleme
Toprak işleme buğday tarımında kaliteli ve bol ürün ala-

bilmek için en önemli işlemlerden biridir. Ekilen tohumlu-
ğun zamanında ve yeknesak bir şekilde çimlenebilmesi için 
tohum yatağı özenle hazırlanmalıdır. Buğday tohum yatağı 
hazırlığında, örneğin Uzunköprü’de ayçiçeği-buğday ekim 
nöbeti içeresinde, topraktaki organik maddenin korunması 
ve ekonomik olması açısından azaltılmış toprak işlemesi ya-
pılması uygundur. Bu yöntem ile yapılacak tohum yatağı ha-
zırlığında ayçiçeği hasadından sonra tarlada kalan sap ar-
tıklarını sap parçalayıcılar veya goble disk ile parçalayarak, 
10-15 cm arasında derinlikte işleyerek toprağa organik 
madde olarak dönüşmek üzere iyice karıştırılmalıdır. Çiftçi-
lerimiz kesinlikle çok nemli toprak koşullarında buğday 
ekimi için pulluk ile sürüm yapmamalıdırlar. Bunun için ata-
larımız “Sürme tarlayı çamura döner sonra demire” demiş-
lerdir.

5. Gübreleme
Buğday tarımında bilinçli ve dengeli bir gübreleme yap-

mak için üreticilerimiz, ekecekleri tarlayı temsil edecek şe-
kilde, usulüne uygun alacakları toprak örneklerini analiz 
yaptırarak, test sonucuna göre kendilerine önerilen tavsi-
yeye göre gübreleme yapmalıdırlar.

Buğday tarımında, fosforlu (P), potaslı (K), kalsiyumlu 
(Ca), çinkolu (Zn) ve kükürtlü (S) gübreler ekimle veya 
ekimden önce toprağa verilmelidir. Yapılan yetiştirme tek-
niği araştırmalarına göre, Trakya’da yıllık 600 mm yağış 
alan tarım alanlarında, dekardan alınacak buğday tane 
verim hedefi olarak kuruda yani doğal yağış koşullarında 
600 kg/da olduğunda en ekonomik gübre dozu olarak 14 
kg/da saf azot yeterli olmaktadır. Sulu tarım koşullarında 
ise dekardan alınması hedeflenen verim 700 kg/da ve üzeri 
olduğundan en ekonomik gübre dozu dekara 16 kg/da saf 
azot olacaktır. Azotlu gübreleme ise azotun topraktan yı-
kanmaması için üçe bölünerek yapılmalıdır.

Buğday tarımında birinci azotlu gübre uygulamasında, 
azotun üçte biri ekimden önce veya ekimle birlikte toprak-
taki noksan olan bitki besin maddelerine göre, azot ile fos-
foru birlikte bulunduran (NP) 18.46.0, çinko katkılı 
(NP+Zn) 20.20.0+(%1Zn) veya azot, fosfor, potasyumun 
yanında kalsiyum ve kükürt içeren (NPK+Ca+S) 
10.25.5+(%5 CaO)+(%15 SO3) kompoze gübrelerin her-
hangi birinden dekara 25 kg/da civarında verilebilir. İkinci 
azotlu gübre uygulamasının diğer üçte biri buğdayın kar-
deşlenme döneminde şubat ayı içinde üre (%46 N) for-
munda 10-12 kg/da arası ve üçüncü azotlu gübre uygula-
masının son üçte birlik kısmı da mart ayı sonunda bitkilerin 
kaleme diğer bir deyişle sapa kalkma öncesi, asitli toprak-
larda kalsiyum amonyum nitrat (%26 N) ve nötr topraklar-
da amonyum nitrat (%33 N) formunda olmak üzere 16-20 
kg/da arası tarlaya verilmesi uygundur.
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Aşırı nitrat formunda gübre kullanımımdan, çökerten 
(Gaeumannomyces graminis var. tritici) gibi kök hastalıkla-
rı ile yer altı ve yer üstü tatlı su kaynaklarının kirlenmesine 
neden olmamak için kesinlikle kaçınmalıdır.

6. Buğday Tohumluğu
Buğday tarımında yüksek ve kaliteli ürün alabilmek için 

sertifikalı tohumluk kullanımı çok önemlidir. İyi bir tohum-
luk bölge şartlarına uyan, önceden ekileceği bölgede de-
nenmiş, değirmencilerin istediği, tescilli veya üretim izinli, 
verim potansiyeli ve çıkış gücü yüksek, taneleri dolgun, 
sürme (Tilletia sp.) gibi hastalık ile ekin kurdu (Zabrus sp.) 
gibi zararlılara karşı ilaçlanmış olmalıdır.

Kamu ve özel sektöre ait Trakya bölgesi için birçok tes-
cilli çeşit bulunmaktadır. Trakya Tarımsal Araştırma Ensti-
tüsünün Uzunköprü iklim ve toprak koşullarına uygun ola-
rak geliştirdiği Bereket, Aldane, Selimiye, Tekirdağ ve Saban 
gibi çeşitleri yüksek verim potansiyeline sahiptir.

7. Dekara Ekilecek Tohumluk Miktarı
Dekara ekilecek tohumluk miktarı, buğday çeşidinin 

kardeşlenme kapasitesi, bin tane ağırlığı, çıkış gücü ve to-
humun saflığına göre 1 m2’de 450-550 arası canlı dane ola-
cak şekilde hesaplanabilmektedir. Dekara atılacak tohum-
luk miktarı çeşitten çeşide ve tohum iriliğine göre değiş-
mektedir. Dekara ekilecek en uygun tohum miktarı Pehli-

van gibi kardeşlenme kabiliyeti yüksek olan çeşitlerde 18-
19 kg, Bereket, Aldane, Selimiye, Saban gibi iri taneli ve bin-
tane ağırlığı yüksek çeşitlerde ise 20-22 kg/da arasında ol-
malıdır. Aşırı sık ekim kök hastalıklarına ve yatmaya neden 

Foto 1: Buğdayda azotlu gübre doz denemesi.

olacağından önemli verim kayıplarına yol açabilir.
8. Ekim Zamanı

Buğday tarımında ekim zamanını belirleyen en önemli 
faktörlerden biri de tohum yatağındaki toprak sıcaklığıdır. 
Toprak sıcaklığının 8-10 oC olduğu zaman ekim yapılırsa 
kök gelişmesi hızlı ve kök tacı da derin olur. Bu uygun za-
mandaki ekim, soğuğa ve kurağa karşı dayanıklılığı artırır. 
Erken ekimde, geç ekimde kış dönemindeki şiddetli soğuk-
lardan bitkinin zarar görmesine neden olacağı için sakınca-
lıdır. Uzunköprü yöresi için 25 Ekim-15 Kasım arası buğday 
ekim zamanı olarak uygundur.

9. Ekim Derinliği
Kışlık buğday ekimi 5-6 cm derinliğe yapılabilir. Eki-

lecek tohumluğun bin tane ağırlığına veya iriliğine bakarak 
bu derinlik küçük tohumlarda 4-5 cm, iri tohumlarda 5-6 
cm olabilir. Buğdayı 7cm’den daha derine ekimlerde bitkile-
rin toprak yüzeyine çıkışlarda sorunlar yaşanmaktadır. Çok 
yüzeysel olarak 1-2 cm derine ekimlerde ise bitkilerde zayıf 
köklenme sonucu kurak ve soğuk zararları görülebilmekte-
dir.
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10. Ekim Yöntemi
Buğday ekiminde çoğunlukla üreticilerimiz, modern 

kombine veya üniversal ekim makinalarını (mibzer) kullan-
maktadırlar. Buğday ekim makinaları ark tabanına ekim 
yapan baskılı, düz ve kombine olabilmektedir. Bugün ülke-
mizde yerli imalat, her bölgeye ve toprak koşullarına uygun 
ekici ayak tipi alttan yaylı, balta veya diskli ekim makinele-
rini bulmak mümkündür. Çiftçilerimiz imkânları ölçüsünde 
izli ekim yapabilirlerse bitkilerin yetişme döneminde üstten 
mütecanis gübre verme imkânları yanında yabancı ot, kök 
hastalıkları, pas ve zararlılara karşıda tarlanın her yerini çiğ-
nemeden daha etkili uygulama yapabilmektedirler.

ve kanola gibi bitkilerle ekim nöbetine girmesi uygundur.
12. Yabancı ot Mücadelesi

Buğday tarlasında kimyasal mücadele, yabancı otların 
2-4 yaprak olduğu erken devrede yapılması tane verimini % 
20-30 arasında artırmaktadır. Çiftçilerimiz tarlalarında gö-
rülen yabancı otların dar veya geniş yapraklı olmasına bağlı 
olarak doğru yabancı ot ilacını piyasadan güvenilir bayiler-
den alarak, zamanında, tavsiye edilen dozda, uygun su mik-
tarı ile rüzgârsız havalarda kullanmalıdırlar. Aksi halde rüz-
gârlı havalarda buğdaydaki yabancı otlara uygulanacak 
bazı ilaçlar, havada taşınarak hedef dışındaki komşu tarla-
larda yetişme döneminde olan ayçiçeği, pancar, mısır gibi 

Foto 2: Buğdayda izli ekim.

bitkilere ciddi oranda zarar verebilir. Ayrıca toprakta uzun 
süre kalıcı etkileri olan ilaçlar kullanırken uygulama dozuna 
ve zamanına çok dikkat edilmelidir. Özellikle organik mad-
dece fakir kumsal arazilerde, toprakta kalıcılığı olan yabancı 
ot ilaçları bir sonraki ürünü olumsuz etkileyebilir.

13. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Buğday tarlaları bitkilerde en hızlı gelişmenin olduğu 

ilkbahar mevsiminde her hafta, çökerten (Gaeumannomy-
ces graminis var. tritici) gibi kök hastalıkları ile külleme 
(Erysiphe graminis) ve sarı pas (Puccinia striiformis), kah-
verengi pas (Puccinia recondita), kara pas (Puccinia grami-

11. Ekim Nöbeti (Münavebe)
Tarım yapılan alanlarda aynı bitkinin aynı tarlaya üst 

üste ekilmesi toprağın fakirleşmesine ve o bitkinin hastalık-
larının artmasına neden olmaktadır. Üst üste buğday ekilen 
tarlalarda, kök hastalıkları, ekin kurdu (zabrus), buğday si-
neği gibi zararlıların görülme şansı yüksektir. Buğday tarımı 
yapılan arazilerde, toprak verimliliğini korumak için mutla-
ka her yıl veya en az iki yılda bir ayçiçeği, Macar fiği, kanola, 
kavun, karpuz, soğan, fasulye, mısır gibi ürünlerle ekim nö-
betine girmelidir. Buğday bitkisi saçak köklü olduğundan, 
Trakya koşullarında kazık kök yapısına sahip olan ayçiçeği 
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nis tritici) ve septorya (Septoria tritici) gibi yaprak hastalık-
larına karşı kontrol edilmelidir. Hastalıktan şüphelenme du-
rumunda uzmanlarına danışarak, gerekli kimyasal müca-
dele muhakkak yapılmalıdır. Buğday ekilişlerinde görülebi-
lecek ekin kurdu (Zabsrus spp.) ve süne (Eurygaster spp.) 
gibi zararlılara karşı tarımsal mücadele, uzmanların tavsi-
yeleri doğrultusunda, zamanında yapılmalıdır.

mayıs aylarının kurak geçtiği yıllarda, imkânı olan araziler-
de sulama yapılması, kuru koşullara göre buğday tarımında 
%100 verim artışı sağlamaktadır.

16. Hasat
Buğday bitkilerinin tarlada biçerdöver ile hasadı, dane-

deki rutubet oranı yaklaşık % 13 civarına düştüğünde yapı-
lır. Hasat zamanı geldiğinde buğday bitkisi tam olum dev-

Foto 3: Buğdayda 2014 yılı ilkbaharında görülen sarı pas epidemesi.

resindedir ve tümüyle saman rengini alır. Hasada erken gi-
rilmesi, yüksek rutubet nedeniyle üründe kurutmayı gerek-
tirir. Buna karşın buğday hasadında geç kalınması yatma, 
dökülme, danelerde süne emgi zararının artması, embriyo 
kararması sonucu kalite düşüklüğüne neden olabilir.

17. Sonuç
Sonuç olarak buğday tarımı, buğday ürününden elde 

edilen un, bulgur, makarna, nişasta gibi gıda maddeleri ile 
ülke insanımızın beslenmesinde; hasat sonrası tarlada 
kalan buğday bitkisinin sapları ise kâğıt-karton sanayimiz-
de ve hayvan beslenmesinde kaba yem olarak hayati önem 
taşımaktadır. Ülkemiz ve Uzunköprü için büyük önem taşı-
yan buğday tarımında, birim alandan yüksek ve kaliteli 
ürün alınması, iyi toprak hazırlığı, zamanında ekim, bilinçli 
gübreleme, yabancı otlar, zararlılar ve hastalıklar ile müca-
dele yapılmasına bağlıdır. ÜRÜNÜNÜZ BOL VE KAZAN-
CINIZ BEREKETLİ OLSUN!

14. Yaprak Gübre Uygulamaları
Buğday tarımında yaprak gübre uygulamaları, bitki ana-

lizi yaptırarak veya ilgili konu uzmanlarına danışarak besin 
maddesi noksanlığından emin olunan buğday tarlalarına, 
ruhsatlı, TSE belgeli ve ihtiyaç duyulan besin maddesini kar-
şılayacak formülasyonda olanları tercih edilerek yapılmalı-
dır. Yaprak gübreleri, ambalajı üzerinde bulunan kullanma 
talimatına göre doğru oranda su ile karıştırılarak uygun bir 
pülverizatörle ve rüzgârsız günlerde akşam saatlerinde buğ-
day tarlasına uygulanmalıdır.

15. Sulama
Buğday tarımında sulama, nisan ve mayıs ayının kurak 

geçtiği yıllarda, imkân olan yerlerde, gebeleşme ve süt 
olum dönemlerinde yağmurlama sulama gibi uygun bir 
yöntemle yapılmalıdır. Bitkiler, ömürleri boyunca toprak-
tan aldıkları suyun %70’ni sapa kalkma dönemi ile süt olum 
dönemi arasında kullanmaktadır. Bu nedenle nisan ve 
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Teşekkür
Buğday tarımında verimliliğin artırılması konulu maka-

lemi yazarken görüşlerinden son derece faydalandığım 
Uzunköprü Ticaret Borsası Başkanı Sayın Egemen ASLAN 
ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uzunköprü İlçe Mü-
dürü Sayın Halil KARAHAN’a çok teşekkür eder, kendilerine 
çalışmalarında üstün başarılar dilerim.
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PROF. DR. HÜSEYİN BAĞCI 
BORSAMIZDA KONFERANS VERDİ   

27 Eylül 2013 

İlçemizin yetiştirdiği önemli değerlerden olan Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı,  Prof. Dr. 
Hüseyin Bağcı, Üyelerimizi ve bölge insanımızı ulusal ve 
uluslararası gündemdeki güncel her türlü konu hakkında bilgi ve 
düşünce sahibi yapacak olan toplantılar, paneller ve konferanslar 

organize etmeyi gelecek planları içersinde bulunduran Uzunköprü 
Ticaret Borsasında 27 Eylül 2013 Cuma günü ''Son  Küresel ve 
Bölgesel gelişmelerin ışığında Türkiye’nin iç ve dış 
politikasındaki gelişmelere Ankara’dan bir bakış” konulu 
konferansı verdi.
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ÜYELERİMİZİN SEKTÖRLERİ İLE İLGİLİ YENİLİKLERİ 
GÖREBİLMELERİNİ SAĞLAMAK AMACI İLE 

ULUSLAR ARASI BURSA TARIM FUARINI ZİYARET ETTİK   
4-5 Ekim 2013

Uzunköprü Ticaret Borsasının Organizasyonunda 45 Üyesinin 
katılımı ile gerçekleşen ve 11 yıldır başarı ile düzenlenen,  bu sene 
rekor katılımla gerçekleşen  Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı  Çin, 
Belçika, Hindistan ve Yunanistan başta olmak üzere 27 ülkeden 
538 firma ve firma temsilciliğinin katılımında, 7 ayrı salonda, 40 
bin metrekare kapalı, 30 bin metrekare açık sergileme alanından 
oluşan 70 bin metrekare alanda düzenlendi.

Fuarı ziyaret eden 45 Borsa Üyemiz stantlarda ikili temaslar 
gerçekleştirmiş, mekanizasyon ekipmanları, zirai donanımlar, 
hayvancılık ekipmanları alım satımı yapan kurum yetkilileri ile 
tanışmış ve sektörleri ile ilgili yenilik ve gelişmeleri yerinde görerek 
katılımcı firmalar ile iş bağlantısı kurabilmiş ve tarım makineleri ve 
teknolojileri üreten pek çok şirketin standını ziyaret ederek bilgi 
almışlardır. 
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ÜNİVERSİTELERİMİZ, ENSTİTÜLERİMİZ, TOBB VE 
TEPAV BÜNYESİNDEKİ  AKADEMİSYENLERİMİZ İLE 
GÖRÜŞEREK İLÇEMİZ İÇİN  NELER YAPABİLİRİZ?, 
GELİŞMEYİ NASIL SAĞLAYABİLİRİZ? SORULARININ 
CEVAPLARINI BULABİLMEK VE BU YOL HARİTASI İLE 

İLÇENİN BÖLGENİN GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAK 
STRATEJİK PLANLAMAYI YAPMAK ÜZERE ÇALIŞMALARI 
BAŞLATTIK. SADECE UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
İÇİN DE ĞİL  UZUNKÖPRÜM ÜZÜ DÜŞÜNE RE K 
HAREKET ETTİK.

ÖNCE UZUNKÖPRÜ DEDİK.
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25 Aralık 2013

Üyeler imize “Beş Yıldızl ı  Hizmet”  veren 
oda/borsalar arasına katılarak, hizmet kalitemizi ve üye 
memnuniyet derecemizi yükseltecek olan Uzunköprü 
Ticaret Borsasının Akreditasyon ile ilgili çalışmaları Oda 
ve Borsalarımızın geleceği ve AB standartlarında hizmet 
verebilmeleri için çok önemli bir konudur. 

Akreditasyon sistemi Oda/Borsa Sisteminin iş 
dünyası nezdinde ki saygınlığının artırılmasını, Oda ve 
Borsalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, 
hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda 
Sisteminin Avrupa Oda Sistemine uyumunun 
sağlanmasını amaçlamaktadır. 

10. DÖNEM AKREDİTE ODA VE BORSALARI ARASINA KABUL EDİLDİK VE 
BUNU UTSO İLE BERABER DÜZENLEDİĞİMİZ BASIN TOPLANTISI İLE 

ÜYELERİMİZ VE İLÇE KAMUOYU İLE PAYLAŞTIK. 
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Uzunköprü Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve Pirinç 
Değirmencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Birol 
Kocaman, Uzunköprü Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve PDD 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aksoy, UZTB Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Gavuzoğlu, Borsamız Üyesi ve PDD Yönetim Kurulu 
Muhasip Üyesi Mert Tezcan’ın (Tezcanlar Gıda San.) ve diğer 

PDD yönetim Kurulu Üyelerinin yer aldığı heyet, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker ile tanışma, 
pirinçteki KDV oranının yüksekliği konularını ve ilçemiz 
ekonomisi içerisinde önemli bir yer alan çeltik üretimi ve 
pirinç sanayisinin sorunlarını Bakan Eker’e aktarma fırsatı 
bulmuşlardır.

"ÇELTİK TAVALARINDA KEREVİT ÜRETİMİ" KONULU TOPLANTIYA KATILIM"   

ÇORLU HAVALİMANI´NIN İŞLEVSELLİĞİNİN ARTIRILMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI  

HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ’NİN TEMELİ ATILDI  

İLÇEMİZE YATIRIM PLANLAYAN İŞ ADAMLARINDAN BORSAMIZA ZİYARET  

BÖLGESEL GELİŞME VE SORUNLARA DUYARSIZ KALMAYARAK BÖLGENİN TOPYEKÜN 
GELİŞMESİ KONUSUNDA DESTEĞİMİZİ GÖSTERDİK, YENİLİKLERİ TAKİP EDEREK İLÇEMİZDE 

UYGULANABİLİRLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPTIK

UZTB MECLİS ÜYESİ VE PDD YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
BİROL KOCAMAN VE YENİ YÖNETİMİNDEN TARIM BAKANINA ZİYARET 

04 Temmuz 2013

28 Kasım 2013

02 Ekim 2013

17. Eylül 2013

25 Aralık 2013
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UZTB Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu, borsamızın 
tarım topraklarının kirlilikten arındırılması başlıklı AB 
projesinin çalışma ve gözlem ziyaretleri için Romanya’nın 
Sibiu kentine gitti. 

Sibiu Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası proje ortaklığıyla 

yürütülen 5 günlük çalışmada, 2000’lere dek Avrupa’nın en 
yoğun ağır metal sanayi kirliliğine maruz kalmış 
bölgesindeki su ve toprak ıslahı ile AB çevre mevzuatına 
uyum için gerçekleştirilen çevre koruma çalışmaları 
gözlemlendi. 

19 Haziran 2013 

UZTB YÖNETİMİ, OLARAK 
YÜRÜTTÜĞÜMÜZ AB PROJESİNİN ETKİNLİKLERİ İÇİN 

PROJE ORTAĞIMIZ SİBİU ŞEHRİNE GİTTİK
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TÜRK-ALMAN TİCARET ve SANAYİ ODASI 
9.GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uzunköprü Ticaret Borsası’nın da üyesi olduğu  Türk 
Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın Seçimli 9. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan 

ve Meclis Üyesimiz Birol Kocaman’ın da katıldığı toplantı ile 
24 Haziran 2013, Pazartesi Günü, Saat 11.00`de, Berlin 
DIHK – Alman Odalar Birliği binasında gerçekleştirildi. 

24 Haziran 2013

6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

BORSAMIZDA YAPILDI   
30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ile İ lgil i  olarak borsamız üyelerinin ve ilgil i lerin 
bilgilendirilmesi amacıyla Uzunköprü Ticaret Borsası 
toplantı salonunda 06 Haziran 2013 Perşembe günü bir 

toplantı yapıldı.     Düzenlenen toplantıda Öğretim Üyesi 
Yard. Doç. Dr. Serhat Oğuzhan Kıvrak, İSG Uzmanı Jülide 
Erkal Kıvrak ve Ahmet Tevfik Erdem tarafından katılımcılara 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgiler 
sunuldu. 

06 Haziran 2013
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BORSAMIZIN 
GELENEKSEL İFTARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Uzunköprü Ticaret Borsasının geleneksel olarak her yıl 
düzenlediği iftar yemeği Borsa Üyeleriyle Uzunköprü ve 
Edirne’den üst düzey Yöneticileri ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Başkanlarını buluşturdu.          

Birlik ve beraberliği, paylaşmayı ve dayanışmayı arttıran 

sevdiklerimizle bir araya gelebilmemize vesile olan, iş 
hayatımızın yoğun temposu içerisinde bazen unuttuğumuz 
manevi değerler ve duyguları bizlere hatırlatan iftar 
yemeğimiz 25 Temmuz 2013 Perşembe akşamı yaklaşık 400 
davetlinin katılımı ile gerçekleşti. 

25 Temmuz 2013       
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BORSAMIZA 
2013 YILI MAHSÜLÜ 

İLK ARPA GELDİ  
İLÇEMİZE BAĞLI HARMANLI KÖYÜNDEN YILMAZ 

ERSÖZ İSİMLİ MÜSTAHSİLİN GETİRDİĞİ 4 TON ARPA 
ÜYEMİZ HASAN YILMAZ TARAFINDAN 0,600 TL FİYAT 
ÜZERİNDEN SATIN ALINDI.    BORSAYA YILIN İLK 
ÜRÜNÜNÜ GETİREN ÜRETİCİYE UZUNKÖPRÜ TİCARET 
BORSASI MECLİS BAŞKANI AHMET GÜR TARAFINDAN 
BİR ADET ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLDİ. 

30 Mayıs 2013

İLÇEMİZE BAĞLI KARAPINAR KÖYÜNDEN CEVDET 
PAZVANT İSİMLİ MÜSTAHSİLİN GETİRDİĞİ 3 TON 
BUĞDAY BORSA MECLİS BAŞKANIMIZ AHMET GÜR 
TARAFINDAN 0,800 TL FİYAT ÜZERİNDEN SATIN ALINDI. 

BORSAYA YILIN İLK ÜRÜNÜNÜ GETİREN ÜRETİCİYE 
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ ORHAN GÜR VE UĞUR ERK TARAFINDAN BİR 
ADET ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLDİ.

BORSAMIZ YILLARDIR GELENEKSELLEŞEN HARMANIN İLK MAHSÜLÜ 
BORSAMIZ SATIŞ SALONUNDA SATILAN ÜRETİCİLERİMİZE HEDİYELER SUNULDU

YENİ MAHSÜL 
AYÇİÇEĞİ GELDİ 

DERE KÖYDEN MUSTAFA MARANGOZ İSİMLİ 
MÜSTAHSİLİN GETİRDİĞİ 500 KG. AYÇİÇEĞİ 1,300 TL 
FİYAT ÜZERİNDEN, UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
ÜYEMİZ  TÜRKYILMAZ TARIM ÜRÜNLERİ-ALP 
TÜRKYILMAZ TARAFINDAN  SATIN ALINDI.   İLK 
MAHSULÜ GETİREN ÜRETİCİMİZE UZUNKÖPRÜ 
T İ C A R E T  B O R S A S I  M E C L İ S İ  A D I N A ,  M E C L İ S 
BAŞKANIMIZ AHMET GÜR TARAFINDAN BİR ADET 
ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLDİ. 

02 Ağustos 2013

BORSAMIZA 
2013 YILI MAHSÜLÜ İLK BUĞDAY GELDİ  05 Haziran 2013
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19. TÜRKİYE-DÜNYA TİCARET KÖPRÜSÜ 
ETKİNLİĞİ EDİRNE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu 'nun 
davetlisi olarak Edirne’ye gelen Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nden 25 kişilik iş adamı heyeti,  27. Kasım 2013 
Çarşamba Günü  Türk iş adamlarıyla buluştular.

Edirne’de Balkan İş Dünyası Dayanışma Derneği’nin 

organizasyonu ile gerçekleşen toplantıya Borsamız Meclis 
Başkanı Ahmet Gür, Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen 
Aslan, Başkan Yardımcımız Abdullah Saka, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Ali Gavuzoğlu ve Orhan Gür ile çevre oda, borsa 
yöneticileri ile Edirneli işadamları katıldılar. 

27 Kasım 2013 

UZTB-JANDARMA 
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ  

İ lçemizde düzenlenen Sosyal  Sorumluluk 
projelerinde her zaman adı geçen ve öncü kuruluş olan, 
Sağlık, eğitim ve çevre konularında gerçekleştirdiği 
projeler veya bunlara verdiği destekler ile İlçemizde ki 
sorunların çözümü konusunda desteklerini her zaman 

sürdüren Uzunköprü Ticaret Borsası ,  Sosyal 
Sorumluluğu gereği Uzunköprü İlçe Jandarma 
Komutanlığınca tespit edilen, trafikte yaşanan 
sıkıntılar ve eksikliklerle ilgili projenin afişlerinin basımı 
ve dağıtımı ile ilgili destekte bulunmuştur.

21 Haziran 2013
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B1. GİRİŞ
Türkiye tarımında 1980’li yıllardan sonra başlayan üre-

tim azalmaları ve belirginleşen tarım ürünleri ithalatı özel-
likle 2000’li yıllardan sonra uygulanan tarım politikaları ile 
birleşerek günümüzde tarım sektörünü ülkemizin en so-
runlu sektörlerinden biri haline getirmiştir. Türkiye’nin en 
önemli tarımsal bölgelerinden biri olan Trakya bölgesi de 
Türkiye tarımında yaşanan “üretimi teşvik yerine ithalatı 
özendirici” tarım politikalarından nasibini almıştır. Türkiye 
ayçiçeği üretiminin % 65’inin, çeltik üretiminin % 55’inin 
ve buğday üretiminin % 10’unun yapıldığı bölgede ciddi bir 
işsizlik ve buna bağlı olarak köyden kente “göç” artışı yaşan-
maktadır.

Türkiye ekonomisi ve sanayinde çok önemli rol oyna-
yan ayçiçeği, buğday ve çeltik gibi bölgede yetiştirilen bu 
ürünlerde Türkiye maalesef net ithalatçı bir konumdadır. 
Bölgede üreticilerce kurulmuş ve üreticilere pazar olanağı 
sağlayan önemli bir bitkisel yağ işleme potansiyeli bulunan 
Trakyabirliğin varlığına rağmen Türkiye yılda 3 milyar $ ci-
varında bir dövizi yurtdışına ödemektedir(TÜİK, 2013). Üre-
ticiler, ellerine geçen ayçiçeği fiyatlarından olumsuz yönde 
etkilenmekte olup ayçiçeği üretiminde bir türlü istikrar ya-
kalanamamıştır. Örneğin 2013 yılı hasadında 1.5 TL/kg ci-
varında olan ayçiçeği maliyetine rağmen, üreticilerin 
önemli bir bölümü ayçiçeğini 1 TL/kg gibi fiyatlarla zararına 
satmak zorunda kalmıştır.

Yine özellikle İpsala, Uzunköprü, Keşan ve Meriç ilçeleri 
ekonomisine önemli katkılar sağlayan çeltik üretiminde 
Türkiye maalesef yılda 150-200 milyon $’ı bulan bir dövizi 
yurtdışına ödemektedir. Bölgedeki çeltik fabrikalarının ka-
pasitesinin 2 milyon tonu aşmasına rağmen üretimin 800 
bin tonlarda kalması düşündürücüdür. Türkiye çeltik fiyat-
ları 2009 yılında 1.40 TL/kg’lar civarında iken 2010, 2011 ve 
2012 hasatlarında maalesef 1 TL/kg’lar ve hatta altında ge-
rekleşen düşük fiyatlarla üreticileri ve üretimi olumsuz etki-
lemiştir. 2013 hasadında çeltik fiyatı 1.20 TL gibi 2009 sevi-

yelerine yükselebilmiştir.
Çeltik tarımını en fazla, diğer ürünlerin tarımını da do-

laylı olarak olumsuz yönde etkileyen bir başka konu da sa-
nayiden kaynaklanan çevre kirliliğidir. Bölgedeki sanayi te-
sisleri kirli atıklarını tarım arazilerine bırakmakta ve bu da ta-
rımsal üretimi ciddi oranda olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bölgenin en önemli bu iki ürününde Türkiye genelinde ma-
alesef nitelikli ve tutarlı bir tarım politikası uygulanama-
mıştır. Bundan Trakya bölgesi ekonomisi olumsuz yönde et-
kilenmiştir.

Türkiye tarımının temel sorunlarından birisi olan çiftçi-
nin yüksek düzeyde borçlu olma durumu Trakya bölgesi 
içinde geçerlidir. Devletin tarıma sağlayabildiği finansman 
yetmediğinden çiftçiler borçlanarak finansman temin 
etme yoluna gitmişler ve düşük fiyatlar buna karşın yüksek 
maliyetler karşısında borçlarını ödeyemez duruma gelmiş-
lerdir. Türkiye’deki çiftçiler gibi Trakya bölgesindeki çiftçile-
rin de birçoğu borçlu değil borç batağındadır. Yani borcunu 
nasıl çevireceğini planlamaktan, üretimi planlayamaz hale 
gelmişlerdir. Çiftçiler çareyi arazilerini satmakta bulmakta-
dırlar.

Sadece Edirne’de özel bankalar 42 bin dönüm toprağı 
icra yolu ile devir almışlardır. Çiftçimiz özel bankalardan kul-
landığı krediler karşılığı yaklaşık 200 bin dekar toprağı ipo-
tek ettirmiştir. Borçlarından dolayı 230 bin dekar toprağını 
satmak zorunda kalmıştır(Şimşek, 2014).

Tüm bu nedenler, yani temelinde üretim yerine ithalatı 
özendiren politikalar üretici gelirinin azalmasına yol açmış-
tır. Üreticiler düşük gelirler karşısında borçlanma yoluna git-
mişlerdir. Aile bireylerinden bazıları tarımsal üretimi terk 
etmiş ve bölgenin tarım yapılan yerlerinden sanayi ve hiz-
met sektörünün yoğun olduğu bölgelere göç etmişlerdir. 
Özellikle sanayi tesislerinin az, tarımsal potansiyeli yüksek 
olan Edirne’nin birçok ilçe ve köylerinde nüfus azalarak 
yoğun sanayileşmenin yaşandığı Çorlu ve Çerkezköy’e göç 
yaşanmaktadır.

TRAKYA TARIMININ SORUNLARI 
ve ÇÖZÜMLERİ

 
Doç.Dr.Okan GAYTANCIOĞLU

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 
(ogaytancioglu@nku.edu.tr)



2. TRAKYA KIRSALI NEREYE GÖÇÜYOR ?
Bölgede tarımdan sanayi sektörüne doğru ciddi bir 

geçiş süreci yaşandığı görülmektedir. Bölgenin nüfusu hızla 
artan ve çok fazla sanayi yatırımı alan 2 ilçesi olan Çorlu ve 
Çerkezköy’de bu çok belirgin bir hal almıştır. Çorlu ve Çer-
kezköy ilçelerinde yaşanan endüstriyel gelişmeler nüfusun 
hızla artmasına neden olmuştur (İnce, 2010). 

dır. Çünkü sürekli ithalat yapılan bir ürün için her yıl dövizin 
ihracatla kazanılması gerekmektedir. Ayrıca ithalat bağım-
lısı olunan ürünün bir tarım ürünü olması ve yurtiçinde üre-
tim potansiyelinin bulunması politika eksikliği olduğunun 
göstergesidir. Bu durum yani döviz tasarrufu, resmi rakam-
lara göre 700 milyar doların üzerinde iç ve dış borcu olan 
Türkiye için son derece önemlidir.
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Edirne
Kırklareli
Tekirdağ

1965
303 234
258 386
287 381

(%)
36
30
34

1990
404 599
309 512
468 842

(%)
34
26
40

2000
402 606
328 461
623 591

(%)
30
24
46

2013
398 592
340 559
874 475

(%)
25
21
54

Çizelge 1 : Trakya Bölgesinde Nüfus Değişimi

Bölge illerinden Edirne ilinin nüfusu 1990-2013 yılları 
arasında azalma yönünde, Kırklareli ve Tekirdağ illeri artış 
eğilimdedir. Türkiye’nin toplam yüz ölçümünün yaklaşık % 
3’ üne sahip olan Trakya Bölgesi, az miktarda bölge içinden 
olmak üzere bol miktarda bölge dışından göç almaktadır. 
Bölgedeki diğer illere kıyasla daha yüksek bir nüfus artışına 
sahip Tekirdağ 1965’te bölge nüfusunun % 34’üne sahip-
ken 2013 yılında bölge nüfusunun % 54’üne sahip olmuş-
tur.

1990- 2013 döneminde bölgede Çerkezköy ve Çorlu nü-
fusu en çok artan ilçelerdir. 20 yıla yakın bir dönemde Çorlu 
ilçesinin nüfusu % 140’lara varan bir oranda artarak 250 
bini geçmiş, Çerkezköy’ün nüfusu % 180 artarak 160 bine 
ulaşmıştır. Tekirdağ’ın bu iki ilçesinde nüfus artışının en 
önemli nedeni bu bölgelerde yoğunlaşan sanayi tesislerinin 
yarattığı istihdamdır.

3. SONUÇ ve ÖNERİLER
Trakya bölgesi, ülkemizin önemli tarımsal bölgelerin-

den biri olmasına rağmen uygulanan tutarsız tarım politi-
kaları nedeniyle ülke ekonomisine yeterli düzeyde kaynak 
sağlayamamaktadır. Üretimi teşvik eden politikalar yerine 
ithalatı özendirici politikaların uygulanması bölgede yetiş-
tirilen ürünlerin üretimini ve üreticileri olumsuz yönde etki-
lemektedir.

Üretimde görülen dalgalanmalar özellikle net ithalatçı 
olunan temel gıda maddesi niteliği taşıyan tarım ürünlerin-
de ciddi politikaların uygulanması yönünde Devletlerin ta-
rımda önlemler alması gerektiğini bir kez daha göstermiş-
tir. Türkiye bulunduğu stratejik konum itibariyle tarım 
ürünlerinde kendine yeterli bir politika izlemek zorundadır. 
Bu durum küresel mali krizin yaşandığı ve dövizin son dere-
ce önemli olduğu günümüzde daha da önem kazanmakta-

Bir ülke kendi üretemediği ürünleri ithal edebilir. Bir 
ülke herhangi bir ürün ithal etmekle ekonomik olarak sıkın-
tıya düşmeyebilir. Ancak kendi üretebileceği ürünleri dışa-
rıdan almasını izleyeceği akılcı politikalarla önleyebilir. Ge-
lişmekte olan ülkeler sınıfında olan Türkiye’nin döviz kaybı-
nın önlenmesi bakımından tüm tarım ürünlerinin üretimi-
nin artırılması zorunludur. Sahip olunan tarımsal kaynaklar 
üretimin artırılmasını sağlayabilecek düzeydedir.

Türkiye tarımında uygulanabilecek bilinçli ve tutarlı 
tarım politikaları, yeniden üretici bir ülke olmamızı sağla-
yabilir. Burada yapılacak en önemli şey tarımsal destekle-
melere daha fazla kaynak ayırmaktır. Burada tek çözüm var-
dır. “Üretimi arttırma yönünde politikalar geliştirmek”. Bu 
yapıldığı taktirde yapılan birçok araştırma sonucu göster-
miştir ki, Türkiye ciddi, tutarlı ve bilimsel nitelikli bir tarım 
politikası uygularsa birçok üründe net ithalatçı konumdan 
kendine yeterli hatta ihracatçı konuma geçebilecektir. 
Çünkü Türkiye tarımsal potansiyeli yüksek bir ülkedir.

Dünya nüfusunun hızla artması, başta Çin ve Hindistan 
gibi büyük nüfuslu ülkelerde görülen gelir artışları tarım 
ürünlerine talebi arttırmıştır. Talep artışı üretim artışına pa-
ralel olmazsa fiyatların yükseleceği çok basit bir ekonomi 
kuralıdır. Özellikle iklimden kaynaklanan üretim azalmaları 
fiyatların daha fazla yükselmesine neden olmaktadır. Dün-
yada birçok kesim tarafından dile getirilmeye başlanan kü-
resel ısınma etkisini sürdürdüğü sürece üretim azalmaları 
kaçınılmazdır. Kısacası Dünya’da bundan sonra birçok 
temel gıda maddesinin fiyatları azalmayıp artacaktır. Eğer 
Türkiye bu ürünlerde üretici değil de ithalatçı olmaya 
devam ederse ithalata ödediği döviz faturası daha da yük-
selecektir.

Kaynak : www.tuik.gov.tr

KAYNAKLAR
İnce, G., 2010, “Tarımdan Sanayiye Geçiş Sürecinde Trakya Alt Bölgesinde Göç : Çerkezköy Örneği”, Namık Kemal 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Tekirdağ, Şimşek, Ş., 2014, “Dünya Çiftçiler Günü Mesajı” 
www.trakyaanaliz.com
TUİK, 2014, “Nüfus ve Dış Ticaret İstatistikleri” www.tuik.gov.tr 



FAALİYETLERİMİZ

47

TUİK'İN TARIM İSTATİSTİKLERİ ÇALIŞTAYI NA KATILIM 
Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan, 06-07-08 

Kasım 2013 tarihlerinde Türkiye İstatistik Kurumu Baş-
kanlığının Antalya’da Düzenlediği, Ticaret Borsalarında 

oluşan verilerin ve rakamların TÜİK tarafından değer-
lendirilip istatistik haline getirilmesi,  Tarım İstatistik-
lerinin İyileştirilmesine Yönelik Çalıştaya  katıldı.

UZTB-UTSO ORTAK YÖNETİM KURULLARI TOPLANTISI  
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Uzunköprü 

Ticaret Borsası Ortak Yönetim Kurulları Toplantısı 
05.06.2013 Çarşamba günü saat 15.00 te UZTB toplantı 
salonunda gerçekleşti. Uzunköprü Ticaret Borsası 
Başkanı Egemen Aslan, Başkan Yardımcısı Abdullah 
Saka, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gür ve Meclis Üyesi 
Gökhan Alfman, UTSO heyetinde Yönetim Kurulu 
Başkanı Ercan İhtiyar, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Yılmaz Canbaz ve Mehmet Kalkandelen ile 
Yönetim Kurulu Üyeleri Salih Zeki Yazıcıoğlu, İhsan 
Akıncı, Şerafettin Çakır’ın katıldıkları toplantıda her iki 
kurumun yönetimlerinin de ortak görüşleri bu birlik 
beraberliği kurumların üyelerine ve ilçemiz lehine nasıl 
çevirebilir ve neler yapabiliriz oldu.

BAKANLAR 
ÇAKMAK BARAJINDA 

DÜĞMEYE BASTI 
08 Temmuz 2013 

UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen ASLAN, 
Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gür ve Meclis Üyesi Birol 
Kocaman,  Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu teşrifleri ile 
,ilçemizin en önemli projelerinden olan Çakmak 
Barajının İkmal İnşaatının başlama töreni ile Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı'nca, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 
yapılan tesislerin toplu açılışına ve temel atma 
törenine katıldılar. 

05 Haziran 2013 
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASINDAN 
İLÇEMİZE FİZİK TEDAVİ VE 

REHABİLİTASYON AYAKTAN TEDAVİ ÜNİTESİ 
ARMAĞANI

S a ğ l ı k  ç a l ı ş a n l a r ı   s a ğ l ı k  h i z m e t l e r i n i 
vatandaşlarımıza etkili bir şekilde sunabilmek için 
özverili ve gayretle çalışmaktadırlar ancak teknik ve 
altyapı eksiklikleri ile ilgili sıkıntılar yaşadıklarında 
yapabilecekleri bir şey olmamakta, bu eksikliklerin 
giderilmesinde ise STK’lara da görevler düşmektedir.

Uzunköprü Ticaret Borsası olarak her zaman insan 
sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının 
giderilmesi, eğitim bursları, eğitim kurumlarının 
ihtiyaçları, devlet kurumlarının eksiklikleri ve ihtiyaçları 
konusunda duyarlı olduk.

Kurulduğu günden beri sosyal sorumluluklarının 
bilincinde olan ve ilçemizde yapılan her eserde bir payı, 
katkısı olan Uzunköprü Ticaret Borsası Meclisi olarak 
Mayıs ayında göreve geldikten sonra bizlere Uzunköprü 

Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Ünitesinin sorunlarını ve kapasitesinin yetersizliğini 
ileten Op. Dr. Lütfi Civelek ile Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon uzmanı Dr. Gülşah Yaşa Öztürk'ün 
girişimleri sayesinde Borsamız Meclisinin onayı ile 
Uzunköprü Devlet Hastanesi  Fiz ik Tedavi  ve 
Rehabilitasyon Ayaktan Tedavi ünitesini ilçemize hep 
beraber kazandırdık, bu vesile ile böyle bir eseri ilçemize 
kazandırmamıza vesile olan başta Op. Dr. Lütfi Civelek, 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Gülşah Yaşa 
Öztürk ve şu anda burada görev alarak bu ünitenin 
halkımıza faydalı olmasını sağlayan Uzunköprü Devlet 
Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Selçuk Yavuz ve tüm 
çalışanlara Uzunköprü Ticaret Borsası Meclisi adına 
şükranlarımızı sunuyoruz.

FAALİYETLERİMİZ
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
SATIŞ SALONU HİZMETLERİ

01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASINDA 
SATIŞ SALONUMUZDA SATILAN ÜRÜNLERİN DAĞILIMI

01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında Satış Salonumuzda 
satılan ürünlerin toplam sayısı 9.233 adettir. 

SATIŞ SALONUNA GELEN NUMUNELERİNİN
ÜRÜN BAZINDA DAĞILIMI

ÜRÜN
BUĞDAY
AYÇİÇEK
ARPA
TOPLAM

NUMUNE SAYISI
5.409 Adet
3.795 Adet
29 Adet
9.233 Adet

TONAJ (TON)
26.450
11.320
155
37.925

FAALİYETLERİMİZ
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BORSAMIZDAN 
TMO UZUNKÖPRÜ 

AJANS MÜDÜRLÜĞÜNE 
BUĞDAY HARMANI  

ZİYARETİ  
21.06.2013 

UZTB MECLİSİNDEN UTSO VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET
23 Mayıs 2013

YENİ MECLİSİMİZİN 
İLÇE PROTOKOLÜ İLE 

TANIŞMA ZİYARETLERİ 
29 Mayıs 2013



UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
YARDIMLARI
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
BURS VE YARDIMLARI

Uzunköprü Ticaret Borsası olarak 77 üniversite 
öğrencisine aylık 70 tl karşılıksız öğrenim bursu 
vermekteyiz.

TOBB ve UZTB olarak 700 ilkokul ve ortaokul  
öğrencimize 2013 yılında 50,00 TL’lik kırtasiye kuponu 

dağıtarak eğitime 35.000,00 TL’lik destek sağlanmasına 
vesile olduk. Yine ramazan ayı içerisinde TOBB’un ve 
borsamızın destekleri ile Uzunköprü ve Meriç İlçelerimizde 
ihtiyaç sahibi 700 ailemize 50,00 şer TL’lik gıda paketlerini 
evlerine ulaştırdık.
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MECLİSİMİZDEN
 AKPARTİ İLÇE BAŞKANLIĞINA

İADE-İ ZİYARET  
08 Temmuz 2013

UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMI, 
UZTB VE UTSO´DAN 

EDİRNE VALİSİ VE 
T.Ü. REKTÖRÜNE ZİYARET  

12 Temmuz 2013

ALAY KOMUTANIMIZA 
ZİYARET   

05 Kasım 2013

UZUNKÖPRÜ
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜNE          

ZİYARET
19 Kasım 2013



BORSAMIZA YAPILAN 
TEBRİK VE ZİYARETLER
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BORSAMIZA YAPILAN 
TEBRİK VE ZİYARETLER



BORSAMIZA YAPILAN 
TEBRİK VE ZİYARETLER
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İLÇE KAYMAKAMI 
UĞUR KOLSUZ´DAN BORSAMIZA 

İADE-İ ZİYARET  
04 Haziran 2013 

JANDARMA VE AK PARTİDEN BORSAMIZA 
TEBRİK ZİYARETLERİ

31 Mayıs 2013

CHP VE MHP İLÇE TEŞKİLATLARINDAN 
YENİ MECLİSİMİZE TEBRİK ZİYARETLERİ   

29 Mayıs 2013 



BORSAMIZA YAPILAN 
TEBRİK VE ZİYARETLER
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MUHTARLAR VE 
SÜT BİRLİKTEN 

YENİ MECLİSİMİZE 
TEBRİK ZİYARETİ  

07 Haziran 2013

KADIN 
GİRİŞİMCİLER 
KURULUNUN 
BORSAMIZI 

ZİYARETİ   
18 Haziran 2013

ÜLKÜ 
OCAKLARINDAN 

BORSAMIZA 
HAYIRLI OLSUN 

26 Haziran 2013



BORSAMIZA YAPILAN 
TEBRİK VE ZİYARETLER
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TÜRK 
OCAKLARINDAN 

BORSAMIZA 
ZİYARET

08 Temmuz 2013

26 Temmuz 2013

EDİRNE KÜLTÜR 
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 

DERNEĞİ BAŞKANI 
VE RUMELİ TV TEMSİLCİSİ 

SELAHATTİN PINAR’IN 
BORSAMIZI ZİYARETİ

15 Ağustos 2013

Uzunköprü Cumhuriyet 
Başsavcısı Agah Oktay 

Kamış, Tarım Kredi Gıda 
San. ve Ticaret A.Ş. Müdürü 

Hasan Maden, Vakıfbank 
Uzunköprü Şube Müdürü 
Emre Kağan Duman ve 

Müdür yardımcısı 
Emel  Kaya ‘dan 

BAŞKANLARIMIZA TEBRİK 
ZİYARETLERİ  



BORSAMIZA YAPILAN 
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59

MAL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

BORSAMIZA NEZAKET 
ZİYARETİ 
11 Ekim 2013

İLÇE KAYMAKAMI 
KEMAL YILDIZ'IN 

BORSAMIZI 
ZİYARETİ 

21 Kasım 2013

TERZİLER 
ODASINDAN 
BORSAMIZA 

ZİYARET 
22 Kasım2013 
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
MEHMET ÇAKMAK’IN 
BORSAMIZI ZİYARETİ  

05 Aralık 2013

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI 
VE MİLLETVEKİLİ 

AHMET İNCEOĞLU´NDAN 
BORSAMIZA ZİYARET

05 Aralık 2013

ALAY KOMUTANI 
TOPÇU KURMAY ALBAY 

İZZET TEKİN’İN 
BORSAMIZI ZİYARETİ 

06 Aralık 2013

EDİRNE GIDA TARIM VE 
HAYVANCILIK İL 

MÜDÜR YARDIMCISI 
BİLGİN YILMAZ´IN 

BORSAMIZI ZİYARETİ  
11 Aralık 2013

BORSAMIZA YAPILAN 
TEBRİK VE ZİYARETLER
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Tarımsal üretimde esas amacın hem bugün hemde 
gelecek için birim alandan sürekli ve fazla ürün almak ol-
duğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu amaç doğrul-
tusunda tarım topraklarımızın verimliliğini artırmak ve 
üretken durumda tutmak zorundayız. Toprağın fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik özellikleri ile toprak verimliliğini 
olumsuz yönde etkileyecek ve biyolojik dengenin bozul-
masına neden olacak uygulamalar yapılmamalıdır. Bu uy-
gulamaların başında da anız yakımı gelmektedir. Buğday 
ve arpa gibi tahıllar hasat edildikten sonra tarlada geriye 
kalan köklü sap veya sürülmemiş tarlaya anız denilmek-
tedir. Hububat sapı ve anızlarını yakmak yerine daima 
ekonomik bir kıymet olarak görmeliyiz. Bölgemiz gibi 
toprakları humus yönünden fakir olan yerlerde hububat 

sapı ve anızının yakılmaması gerekir. Çiftçilerimiz "ANI-
ZIMI, SAPIMI YAKARSAM PARAMI YAKARIM, TOPRAĞI-
MI YAKARIM" düşüncesiyle hareket edip anızlarını yak-
mamalıdırlar. Çünkü ülkemizde hububat sapları anız ya-
kımı nedeniyle azalmakta ve saman fiyatları da bu ne-
denle artmaktadır. Ülkemiz yurt dışından ithal olarak 
saman getirtirken çiftçilerimizin hububat saplarını yakıp 
kül etmek yerine saman yapılarak, başta geviş getiren 
hayvanlar olmak üzere kışı ahırda geçiren hayvanlar ta-
rafından tüketilmelidir. Saman bu özelliği ile yurdumuz-
da en çok tüketilen yem olma özelliğindedir. Kepek gibi 
yemlerle desteklenen samanı tüketmeye çalışan hay-
vanlardan artan kaba saman da altlık olarak kullanılmalı-
dır.



Anız Yangınlarının Tarım ve Çevre Üzerine 
Olumsuz Etkileri

Anız yakılırken özellikle toprak verimliliğinin artmasını 
sağlayan yararlı canlılar da önemli miktarda ortadan kalk-
maktadır. Anız yakılan yerlerde toprağın tekrar eski haline 
gelmesi için uzun zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Anız 
yakma ile toprak canlılarının beslenme ortamı ve beslene-
ceği organik atıklar ortamdan yok olur. Özellikle toprakta 
hayati önem taşıyan organik maddenin azalmasına ve top-
rak içerisindeki faydalı organizmaların yanmasına neden ol-
maktadır.

Çiftçilerimiz anız yakmakla tarlalarındaki bitki örtüsüz, 
çıplak toprak yüzeyinin görünüşü ve tohum yatağının kolay 
işlenmesi gibi düşüncelerle yanılmaktadırlar. Oysaki çiftçi-
lerimiz ileriki yıllarda anız yakma sonucu toprakta var olan 
organik maddenin azalmasına bağlı olarak, toprak geçir-
genliğinin artacağını bunun da toprakları kumsallaştıraca-
ğını ve toprağın suyu tutamayacağını bilmiyorlar. Anız yakı-
mına devam edilirse topraklar kısa zamanda makro ve 
mikro besin maddelerince fakirleşecektir. Buda çiftçilerimi-
zin daha fazla gübre kullanmalarına ve maliyetin artmasına 
neden olacaktır. Trakya bölgesinde biyolojik mücadele son 
yıllarda oldukça artmıştır. Bu mücadele özellikle buğday ye-
tiştiriciliğinde süne (Eurygaster spp) ile biyolojik mücade-
lede önem taşımaktadır. Anız yakıldığında süne ile biyolojik 
mücadelede büyük önem taşıyan böcek türleri yok olmak-
tadır. Bu faydalı böcekler buğday ürününün kalitesini 
önemli oranda düşüren süne zararlısının yumurtalarına 
kendi yumurtalarını bırakarak doğal yoldan biyolojik müca-
dele etmektedir. Bu sayede milyonlarca dolarlık ilaç, araç 
ve işçi tasarrufu yapılmaktadır.

Anız yangınlarının tarım toprakları ve çevre 
üzerine başlıca zararları

• Yangınlar sırasında hava kirlenmektedir.
• Yükselen dumanlar karayollarında görüşü engelle-

mekte ve trafik kazalarına neden olmaktadır.
• Kontrolsüz ve uygun olmayan havalarda yakılan tarla-

lar yüzünden komşu tarlalardaki ürünler zarar görmektedir.
• Hayvanların otlak alanlarının yakılmasına neden ol-

maktadır.
• Toprak içerisinde bulunan canlıların ve yarayışlı besin 

maddelerinin azalmasına sebep olur.

Ziraat Yük. Müh. Cansev BOZER
Uzunköprü Ticaret Borsası

Toprak Tahlil Laboratuarı Sorumlusu

62

• Topraktaki organik madde yakılarak yok edilir.
• Toprakların çoraklaşmasına neden olur.
• Toprağın su tutma kapasitesinin düşmesine neden 

olur.
• Tarım topraklarında erozyona neden olur.
• Doğada bulunan faydalı canlıların yanmasına neden 

olur.
• Doğal dengeyi bozmakta ve yaban hayvanları yuvala-

rını terk etmektedir.
Anızlı Toprak İşlemenin Faydaları

Anızlı toprak işlemede, tarla toprağı anız sapları ile top-
rak yüzeyini ince bir tabakayla kaplanır. Bu da bitkilerin 
daha iyi gelişim gösterebilmesi için toprağın fiziksel özellik-
lerini (sıcaklık, nem vb.) arttırarak daha kaliteli ve bol ürün 
alınmasını sağlar. Yağışlı dönemlerde düşen suyun toprak 
içersine girmesini ve suyun tutulmasını sağlayarak oluşa-
cak rutubetli ortam, sap artıklarının mikroorganizmalar ta-
rafından parçalanarak organik maddeye ve bitki besin mad-
delerine dönüşmesini sağlamaktadır. Anızlardan oluşan bu 
organik madde, aynı bir sünger gibi toprağın içersinde bitki-
ler için gerekli suyu ve besin maddelerini depolar.

Çiftçilerimizin anız yakma yerine hasat sonrası, toprak-
larını toprak tavı kaçmadan işlemeleri bugünkü bilim ve tek-
nolojik imkanlar içinde önerilecek en uygun yöntemdir. Ya-
pılaması gereken, öncelikle hasat makinelerinin hasadı 
mümkün olduğunca toprak düzeyine yakın yapmalarıdır. 
Anız yakılmasını önlemek amacıyla kullanılan toprak işle-
me aletlerin en çok kullanılanları soklu pulluk, ön gövdecik-
li soklu pulluk, çekilir veya hidrolik goble diskaro ve çizeldir.

Anız Yakmanın Cezası
Anız yakmak ülkemizde kanunen de yasaklanmıştır. Bu 

yasağa uymayanlar 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Mad-
desine dayanılarak 2012 yılında kanuna aykırılık halinde uy-
gulanacak idari para cezaları, 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 
Sayılı resmi gazetede yayınlanan 2012/1 no’lu tebliğ ile be-
lirlenmiştir. Söz konusu tebliğde “Bu Kanunun ek 1 inci mad-
desinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar 
için 31,39 TL idari para cezası verilir” hükmü ile “Anız yakma 
fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun ma-
hallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır” 
açıklaması yer almaktadır.

ANIZ YAKIMI VE ZARARLARI
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
ÜRÜN TAHLİL LABORATUVARI

01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASINDA 
LABORATUARA GELEN NUMUNE DURUMU

01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında 
laboratuara gelen toplam numune sayısı 16.840 adettir. 

LABORATUVARA GELEN NUMUNELERİNİN
ÜRÜN BAZINDA DAĞILIMI

ÜRÜN

BUĞDAY

AYÇİÇEK

TOPLAM

NUMUNE SAYISI

12.359 Adet

4.481 Adet

16.840 Adet
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI
TOPRAK TAHLİL LABORATUVARI

01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASINDA 
LABORATUARA GELEN NUMUNE DURUMU

01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında laboratuara gelen toplam 
numune sayısı 1843 adettir. 16 adet yaprak numunesi, 1827 adet toprak numunesi gelmiştir.

LABORATUVARA GELEN TOPRAK NUMUNELERİNİN
İL BAZINDA DAĞILIMI

İL
EDİRNE
TEKİRDAĞ
KIRKLARELİ
BALIKESİR
BURSA
ÇANAKKALE
BULGARİSTAN

NUMUNE SAYISI
1.217
119
84
300
66
45
12

EDİRNE İLİ TOPRAK NUMUNELERİNİN
İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

İLÇE
UZUNKÖPRÜ
MERİÇ
İPSALA
KEŞAN
HAVSA
MERKEZ
ENEZ
SÜOĞLU
LALAPAŞA

NUMUNE SAYISI
810
243
107
4
23
30
0
0
0
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ÜRÜN ADI

AYÇİÇEĞİ

BUĞDAY

ÇELTİK

KANOLA

ARPA

TRİTİKALE

MISIR

ÇAVDAR

CEVİZ

BAĞ

BADEM

KARIŞIK SEBZE

KARIŞIK MEYVE

ELMA

FİĞ

YONCA

YULAF

ARMUT

NOHUT

KİRAZ

KARPUZ

KAVUN

BEZELYE

YEM BEZELYESİ

ZEYTİN

İTALYAN ÇİMİ

PATATES

ŞEFTALİ

DOMATES

LAVANTA

GÜL

ÇAM

SALATALIK

ADET

415

582

526

39

20

2

33

4

49

19

21

7

6

5

8

17

1

2

15

2

4

2

2

5

7

4

1

2

11

1

1

2

1
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KÖFTENİN BAŞKENTİ 

UZUNKÖPRÜ
“KÖFTE BİZDE KÜLTÜRDÜR, CİDDİYE ALINIR”

Uzunköprü’ye gelipte 

Uzunköprü köftesinin tadına bakmadan gidenler 

Uzunköprü’ye hiç gelmemiş sayılırlar.
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Osmanlı döneminde kültürler di-
yarı olan Edirne İlimiz ve Uzunköprü 
İlçemiz yaşadığı göçler neticesinde 
meydana getirdiği etkileşimin netice-
sinde elde ettiği kültürel zenginlikleri-
ne günümüzde de sahip çıkmaktadır.

Balkanlar, Türk kültürüne has 
özelliklerin en kuvvetli şekilde vücut 
bulduğu ve diğer toplulukları etkiledi-
ği, bir Türk coğrafyasıdır.

Yüzyıllar boyunca bu coğrafyaya 
taşıyan ecdadımız, her açıdan Balkan-
ları rafine ederek geliştirmiş, Türk mut-
fağı; Balkan coğrafyasında yerel tat-
larla sentezlenişi ile yeni bir damak 
zevki ve lezzeti yaratmıştır.

Bu sentez ve yöresel zenginlik ne-
ticesinde Uzunköprü’de Hünerli eller-
de üretilen Dünyanın en lezzetli köf-
tesi ‘’Uzunköprü Köftesi’’ nasıl imal 
edilmektedir?

Uzunköprü’lülerin acıktığında ak-
lına ilk neden köfte yemek gelir?

Uzunköprü Köftesi ilçemiz sınırla-
rında bakılan dana ve düvelerden elde 
edilen etlerin özel yerlerinden, bayat 
ekmek içi, soğan, karabiber, kimyon, 
karbonata ve tuz ilave edilerek hazır-
lanır. Malzemelerin oranları o kadar 
hassastır ki ölçüyü biraz kaçırırsanız 
köftenin lezzetini tutturamazsınız.

Uzunköprü Köftesi;
Doğru kasaplık hayvanın, doğru 

yerlerinden yapılmalı. İyi bir köfteci yıl-

ların deneyimi ile bunu ayarlar.
Doğru bir baharat oranına sahip ol-

malı. Az baharat lezzet katmaz, çok ba-
harat rahatsız edici sivrilikte bir koku 
verir

Doğru bayat ekmek içi oranına 
sahip olmalı. Köfteye ekmek içi kar 
etmek amacı ile atılmaz. Köftenin 
içinden ekmeği çıkarırsanız daha iyi 
bir köfte elde edemezsiniz. Ekmek köf-
teye kıvam verir, nem oranını denge-
ler. Eve aldığınız bir kıymayı yuvarla-
yıp pişiremezsiniz.

Doğru soğan oranına sahip olmalı. 
Soğan köfte ile birlikte pişer ve hoş bir 
koku bırakır. Fazla atılan soğan köfte-
nin kıvamını da tadını da bozar. Köfte-
nin içine soğanlar bıçakla doğranarak 
falan konmaz, et makinesinde birlikte 
çekilir.

Doğru nem oranına sahip olmalı. 
Az nem köftenin kurumasına, çok 
nem ise içinin çiğ kalmasına sebep 
olur.

Doğru yağ oranına sahip olmalı. 
Az yağ köftenin içinin çiğ kalmasına, 
üzerinin yanmasına, çok yağ ise tadı-
nın bozulmasına ve köftenin küçül-
mesine sebep olur. Bizler genelde 
koyun yağı koyup köftemizi kebaplaş-
tırmayız.

Doğru incelikte çekilmelidir. Çok 
ince çekilen köfte pişerken üzeri 
yanar, içi pişmez. Izgarada çok kabarır, 

tabakta önünüze gelene kadar söner. 
Kalın çekilen köftenin malzemeleri bir 
biri ile yeterince karışmaz.

Asla koruyucu madde, bulyon, 
sebze çeşnisi, tavuk katkısı, soya, boya 
içermez.

Büyük ustalıkla yakılmış odun kö-
mürlerinde, doğru ısıda, doğru ızgara-
da, bol bol çevirerek pişirilir. Köftede 
tek çizgi olur diyenlerden de burada 
ayrılırız. Köfte fotojenik değil, lezzetli 
olmalıdır.

En az 3 gün, +4 derecede, kemikli 
olarak dinlendirilmiş etlerden yapılan 
köfte, asla dinlendirilmeden aynı gün 
tüketilir. Yine +4 derecede bekletilirse 
ertesi gün de tüketilir. Katkı maddesi 
olmayan, kanserojen olduğu artık ke-
sinleşmiş olan koruyucular içermeyen 
Uzunköprü Köftesi’nin 4 gün raf ömrü 
olamaz. Marketlerde makarna fiyatı-
na satılan, raf ömrü 20 gün olan köfte-
lerden farklı budur. Eğer -18’de sakla-
nırsa 4 ay lezzetini ve tazeliğini korur.

Uzunköprü Köftesi bu yüzden ilçe 
sınırları içerisinde kalmıştır, market 
raflarında yerini alamamıştır ve galiba 
halinden de memnundur. Bu yüzden 
Uzunköprü’de her gün yenilir ve sevi-
lir. Bu yüzde dünyanın en iyi köftesidir.

Uzunköprü’ye gelipte Uzun-
köprü köftesinin tadına bakmadan 
gidenler Uzunköprü’ye hiç gelme-
miş sayılırlar.

KÖFTENİN BAŞKENTİ UZUNKÖPRÜ
“KÖFTE BİZDE KÜLTÜRDÜR, CİDDİYE ALINIR”
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1 Mayıs 2013

23 Ağusto 2013

23 Aralık 2013

H  RGAZETE
halkın içindeki ses

6 Haziran 2013

6 Haziran 2013

26 Aralık 2013

H  RGAZETE
halkın içindeki ses

19 Temmuz 2013

05 Temmuz 2013

1 Mayıs 2013
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24 Aralık 2013
12 Temmuz 2013

30 Eylül 2013 16 Ağustos 2013

19 Temmuz 2013

6 Kasım 2013

16 Aralık 2013

H  RGAZETE
halkın içindeki ses

9 Mayıs 2013
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6 Haziran 2013

6 Mayıs2013

14 Mayıs 2013

23 Aralık 2013

17 Temmuz 2013

27 Kasım 2013

24 Mayıs 2013
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26 Aralık 2013 1 Haziran 2013

31 Mayıs 2013
26 Aralık 2013

29 Mayıs 2013

4 Kasım 2013
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16 Kasım 2013

30 Aralık 2013

19 Temmuz 2013

24 Aralık 2013

7 Aralık 2013

23 Ağustos 2013

3 Mayıs2013

1 Mayıs 2013

13 Ağustos 2013



BASINDAN

80

19 Aralık 2013

23 Eylül 2013

26 Aralık 2013

15 Temmuz 2013

6 Eylül 2013

19 Temmuz 2013

22 Kasım 2013
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24 Aralık 2013

19 Aralık 2013

24 Haziran 2013

7 Haziran 2013

27 Haziran 2013

27 Aralık 2013
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30 Kasım 201313 Aralık 2013

8 Ekim 2013
11 Aralık 2013
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Tarihi Eserlerimiz
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2. Murad Döneminde 1427 yılında yapımına başlanan 
köprü on altı yılda bitirilmiş ve 1443 yılında hizmete girmiş-
tir.

Dünyanın en uzun taş köprüsü olan Uzunköprü’nün us-
tası (Ergene Köprüsü) Muslihittin Bey’dir. Köprünün yapımı 
için gerekli olan parasal destek, Üsküp Sancak Beyi İshak 
Bey tarafından Sırbistan'daki Kratova gümüş madenlerin-
den sağlanmıştır. Köprünün taşları kesme taştan olup, mal-
zemesi Kestanbolu (Yağmurca), Eskiköy ve halen Meriç Ir-
mağı karşısında Yunanistan'da bulunan Hasırcı Arnavut köy-
leri taş ocaklarından sağlanmıştır. Horasan harcı kullanıl-
mış olan köprü, bölge için stratejik bir öneme sahiptir.

Edirne Salnamesi 7'de 1392 metre uzunluğunda, 5.50 
metre genişlğinde olduğundan bahsedilen köprünün, bu-
günkü uzunluğu 1272 metredir. Genişliği ise 1964 onarı-
mında iki yanına balkon biçiminde genişlemeler yapılarak 
6.80-6.90 metreye çıkarılmıştır. İlk yapımında 174 yüksek 
kemerli olan köprünün, günümüzde 164 yüksek kemeri 
ayaktadır. Ergene kesimine rastlayan büyük gözlerin sağ ve 

solunda, boşaltma gözleri yer almaktadır. Köprünün top-
lam yedi boşaltma gözü bulunmaktadır. Köprü ayaklarında 
ve kemer kilit taşları üzerinde güç ve kuvveti sembolize 
eden bir takım hayvan figürleri ve stilize bitki motifleri bu-
lunmaktadır. Burada yer alan hayvan figürlerinden aslanın 
arka ayakları arkasında Ay'ı temsil eden kadın başı görül-
mektedir. Bu betimleme ile aynı yüzde saksı içerisinde lale 
motifi de yer almaktadır. Ayrıca diğer yüzde, yine gücü ve 
uzun yaşamı sembolize eden fil betimi görülmektedir.

Köprü başında yer alan ve sonradan taşınan çeşmesinin 
üzerinde orjinal hali Yunan işgalinde kazınmış olan Sultan 2. 
Mahmud'un onarım yazıtını temsilen, günümüzde bu bölü-
me yeni harflerle yazılmış bir mermer kitabe koyulmuştur. 
Tamir kitabesinin alt ve üst kısmında ''S'' ve ''C'' kıvrımları ve 
gül motifleri mevcuttur. Günümüzde halen kullanılmakta 
olan köprünün, 2.55 metre yüksekliğinde, 4.50 metre ge-
nişliğinde üçgen biçimli tarih köşkü ve iki balkonu bulun-
maktadır.

UZUNKÖPRÜ
 

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Uzunköprü'de kent tarafından girişte, köprü başında 
yer alır. Özgürlük Anıtı 24 Temmuz 1908 yılında meşrutiyet 
anayasasının yeniden yürürlüğe konması ve Meclis-i 
Mebusan’ın oluşturulması adına dikilmiştir.

Bu anıtın dört yüzüne Fransız ihtilalinin evrensel 
ilkelerinden, özgürlük, adalet, eşitlik ve kardeşlik 
yazılmıştır.

Köprü 1965 yılında onarıma alındığında; anıt, taşları 
numaralandırılarak köprünün biraz daha dışına taşınmıştır.

Kaide üzerine yeni bir kitabe konulmuştur. Küfeki 
taşından yapılmış anıtın, yüksekliği 6.76 m. olup, taş 
süslemesi ile birlikte 8.11 m.'ye ulaşmaktadır. Anıt, 
Uzunköprü'nün simgesi durumundadır.

ŞEHİTLER ABİDESİ
 

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Dikdörtgen yüksek bir kaide, ortasında basamak 
çıkması ve üzerinde Atatürk heykeli bulunmaktadır. Bu 
heykelde Atatürk, asker kıyafeti ile pelerinli ve ayakta 
betimlenmiştir. Sol eliyle kılıcını

tutan Atatürk, sağ eli havada Türk ulusuna ileriyi 
gösterir vaziyettedir. Atatürk'e ait üzerindeki özdeyişi 
sonradan ilave edilen bu anıt, Uzunköprü Cumhuriyet 
Parkı'nda yer almaktadır.

ATATÜRK ANITI
 

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Avluya üç kapıdan girilir. Kapılardan ikisi batıda, biri 
doğudadır. Batıdaki üst kapıda Abdurrahman Hibri'nin 
yazmış olduğu mermer kitabe vardır. Kitabede caminin, 
1443 yılında II. Murad tarafından yaptırıldığı, 1621 yılında II. 
Osman tarafından onartıldığı yazılıdır.

Bugün 22x19 metre boyutlarında dikdörtgen planlı 
olan caminin aslı tabhaneli idi. Tabhane odaları daha sonra 
kaldırılmıştır. Cami hatılsız moloz taşla inşa edilmiştir. 
Cami ilk örtüsünün kubbe olduğu tahmin edilmektedir. 
1621 yılında, Genç Osman döneminde yapılan onarım ile 
kubbenin yerine kurşun kaplı piramidal çatı kullanılmıştır. 

Son cemaat yeri 3.80x22.20 ölçülerinde, 12 ahşap direk 
üstüne oturan alçak bir sundurmadan oluşmaktadır. 
Sonraki onarımlarında direkleri kaldırılmış,yerine duvar 
örülmüştür. Minaresi, kesme taşla yapılmıştır.

Son cemaat yerinin kıble aksındaki ön giriş kapısı, batı 
kapısı ve kadınlar kapısı olmak üzere caminin üç kapısı 
vardır. 

Caminin giriş kapısının karşısında avlu içerisinde 
piramidal biçimli bir şadırvan yer almaktadır. Harim kareye 
yakın bir plana sahiptir. Çatı içerden ahşap tavanlıdır. İç 
yükseklik 5.71 metredir.

MURADİYE CAMİİ
 

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Halise Hatun Camii 15. yüzyıl mimarisinin özgün 
örneklerini taşımaktadır. Tek minareli, tek şerefeli, 
dikdörtgen planlı bir camidir. Yan cephede ikisi altta, ikisi 
üst te  o lmak  üzere  dört  tane  kemer l i  pencere 
bulunmaktadır.  Camiye sonradan yapı lan doğu 
cephesinden girilmektedir. Minare caminin kuzeybatı 

köşesine bitişiktir. Caminin güney tarafında küçük bir 
haziresi vardır. Hazire'de bulunan dikdörtgen planlı, 
sütunlarla çevrili aile mezarlığı'nın sütunları bugün yıkılmış 
durumdadır. Ayrıca bu aile mezarlığında mermer sandukalı 
iki anıt mezar yer almaktadır.

HALİSE HATUN CAMİİ VE HAZİRESİ
 

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Şehsuvarbey Camii tamamen yıkılıp yakın tarihimizin 
geleneklerine göre yapılmıştır. 

15. Yüzyıl mimari dönem özelliklerini yitirmiş, yıkılan 
Şehsuvar Bey Camii’nden kalan minare Osmanlı 

mimarisinde Erken Dönem tarzının geliştirdiği üslup ve 
tekniği ortaya koymuştur. İki minareden eski olanı tek 
şerefeli olup, yeni olan minaresi iki şerefelidir.

ŞEHSUVAR BEY CAMİİ
 

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Pencereleri kemerli olan ve Boşnak Mustafa tarafından 
1956 yılında yaptırılmış olan dikdörtgen planlı bir camidir. 
Kırma çatılı olarak yapılan cami, tek minareli camilere 

örnektir. Aynı zamanda bu tek minaresinde tek şerefe yer 
almaktadır.

BOŞNAK MUSTAFA PAŞA CAMİİ
 

TARİHİ ESERLERİMİZ
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İlk kat pencereleri dikdörtgen formda olup aliminyum 
doğrama takılmıştır. Üst kat pencereler ise oval olup çok 

defalar onarım görmüştür. Tek minareli ve tek şerefeli 
olarak yapılmıştır

KAVAK MAHALLE CAMİİ
 

TARİHİ ESERLERİMİZ
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1927 yılında yapılan caminin kitabesinden, bu mescidi 
şerifenin zamanla harap duruma geldiği ve minaresinin 
şerefesine kadar olan kısmının, müslüman köy ahalisinin 
maddi destekleri ile inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Tek minareli olarak inşa edilen caminin minaresinin tek 
şerefesi bulunmaktadır. 

Yapı kare planlı olup, dışına kaplama taşı ile düzgün 
kesilmiş taş görüntüsü verilmiştir.

İSMET PAŞA CAMİİ
 

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Cami ve avlusu, yanından geçen yoldan daha yüksek bir 
platform üzerine yapılmıştır. 

Temellerinin kesme taş olduğu görülen cami, geçirdiği 

yanlış onarımlar sonucu özgün yapısını kaybetmiştir. Üzeri 
kiremit kaplı çatıyla örtülüdür. Tek şerefeli bir minaresi 
vardır.

MERKEZ CAMİİ
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Caminin avlu girişi güneyden açılan bir kapıyla 
sağlanmıştır. Kapı eşiği ve saçak bölümü betondan 
yapılmıştır. Caminin pencereleri kare formda olup dış 
cephede tuğla kemerli olarak yapılmıştır. Caminin beden 

duvarı serpme sıva üzeri boya ile boyanmıştır. Batı 
cephesinde yedi pencere mevcuttur. Tek minareli ve tek 
şerefeli bir camidir. Yapanı ve yaptıranı hakkında net bir 
bilgi yoktur.

HABİP HOCA CAMİİ
 

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Geleneksel klasik ve kargir Türk hamamları tipindedir. 
Hamamın planı; soyunmalık, soğukluk, iki yıkanma yeri ve 
külhan bölümlerinden oluşmaktadır. Soyunmalık yıkılmış, 
yerine kargir ve betonarme olarak yeniden yapılmıştır. 
Yıkanma yerlerinden biri göbek taşı ve kurnabaşı denilen 
bölümlerden oluşur. Diğeri ise hamamın en sıcak yeri olan 
sıcaklık bölümüdür. Külhan bölümünde ateşlik, soğuk ve 
sıcak su depoları bulunur.

Hamam toplamda 530 metrekarelik bir alanı 
kaplamaktadır. Hamamın kuzeyinde bulunan bahçesinin, 
odunluk  ve  sarn ıç  b iç iminde geniş  b i r  kuyusu 

bulunmaktaydı. Sarnıçtaki su, hamamın suyunun 
sağlandığı Malkoçköy yakınındaki kaynaktaki suyun 
yetersiz olduğu zamanlarda kullanılmaktaydı. Kadınlar 
kısmı onarım görmüş ve eski kullanım özelliğini 
kaybetmiştir.

 Kadınlar tarafında üç halvet ve göbek taşı 
bulunmaktadır. Erkeler bölümünde ise, 8.70x3.00 metrelik 
ılıklık, 8.70x4.65 metrelik göbek taşı ve yıkanma yerleri 
bulunur. Ilıklık ve göbek taşı yanlarında, mukarnaslı 
eyvanlar mevcut olup, biri tonoz biçimli diğeri ise kubbe 
örtülüdür.

BELEDİYE HAMAMI
 

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Çeşme, çarşının ortasında kendi adı ile anılan 
meydanda yer almaktadır. Yekpare mermerden oyularak 
yapılmış çeşmenin, yalak kısmı mermerdendir. Çeşme 
dikdörtgen bir forma sahip olup, her cephesinde farklı bir 
motif yer alır. Üç cephesi yivli, sivri kemerli, derin nişli olup, 
dördüncü cephesinde istiridye kabuğu şeklinde niş yer alır. 
Bu nişlerin içerisinde, yüksek kabartma üslubunda 
yapılmış; gül, lale, karanfil, ağlayan gelin, nergis çiçeği 
motifleri bulunur. Bordürlerinde sarmaşık motifleri, niş 
köşelerinde ise; sümbül, karanfil ve lale motifleri, süsleme 
öğesi olarak kullanılmıştır. Stalaktikli saçaklara sahip 
çeşmenin tepesi, hafif semerdam çatılıdır. 18. yy. motif 

özelliklerini taşıyan çeşmenin, 1920-22 yılları arasında, 
Yunan işgali sırasında, zengin işçiliği tahribata uğramıştır. 
Şadırvanlı grubundan olan çeşme, günümüzde halen 
kullanılmaktadır. 

Çeşme, 1.85x1.85 m. ölçülerinde mermer bir havuz 
içerisinde yer almaktadır. 50 cm genişliğindeki kaidesi 
üzerinde 5 cm genişleme yaparak, ana gövdesi 55 cm'e 
ulaşmaktadır. Nişler içerisinde yer alan çerçevelerin 
genişliği 23x52 cm'dir. Çeşmenin yükseliği 2.32 m.'dir. 
Çeşmenin su akan mermer bölümünde aşınmalar veiki 
yüzünde çatlama görülmektedir. Çeşme, günümüzde 
halen kullanılmaktadır.

TELLİ ÇEŞME

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Bu çeşmeye park çeşmesi de denir. Sultan II. Murat 
tarafından yaptırılmıştır. Suyu Malkoç su kaynaklarından 
pişmiş toprak künkler ile getirilmiştir. Günümüzde şehir su 
şebekesine bağlı olarak suyu akmaktadır.

Orjinal yeri köprünün hemen başında olan çeşmenin, 
ilk yapıldığında boyutları 2.40x2.40x3.50 metreyken, 

köprü genişletilmesi çalışmaları sırasında taşları 
numaralandırılarak taşınmış ve genişliği 70 cm'e düşerek 
boyutları 0.70x2.40x3.50 metre olmuştur. Çeşmenin 
üzerinde köprünün Sultan II. Murat tarafından yaptırıldığı 
ve 174 kemer olduğunu belirten, Arapça harflerle yazılmış 
0.72x1.45 metre boyutlarında bir kitabesi bulunmaktadır.

GAZİ MAHMUT BEY ÇEŞMESİ

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Halise Hatun Camii karşısında yer alan tarihi kitabeli 
çeşme, 18. yüzyıl döneminde yapılan çeşmelerle aynı 
özellikler taşımaktadır. Çeşme, 3.42x3.45 m. ölçülerinde 
olup, 3.55 m. yüksekliğe sahiptir.

Ayrıca 89x47 cm'lik üç satırlık mermer kitabesi vardır. 
Halen çeşme olarak kullanıldığı ancak yalak kısmında, çatı 

kısmında ve arkasında bozulmalar meydana geldiği 
görülmektedir. Üzerinde yer alan kitabesinde, çeşmenin 
hangi  tar ihte  ve  k im taraf ından yapı ld ığ ından 
bahsetmektedir (1705-Hacı İbrahim Ağa). Çeşmenin suyu 
Yaymeşe bağlarındaki su kaynaklarından getirilmiştir.

HACI İBRAHİM AĞA ÇEŞMESİ

TARİHİ ESERLERİMİZ



99

15. Yüzyıla ait olan mezar Türk Akıncı Beyi Gazi 
Mahmut Beye aittir. Gazi Mahmut Bey'in Ergene 
köprüsünün yapımına hizmet ettiği bilinmektedir. Mahbut 

Bey, köprünün bitimiyle hayatını kaybetmiş ve mezarıda 
hemen köprünün başına yapılmıştır.

GAZİ MAHMUT BEY MEZARI

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Balkan savaşları sonucunda Uzunköprü’de göçlerle 
nüfusta artış olmuş, bunun sonucu ilçede su gereksinimi 
artmıştır. İlçedeki su sorununu gidermek için Belediye 
Başkanı Hafız İsmail Efendi ve Kaymakam Süleyman Bey’in 
girişimiyle, ilçe halkının maddi desteği alınarak Lişko 
yöresinde bulunan Kirazlı deresindeki su kaynağının 
Uzunköprü’ye getirilmesi sağlanmış ve ilçenin çeşitli 
yerlerine çeşmeler yapılmıştır. Türk sitilinde kesme taş ve 
tuğladan yapılan çeşmelerden dört tanesi günümüzde 

halen ayaktadır. Bu dört çeşmeden biri olan, "Kitabeli 
Çeşme" olarak adlandırılan çeşme dikdörtgen formda 
yapılmış ve arkasındaki konutun duvarına bitişik 
durumdadır. Çeşmenin ölçüleri 0.96x1.29 m., yüksekliği 
2.25 m.'dir. 0.36x0.47 m. iki satırlık mermer kitabesi 
bulunmaktadır. 

Bu kitabenin üzerinde, Rumi ve Hicri olarak düşülmüş 
yapım tarihi bulunmaktadır. Kitabenin hemen altında 
bulunan kilit taşı süslemeli olarak yapılmıştır.

GAZİ MAHMUT BEY ÇEŞMESİ

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Konuta bitişik olan çeşme dikdörtgen planlıdır. Taş ve 
tuğladan yapılmıştır ve kemerlidir. Kilit taşının olduğu 
bölüm, süslemeli olarak yapılmıştır. Ayrıca üzerinde 
mermer bir kitabe yer almaktadır. 1914 yılında Uzunköprü 
halkının su ihtiyacını gidermek için Kaymakam Süleyman 
Bey ve Belediye Başkanı Hafız İsmail Efendi döneminde 
yaptırılan on iki çeşmeden biridir. Bu çeşmelerin kaynağı o 

dönem tespit edilen Lişko yöresindeki Kirazlıdere'deki 
zengin bir su kaynağıdır. Halkın parasal desteği kullanılarak, 
su bu çeşmelere demir borular kullanılarak getirilmiştir. 
Çeşmenin ölçüler i  0 .95x1.31 m.  olup,  2 .00 m. 
yüksekliğindedir. 0.37x0.46 m. ölçülerinde iki satırlık 
m e r m e r  k i t a b e s i n d e ,  y a p ı m  t a r i h i n e  a i t  b i l g i 
bulunmaktadır.

ÇEŞME

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Çeşmeyi Hacı İbrahim Ağa 1719 yılında yaptırmıştır. 
Habip Hoca Mahallesinde çeşmeler meydanında 
bulunmaktadır. Çeşmenin iki büyük yalağı vardır. Suyu 
Yaymeşe bağları su kaynağından getirilmiştir.

Taş çeşme kireç badana ile boyanmıştır. Çeşmenin 
derzlerinde boşalmalar, taşlarında kırılmalar vardır. 
Çeşmede yer alan kitabede aşınmalar görülmektedir. 

Çeşmenin yalak kısmında bozulmalar vardır. 
Çeşmenin ölçüleri, 0.93x4.65 m. olup, yüksekliği 1.35 

m.'dir. 0.39x0.66 m. ölçülerinde dört satırlık mermer 
kitabesinden öğrenildiği kadarıyla çeşmeyi İnece Bey'i 
Kethudalığı yapmış Hacı İbrahim Ağa 1718-19 yılları 
arasında yaptırmıştır.

HABİP HOCA MEYDAN ÇEŞMESİ

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Balkan savaşları sonucunda Uzunköprü’de  göçlerle 
nüfusta artış olmuş, bunun sonucu ilçede su gereksinimi  
artmıştır.  İlçedeki  su sorununu gidermek için Belediye 
Başkanı Hafız İsmail Efendi ve Kaymakam Süleyman Bey’in 
girişimiyle, ilçe halkının maddi desteği alınarak Lişko 
yöresinde bulunan Kirazlı deresindeki su kaynağının 
Uzunköprü’ye getirilmesi sağlanmış ve ilçenin çeşitli 
yerlerine çeşmeler yapılmıştır. Türk sitilinde kesme taş ve 
tuğladan yapılan çeşmelerden dört tanesi günümüzde 
halen ayaktadır. 

Bu dört çeşmeden biri olan Hoca İsmail Ağa Çeşmesi 
dikdörtgen formda yapılmış ve arkasındaki caminin 
duvarına  bitişik  durumdadır.  Dışı taştan  kemerli  olan 
çeşme  halen kullanılmaktadır.  Çeşmenin  kemerli 
kısmındaki kilit taşı süslemeli yapılmıştır. Çeşme, 
0.87x1.35 m. ölçülerinde 2.38 m. yüksekliğindedir. 
Çeşmenin iki yanında binek taşı yer almaktadır.  0.37x0.46  
m. ölçülerinde iki satırlık mermer kitabesi bulunmaktadır. 
Bu kitabede, Hicri ve Rumi olarak çeşmenin yapım tarihleri 
yazmaktadır.

İSMAİL AĞA ÇEŞMESİ

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Cami duvarına bitişik olan çeşme dikdörtgen planlıdır. 
Taştan yapılmıştır ve kemerlidir. Suyu Atbaba yöresindeki 
bir kaynaktan sağlanmaktaydı. Günümüzde tamamı yıkılıp 
yeniden yapılmıştır. Çeşmenin diğer adı Şehsuvar Bey 
Çeşmesi'dir. Çeşme ölçüleri, 3.10x2.00 m. olup, 2.19 m. 

yüksekliğindedir.
0.28x0.58 m. ölçülerinde iki satırlık mermer  kitabesi 

yer alır. Bu kitabeden çeşmenin yapım tarihi hakkında bilgi 
edinilmektedir.

MEHMET AĞA ÇEŞMESİ

TARİHİ ESERLERİMİZ
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İmar yolunun hemen yanında yer alan Kumbaba 
Türbesi, etrafı korkuluklarla çevrili bir mezar olup M. 1357 

tarihlidir. 
Bir Osmanlı akıncısı olan Kumbaba'ya aittir.

KUM BABA TÜRBESİ

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Aslen Şiraz'lı olan Mehmet Itri Efendi, Mısır ve Şam 
medreselerinde eğitim görmüştür. Dönemin Şeyhülislam'ı 
Yahya Efendi tarafından Uzunköprü'ye kadı olarak 
atanmıştır. Kadılık görevindeki başarısı ve kararlarıyla 
dünya çapında ün yapan Mehmet Efendi, aynı zamanda çok 
iyi bir hattat ve ozandır. 

Uzunköprü halkı bu alana defnedilen Mehmet Itri 
Efendi'nin mezarını zamanla türbe haline dönüştürmüştür. 
Bugünkü yapısı bahçe içerisinde, dikdörgen bir mezar olup, 
hemen yanında iki odalı türbeyle ilintili, modern bir yapı yer 
almaktadır. Ayrıca mezarın hemen başında, mum yakmak 
için kullanılan bir alan mevcuttur.

MEHMET DEDE TÜRBESİ

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Sarnıç, kırma çatılı olup, ot ve atık toprakla gömülü 
vaziyettedir. 

Kemerli bir kapısı ve bir havalandırma penceresi 

bulunan sarnıcın bu bölümleri sonradan örülerek 
kapatılmıştır. Çatısı ve üzeri kaplama taş olan yapının, 
yapım tarihi bilinmemektedir.

ÇAĞLAYAN SARNICI

TARİHİ ESERLERİMİZ
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1875 yılında yapılmış bir Rum Ortodoks kilisesidir. 
Kilise başka yapılarla birlikte büyük bir bahçe içinde yer 
almaktaydı. Cephede anıtsal bir giriş ve üç pencere ve birde 
ekstra girişi sağlayan başka bir kapıya sahiptir. Üstte ise 
hafif dışa taşkın bir balkon ile iki yanında değişikliğe 
uğramış iki penceresi bulunmaktadır. Kapı ve pencere 
üstlerinde süsleme unsuru olarak yoğun olarak kullanılmış 
palmetler bulunmaktadır. Yapının ahşap örtülü üst katı 
değişmiş ancak alt katında orijinallik korunmuştur. Yapı, 
batı tarafının genişletilmesi ile çok fazla örneği olmayan üst 
kat  ga ler i le r ine  geç i t  veren  b i r  baz i l i ka  p lan ı 
göstermektedir. Yapı içten üç nefli bir bazilika olarak inşa 
edilmiştir. Batıdan girildiğindeki alan narteks kısmı, bir kapı 
ve dört pencereden oluşmaktadır. Pencereler içten hafif 
yükseltilmiş ve dolguyla sonradan kapatılmıştır. Kapı ahşap 
olarak insutu görünümündedir. Batı cephesindeki kapı 
üzerinde yer alan kare formlu kitabeden anlaşıldığı üzere 
yapı Ionnes Prodromos’a ithaf edilmiştir. Düzgün olmayan 
kesme taştan örülmüş olan yapıda, yer yer tuğla hatıllar 
kullanılmıştır. Yapı düz çatı ile örtülmüş ve iki yana eğim 

verilmiştir. 
Yapıyı Edirne'deki Bulgar Ortadoks kiliselerine 

yaklaştıran ve farklı özellik kazandıran olgu ise narteksin 
yan neflerle aynı hizaya sınırlanmayıp, pahlanmış köşeler 
yaparak "U" biçimiyle yan neflerin 1/3'lük bölümünü 
sarmasından kaynaklanır. Kilise'nin iç mekanında tipik bir 
bazilikanın iç görünümünü izlemek mümkündür. Ana 
mekan apsis mekanı hariç tutulduğunda 12.20m. 
uzunluğunda ve 12 m. genişliğinde, kareye yakın bir 
plandadır. Naos genişliği 5.95 m. yan nef genişlikleri ise 
birbirine eşit olarak 2.70 m.'dir. Üzeri sıva ile kaplanmış 
beşerli iki sütun dizisi naos ve yan nefleri birbirinden 
ayırırken, din adamların dışında girilmesi yasak olan bema 
bölümü ile ana mekanı birbirinden ayıran duvar ile aynı 
hizaya kadar uzanırlar. Dizi sütunları Dor sütunlarını andırır 
biçimde sade başlıklara sahiptir. Naosun uzun tavanı yan 
neflere göre dah yüksektir ve tam ortasında oval bir 
madalyon-göbek yer alır. Yapıda süsleme elemanı olarak 
renkli kalem işleri ve alçı süsleme izleri günümüze 
yorumlanamayacak kadar kötü bir durumda ulaşmıştır.

AZİZ IONNIS KİLİSESİ

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Osmanlı  Dönemi mezarl ığı  olup halen defin 
yapılmaktadır. Basamaklarla kademeli bir şekilde 
ulaşılanbir platform üzerinde anıt abide yer almaktadır. 

Osmanlı'nın son dönemlerinde günümüze şehit düşen 
askerimizin temsil edildiği birşehitliktir. Anıt mezarları 
abidenin hemen yanında yer almaktadır.

UZUNKÖPRÜ ŞEHİTLİĞİ

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Gazi Turhan Bey Türbesi, caminin hemen yanında yer 
almaktadır. Cami ve türbenin sağlam durumunu gösteren 
fotoğraflar bulunmuş, bilgi ve belgeler ile röleve, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylanmıştır. Türbe 
kare planlı ve kübik gövdeli, üzeri sağır ve yüksek kasnakla 
geçilen bir kubbe ile örtülüdür. Türbe düzgün kesme taşlarla 
yepılmıştır. Türbe kapısı ve her cephede yer alan ikişer 
pencere açıklıkları düz lentolu olup sağır alınlıklı sivri 
kemerlere sahiptir. Gazi Turhan Bey'in Kırkkavak Köyü'nde 
cami, türbe, imaret, medrese, hamam ve zaviye yaptırdığı 
1454 tarihli vakfiyesinden bilinmektedir. Köyün hemen 
dışında yer alan külliye hakkında net ve ayrıntılı bir bilgi 
bulunmamaktadır. Cami'de yapı malzemesi olarak düzgün 
kesme taş ve tuğla kullanılmıştır. Beden duvarlarında, 
minare kaidesinde ve üst örtüde taş ve tuğla örülerek hem 
almaşık hemde kasetleme tekniği uygulanmıştır. Minare 
gövdesi ve kemerlerde yapı malzemesi olarak tuğla 
kullanılmıştır. Kare planlı ve tek kubbeli olarak yapılan 

cami, kuzeybatı köşesinde yer alan minaresiyle anıtsal bir 
görünüme sahiptir. Camide toplamda dört pencere yer 
almaktadır. Kuzey cephesinin batı ucunda giriş kapısı 
bulunmaktadır. Tüm cephelerinde ahşap kiriş ve hatıllara 
ait izler görülmektedir. Kiriş ve hatıl izlerinden, son cemaat 
yerinin ahşap bir çatı ile kapatılmış olabileceğini 
anlamaktayız. Güney duvarı ortasında beşgen planlı 
mihrap nişi yer almakttadır. Bu niş, tamamen alçı ile kaplı 
olup, beş sıra mukarnaslı kavrasaya sahiptir. Tek süsleme 
öğesi olan iki gül rozeti burada yer alır. Dökülen sıvalardan 
kubbe ve geçişlerde yapı malzemesi olarak tuğla 
kullanıldığını görmekteyiz. Minaresi, poligonal kaideli, 
silindirik gövdeli ve tek şerefeli olarak yapılmıştır. 
Minareye, sivri kemerli bir kapı ve dört merdivenle 
ulaşılmaktadır. Ayrıca şerefeye ulaşılan merdivenlerin 
ahşaptan yapıldığını bilmekteyiz. Gazi Turhan Bey'e ait bu 
külliye kompleksi içerisinde yer alan diğer yapılar 
günümüze sağlam olarak ulaşmamıştır

GAZİ TURHAN BEY TÜRBESİ

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Günümüzde çok az bir kısmı ayakta olan kalede yapı 
malzemesi olarak taş kullanılmış ve ayrıca ara hatıllarda ve 
dolgularda tuğla kullanılmıştır. 

Genel anlamıyla devşirme bir üsluba sahiptir. Kale, 
diğer kale örneklerinde olduğu gibi araziye hakim bir 
noktaya konumlandırılmıştır.

HARALA KALESİ

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Nekropol alanı, bölgeye hakim dere yatağının hemen 
yukarısında bir tepe üzerinde kurulmuştur. 

Alanın doğu-batı doğrultulu yaklaşık 40 metrekarelik 
kısmı tahribata uğramıştır. M.S. 9-10. yüzyıl mezarları olup, 
bu mezarların anakayaya oyularak veya anakaya üzerine 
konumlandırılarak yapıldığı tespit edilmiştir. 

Ortaya çıkarılan mezarlar, bir diğer mezar yapılırkende 
kullanılmıştır. Mezar yoğunluğun alanın kuzeyine doğru 
olduğu, güneye doğru yoğunluğun azaldığı görülmüştür. 
Nekropol alanında değişik gömü ve mezar tipleriyle 
karşılaşılmıştır.

ÇAVUŞKÖY NEKRAPOL ALANI

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Zemin üstü bir katlı olan yapının iki girişi vardır. Ön 
cephede iki, sağda ve solda iki, korkuluklu pencereleri 
vardır. İkinci kat ile arada söveler bulunur. İkinci katta söveli 
beş pencere bulunmaktadır. 

Arka cepheden bir girişi olan yapının bu cephesinin 
ikinci katında demir korkuluklu, ahşap çıkma balkonu 
vardır. Arka cephe giriş kat, sağ ve sol tarafta yer alan iki 
penceresi söveli olup boyutları farklıdır.

TEKEL BİNALARI

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Cephesi kuzeye bakan yapılar, bir grup halinde 
bulunmaktadır. Ana istasyon binası iki katlı, yan binalar tek 
katlı olup, taş duvarlı ahşap binalar tek katlı ve kaplamalıdır. 
Ana binada iki giriş bulunur. Giriş kapıları tek kanatlı ve 
pencere aydınlıklıdır. Kat arasında ahşap süsleme 
uygulanmıştır. Üç yapının pencereleri ahşap kasalı, 
dikdörtgen formlu, üst küçük bölümleri sabit, alt büyük 

bölümleri çift kanatlıdır. Ana bina zemin katta pencereler 
ahşap panjur ile kapatılmıştır. Yapının tüm kapı ve 
pencereleri beyaz renkte boyanmıştır. Tüm bina mavi renge 
boyanmıştır. 

Üst örtü beşik çatılıdır ve marsilya kiremitle 
kaplanmıştır. 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından 
yaptırılan yapı halen Uzunköprü'ye hizmet etmektedir.

İSTASYON GÜMRÜK BİNASI

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Kırma çatılı olan bina iki katlıdır.Yapıya giriş ilk kattan 
anıtsal bir kapı ile sağlanır. Giriş kapısı demir ve pencere 
aydınlıklı, yuvarlak kemerlidir. Giriş kapısının sağında 
dikdörtgen formlu, geniş bir pencere bulunur. Pencere 
demir korunaklı, kemerli ve kalın sövelidir. Giriş kapısının 
üstünde ikinci katın çatısından yüksek bir alınlık vardır. Kat 

arasında silme kullanılmıştır. İkinci katta, giriş kapısı 
üzerine gelecek şekilde konumlanmış bir, sağ tarafta ise 
yuvarlak kemerli çok parçaya ayrılmış iki pencere bulunur. 
Bu katta da söveler kalınlaştırılmış ve hareketlilik 
sağlanmıştır. Yapı kullanılmamaktadır ve bakıma ihtiyacı 
vardır.

PTT BİNASI
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İki katlı taş örgü sistemi ile yapılmış, iki kat arası silmeli 
olan bir yapıdır. 

Girişi dört sütun üzerine çıkmalıdır. Pencereleri 
sövelidir. Günümüzde hale kullanılmaktadır.

HUDUT TABURU BÖLÜK BİNASI

TARİHİ ESERLERİMİZ
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İlk devirlerde Türk Ocağı olarak kullanılan bu yapı 
bugün kütüphane olarak kullanılmaktadır. İki katlı olan 
yapının üst kat pencere alınlıkları sivri ve kemerlidir. Klasik 

Türk üslubundadır. 1968 yılında İlçe Halk Kütüphanesi 
olarak Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. 
1976 yılında alt katında Çocuk Kütüphanesi kurulmuştur.

HALK KÜTÜPHANESİ

TARİHİ ESERLERİMİZ
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Yapının yapım tarihi net olarak bilinmemekle 
b i r l ikte ,  1900' lü  y ı l la r ın  baş ında  yapı ld ığ ı 
düşünülmektedir. Yapının tapu araştırmalarına göre, 
1929 yılında Hükümet Konağı olarak kullanılmıştır. 
Yakın zamana kadar Askerlik Şubesi olarak işlev 
görmüştür. Bodrumu kesme taşlarla kaplı olup, yol 
seviyesindedir. Askerlik Şubesi döneminden, tuvalet 
ve çay ocağı olarak kullanılan kargir, tek katlı bir 
eklentisi bulunur. Yapı, kuzeydoğu güneybatı yönünde 
uzanmaktadır. Yan cepheler tuğla örgülü ve sıvasız 
duvarlara sahiptir. 

Ön cephe, yine aynı malzeme ile sade bezemeli 
taşla kaplanmıştır. Giriş kapısı ve her iki yan duvarlarda 
bulunan pencere sövelerinin kilit taşları üzerinde 

kabartma figürler bulunmaktadır. Yapının giriş katı ve 
ön cephesi hariç diğer duvarları ahşap çatkılı, badadi 
duvar tekniği ile yapılmıştır. Samanla karışık killi 
toprak sıva ile sıvanmıştır. İçerisinde ahşap döner 
merdiven bulunmaktadır. Taban döşemesi geniş ahşap 
döşeme ile sağlanmıştır. Arka cephe, ön cephe ile 
kıyaslanmayacak biçimde sade ve gelenekseldir. İkinci 
katta girişin tam üzerine gelecek şekilde balkon yer 
alır. Giriş kapısı ve balkon kapısı dikdörtgen formlu ve 
pencere aydınlıklıdır. Yapının ön cephesinde, birinci 
katta altı, ikinci katta altı adet dikdörtgen formlu, 
ahşap kasalı ve alt büyük bölümleri çift kanatlı 
pencereler kullanılmıştır. Yapı üçgen alınlıklı beşik çatı 
ile örtülmüştür.

ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Zemin kat cephesi  or i j inal  görünümünü 
kaybetmiştir. Taş kaplama olan birinci katta üç 

pencere ve önünde balkonu bulunmaktadır. Çekme 
katın önünde terası olup taş korkulukludur

POLİS MERKEZİ VE KONUT
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Bir adet ikiz bina ve iki adet müştemilat binasından 
oluşan yapılar topluluğudur. 

Düzgün kesme taş kullanılarak inşa edilmiş olan 
yapıların dışı sıvalıdır ve sıvaları yer yer dökülmüştür. 
Yapıların girişi ön cepheden sağlanmaktadır. 
Müştemilat binalarında cephede iki küçük, ikiz 

binalarda yanda bir adet kare birde yuvarlak iki 
pencere bulunmaktadır. İkiz binalarda üçgen alınlıklı 
beşik çatı kullanılmış, diğer iki yapıda beşik çatı 
kullanılmıştır. Üçgen alınlıklar kalın silmelerle belirgin 
hale getirilmiştir.  Çatılar marsilya kiremitle 
kaplanmıştır.

TÜRK ŞEKER DEPO BİNALARI
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Bir adet ikiz bina ve iki adet müştemilat binasından 
oluşan yapılar topluluğudur. 

Düzgün kesme taş kullanılarak inşa edilmiş olan 
yapıların dışı sıvalıdır ve sıvaları yer yer dökülmüştür. 
Yapıların girişi ön cepheden sağlanmaktadır. 
Müştemilat binalarında cephede iki küçük, ikiz 

binalarda yanda bir adet kare birde yuvarlak iki 
pencere bulunmaktadır. İkiz binalarda üçgen alınlıklı 
beşik çatı kullanılmış, diğer iki yapıda beşik çatı 
kullanılmıştır. Üçgen alınlıklar kalın silmelerle belirgin 
hale getirilmiştir.  Çatılar marsilya kiremitle 
kaplanmıştır.

GAR LOJMANLARI
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Uzunköprü, 1426 - 1443 yılında Osmanlı Padişahı II. Murat tarafından, 
dönemin baş mimarı Müslihiddin'e yaptırılan ve dünyanın en uzun taş köprüsü olma 

özelliğini taşıyan tarihi köprüdür. 1.392 metre uzunluğunda, 6.80 metre genişliğindeki 
köprünün 174 kemeri vardır. Köprü, Osmanlı'nın Balkanlar'a yapacağı fetihlerde doğal 

bir engel olarak karşılarına çıkan Ergene Nehrini aşmak için kurulmuştur.

FOTOĞRAF; Fotoğraf Gönüllüsü Ali ÇITAK tarafından çekilmiştir.


