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İDLİB’TE GERÇEKLEŞEN HAİN SALDIRIYA İLİŞKİN 
81 İLDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN 

BASIN AÇIKLAMASI

1 İl’de Türk�ye’n�n önde gelen 830’a yakın meslek örgütü, send�-
ka konfederasyonu ve s�v�l toplum kuru-
luşu �le b�rl�kte, Ed�rne’de faal�yet göste-
ren oda-borsa ve s�v�l toplum kuruluşları 
olarak İdl�b’te gerçekleşen ha�n saldırıya 
�l�şk�n, ortak tepk�m�z� göster�yoruz...

TOBB’un öncülüğünde Ed�rne T�ca-
ret ve Sanay� Odası ev sah�pl�ğ�nde, 
İdl�b’de gerçekleşt�r�len ha�n saldırıya 
tepk� göstermek ve ordumuzun yanında 
olduğumuzu bel�rtmek üzere �l�m�z gene-
l�ndek� S�v�l Toplum Kuruluşlarının (STK) 
katılımıyla gerçekleşt�r�len basın açıkla-
masına Uzunköprü T�caret Borsası Yö-
net�m Kurulu Başkanı Egemen ASLAN 
katılım gösterd�.

UZTB Yönet�m Kurulu Başkanı Ege-
men Aslan “TOBB öncülüğünde Ed�rne 
�ş dünyası olarak Türk S�lahlı Kuvvetler�-
m�ze olan desteğ�m�z�, güven�m�z� beyan 
ett�k. Da�ma devlet�m�z�n, m�llet�m�z�n ve 
asker�m�z�n yanındayız. Alınacak her ka-
rarda üzer�m�ze düşen� yapmaya hazı-
rız” ded�.

Katılım sağlayan STK’lar adına ortak 
basın açıklamasını Ed�rne TSO Başkanı 
Recep Zıpkınkurt okudu.

BASIN AÇIKLAMASI
Değerl� basın mensupları, Hep�n�z 

hoş geld�n�z.
Şu an 81 İl’de Türk�ye’n�n önde gelen 

30’a yakın meslek örgütü, send�ka kon-
federasyonu ve s�v�l toplum kuruluşu, 
hep b�rl�kte bu açıklamayı yapıyoruz.

B�zler, her kr�t�k dönemde m�llet�m�-
z�n ve devlet�m�z�n yanında durduk.

Üstlend�ğ�m�z sorumluluğun hakkını 

vererek hareket ett�k.
Bugün de, İdl�b’te gerçekleşen ha�n 

saldırıya �l�şk�n, ortak tepk�m�z� göster�yo-
ruz.

Öncel�kle vatanın huzuru, güvenl�ğ� 
ve mazlumları müdafaa etmek üzere üst-
lend�kler� görevde şeh�t olan tüm kahra-
man askerler�m�z�n ruhları şad olsun.

Rabb�m şeh�tler�m�z�n mekanını cen-
net, eyles�n.

Yakınlarına sabır ve metanet, yaralı-
larımıza ac�l ş�falar nas�p eyles�n. M�llet�-
m�z�n başı sağ olsun.

Askerler�m�z İdl�b’de, hem ülke sınır-
larımızı ve hem de mazlumları korumak-
taydı.

Z�ra Sur�ye’de yaşanan zulümlere, 
yüzb�nlerce s�v�l�n zal�mce katled�lmes�-
ne, m�lyonların ev�nden, toprağından sü-
rülmes�ne, dünya sess�z kaldı.

Türk�ye’n�n barış ve huzur odaklı ça-
balarıysa, ne yazık k�, pek çok ülkede kar-
şılık görmed�.

Buradan tekrar seslen�yoruz.
Karşımızda, �nsanlıktan nas�b�n� al-

mamış, tüm ahlak�, �nsan� ve d�n� değerler� 
h�çe sayan, kend� yurttaşlarını b�le toprak-
larından eden, canlarına kasteden, z�hn�-
yete sah�p b�r rej�m bulunuyor.

Sur�ye’y� her geçen gün daha da ağır 
b�r yıkıma sürüklüyor.

İşte rej�m güçler� son olarak da, yapı-
lan anlaşmalara uymayarak, askerler�m�-
z� kalleşçe pusuya düşürdü.

Bu saldırı, asla kabul ed�lemez.
Dolayısıyla, masum �nsanları katle-

den ve ülkem�z�n güvenl�ğ�ne de açık teh-
d�t oluşturan bu rej�m unsurlarına karşı 

sess�z kalmamız beklenemez.
Tar�h� ve kültürel bağlarımız bulunan, 

rej�m�n zulmünden kaçan Sur�yel� kardeş-
ler�m�z�n yaşama hakkını korumak tar�h�, 
�nsanı ve v�cdan� sorumluluğumuzdur.

Türk Devlet� ve Ordusu, bugüne 
kadar, Fırat Kalkanı, Zeyt�n Dalı ve Barış 
Pınarı harekâtıyla terör örgütler�ne ve des-
tekç�ler�ne gereken cevabı en güçlü şek�l-
de verm�şt�r.

Elbette bu acımasız saldırının sah�p-
ler� bunun bedel�n� ödeyecekt�r.

“Bahar Kalkanı” harekatıyla da bu be-
del� ödemeye de başlamışlardır.

Şunu da herkes b�ls�n k�, b�z, her türlü 
zorluğu aşmasını b�len b�r m�llet�z.

Mevzu bah�s vatan olunca, tüm s�yas� 
ve fikr� ayrılıkları b�r tarafta bırakırız.

İşte ş�md� de b�rl�k ve beraberl�k �ç�nde 
hareket ed�yor, sabır ve dayanışma gös-
ter�yoruz.

Ülkem�z�n menfaatler�n� her şey�n üs-
tünde tutuyoruz.

Bugün her zamank�nden daha güçlü 
şek�lde b�r�z, bütünüz ve b�rl�ktey�z.

Türk�ye’n�n tüm kes�mler�n� tems�l 
eden Meslek� ve S�v�l Toplum Örgütler� ola-
rak, bayrağımızın altında kenetlend�k.

Kat�l rej�me karşı kararlı şek�lde mü-
cadele eden devlet�m�z�n ve kahraman or-
dumuzun yanındayız

Alınacak her kararın, atılacak her adı-
mın arkasındayız.

Cenabı Hak ülkem�z� korusun, m�llet�-
m�z�n b�rl�ğ�n� ve d�rl�ğ�n� muhafaza ets�n, 
ordumuzu muzaffer kılsın.



03

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
2020 MART AYI E-BÜLTENİ

TOBB TİCARET BORSALARI KONSEYİ 
TARIM VE HAYVANCILIK KURULU ÜYELERİNİN 

KATILIMLARI İLE TOPLANDI

çok satacaksın. Bu devr�n kuralı 
bu." ded�.

Tarım ve hayvancılığın �hmal 
ed�lmemes� gereken b�r alan oldu-
ğunu �fade eden H�sarcıklıoğlu, 
dünyada orta gel�r grubunun bü-
yümeye devam ett�ğ�n� ve tüket�-
m�n g�derek daha çok arttığını b�l-
d�rd�.

H�sarcıklıoğlu, Türk�ye`n�n 
çevre coğrafyasında 2 m�lyar k�ş�-
n�n yaşadığına d�kkat� çekerek, 
500 m�lyar dolarlık gıda, tarım ve 
hayvancılık ürünü �thal ed�ld�ğ�n� 
d�le get�rd�.

Türk�ye`n�n el�nde "müth�ş b�r 
�mkan" bulunduğuna �şaret eden 
H�sarcıklıoğlu, "Tüm bu coğrafya-
yı b�z doyurab�l�r�z. Böylece hem 
para hem de stratej�k güç kazanı-
rız. Dünyayı doyuran k�m �se dün-
yanın l�der ülkes� de odur. Dünya 
gıda pazarı 1,5 tr�lyon dolar bü-
yüklüğünde, Türk�ye’n�n buradan 
aldığı pay 18 m�lyar dolar, sadece 
yüzde 1,2 oranında. Potans�yel�-
m�z�n çok altındayız. B�zce burada 
�lk öneml� nokta, ürett�ğ�n� satma 
model�nden, satacağını üretme 
model�ne geçmem�z gerekt�ğ�d�r." 

�caret Borsaları Konsey TToplantısı, 05.03.2020 ta-
r�h�nde TOBB Başkanı M. R�fat H�-
sarcıklıoğlu`nun ev sah�pl�ğ�nde, 
T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan ve 
Tarım ve Orman Bakanı Bek�r Pak-
dem�rl�`n�n katılımlarıyla gerçek-
leşt�r�ld�.

Toplantıya, Uzunköprü T�caret 
Borsasını (UZTB) tems�len Yöne-
t�m Kurulu Başkanı ve TOBB Hay-
vancılık Kurulu Üyes� Egemen 
Aslan �şt�rak ett�.

H�sarcıklıoğlu, TOBB`da Tarım 
ve Hayvancılık Kurulu Üyeler�n�n 
de katılımları �le düzenlenen T�ca-
ret Borsaları Konsey Toplantı-
sı`nın açılışında yaptığı konuşma-
da üret�m�n, tarımın ve t�caret�n 
nasıl artırılacağına yönel�k �st�şa-
relerde bulunacaklarını söyled�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�r-
l�ğ� (TOBB) Başkanı R�fat H�sar-
cıklıoğlu, atıl durumdak� haz�ne ve 
şahıs araz�ler�n�n araz� bankacılı-
ğıyla k�ralanarak üret�me kazandı-
rılması gerekt�ğ�n� bel�rterek, 
"Ölçek ekonom�s�ne geçmel�y�z. 
Z�ra bu dev�rde ayakta kalmak �st�-
yorsan, çok üretecek, çok alacak, 

d�ye konuştu.
H�sarcıklıoğlu, tarımda ve hay-

vancılıkta g�rd� mal�yetler�n� düşür-
mek �ç�n mutlaka b�rl�kte üret�m 
model� uygulanması gerekt�ğ�ne 
�şaret ederek, sözleşmel� üret�m 
model�n�n yaygınlaştırılması ge-
rekt�ğ�n� anlattı.

Atıl durumdak� araz�lere değ�-
nen H�sarcıklıoğlu, "Atıl durumda 
bulunan haz�ne ve şahıs araz�ler�, 
araz� bankacılığıyla k�ralanarak 
üret�me kazandırılmalı. Ölçek eko-
nom�s�ne geçmel�y�z. Z�ra bu de-
v�rde ayakta kalmak �st�yorsan çok 
üretecek, çok alacak, çok sata-
caksın. Bu devr�n kuralı bu." �fade-
ler�n� kullandı.

Türk tarımının 50 yıllık rüyası 
gerçekleşt�

H�sarcıklıoğlu, l�sanslı depocu-
luğun çıkmasını sağladıklarını 
anımsatarak, bunun daha da ge-
l�şmes� �ç�n devlet�n de yatırım, 
k�ra, loj�st�k ve anal�z destekler� 
tem�n ett�ğ�n� söyled�.

Hem t�caret borsaları hem de 
g�r�ş�mc�ler�n gayretler�yle l�sanslı 
depoculuk yatırımlarının hızla art-
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tığını bel�rten H�sarcıklıoğlu, şöyle 
konuştu: "Türk tarımının 50 yıllık 
rüyası, ben�m de 15 yıllık rüyam 
gerçekleşt�. Hükümet�m�z�n ve ba-
kanlıklarımızın da desteğ�yle Ürün 
İht�sas Borsasının kuruluşunu ta-
mamladık. L�sanslı depodan alı-
nan ürün senetler�, Ürün İht�sas 
Borsasında artık alınıp satılab�l�-
yor. TOBB ve Türk�ye`n�n dört b�r 
yanındak� 113 t�caret borsamız, 
tarım ve hayvancılık sektörünü 
daha da gel�şt�recek projeler ve ça-
lışmalar yürütüyoruz. Dünyadak� 
d�j�tal dönüşüme paralel olarak t�-
caret borsalarını gel�şt�r�yoruz. Ha-
zırladığımız tesc�l yazılımı saye-
s�nde, t�caret borsalarını �lg�l� pek 
çok kurumla entegre hale get�r�yo-
ruz."

H�sarcıklıoğlu, coğrafi �şaretler 
konusunda da odalar ve borsala-
rın Türk�ye`de en akt�f çalışan ku-
ruluşlar olduğunu �fade ederek, 
"Şu an coğrafi �şaretl� ürünler�n 
yüzde 40`ının tesc�l� oda ve borsa-
larımız tarafından yapıldı. 3 coğra-
fi �şaretl� ürünümüzün, Gaz�antep 
baklavası, Aydın �nc�r� ve Malatya 
kayısısının Avrupa`da tesc�llen-
mes�n� sağladık. Avrupa`da b�rçok 
ürünümüz tesc�l sırasında bekle-
mekted�r. Ayrıca, coğrafi �şaretl� 
ürünler�n üret�m�n�n, t�caret�n�n ve 
tüket�m�n�n artması �ç�n de ülke ge-
nel�nde uğraşıyoruz. T�caret bor-
salarımızla b�rl�kte, tarım ve hay-
vancılıktak� dönüşümün gerçek-
leşmes� �ç�n çalışmayı sürdürece-
ğ�z." değerlend�rmes�nde bulun-
du.

Tarım ve Orman Bakanı Bek�r 
Pakdem�rl�

Tarım ve Orman Bakanı Bek�r 
Pakdem�rl� de Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet S�stem� �le çok prat�k �ş 
yapma �mkanına kavuştuklarını 
söyled�.

İlg�l� bakanlarla hızlı koord�nas-
yon sağlandığını ve çok hızlı net�-
ce aldıklarını �fade eden Pakde-
m�rl�, "Çözülmes� gereken ne 

varsa çözüyoruz. İş dünyamıza, 
vatandaşlarımıza h�zmet etmekle 
yükümlüyüz. İş dünyamızın daha 
büyütülmes� ve �st�hdamın artması 
�ç�n daha fazla mot�ve ed�lmeye, 
b�zler tarafından daha �y� yön ver�l-
meye �ht�yaç var. Bu sebeple de 
b�z �ş dünyamıza nasıl destek ver�-
r�z, �ş dünyası nasıl b�r k�ş�y� daha 
�st�hdam eder, nasıl �ş adamları-
mız daha çok para kazanır, �şler�n� 
daha düzgün yapab�l�rler, nasıl 
daha �y� v�zyon ç�zeb�l�r�z noktasın-
da gayret göster�yoruz." d�ye ko-
nuştu.

Pakdem�rl�, tarımın savunma 
sanay�s�nden çok daha öneml� ol-
duğuna �şaret ederek, şöyle ko-
nuştu: "Tarım, s�yasete alet ed�-
lecek b�r konu değ�l. Tükett�ğ�m�z y�-
yecekler� günlük s�yasete alet et-
memem�z gerek�yor. Ne yazık k� sü-
regelen buğday ve saman tartış-
malarını traj�kom�k buluyorum. Her 
yerden b�r lafın veya b�r matemat�-
ğ�n sadece b�r tarafı cımbızla çek�-
lerek, `Türk�ye ne halde` den�yor 
ve ne yazık k� üret�c�m�z� bu �şten 
yıldırmaya çalışıyorlar. Türk�ye, bu 
alandak� nüfusun azalmasına rağ-
men tarımda �st�krarlı şek�lde bü-
yümes�n� sürdürüyor. İst�krarlı şe-
k�lde büyüyen sektör olarak tarım 
kend�s�n� gösterm�ş durumda."

Bakanlık olarak geçen yıl Tarım 
Orman Şurası`nı topladıklarını 
anımsatan Pakdem�rl�, Türk�ye`de 
tarımın futboldan daha fazla konu-
şulan ve yorum yapılan b�r konu ol-
duğunu �le get�rd�. Pakdem�rl�, şu-
radan çıkardıkları dersler� �ş planı 
hal�ne get�rerek kamuoyuyla pay-
laştıklarını bel�rterek, bu süreçte 5 
yıllık �ş planıyla şuranın 5 yılda b�r 
tekrarlanmasını ve 25 yıla ışık tut-
masını hedefled�kler�n� anlattı. 
Cumhur�yet tar�h�n�n en öneml� 
kampanyalarından b�r�n� düzenle-
yerek Geleceğe Nefes Kampan-
yası`nı yaptıklarına �şaret eden 
Pakdem�rl�, bu sayede 1 m�lyonun 
üzer�nde �nsanın 13 m�lyonun üze-

r�nde fidanı toprakla buluşturduğu-
nu hatırlattı.

Pakdem�rl�, l�sanslı depoculuk 
çalışmalarını tarımda başarı ola-
rak gördüğünü vurgulayarak, şu 
değerlend�rmede bulundu: "Tarım-
dak� gel�ş�m alanlarından b�r tanes� 
de ürünün tarladan sonrak� süreç-
ler�n�n �y� �dare ed�lmes�d�r. Bu sü-
reçler�n �y� �dare ed�lmes�ndek� ko-
şullardan b�r� de loj�st�ğ�n, saklama 
koşullarının ve fiyat �st�krarının sağ-
lanmasıdır. Bu anlamda, ürün �ht�-
sas borsaları, l�sanslı depoculuk, 
gel�r garant�l� ürün s�gortalarının 
ç�ftç�lerle tanıştırılması söz konusu 
olacaktır. ABD`de de bunlar var. 
Yeter k� ürün �ht�sas borsalarımız 
yeterl� der�nl�ğe kavuşsun. Bundan 
böyle artık üret�c�ler�m�z, daha ek�-
m�n� yaparken kaç l�raya ürünü sa-
tacağını yarına yönel�k b�l�yor ola-
caklar. Bunu son derece önems�-
yorum. Bu, geleceğe daha güven-
le bakan üret�c�ler anlamına gel�-
yor."

Pakdem�rl�, coğrafi �şaretler ve 
markalaşmanın da son derece 
öneml� olduğunu aktararak, şunla-
rı kaydett�: "En bas�t ürünlere dah� 
mutlaka b�r anlam yüklüyor olma-
mız lazım. Kral�çe El�zabeth 
Bursa`nın s�yah �nc�r�n� y�y�nce bu 
ürünün fiyatı arttı. Ürünler�n üzer�-
ne h�kayeler ve anlamlar yükleye-
rek Türk ürünler�n� satıyor olma-
mız lazım. Türk�ye sağlıklı ve 
GDO`suz ürünler üreten b�r ülke-
d�r. İşlenm�ş gıdada çok öneml� po-
tans�yel�m�z var. Her türlü �şlenm�ş 
gıdanın yapılması, üret�lmes� ve 
pazarlanması konusunda �ş 
adamlarımızın dün olduğu g�b� 
bugün de yarın da emr�ne amade-
y�z."

T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan
T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan 

da �hracatta rekorlar kırdıklarını, 
bunda t�caret borsalarının katkısı-
nın da büyük olduğunu söyled�.

Gerek hayvancılık ve tarım t�-
caret�nde gerekse �hracatta t�caret 
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borsalarının yerelde yaptığı ça-
lışmaların son derece öneml� ol-
duğunu �fade eden Pekcan, "L�-
sanslı depoculuğu gel�şt�rd�k. 
Şu anda 183 firma l�sans �ç�n 
�z�n almış, 91`� hal� hazırda akt�f 
durumda. L�sanslı depo kapas�-
tem�z� 4,8 m�lyon tona çıkardık, 
hedefim�z 10 m�lyon tona çıkar-
mak. Ürün İht�sas Borsasını da 
Temmuz 2019 �t�barıyla açtık ve 
burada da elektron�k ortamda 
yer değ�şt�rmeden tek b�r plat-
formda ürün t�caret�n�n yapılma-
sını mümkün kıldık." d�ye ko-
nuştu.

T�caret borsalarından bulun-
dukları �l ve �lçelerde kooperat�f-
leşmey� desteklemeler�n� bekle-
d�kler�n� vurgulayan Pekcan, ko-
operat�fleşme sayes�nde yerel, 
yöresel ve coğrafi �şaretl� ürün-
ler�n hem t�caret�n�n hem de �h-
racatının artırılab�leceğ�n� b�ld�r-
d�.

Pekcan, T�caret Bakanlığı-
nın teknoloj�k gel�ş�me son de-
rece önem verd�ğ�ne �şaret ede-
rek, �hracat destekler�yle �lg�l� �ş-
lemler� yılbaşından �t�baren ta-
mamen elektron�k ortama aldık-

larını hatırlattı.
Ayrıca, yurt dışı tems�lc�l�klerle �l-

g�l� "Müşav�re Danışın" hattını uy-
gulamaya aldıklarına d�kkat� çeken 
Pekcan, s�stem üzer�nden artık t�-
caret müşav�rler�ne dünyanın nere-
s�nde olursa olsun ulaşılab�ld�ğ�n�, t�-
caret borsalarının da bu s�stemler-
den yararlanması gerekt�ğ�n� d�le 
get�rd�.

Pekcan, "Sanal T�caret Akade-
m�s�"n� de başlattıklarını hatırlata-
rak, kurgulanan ve hayata geç�r�len 
�nternet s�tes�nde t�caret�n her aşa-
masını kapsayan yoğun b�lg� oldu-
ğunu �fade ett�.

G�r�ş�mc�l�kten �hracata, destek-
lerden uluslararası t�caret kuralları-
na kadar her türlü eğ�t�m� onl�ne ola-
rak verd�kler�n� bel�rten Pekcan, t�-
caret borsaları üyeler�n�n ve borsa 
çalışanlarının da bunları kullanma-
sını �sted�kler�n� kaydett�.

Pekcan, �hracat destek ofisler�n� 
kurduklarını anımsatarak, "Tekno-
loj�k atılımlarımızla �ş dünyasının 
her zaman yanındayız." değerlen-
d�rmes�nde bulundu.

Tarımda köklü dönüşüm yapıl-
malı

T�caret Borsaları Konsey Baş-

kanı ve Konya T�caret Borsası 
(KTB) Başkanı Hüsey�n Çev�k de 
tarım ve gıdanın stratej�k sektör ola-
rak ulusal güvenl�k kadar değer ka-
zandığına d�kkat� çekerek, tarım 
sektöründe köklü dönüşümler�n ya-
pılmasının kaçınılmaz olduğunu 
söyled�.

Sektörün önünü açacak, ülkey� 
tarımsal üret�m ve t�caret�nde �ler�-
ye taşıyacak sorunların çözüme ka-
vuşturulması gerekt�ğ�n� vurgula-
yan Çev�k, şunları kaydett�: "Des-
teklemeler, tarımsal elektr�k, g�rd� 
mal�yetler�, tarımsal �st�hdam, ta-
rımsal sulama, havzalar arası su 
transfer�, stratej�k ürün buğday 
ek�m alanlarındak� azalma, hay-
vancılık ve hayvansal üret�mdek� 
g�rd� mal�yetler�, finansal destekle-
meler, l�sanslı depoculuğun etk�n 
kullanımı, tarımsal üret�m ve t�care-
t�nde teknoloj�k ve d�j�tal dönüşüm 
g�b� alanlardak� sorunlar sektörü-
müz tarafından çözüme kavuştu-
rulmayı bekl�yor. Tarıma dayalı sa-
nay�m�z�n fiyatlandırma üzer�nden 
yapılan man�pülasyonları dengele-
mek �ç�n serbest p�yasa koşulların-
da üret�m�n�n devamı sağlanmalı."
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UZTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI EGEMEN ASLAN 
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI

ürk�ye`n�n �lk L�sanslı Depo-Tculuk ş�rket� olan “TMO-
TOBB Tarım Ürünler� L�sanslı De-
poculuk San. ve T�c. A.Ş. n�n 10. 
Olağan Genel Kurulu 10.03.2020 
günü saat 14:00’de TOBB İk�z Ku-
lelerde yapıldı.

Uzunköprü T�caret Borsası ola-
rak ortağı olduğumuz TMO-TOBB 
Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk 
Sanay� ve T�caret Anon�m Ş�rket�-

n�n Genel Kuruluna Uzunköprü T�-
caret Borsasını tems�len Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Egemen 
Aslan katıldı.

Genel kurulda Ş�rket�n 2019 yı-
lına a�t faal�yetler� ve ş�rket�n 2020 
yılındak� planlamaları hakkında 
b�lg�lend�rmeler Genel Müdür Sa�t 
Eğerc� tarafından genel kurul üye-
ler�ne sunuldu, daha sonra Toprak 
Mahsuller� Ofis� Genel Müdürü ve 

Ş�rket�n Yönet�m Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ahmet Güldal tarafın-
dan ülkem�zde L�sanslı Depocu-
luk Faal�yetler� ve ş�rket�n sektör-
dek� önem� hakkında b�lg�lend�r-
me ve Polatlı T�caret Borsası Baş-
kanı ve Ş�rket Yönet�m Kurulu Baş-
kanı Yahya Toplu tarafından geç-
m�şten günümüze ş�rket�n yaşadı-
ğı süreçler ve hedefler hakkında 
b�lg�lend�rmeler gerçekleşt�r�ld�.
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2020 YILI ÇELTİK EKİM SEZONU ÖNCESİ İSTİŞARE 
VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İPSALA’DA YAPILDI

UZUNKÖPRÜ KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI 
DERNEĞİNDEN BORSAMIZA İADE-İ ZİYARET

zunköprü Köy ve Mahalle UMuhtarları Derneğ� Başka-
nı Karapınar Köyü Muhtarı Önder 
Kuruşar ve Yönet�m Kurulu Üyeler� 
16.03.2020 tar�h�nde borsamıza 
�ade-� z�yarette bulundular.

Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Egemen Aslan, Yönet�m Kurulu 
Sayman Üyem�z Orhan Gür ve Yö-
net�m Kurulu Üyeler�m�z Hal�l 
Gümüş ve Gürkan Gür’ün hazır bu-
lundukları z�yarette Yönet�m Kuru-
lu Başkanımız Egemen Aslan ve 
Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z Uzun-
köprü Köy ve Mahalle Muhtarları 
Derneğ� Başkanı Karapınar Köyü 

ölgem�zde yaklaşan çelt�k BEk�m sezonu önces� İpsala 
Kaymakamlığı, İpsala Beled�yes�, 
Ed�rne İl Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü, Ed�rne İl� ve İlçeler�; Z�raat Oda-
ları, bölge Oda ve Borsa Başkanla-
rı, Sulama Kooperat�fi ve Sulama 
B�rl�kler�n�n katılımları �le İpsala T�-

caret Borsası ev sah�pl�ğ�nde 
12.03.2020 tar�h�nde 2020 yılı Çel-
t�k Ek�m� Sezon Önces� İst�şare ve 
Değerlend�rme Toplantısı gerçek-
leşt�r�ld�.

Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Egemen Aslan, Yönet�m Kurulu 

Üyem�z Hal�l Gümüş �le Borsamız 
Mecl�s Üyes� ve P�r�nç Değ�rmenc�-
ler� Derneğ� Başkanı B�rol Koca-
man’ın katıldıkları toplantıda 2020 
Sezonu önces� çelt�k ek�m�, üret�m� 
�le �lg�l� sorunlar ve çözüm öner�ler� 
�ç�n fik�r alışver�ş�nde bulunduk.

Muhtarı Önder Kuruşar ve Yönet�m 
Kurulu Üyeler�ne z�yaretler�nden 

duydukları memnun�yet� d�le get�re-
rek, teşekkürler�n� sundular.
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AİDAT ÖDEMELERİNDE ERTELEME
Sayın Üyem�z,
TOBB tarafından yapılan g�r�-

ş�mler net�ces�nde T�caret Bakanlı-
ğı`nın 26.03.2020 tar�hl� ve 03870 
sayılı yazısı �le oda ve borsa üyele-
r�n�n koronav�rüs salgını tedb�rler� 
kapsamında oluşab�lecek olumsuz 
ekonom�k etk�ler�n azaltılması ama-
cıyla, üyeler�n oda ve borsalara Ha-
z�ran ayında ödemes� gereken yıl-
lık ve munzam a�datların b�r�nc� tak-
s�t�n�n ödeme süreler�n�n herhang� 
b�r gec�kme zammı/fa�z� tahakkuk 
ett�r�lmeks�z�n uzatılarak, �k�nc� tak-
s�tle beraber Ek�m ayında öden-
mes� uygun bulunulmuştur.

TÜRK İŞ DÜNYASININ HER TÜRLÜ SORUNU İLE YAKINDAN İLGİLENEN, DEVLETİMİZ VE 
MİLLETİMİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ FEDAKARCA ÇALIŞAN; BAŞKANIMIZ SAYIN M. RIFAT HİSARCIK-
LIOĞLU VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HAKKINDA BAZI GÖRSEL VE YAZILI BASIN-
DA YAPILAN HAKSIZ VE YAKIŞIKSIZ ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMİYOR, ŞİDDETLE KINIYORUM.

KINAMA

EGEMEN ASLAN
UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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