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Oda/Borsalardan gelen talep doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı 11 Mart 2020 itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların 
yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, 
kamyon,kamyonet vb) yetki belgelerinden düşüm işlemlerini erteledi.

Değerli Üyelerimiz, Ekonomik İstikrar Kalkanı 
kapsamında 3 banka tarafından aylık hane halkı 
geliri 5 Bin lira ve altında olanlar içim Temel İhtiyaç 
Desteği açıklandı.

Koronavirüs salgını sürecinin başladığı ilk günden 
işdünyamızın sorunları ile İlgilenen Bakanlıklarımıza, kurum ve 
kuruluşlarımıza,Oda-Borsalarımızın meclislerine, yönetimlerine, 

çalışanlarına ve Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’ na, TOBB yönetimi 
ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Harun HALICI
Yönetim Kurulu Başkanı

TEŞEKKÜR

BORSA PERSONELİNE KORONA VİRÜS EĞİTİMİ
Boğazlıyan Ticaret Borsası personeli 

için korona virüsten korunma önlemleri 
hakkında eğitim semineri verildi. 

Boğazlıyan Devlet Hastanesi Baştabibi 
ve Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Okan 
Tanın, Boğazlıyan Ticaret Borsası person-
eli için,  Korona virüsten korunma yolları 
hakkında bilgilendirme semineri verdi. 

Dr. Tanın, hastalığın damlacık en-
feksiyonu ile solunum sistemine girdiğini 
belirtti, hasta kişilerden öksürme-aksırma 
veya ellerinden göz akı ve mukozalara 
hızla yayıldığına dikkat çekti. Normal 
grip hastası olan kişilerde grip virüsünün 
bir başka kişiye bulaşma oranı 1.2 iken 
korona virüste bu oranın 2.2 olduğuna dik-
kat çeken Tanın, verilere göre özellikle 60 
yaş üzeri kişilerde ölümcül etkinin yüksek 
olduğunu ve erkeklerin kadınlara göre 3’te 

2 oranında virüsten daha fazla etkilendiğini 
söyledi.

Virüsten korunma yolları hakkında bilgi 
veren Tanın, dış ortama 24 saate kadar 
yaşayabilen covid-19 virüsüne karşı ellerin 
20 saniye boyunca ve sık sık yıkanması, 
yüzeylerle temas sonrası hiçbir şekilde 
yüze, ağza ve göze temas ettirilmemesi ve 
özellikle riskli kişilerin maske kullanması 
gerektiğini söyledi. 

 “2-14 gün kuluçka süresi içinde ateş, 
kuru öksürük ve solunum sıkıntıları ile 
kendini gösteren, aşısının bulunmasının 
birkaç yıl süreceği düşünülen virüse karşı 
bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. Dr. 
Okan Tanın, yeterli sıvı alınması, protein, 
doğal sebze, tam tahıl, bakliyat, vitamin, 
mineral ve antioksidan içerikli gıdaların 
tüketilmesi önerisinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımızı Harun Halıcı ve 
Başkan Yardımcımız Köksal Ustaoğlu, Başhekim 
Dr. Okan Tanın’a teşekkür etti. 
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Birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı 
güçlendirmek adına Cumhurbaşkanımız Sn 
@RTErdogan tarafından başlatılan ‘Milli 
Dayanışma Kampanyası’nı destekliyoruz.

Türkiye’nin bu zorlu süreci de birlik ve berab-
erlik içinde atlatacağın inancımız tamdır.

#bizbizeyeteriztürkiyem

Hukukun üstünlüğünün temin 
edilmesi ve savunma hakkının 
sağlanması için gayret gösteren 
avukatların 5 Nisan Avukatlar 
Günü’nü kutlarız. #avukatlargünü

Başarılarla dolu mazisiyle 175 
yıldır devletinin emrinde, mil-
letinin hizmetinde olan Türk Polis 
Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü 
kutluyoruz.

30 Mart-3 Nisan haftasında 
ekonomide yaşanan gelişmelerin 
derlendiği TOBB Haftalık Ekonomi 
Bülteni yayımlandı.

Sosyal mesafeyi korumak, COVID-19 ve 
damlacık yoluyla bulaşan diğer enfeksiyonların 
yayılmasını engeller.

Her ortamda diğer kişilerle aranızda en az 
3-4 adım mesafe olmalı.

Sosyal mesafeyi koruyun.
#evdekal 
#evdekaltürkiye 
#hayatevesığar

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı yürütülen mücadele sürecine 
ilişkin Birliğimiz @TOBBiletisim’ nde yer 
aldığı 29 STK’nın ortak açıklaması. 

TOBB ve Oda/Borsalarımızla bir-
likte Cumhurbaşkanımız Sayın @RTEr-
dogan öncülüğünde başlatılan Milli 
Dayanışma Kampanyası’na yaptığımız 
destek 23 MİLYON TL’yi geçti.

#BizBizeYeterizTürkiyem 
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Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı, Berat 
Kandili dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı.

Halıcı yayınladığı 
mesajında ‘’Mübarek 
Ramazan ayının hab-
ercisi, Berat Kandiline 
ulaşmış olmanın ve af, 
mağfiret ve rahmetle dolu 
mübarek Berat Kandili’ni 
bir kez daha idrak etmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bu gün ve geceler, dini 
ve toplumsal hayatımızda 
ilahi af, mağfiret ve rah-
met temennilerinin zirveye 
ulaşması, birlik, beraberlik 
ve kardeşlik duygularının da 

yoğun biçimde yaşanmasına 
vesile olan eşsiz zaman dil-
imleridir. Bu vesile ile İslam 
aleminin ve hemşerilerimizin 
Berat kandilini tebrik eder, 

bu mübarek gecenin size, 
efradı ailenize ve bütün 
İslam alemine hayır bereket 
ve huzur getirmesini dilerim” 
dedi.

Birlik Başkanımız @RHisarciklio-
glu bankalara seslendi: “Bankalara 
ipe un seriyor. Şirketlerimiz banka-
lar tarafından “limit bitti” denip 
başvurusu dahi alınmadan geri 
çevriliyor. Tüm bankalara sesleni-
yorum; bu dönem kâr düşünecek, 
şirket seçecek dönem değil.”

Üyelerimizden gelen ve 
TOBB’ne ilettiğimiz talepler 
doğrultusunda, Başkanımız Sn. M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu aracılığıyla ilgili 
kamu kurumları nezdinde yapılan 
girişimler neticesinde 7 Nisan 2020 
itibariyle sonuçlanan talepler.

Diyarbakır’ın Kulp ilçes-
inde terör örgütünün hain 
saldırısı sonucu şehit olan 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yakınlarına baş sağlığı 
diliyoruz. Milletimizin başı sağ 
olsun. 

Tıbbi maske kullanırken 
hem ağzınıza hem de elinize 
mikrop bulaştırmamak için;

- Maskeyi asla çenenizin 
altına veya başınızın üstüne 
yerleştirerek kullanmayın.

- Maskenin burun, ağız ve 
çeneyi içine alan, yoğun kirlen-
menin gerçekleştiği ön kısmına 
hiçbir zaman dokunmayın.

İçinden geçilen bu 
zor süreçte dahi üyelerini 
odalarını ve ülkesinin ekono-
misini düşünen @RHisarcik-
lioglu başkanım siz yürüyün 
arkanızda durmadan koşmaya 
çalışmaya ülkesine katkı sun-
maya hazır bir ordu var.

HAYDİ BOĞAZLIYAN!
Gün; esnafıyla, tüketicisiyle, üreticisiyle, te-

darikçisiyle yerele destek olma günüdür. Tüm 
hemşehrilerimizi bu zincirin bir halkası olmaya ve 
yerele destek olmaya davet ediyorum. 

Harun Halıcı
Yönetim Kurulu Başkanı
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TOBB 
Başkanımız M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun 
sunum ve anlatımıyla, 
365 Oda-Borsa Yönetim 
Kurulu Başkanlarının 
katılımlarıyla, korona-
virüs salgınının ekonomi-
ye etkilerini azaltmaya 
yönelik tedbirler ve 
yapılan çalışmalar 
hakkında telekonferans 
sisteminde bir araya 
geldik.

Koronavirüs 
salgınının 
ekonomiye 

etkilerini azaltmak 
için, gece gündüz 
demeden, talep 
ve önerilerimizi 

dinleyip, çözüme 
kavuşturan 
Başkanımız 

M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na 

teşekkür 
ediyorum. @

rhisarciklioglu @
haliciharun @
ustaoglukoksal

Milli Şehidimiz Kaymakam 
Kemal Bey’i ebediyete in-
tikalinin 101. yıl dönümünde 
rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, 
mekanı cennet olsun.

TOBB ve 365 Oda/Borsa 
tüm kaynaklarını üyelerine 
biran önce kullandırmak için 
bankalar ile birlikte çalışıyoruz

NEFES KREDİSİ’ni en kısa 
sürede başlatmayı arzu ediyo-
ruz

TOBB, Oda/Borsalar 
geçmişte ihtiyaç duyulduğunda 
(6 kez) kaynaklarını üyelerine 
sunmuştur bugün de sunacaktır

6-10 Nisan haftasında 
ekonomide yaşanan 
gelişmelerin derlendiği TOBB 
Haftalık Ekonomi Bülteni 
yayımlandı. @TOBBiletisim

KORONAVİRÜS SALGINININ EKONOMİYE ETKİLERİNİ AZALTMAYA 
YÖNELİK TEDBİRLER VE YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA 

TELEKONFERANS SİSTEMİNDE BİR ARAYA GELDİK.

TEŞEKKÜR
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Koronavirüs tedbirl-
eri kapsamında noterlerde 
“E-Başvuru Sistemi” hayata 
geçirildi.

Çocuklarımıza armağan 
edilen 23 Nisan, bir asırdır 
bağımsızlığımızın simgesidir. 
Egemenliğimiz onlara emanettir. 
Milli Mücadelemizin ve TBMM’nin 
100. Yılını kutlarız.

#23NisanKutluOlsun 
#23Nisan 
#23nisanulusalegemenlikveçoc

ukbayramı

#TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 
COVID-19 Bilgilendirme Semineri.27 Nisan 
Pazartesi saat 14:00’te internet üzerinden 
gerçekleştirilecektir.

#evdekalturkiyem #koronavirüs

Sayın Üyemiz;
TOBB ve Halk Sigorta 

işbirliğinde 16 Nisan 2020 
Perşembe günü saat 14:00’te 
“Devlet Destekli Ticari Ala-
cak Sigortası Bilgilendirme 
Webinarı” düzenlenecektir.

Katılım için bağlantıdaki 
bilgilerden faydalanabilirsiniz.

alacaksigortasi.tobb.org.tr

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

tarafından “Hububat ve Bak-
liyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim 
Analizi Raporu” yayınlanmıştır.

Türkiye evde 
kalırken çiftçilerimiz 
üreterek hizmet ver-
meye devam ediyor. 
Üretim faaliyetleri 
tüm hızıyla sürüyor. 
Tüm üreticilerimize 
bol ve bereketli bir 
sezon diliyoruz. 

# EVDE KAL 
TÜRKİYE #

# EVDE KAL 
BOĞAZLIYAN #

22 Nisan 2020 Çarsamba Saat: 14:00’te Aile, Çalisma ve 
Sosyal Hizmetler Bakani Zehra Zümrüt Selcuk, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birligi Baskani M. Rifat Hisarciklioglu ve ilgili bürokrat-
larin katilimi ile Kisa Calisma Odenegi semineri gerceklestiri-
lecektir. Seminer sonunda KOBIlerin konu hakkindaki sorulari 
cevaplandirilacaktir.

Toplantiya http://kisacalisma.tobb.org.tr linkinden katilabil-
irsiniz. Tüm üyelere katilim ücretsizdir.

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü 
PKK’nın hain saldırısında şehit olan 
Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş 
Muhammed Fatih Durhan’a Allah’tan 
rahmet, acılı ailesine başsağlığı 
ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı 
sağolsun.

DUYURU
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Nefes Kredisi’nde;
*Vergi-SGK borcu yoktur yazısı istenmeyecek
* İlave maddi teminat yok
* 50 bin lira kredi için 150 TL, 100 bin lira için 

300 TL banka masrafı dışında ek masraf olmayacak
* KGF kefaleti için mevzuat gereğ %0,75 komi-

syon alınacak 
* Tüm sektörler başvurabilecek

Üyelerimizin finans-
man sorunlarının giderilm-
esine yönelik, TOBB, KGF 
ve Denizbank işbirliğinde 
gerçekleştirilen “2020 Nefes 
Kredisi” desteği uygulamaya 
alınmıştır.

Kredi Koşulları;
• Cirosu 25 milyon 

liranın altında olan üyelerimiz 
başvurabilecek. • Kredi üst 
limiti 50 bin TL olacak. • 
2020 yılı sonuna kadar ana-
para ve faiz ödemesiz olacak. 
• Ödemeler, 2021’de 
12 ayda, aylık eşit taksitle 
yapılacak. • Kredinin brüt faiz 
oranı yıllık %7,50 olacak.

• Vergi-SGK borcu yoktur 

yazısı istenmeyecek.
• 50 bin TL için 150 TL 

banka masrafı dışında ek 
masraf olmayacak. • KGF 
kefaleti için mevzuat gereği 
%0,75 komisyon alınacak.

Başvuru;
• Üyelerimiz, 

Borsamızdan “Nefes Kre-
disi Başvurusu İçindir” 
ibareli Faaliyet Belgesini 
aldıktan sonra, Denizbank’ın 
Boğazlıyan şubesine giderek 
başvuru yapabilecekler.

• Kredi başvurularının 
değerlendirilmesi banka 
tarafından yapılacak.

Üyelerimizin bilgilerine 
sunulur.

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
ile Denizbank işbirliğiyle Borsa 
üyelerin düşük faizli kredi.

İş Dünyasının 
Ağabeyi, Sayın M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu’na ve 
sürece emek veren herkese 
teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Harun Halıcı
Yönetim Kurulu Başkanı
“Detaylı bilgi için 

Borsamıza ulaşabilirsiniz.”

Birliğimiz öncülüğünde, @DenizBank ve @
KGFTurkiye işbirliği ile hayata geçirilen TOBB 6. 
Nefes Kredisi Projesi’nin kobiler ve özel sektörü-
müz için hayırlı olmasını dileriz. Başkanımız @
RHisarciklioglu’na, 

@HMBakanligi ve @ticaret Bakanlığımıza 
üyelerimiz adına teşekkür ederiz.

NEFES KREDİSİ DESTEĞİNE İLİŞKİN ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU
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Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından 
tanıtımı yapılan Nefes Kredisi 
hakkında açıklamalarda bu-
lundu.

Türkiye Odalar ve Borsal-
ar Birliğinin (TOBB) geçtiğimiz 
yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği 
KOBİ finansman projesi 
“TOBB Nefes Kredisi” 
Boğazlıyan Ticaret Borsası ve 
Denizbank Boğazlıyan Şube 
Müdürlüğü tarafından yapılan 
basın toplantısı ile tanıtıldı.

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı ve Denizbank 
Boğazlıyan Şube Müdürü Ay-
taç Yılmaz tarafından yapılan 
basın açıklamasında verilecek 
kredinin detayları paylaşıldı. 

Toplantıda konuşan Boğazlıyan 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı, Nefes Kredisi ile 6 milyar 
liralık kredi imkanın borsaya kayıtlı 
üyelere sağlanacağını belirterek, kredi-
nin kayıtlı firmalara adeta bir can suyu 
olduğunu söyledi. Nefes Kredisine yıllık 
cirosu 25 milyonun altındaki işletmelerin 
başvuracaklarını aktaran Halıcı, Kre-
dinin yıllık faiz oranı ise yüzde 7.50 
olacak ve 2020’de anapara ve faiz 
ödemesi bulunmayacak” dedi.

Kredi geri ödemelerinin ise 2021 
yılında 12 eşit taksitte yapılacağını an-
latan Başkan Halıcı, “Krediye başvuran 
işletmelerden vergi-SGK borcu yok-
tur yazısı istenmeyecek. İlave maddi 
teminat olmayacak. KGF kefaleti için 
mevzuat gereği yüzde 0,75 komisyon 
alınacak. Tüm sektörler başvurabilecek. 
Üyelerimiz Borsamızdan alacakları 
Faaliyet Belgesi ile Denizbank Şubesine 
başvurabilecekler. Kredi müracaatlarının 
değerlendirilmesi ilgili banka tarafından 
yapılacak” diye konuştu.

Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı 
Harun Halıcı; Tüm dünyayı etkisi 
altına alan korona virüs salgının iş 
dünyasını olumsuz etkilediğini söyledi. 

BTB Başkanı Halıcı; “Tam 
da böyle bir dönemde TOBB 
Başkanımızın büyük çabalarıyla 
iş dünyasına yönelik önemli 
çalışma yaptı. Bunlardan biri de 
Nefes Kredisidir. Türkiye’deki 
365 oda ve borsa bütün 
kaynaklarını Nefes Kredisine 
aktararak üyelerinin uygun 
maliyetli finansmana erişimini 
sağlamaya çalışmıştır. TOBB 
öncülüğünde yürütülen 
çalışmalar sonucunda Deniz-
bank ve KGF işbirliğiyle yeni 
Nefes Kredisi başvuruları bu gün itibari 
ile ilçemizde de başlamıştır. TOBB 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, 
bu zor dönemde elini taşın altına 
koyan Denizbank Genel Müdürü 
Hakan Ateş’e, Boğazlıyan Şube 
Müdürü Aytaç Yılmaz’a, Denizbank 
ailesine ve KGF yönetimine sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. Denizbank’ın 
bu süreci Boğazlıyan Şube Müdürü 
Aytaç Yılmaz’ın öncülüğünde başarıyla 
yürüteceğine inancımız tamdır” şeklinde 
konuştu.

Denizbank Boğazlıyan Şube Müdürü 
Aytaç Yılmaz ise Nefes Kredisi ile ilgili 

yaptığı değerlendirmede Boğazlıyanlı 
KOBİ’lerin yanında olmaktan gurur 
duyduklarını belirterek, “TOBB Nefes 
Kredisini hayata geçiren banka olmak-
tan mutluluk duyuyoruz. Boğazlıyan iş 
dünyasına hayırlı olsun” dedi.

Aytaç Yılmaz, şubelerin çalışma 
saatlerinin bu kampanya süresince 
yeniden düzenlendiğini belirterek, 
“Nefes Kredisi kampanyası süresince 
yoğunluğu azaltmak ve müşterilerimize 
daha sağlıklı hizmet verebilmek 
amacıyla şubelerimizdeki çalışma 
saatleri 09.00 – 17.00 arasında 
olacak şekilde yeniden düzenlendi” 
açıklamasında bulundu.

Boğazlıyan ‘Nefes’ Alacak
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Ticaret Bakanımız 
Ruhsar PEKCAN’ın ve 
Birliğimiz Başkanı M.Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU’nun 
katılımlarıyla 365 Oda/Borsa 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
61 Sektör Meclis Başkanı ile 
gerçekleştirilen toplantıya 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Harun Halıcı katılım sağladı.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Halıcı; “Oda ve Borsa 
başkanları olarak nefes 
kredisi, ekonomi de alınan 
önlemler ve sonuçlarını 
değerlendirdik. Taleplerimiz 
doğrultusunda gerçekleşen 
önlemler ve katkılar için 
sayın bakanımıza ve genel 
başkanımıza teşekkür ediyo-
rum dedi.

Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı, “1 
Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü” dolayısıyla bir me-
saj yayımladı.

Yayımladığı mesajında 
tüm çalışanların 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma 
Günü’nü kutlayan 
Başkanımız Sayın Harun 
Halıcı, “Bugün, ülkemizin 
kalkınması ve ekono-
mimizin güçlendirilmes-
inde önemli rol oynayan 
işçi ve emekçilerimizin 
alın terinin ne kadar 
değerli olduğunun ortaya 
konulduğu ‘1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü’dür. 
En kutsal kazanç alın 
teri ile kazanılan helal 
kazançtır. Bizler, millet 
olarak, işçinin, emekçinin 
hakkını alın teri kuru-
madan vermenin has-

sasiyetine haiz bir kültürün 
mensuplarıyız. Bu duygu-
larla, ülkemizin kalkınması 
ve gelişmesine büyük katkı 
sağlayan tüm emekçile-
rimizin ‘1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Gününü’ 
kutluyorum. Bu vesile ile 

bütün çalışanlarımızın 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma 
Gününü kutluyor, aileleri 
ile birlikte sağlıklı, mutlu, 
huzurlu ve başarılı bir 
hayat sürmelerini temenni 
ediyorum.” Dedi.

Ekonomi de bu haftaki 
önemli gelişmeler.

365 Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ve 
61 Sektör Meclis Başkanı ile yapılan toplantıya 
katıldık

Yönetim Kurulu Başkanımız Harun Halıcı 
“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” mesajı
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Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı; geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı 
dolayısıyla faaliyet alanı içerisinde bulunan ihtiyaç 
sahibi ailelere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile birlikte gıda yardımı dağıtımı gerçekleştirmiştir” 
dedi. Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Halıcı; “Borsamızın sosyal sorumluluk projesi 
çalışmaları kapsamında faaliyet alanımız içerisinde 
bulunan, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 850 
aileye çeşitli gıda maddelerinden oluşan gıda pak-
etleri dağıtımı gerçekleştirilmiştir. TOBB tarafından 
söz konusu sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
gönderilen ücret ile birlikte borsamız bütçesinden 
de yapılan katkı ile satın alınan çeşitli gıda mad-
delerinden oluşan paketler ailelere ulaştırılmıştır. 
Borsamız olarak kuruluş Kanununda belirtilen 
esaslar çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğumuz 
sosyal sorumluk projelerinin içerisinde yer almaya 
devam edecektir. Bu vesile ile Mübarek Ramazan 
ayının ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramının 
İlimize, ilçemize, Ülkemize rahmet, bereket, huzur 
ve istikrar getirmesini dilerim. dedi.

Ülkemizde 2020 yılı hububat ve bakliyat hasadının Mayıs 
ayının ikinci yarısında başlaması öngörülmektedir.

TMO hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikaları 
belirlenmiş olup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
04.05.2020 tarihinde açıklanmıştır.

1. TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 260 işyerinde 
ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 125 nokta) 
alım faaliyeti gösterecektir.

2. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre bekle-
melerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine 
devam edecektir.

3. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri 
www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup lisanslı 
depolara ürün teslim eden üreticiler bu depolar üzerinden 
ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO’ya satabi-
leceklerdir.

4. TMO iş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü, 
lisanslı depolar üzerinden ise pazar günü de dahil her gün alım 
yapılacaktır.

5. Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacaktır. 
Böylece üreticinin ton başına ilave 10,60 TL kazancı olacaktır.

6. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO’ya teslim 
edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka 
hesaplarına aktarılacaktır.

Ürününü lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi 
(ELÜS) olarak TMO’ya satanlara ödemeler ise en geç üç gün 

içerisinde yapılacaktır.
7. Üreticilerimizin lisanslı depoları kullanmaları men-

faatlerine olacaktır. Nitekim lisanslı depolara ürün teslim 
edilmesi halinde; %2 stopaj, %2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 
25 TL/Ton nakliye desteği (750 TL’ye kadar), araç başına 25 
TL analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında T.C. 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bede-
linin %75’ine kadar sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli kredi kullanma 
imkânı (5 milyon TL’ye kadar) ile peşin ödeme gibi avantajlar 
mevcuttur.

Ayrıca 2020 yılı hasat dönemi hububat alımlarında;

1. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki 
üretim miktarı üzerindeki %50 fazlasına kadar ürünün tamamı 
satın alınacaktır.

2. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmayan kesimler (tüc-
car/sanayici) ise üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla 
stoklarındaki ürünü 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren TMO’ya 
satabileceklerdir.

3. TMO, altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat 
alımı yapacaktır. Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerler-
inde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden 
hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO’ya sata-
bileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek 
isteyen üreticilerimizin randevu almasına gerek duymadan 
ürününü istedikleri zaman ELÜS yoluyla TMO’ya satabilecektir.

850 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE YARDIM 

2020 YILI HASAT DÖNEMİ HUBUBAT ve BAKLİYAT ALIM FİYAT ve POLİTİKALARI AÇIKLANDI



NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2020
ebülten

Bugün baharın müjdecisi, bolluğun ve 
bereketin simgesi #Hıdırellez
Doğanın rengarek uyanışı 
hepimize umut olsun..
Doğanın bereketi sizinle olsun!
Harun HALICI
Yönetim Kurulu Başkanı

Halkbank’tan Borsamız Üyesi Şahıs Şirketlerine Özel #CanSuyuKredisi⠀
Borsalarımıza kayıtlı şahıs firması üyelerimiz (yıllık cirosu 3 milyon TL’yi aşmayan) için Halk-

bank tarafından 25.000 TL azami limitli, 6 ay geri ödemesiz, yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla 36 
ay vadeli “Küçük İşletme Cansuyu Kredisi” başlatılmıştır. Nakit krediye ilaveten azami 25.000 
TL limitli Paraf Kredi Kartı verilebilecektir. https://www.halkbankkobi.com.tr/ linkine tıklayarak 
başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurular sadece internet üzerinden alınacaktır.

Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, Borsamız Yönetim Ku-
rulu Başkanı Harun Halıcı’yı 
makamında ziyaret ettiler.

Yönetim Kurulu 
Başkanımız Harun Halıcı; 
Sivas Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdulkadir 
Hastaoğlu’na ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine nazik zi-

yaretlerinden dolayı teşekkür 
etti. Halıcı; “Ticari ve ekono-
mik değerlendirme yapma 
fırsatı yakaladığımız ziyarette, 
borsamız üyeleri de fikir 
alışverişinde bulundular. 

Ziyaret sonrasında 
Başkanımız Harun Halıcı 
Sivas Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu’na 
plaket takdim etti.

Sivas Ticaret Borsası’ndan, Borsamıza ziyaret

Borsamızı ziyaret eden Sivas Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile lisanslı depolar, bu yılki hububat fiyatları, 
hasat sezonunda yapılabilecek işbirliği fırsatları ve 
kardeş borsa olma yolunda fikir alışverişinde bulunuldu. 
Ziyarette hazır bulunan her iki borsa üyeleri de karşılıklı 
işbirliği fırsatları konusunda değerlendirmelerde bu-
lundular. Söz konusu ziyaret kapsamında Sivas Ticaret 

Borsası ile karşılıklı kardeş borsa protokolü imzalama 
konusunda mutabık kalınmıştır.
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Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı 
Anneler Günü dolayısıyla mesaj 
yayınladı.

Anneler Günü dolayısıyla 
yayınladığı mesajında, Başkan Harun 
Halıcı, “ Varlığıyla hayata anlam ka-
tan, karşılıksız, yeryüzünün en güçlü 
ve en saf sevgisinin en güzel örneğini 
veren annelerimiz, güçlü yarınların 
en büyük kurucusu, hepimiz için en 
kutsal ve en büyük değerlerimizdir.

Çocuklarının mutluluğu, 
sağlığı ve en iyi şekilde yetişmesi 
için hayatları boyunca mücadele 

eden annelerimiz, ailemizin temeli, 
güçlü yarınlarımızın kurucularıdır. 
Geleceğe daha iyi hazırlanan, 
vatanını ve milletini seven bireylerin 
yetişmesinin de mimarı anneleri-
mizdir. Dünyada annelere en çok 
kıymet veren bir millet olarak, onlara 
duyduğumuz sevgi, saygı ve değer 
asla azalmamalıdır.

Hayatlarını çocuklarına 
bahşeden, karşılıksız sevginin ve eşsiz 
hoşgörünün müstesna temsilcileri 
olan annelerimizin ‘Anneler Günü’nü 
kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyo-
rum” ifadelerini kullandı.

IPARD Programı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin 
Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri için 9. Başvuru Çağrı İlanına çıkılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız  
@RHisarciklioglu
Başkanlığın da, İç Anadolu Bölge Oda ve Borsa 

Başkanları istişare toplantısı video konferans aracılığı ile 

yapıldı. Üyelerimizin ve Üreticilerimizin sıkıntılarını, öner-
ilerini ilgili kamu kurumlarına iletmek üzere toplandı! 
Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Harun Halıcı 
katıldı.

İç Anadolu Bölge Oda ve Borsa Başkanları istişare toplantısına katıldık
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İç Anadolu Bölgesi Oda ve Borsa Başkanlarımızla 
video konferansla bir araya gelerek salgının ekonomi ve 

firmalar üzerindeki etkilerini ve Odalarımız-Borsalarımız 
tarafından gerçekleştirilen çalışmaları ele aldık.

IPARD II 9. Çağrısında 
desteklenecek sektörler

İç Anadolu Bölge Oda ve Borsa Başkanları istişare toplantısına katıldık

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanımız Harun Halıcı, 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
dolayısıyla bir kutlama mesajı 
yayınladı. 

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Harun Halıcı, mesajında şu ifadeler 
yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna giden yolda ilk adımı 19 
Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak 
attığını dile getiren Halıcı, mesajda şu 
ifadelere yer verdi; “19 Mayıs 1919, 
yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir 
düşmüş bir halkın, vatanını sahiple-
nerek, geleceğini yeniden kurmaya 
giriştiği gündür. Bu nedenle,19 Mayıs 

Türk milleti için tarihi bir gün ve 
önemli bir dönüm noktası olmuştur. 
Milli mücadele kıvılcımının yakıldığı 
bu önemli günden sonra atalarımız: 
genç, yaşlı, kadın, erkek demeden tek 
vücut olmuş ve destansı bir mücadele 
vererek bugün özgürce yaşadığımız 
bu toprakları bizlere miras bırakmıştır. 
Atalarımızın mirası olan Cumhuri-
yetimizi Ulu Önder Atatürk, ‘Bütün 
ümidim gençliktedir’ diyerek, gençlere 
emanet etmiştir. Tüm gençlerimizin ve 
milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; 
vatanımız için canlarını feda eden 
aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum” dedi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde silahlı 
saldırıya uğrayıp şehit olan polisimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı 
diliyoruz. 

Mekanı cennet olsun. 
Milletimizin başı sağ olsun.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki grup 
arasında çıkan silahlı çatışmada halkın 
güvenliğini sağlamak isterken şehit 
düşen Yozgat Sorgun nüfusuna kayıtlı 
hemşehrimiz kahraman Polis Memuru 
Erman Özcan’a Allah’tan rahmet, yaralı 
polislerimize acil şifalar diliyoruz.

25-29 Mayıs 
haftasında ekonomide 
yaşanan gelişmelerin 
derlendiği TOBB 
Haftalık Ekonomi Bülteni 
yayımlandı.

Bölgemiz açısından hayati 
öneme sahip sulama birliği kapalı 
devre sulama sisteminin kurulması 
konusunda talebimizi 04.02.2020 
tarihinde Ak Parti İl Başkanı Çelebi 
Dursun’u makamında ziyaret ederek 
kendilerine iletmiştik. Takibinde 
olduğumuz bir konu idi. Müjdeyi Ak 
Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer 
sosyal medya hesabından duyurdu.

 AK Parti Yozgat Milletvekili 
Yusuf Başer, Boğazlıyan Uzunlu 
Barajı’nın sulama sistemini yenile-
mek üzere açılan ihale sürecinin 

15.05.2020 başlayacağını be-
lirtti.  Milletvekili Başar, ‘’Uzunlu 
Barajımızın 8 bin hektar alandaki 
sulama sistemini en modern 
sistemle baştan sona yeniden 
yapıyoruz’’ dedi. Devlet Su İşleri 
tarafından ihalesi gerçekleştirilecek 
Uzunlu Barajı Sulaması yenileme 
çalışmasının bin 200 günde 
tamamlanması planlanıyor. 8 bin 
hektar tarım alanının sulaması 
için proje kapsamında 178 bin 
735 metre uzunluğunda, muhtelif 
çap ve basınçlarda HDPE boru-

lar, özel parçaları ile 35 bin 765 
metre uzunluğunda muhtelif çap ve 
basınçlarda CTP, özel parçalarının 
döşenmesi yapılacak. Boru hendek 
kazı ve dolgularının yapılması, Boru 
hatları üzerinde bulunan hat kapa-
ma, su alma vanası, ara ve hat sonu 
tahliyesi, hava vanası, yol geçişi, 
ayrım yapısı, basınç kırıcı vana 
odası, dere geçişi, kavşut yapısı 
gibi sanat yapıları inşa edilecek, 
şebekedeki tahliye kanallarının kazı, 
dolgu, taş tahkimatları yapılacak. 
Dedi. 

UZUNLU BARAJI KAPALI DEVRE SULAMA SİSTEMİNE GEÇİYOR
AK PARTİ İL BAŞKANI ÇELEBİ DURSUN’U 

MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
Borsamız Yönetim Kurulu 

Başkanı Harun Halıcı ve Başkan 
Yardımcısı Köksal Ustaoğlu Ak 
Parti İl Başkanı Çelebi Dursun’u 
makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette ilçemiz İş 
Adamlarından İlhan Koçak ve 
Genç Girişimcilerimizden Samet 
Sezer’de hazır bulundu. 

Karşılıklı sohbet ortamında 
geçen ziyarette ağırlıklı olarak 
borsamızın projeleri, bölge 
ekonomisi ile sanayici ve 
iş adamlarının, tüccarların 
sorunları hakkında karşılıklı fikir 
alış verişinde bulunuldu.

Ak Parti İl Başkanı Çelebi 
Dursun; “Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
Boğazlıyan Ticaret Borsası’nın 
ilçenin en önemli sivil toplum 
kuruluşudur. Bölgenin ekonomik 
ve sosyal konularının gün-
deme getirilmesi ve sorunların 
çözümü, projelerin hayata 
geçirilmesi noktasında hep 
birlikte çaba sarf edeceğiz, pro-

jelerin çözümü noktasında ben 
de elimden gelen çalışmaları 
yapacağım” dedi. 

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
yönetimine de yapmış oldukları 
özverili çalışmalardan ötürü 
teşekkür ediyorum” şeklinde 
değerlendirmelerde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı; Bölgemizin 
sorunlarına çözüm bulmakta, 
projelerimiz ve ilçemizin genel 
durumu hakkında fikir 
alışverişinde bulunduklarını 
belirterek, Boğazlıyan Ti-
caret Borsası olarak dış 

paydaşlarımızla, karar alıcılar 
ve karar vericilerle sürekli 
istişare halindeyiz. Ak Parti İl 
Başkanı Sayın Çelebi Dursun’a 
misafirperverliğinden dolayı 
şahsım ve yönetimim adına 
teşekkür ediyorum” dedi.
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TOBB ve Borsamız orga-
nizasyonunda 4 Haziran 2020 
Perşembe saat 14:00’te düzenle-
necek “Ticari Uyuşmazlıklarda Al-
ternatif Çözüm Yöntemleri: Arab-
uluculuk ve Tahkim Webinarı”na 
katılımınızı bekliyoruz.

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın 
Dr.Bekir Pakdemirli,TOBB Başkanımız 
Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
365 Oda/Borsa Yönetim Kurulu 
Başkanlarının katılımlarıyla düzenlenen 
online toplantıya Borsa Yönetim Kurulu 
Başkanımız Harun Halıcı katıldı.

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

TARIM BAKANIMIZ SAYIN DR. BEKİR PAKDEMİRLİ İLE ONLİNE TOPLANTIDAYIZ
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TÜM ÜRETİCİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

ÜRÜN TOPRAĞINDA YETİŞİR 
BORSASINDA DEĞERLENİR

Dün gece etkili olan 
sağanak ve dolu yağışı 
ilçemize bağlı 1 belde ve 5 
köyde bulunan tarım arazisinde 
afetten zarar gören, Ovakent 
Beldesi, Devecipınar, Belören, 
Yazıkışla, Müftükışla ve 
Oğulcuk köylerinde bulunan 
üreticilerimize geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum.

Harun HALICI
Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı

Hazine ve Maliye Bakanımız @
BeratAlbayrak’ın koordinasyonunda 
açıklanan yeni kredi destek paketleri 
sektörler ve yerli üretimin canlanması için 
önemli fırsat.

Firmalardan ricam, bu süreçte fiyat 
artışları yerine sürümden kazanmaya 
odaklansınlar. Hem üretici hem tüketici 
kazansın.

DEGERLI UYELERIMIZ; Borsamiz ve TOBB organizasyonunda, 10 Haz-
iran 2020 Çarsamba saat 14:00’te Kredi Garanti Fonu (KGF) Bilgilendirme 
Semineri düzenlenecektir. Katilimlarinizi rica ederiz. Katilim adresi https://
webinar.tobb.org.tr/

Biz doğayı korudukça doğa 
da bizi korur. Sağlıklı, temiz 
ve zarar görmemiş bir çevrede 
yaşamak dileğiyle #dünya-
çevregünükutluolsun
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Sayın Üyemiz,
Haziran ve Temmuz ayı TOBB dijital 

eğitim takvimi yayınladı. Katılımlarınız 
bekleriz.

Bakanlığımız tarımsal ürünler için 
çiftçilerimiz ve alıcı firmaları DİTAP 
(Dijital Ürün Pazarı) sisteminde 
buluşturacak. 

Sistemin çalışması için çiftçile-
rimizin sisteme kayıt olması gereki-
yor. Tabiki alıcı firmalarda sisteme 
kayıt olacak. Aşağıda açıklamalar 
yazdım. Sistem ile ilgili kayıt sorunu 
yaşayanlar bize ulaşabilir.

Tarım sektörünün bir 
paydaşıysanız DİTAP ekosisteminde 
mutlaka yerinizi alın.

www.ditap.gov.tr üzerinden 
DİTAP sistemine kayıt yaptırabilirsiniz. 
DİTAP’ı kullanarak bankaların 
sözleşmeli tarım kapsamında 
oluşturduğu destekleyici kredi pa-

ketlerinden yararlanabilirsiniz. Bu 
finansman desteğinden yararlanmak 
için sizi www.ditap.gov.tr’ye bekliyo-
ruz.

DİTAP sistemi tarım sektörüne pek 
çok avantaj sağlıyor. Çiftçinin ürün-
lerine rahatlıkla pazar bulabildiği, 
alıcının ise istediği kalitede ürünü 
tedarik edebildiği Dijital Tarım 
Pazarı’nın avantajlarından siz de 
yararlanabilirsiniz. 

Sürdürülebilir tarım, sözleşmeli 
üretim için önceliğiniz DİTAP olsun.

Sözleşmeli üretim modeli olan 
DİTAP sizlere önemli fırsatlar ve 
avantajlar sunuyor.

DİTAP’ın hayata geçmesiyle bir-
likte TMO ve Atatürk Orman Çiftliği 

sistem üzerinden dev alım talepleri 
gerçekleştiriyor. 

Siz de www.ditap.gov.tr’ye girerek 
değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticil-
er ile online platform üzerinden 
buluşabilirsiniz. 

Tarımın tüm paydaşları tek bir 
platformda buluşuyor. DİTAP ile 
kooperatifler, birlikler, çiftçiler, 
üreticiler ile gübre, tarımsal ilaç, 
alet ekipman, finasman ve sigorta 
sektörünün gereksinim duyduğu, her 
türlü ürünün tedarik edileceği bir alt 
yapı oluşturuldu.ditap.gov.tr  Hem 
ürününü satanı hem de ürün satın 
alanı memnun edecek DİTAP eko-
sisteminde siz de yerinizi alın. 

Detaylar  ditap.gov.tr

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
SON BAŞVURU KABUL TARİHLERİ 

UZATILMIŞTIR
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi 

ve İş Geliştirme(302)
Online Proje Başvuru Sistemi 

07.07.2020 tarihi saat 21:00’da 
kapatılacaktır.

Başvuruların son teslim tarihi 
10.07.2020, saat 18:00’dir.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına 
Yönelik Yatırımlar (101)

Online Proje Başvuru Sistemi 
27.07.2020 tarihi saat 21:00’da 
kapatılacaktır.

Başvuruların son teslim tarihi 
29.07.2020, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÜYELERİMİZİN ve ÜRETİCİLERİMİZİN DİKKATİNE
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Sayın Üyemiz,
Haziran ve Temmuz ayı 

TOBB dijital eğitim takvimi 
yayınladı. Katılımlarınız 
bekleriz.

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
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TURİB KAYIT İŞLEMLERİ
ELÜS işlemi gerçekleştirmek 

isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem 
yapmaya başlamadan önce aşağıda 
gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı 
belirtilen tüm bilgi ve belgelerle bir-
likte Borsamıza başvurmak suretiyle 
kayıt altına alınması zorunludur.

Borsamız tarafından sunulan 
belgelerin TÜRIB sistemine girişi 
yapılarak yatırımcı kaydının ve ilgili 
belgelerin tamamlanması ile kayıt 
işlemi tamamlanmaktadır.

Yatırımcılar, TÜRİB sistemdeki 
bilgilerini güncellemek istediklerinde 
söz konusu değişiklikleri Acente 
sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan 
Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabil-
irler. Acentelerin yatırımcı bilgilerini 
resen değiştirme veya silme yet-

kileri bulunmamakta olup ancak 
yatırımcıların ıslak imzalı talebi hal-
inde bilgilerde değişiklik yapılabilir.

Gerçek Kişiler İçin Gerekli 
Evraklar;

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adres teyidi için geçerli sayılan 

belgelerden herhangi biri (ikamet-
gah ilmühaberi, fatura vb.)

Gerçek Kişi Müşteri Tanıma 
Formu (Ek/2 veya vekil tayini hal-
inde Ek/3-b)

Aracı Kurum veya Banka’dan 
alınacak yatırım hesabını gösterir 
belge

Yatırımcı Aydınlatma, Onay 
ve Taahhüt Metni (Yatırımcı 
Taahhütnamesi) (Ek/4)

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evrak-
lar:

Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil 
Sicil Gazetesi örneği

Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet 
Belgesi örneği

Vergi Levhası örneği
İmza Sirküleri
Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve 

Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
Aracı Kurum veya Banka ‘dan 

alınacak yatırım hesabım gösterir 
belge

Yatırımcı Aydınlatma, Onay 
ve Taahhüt Metni (Yatırımcı 
Taahhütnamesi) (Ek/4)

FORMLAR İÇİN GEREKLİ LİNK :
http://www.turib.com.tr/…/

Yatırımcı-Formları-ve-Yatırımcı-T…
BİLGİ İÇİN LİNK:
http://www.turib.com.tr/

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin 
otomotiv sektörüne katkısı olan şirket, 
proje ve kişilere verdiği ‘’Özel Ödülü’’ 
bu yıl her biri kendi alanında lider olan 5 
büyük grup ve TOBB’u bir araya getiren 
işbirliği modelimizle TOGG’a verildi. @
TOGG2022

#YeniLigeYolculuk

- Tarımsal amaçlı 
Drone 

- BİÇERDÖVER
- Kendinden Yürür 

İlaçlama Makinesi
- Kendinden Yürür 

Yem Karma Dağıtma 
Mak.

- Kendinden Yürür 
Balya Makinesi

- Kendinden Yürür 
Hasat Makineleri 
eklenmiştir.

- %65 HİBE ve VERGİ 
MUAFİYETİ VARDIR.

TURİBE KAYIT OLDUNUZ MU

BU GURUR 
HEPİMİZİN

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
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15-19 Haziran haftasında ekonomide yaşanan 
gelişmelerin derlendiği TOBB Haftalık Ekonomi 
Bülteni yayımlandı.

22-26 Haziran haftasında ekonomide yaşanan 
gelişmelerin derlendiği TOBB Haftalık Ekonomi 
Bülteni yayımlandı.

HASAD MEVSİMİNİN 
YAKLAŞTIĞI ŞU 
GÜNLERDE HERKESİ 
DUYARLI OLMAYA DAVET 
EDİYORUZ...

Sigara izmaritini 
arabanın camından 
atmanın sonucu.....

SİZİN KEYFİNİZ 
EMEKÇİNİN FELAKETİ 
OLMASIN...

#sigarayıbırak 
Not: Fotoğraflar 

Gthb Boğazlıyan Ilçe 
Müdürlüğü’nden alıntıdır.

Cesur, Güçlü, Fedakâr!
Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229. Kuruluş 

Yıl Dönümü Kutlu Olsun.

Üyelerimizin ihtiyaç 
duyduğu insan kaynağına, 
hızlı ulaşabilmesi için 
Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi ve TOBB 
olarak harekete geçtik. 
“Yetenek Kapısı” için işbirliği 
yaptık. Girişimcilerimizi ve 
öğrencilerimizi www.yetenek-
kapisi.org’a üye olmaya 
davet ediyorum. @tccbiko

İlimiz genelinde maske takma zorunluluğu 
getirilmiştir.
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Bölgemizde tarımsal ticareti güçlendire-
cek, üreticinin emeği ürünlerini daha iyi fiyata 
pazarlamasına imkan sağlayacak olan lisanslı 
depo projesi inşaatlarında sona gelindi. 

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Harun Halıcı; Boğazlıyan Ticaret 
Borsasının amacının borsa olarak üyelerinin, 
üreticilerin, paydaşların işlerini kolaylaştırmak, 
bölge üretimine katma değer yaratmak olduğu ifade 
ederek, bölgemiz üreticilerine hizmet verecek olan 
Borsamız üyesi; ESERLER LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ VE 
LİSANSLI DEPOCULUK ve 

POLAT AGRO LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.’ye 
yatırımları için teşekkür etti. Halıcı; Emeği ve 
hizmeti geçen herkese teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Gerçekleştirilen yatırımlar; bölgemizin gurur 
kaynağıdır. Bu eserin yıllarca ülkeye ve bölgeye hizmet 
edecek büyük bir yatırım olduğu belirten Halıcı; Bizlere 
düşen görev bu değerleri korumak, işlevini ve hizmet 
kalitesini arttırmaktır.”dedi.

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı; “27.500 ton kapasiteye sahip ESERLER 
LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ VE LİSANSLI DEPOCULUK ve 
45.000 ton kapasiteye sahip POLAT AGRO LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.’ye ait bu depolar ülke tarımının 
geleceği olan lisanslı depoculuk sisteminin temel 
taşlarını oluşturmaktadır.

Bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ekonomiye büyük 
katkısı olacak üyelerimize ait lisanslı depolar sayes-
inde, çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki ilişkiler daha 
da güçleneceğine inancım tamdır.

Borsa olarak, Bölgemiz ekonomisine katkı 
sağlayacak, insanlarımızın gelir ve refah düzeyini 
yükseltmek amacıyla yapılacak her yatırımda 
yanlarındayız. Tesislerin hayırlara vesile olması diliyo-
rum. dedi.

Not: ESERLER LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ VE LİSANSLI 
DEPOCULUK ve POLAT AGRO LİSANSLI DEPOCU-
LUK A.Ş. bu sezonda ürün alımına başlayacaktır.

YATIRIMLAR 
BİR BİR 

YÜKSELİYOR

Eğitim dünyasının köklü temsilcisi 
KTO Konya Karatay Üniversitesi ile Borsamız arasında im-

zalanan 
ortak protokole göre; Borsamız Üyelerinin Birinci Derece 

yakınları ve 
eşleri Lisans veya Önlisans programlarina kayıt yaptırmaları 

halinde 
ögrenim ücretinde %15 indirim ve 
8 esit taksitte ödeme imkanı bulacaklardır. 
Tercih ve Kayıt işlemleri için Borsamızdan bilgi alabilirsiniz.


