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EGEMEN ASLAN VE MECLİSİNE 
UZTB ÜYELERİNDEN TAM DESTEK

evcut Yönet�m Kurulu MB a ş k a n ı  E g e m e n 
Aslan’ın tek aday olarak g�rd�ğ� 
Uzunköprü T�caret Borsası Mec-
l�s Üyel�ğ� seç�mler� 01 N�san 
2018 Pazar günü Uzunköprü T�-
caret Borsası H�zmet b�nasında 

gerçekleşt�r�ld�. Saat 09.00 da 
başlayan oy kullanma �şlem�n�n ar-
dından saat 17.00 �t�bar�yle san-
dıkların açılmasıyla 163 üyen�n 
115 tanes�n�n oyunu alarak güven 
tazeley�p yen�den Başkanlığa se-
ç�len Egemen Aslan, h�zmet�n ve 

kal�ten�n aralıksız olarak artaca-
ğını vurguladı.

Tek l�ste olmamıza rağmen % 
70.55 katılım oranı ve 115 EVET 
oyu �le b�zlere destek olan UZTB 
üyeler�m�ze ve b�zler� yalnız bı-
rakmayan Beled�ye Başkanımı-



03

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
2018 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

za, S�yas� Part� Tems�lc�ler�m�-
ze, UTSO Başkanımıza, STK 
Başkanlarımıza, Alpullu Pancar 
Ek�c�ler� Koop. Başkanımıza, 
Basın Mensuplarımıza ve Tüm 
UZUNKÖPRÜ HALKIMIZA ve 
UZTB Personel�m�ze sonsuz te-
şekkür eden Aslan, yönet�m� �le 
b�rl�kte tarımda k� kal�tey� ve ve-
r�m� arttırmak adına daha koor-
d�nel� ve sıkı çalışacaklarını be-
l�rtt�. Teknoloj�k gel�ş�me odaklı 
tarım faal�yetler� �le üret�c�n�n 

her zaman yanında olacaklarını 
�fade ett�. Aslan verd�ğ� demeçte, “ 
Şeffaf b�r yapı �çer�s�nde olduk. Tür-
k�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� tara-
fından başlatılan Akred�tasyon S�s-
tem�`n� başarı �le tamamlayarak, B 
kal�te akred�te oda unvanını alma-
ya hak kazanan Trakya’da �lk 
kurum olduk. Ankara’da, TOBB’da 
borsamızın saygınlığını arttırdık. 
Üyeler�m�z� gerek yurt �ç�, gerekse 
yurt dışında sem�nerlere, fuarlara 
götürerek b�lg� ed�nmeler�nde kat-

kıda bulunduk. Bunların h�çb�r�nde 
harcırah, huzur hakkı almadık.

Bu dönem başta l�sanslı depocu-
luk olmak üzere borsamızı daha da 
yukarılara taşıyacak, hedefim�z 
Uzunköprü T�caret Borsası’nı, Türk�-
ye’n�n en �y� �lk beş borsası arasında 
kalıcı hale get�recek projeler� hayata 
geç�rmek. Bu doğrultuda da h�zmet-
ler�m�ze kaldığımız yerden devam 
etmek adına yönet�m mecl�s üyes� ar-
kadaşlarımızla çalışmalara devam 
edeceğ�z ”ded�.
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BORSAMIZ ÇALIŞANLARINA 
“TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” EĞİTİMİ VERİLDİ

ve Güvenl�ğ�” eğ�t�m� ver�lm�şt�r.
Personeller�n daha b�l�nçl�, eğ�t�ml� 

ve donanımlı b�r şek�lde çalışmaları 
�ç�n alınması gerekl� önlemler hakkın-
da b�lg� veren İş Güvenl�ğ� Uzmanı 
Şafak Üstünışık �ş sağlığı ve güvenl�ğ� 
ned�r? İş güvenl�ğ� unsurları nelerd�r? 
İşç� ve �şveren�n yükümlülükler� neler-
d�r? G�b� soruların cevaplarını perso-
neller �le paylaştı. Ayrıca genel �ş gü-

venl�ğ� kuralları oluşturulması, kazala-
rın önlenmes� ve güvenl� b�r �ş ortamı 
oluşturulması konularında personele 
b�lg�ler veren Külekç�, kazaların alına-
cak önlemlerle engelleneb�leceğ�n� be-
l�rtt�. İşveren ve personel�n sorumlu-
luklarını da anlatan Üstünışık k�ş�sel 
donanım koruyucuları hakkında de-
taylı b�lg�ler verd�.

orsamız personeller�n�n sağ-Blık ve güvenl�kler�n�n korun-
ması, meslek� r�skler�n önlenmes�, 
r�sk ve kaza faktörler�n�n ortadan kal-
dırılması �le �ş yer�nde sağlık ve gü-
venl�k şartlarının �y�leşt�r�lmes� ama-
cıyla, 05.04 2018 Perşembe günü Me-
gatrak firması İş Güvenl�ğ� Uzmanı 
Şafak Üstünışık tarafından borsamız 
personel�ne yönel�k “Temel İş Sağlığı 

BORSAMIZ YENİ MECLİS ÜYELERİNDEN
 YENİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

yıldönümü neden�yle makamında z�-
yaret ett�ler.

Z�yarette Pol�s Teşk�latı’nın kurulu-
şunun 173. Yılını kutlayan Yönet�m Ku-
rulu Başkanımız Egemen Aslan 
“Kamu düzen�n�, vatandaşlarının canı-
nı ve malını korumak �ç�n özver�l� b�r şe-
k�lde çalışan ve m�llet�m�z�n huzuru ve 

güvenl�ğ� �ç�n h�çb�r fedakârlıktan ka-
çınmayan Türk Pol�s Teşk�latımızın 
173. kuruluş yıl dönümünü kutluyo-
rum. Pol�s haftası dolayısıyla İlçe Em-
n�yet Müdürümüz Mehmet Tek�n ve ba-
şarılarının devamını d�l�yorum” ded�.

Şehr� güzel kılan unsurlardan b�r�-
n�n de o şehr�n güvenl�ğ� ve huzuru ol-
duğuna söyleyen UZTB Yönet�m Ku-
rulu Başkanı Aslan, "Huzur ve güvenl�k 
varsa t�carette vardır, ekonom� de var-
dır, sosyal hayatta canlıdır ve �nsanlar 
huzur �çer�s�nded�r. Bunu tem�n eden 
de çok değerl� emn�yet güçler�m�zd�r. 
Uzunköprü T�caret Borsası olarak da 
her zaman emn�yet teşk�latımız �le �ş-
b�rl�ğ� ve uyum �çer�s�nde çalıştık, Bun-
dan sonra da bu böyle devam edecek. 
Ben bu ves�leyle Yen� Emn�yet Müdü-
rümüz Mehmet Tek�n beye tekrar ha-
yırlı olsun d�yorum ve Onun şahsında 
tüm emn�yet teşk�latımızın 173. Kuru-
luş yıldönümler�n� kutluyorum. Kend�-
s�ne başarılarla dolu b�r süreç d�l�yo-
rum" d�ye konuştu.

orsamız Mecl�s Başkanı Ab-Bdullah Saka, Yönet�m Kurulu 
Başkanı Egemen Aslan, Yönet�m Ku-
rulu Üyeler� Orhan Gür, Uğur Erk, Hal�l 
Gümüş ve Gürkan Gür �le Mecl�s Üyes� 
İbrah�m Yılmaz 10.04.2018 tar�h�nde 
yen� İlçe Emn�yet Müdürümüz Mehmet 
Tek�n’� Pol�s Teşk�latının 173. Kuruluş 



05

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
2018 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

UZTB MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 
EN YAŞLI ÜYE BAŞKANLIĞINDA TOPLANARAK 

GÖREV DAĞILIMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

da Uzunköprü T�caret Borsası Mecl�s 
Başkanı Abdullah Saka, Mecl�s Baş-
kan Yardımcısı Orhan Gavuzoğlu, 
Kat�p Üye Kad�r Molla olarak seç�lm�ş-
t�r.

Yargı gözet�m�nde gerçekleşen 
Yönet�m Kurulu Üyeler�, Yönet�m Ku-
rulu Başkanı, D�s�pl�n Kurulu Üyeler� 
ve Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 

(TOBB) Genel Kurulu delegeler� se-
ç�mler�nde Uzunköprü T�caret Borsa-
sı Yönet�m Kurulu Başkanlığına Ege-
men Aslan yen�den seç�lerek güven ta-
zeled�. Yönet�m Kurulu Üyel�kler�ne 
de Orhan Gür, Uğur Erk, Hal�l Gümüş 
ve Gürkan Gür seç�lm�şlerd�r.

Yapılan seç�mler �le �lg�l� Uzunköp-
rü T�caret Borsası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Egemen Aslan açıklamasın-
da; Üyeler�m�z�n b�zlere verd�ğ� so-
rumluluğun b�l�nc�nde, üyeler�m�z ve �l-
çem�z�n menfaatler� doğrultusunda 
gerçekleşt�receğ�m�z projeler�m�zle 
Uzunköprü T�caret Borsasını daha da 
yukarıya taşıyarak yorulmadan çalış-
malarımızı sürdüreceğ�z, Üyeler�m�-
z�n sorunlarını her platformda d�le ge-
t�rerek, çözüme kavuşturmak adına ar-
kadaşlarımızla bu görevler� üstlend�k. 
Seç�lmen�n verm�ş olduğu rehavete 
kapılmayarak, üyeler�m�z �le �let�ş�m 
�çer�s�nde, üye odaklı çalışmalarımıza 
devam edeceğ�z. B�zlerden destekle-
r�n� es�rgemeyen tüm üyeler�m�ze tek-
rar teşekkür eder, Tüm Mecl�s ve Yö-
net�m Kurulu arkadaşlarıma görevle-
r�n�n hayırlı olmasını d�ler�m. Ded�.

orsamız Genel Sekreter�n�n Bçağrısı üzer�ne Borsa mecl�s 
başkanlık d�vanı en yaşlı Mecl�s üyes� 
Hüsey�n Aksoy’un başkanlığında top-
lanarak görev dağılımlarını gerçek-
leşt�rd�.

Mecl�s Başkanı, Mecl�s Başkan 
Yardımcısı ve Mecl�s Kat�p Üye se-
ç�mler� �ç�n yapılan oylama sonucun-
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TMO EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

MO Ed�rne Şube Müdürü Tİbrah�m Duman, Ed�rne 
TMO Alım Şefi Yunus Nad� Tuna 
ve Uzunköprü TMO Ajans Am�r� 
Met�n Derd�yok 10.04.2018 tar�h�n-
de borsamızı z�yaret ederek 01 
N�san 2018 tar�h�nde yapılan se-
ç�mler �le UZTB üyeler�n�n tekrar 
güvenoyunu alan Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Egemen Aslan’a ha-
yırlı olsun z�yaret� gerçekleşt�rd�ler.

İLÇE MÜFTÜSÜ RİZA ARI’DAN YÖNETİM KURULU 
BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER 
YÜKSEKOKULUNDAN BORSAMIZA ZİYARET

zunköprü İlçe Müftüsü UR�za Arı ve müftülük per-
sonel� �le b�rl�kte 12.04.2018 tar�-
h�nde borsamızı z�yaret ederek 01 
N�san 2018 tar�h�nde yapılan se-
ç�mler �le UZTB üyeler�n�n tekrar 
güvenoyunu alan Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Egemen Aslan’a ha-
yırlı olsun z�yaret� gerçekleşt�rd�ler.

rakya Ün�vers�tes� Uzunköprü Uygulamalı TB�l�mler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. 
Üyes� Enver Erd�nç D�nçsoy ve Uygulamalı B�l�m-
ler Yüksekokulu Sekreter� Güven Taştan 
20.04.2018 tar�h�nde borsamızı z�yaret ederek 
Mecl�s Başkanı Abdullah Saka, Yönet�m Kurulu 
Başkan Yardımcısı Uğur Erk ve Yönet�m Kurulu 
Sayman Üye Orhan Gür �le görüştü.

Z�yarette Borsa-Ün�vers�te �şb�rl�ğ� çerçeves�n-
de Tarım ve hayvancılık �le �lg�l� projelere b�l�msel 
anlamda nasıl destek sağlanab�leceğ�, Ün�vers�te-
sanay� �şb�rl�ğ� çerçeves�nde, akadem�k b�lg�yle sa-
nay�n�n ortaklaşa yürüteceğ� projeler hakkında fik�r 
alışver�ş�nde bulunuldu. 2017-2018 Akadem�k yılı 
Mezun�yet tören� �le �lg�l� konular görüşüldü.
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UZTB ÇALIŞANLARI ISO-27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ 
YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ ALDI

gunluğuna �l�şk�n olarak, Türk Loydu 
tarafından her yıl rut�n olarak gerçek-
leşt�r�len denet�mler �le “Borsamızda 
ver�len h�zmetler�n; yasalara uygunlu-
ğu, müşter� memnun�yet� esas alına-
rak yürütüldüğü, fiz�ksel ve elektron�k 
ortamda güvenl� b�r şek�lde sunuldu-
ğu, onaylanmaktadır. Borsamız, Tür-
k�ye’de çok az sayıda T�caret Odası 
ve Borsanın sah�p olduğu, IS0-10002 
Müşter� Memnun�yet� Yönet�m S�ste-
m� ve ISO 9001:2015 Kal�te Yönet�m 
S�stemler� belgeler�ne sah�pt�r.

2013 yılından sonra yapılan dü-
zenlemelerle kal�te yönet�m s�stemle-
r�n�n daha etk�n hale get�r�ld�ğ�n�n altı-
nı ç�zen Yıldırım, “Sunduğumuz h�z-
metler�n kal�tes�nde, sürekl� �y�leşme �l-
keler�ne göre çalışmayı temel alan 
ISO-9001:2009 Kal�te Yönet�m S�ste-
m� standardı kr�terler�ne bağlı gel�ş-
meler sağlamaktayız. 2016 yılında da 
rev�ze olan ISO 9001:2015 standardı-
na göre s�stem�m�z� yen�leyerek Bor-
samızın verd�ğ� h�zmetler, Üye mem-
nun�yet�n� esas alan �lkeler doğrultu-
sunda yürütülmekted�r. Üyeler�m�z-
den gelen her türlü ş�kâyet, öner� ve 
tavs�yeler t�t�zl�kle ele alınarak değer-
lend�r�lmekte ve kayıt altına alınmak-
tadır. Üyeler�m�zden gelen ş�kâyet 
öner� ya da tavs�yeler detaylı b�r şek�l-
de �ncelenerek gerekl� düzelt�c� ve ön-
ley�c� �şlemler yapılmakta ve �lg�l� üye-
ler b�lg�lend�r�lmekted�r. Bu s�steme 
�l�şk�n, yürütülen kurum faal�yetler� 
daha da gel�şt�r�lm�ş ve IS0-10002 
Müşter� Memnun�yet� Yönet�m S�ste-

m� standardı kr�terler�ne uygun hale 
get�r�lm�şt�r.

F�z�ksel ve elektron�k ortamda 
önem arz eden b�lg�ler�n güvenl�ğ� ko-
nusunda öneml� b�r sınavdan n�tel�ğ� 
taşıyan ISO-27001:2013 B�lg� Güven-
l�ğ� Yönet�m S�stem�; kurum �ç�ndek� 
bütün varlıkları kayıt ve kontrol altına 
alan ve bunların güvenl�ğ�n� sağlayan, 
üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşlarla 
paylaşılmasında sakınca arz eden 
bütün b�lg�ler�n er�ş�leb�l�rl�ğ�n�n ve g�z-
l�l�ğ�n�n kontrol altına alınması temel �l-
kes� �le hareket ed�lmekted�r. Bu çalış-
malar sayes�nde, üyeler�m�z�n mem-
nun�yet�n�n ve en öneml�s� de bütün b�l-
g�ler�n güvenl�ğ�n�n, uluslararası stan-
dartlara göre kontrol altına alınması 
sağlanmıştır. Uzunköprü T�caret Bor-
sası, üyeler�ne etk�n ve kal�tel� h�zmet 
etme yolunda bundan sonra da başa-
rılı çalışmalara �mza atmaya devam 
edecekt�r.

Türk�ye Odalar ve Borsaları B�rl�ğ� 
Akred�tasyon s�stem� �ç�nde üyeler�-
m�ze sunduğumuz h�zmetler�n kal�te-
s�n�n yükselmes�ne yönel�k olarak da 
Kal�te yönet�m s�stemler�n� uygula-
maktayız. 27001:2013 B�lg� Güvenl�ğ� 
Yönet�m S�stem� �le bunu b�r üst sev�-
yeye taşımış olacağız. Bu başarıda 
katkısı bulunan yönet�m kurulu üyele-
r�m başta olmak üzere tüm üyeler�m�-
ze ve personel�m�ze teşekkür ed�yor 
ve her yıl daha �y� noktaya ulaşmak 
adına çalışmalarımıza t�t�zl�kle devam 
edeceğ�m�z�n sözünü ver�yorum”. 
Ded�.

Uzunköprü T�caret Borsası, ISO-
27001:2013 B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m 
S�stem� (BGYS) belges�n� almak �ç�n 
çalışmalara başladı. Uzunköprü T�ca-
ret  Borsası  B�r �m Sorumluları 
2 4 . 0 4 . 2 0 1 8  t a r � h � n d e  I S O -
27001:2013 B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m 
S�stem� uzmanı, danışman Dr. M�that 
Altuntaş (ALKA Danışmanlık) tarafın-
dan ISO 27001:2013 BGYS eğ�t�m� al-
dılar.

ISO 27001:2013 belges�, kuruluş-
ların kend�ler�n�n ve müşter�ler�n�n 
g�zl� b�lg�ler�n� güvende tutmalarına ve 
yönetmeler�ne yardımcı olan b�r Kal�te 
belges�d�r.

ISO 27001:2013 B�lg� Güvenl�ğ� 
Yönet�m S�stem�, Kuruluşların finan-
sal ver�ler�n�, fikr� mülk�yetler�n� ve has-
sas müşter� b�lg�ler�n� korumalarına 
yardımcı olan uluslararası b�r çerçe-
ved�r. ISO 27001:2013 sayes�nde ku-
ruluşlar r�skler�n� tanımlayab�l�r, g�zl� 
b�lg�ler� konusundak� r�skler� yöneteb�-
l�r veya azaltab�l�r. Ayrıca bu doğrultu-
da gerekl� güvenl�k önlemler�n� yer�ne 
get�r�rler. Bu, yalnızca bugün değ�l, ge-
lecek �ç�n de uyguladığınız yöntemler� 
sürekl� olarak �ncelemen�ze ve has-
saslaştırmanıza yardımcı olur. ISO 
27001, �ş�n�z�n saygınlığını ve kurum 
�t�barını korur. Müşter�ler�n�ze ve tüm 
paydaşlarınıza güven vererek �ş�n�ze 
değer katar.

Konu �le �lg�l� açıklamada bulunan 
Uzunköprü T�caret Borsası Basın Söz-
cüsü Ayhan Yıldırım “Borsa bünyes�n-
de yürütülen faal�yetler�n kal�tes� ve uy-
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