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Boğazlıyan Ticaret  Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı: “Enflasyon 
ile mücadeleyi sahipleniyoruz”

Başkan Halıcı  açıklamasına “Fiyat 
istikrarı makro ekonominin durumunu 
yansıtan en önemli göstergelerden 
biridir. Türkiye 2002’den sonra mali 
ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı 
konusunda da çarpıcı bir iyileşme 
elde etmiş, enflasyonun tek haneli 
seviyelere düşmesi sağlanmıştır.  Son 
dönemde döviz kurlarında yaşanan 
olağandışı hareketlerin de etkisiyle 
enflasyon oranı yeniden çift haneler 
çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü 
düşen vatandaşlarımızı, hem de artan 
girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle 
firmalarımızı olumsuz etkilemektedir.’ 
diyerek başladı

Harun Halıcı, bu sıkıntıları aşmak 
için, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından hazırlanan ve Bakan Berat 
Albayrak’ın liderliğinde başlatılan 
Enflasyonla Mücadele Programını 
son derece önemli bulduklarını ve 
desteklerini belirterek, açıklamasını 
şöyle sürdürdü:

‘’ Sorumluluk ve görev hepimizindir.  
Enflasyonla mücadele aynı zamanda 
işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi 
maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel 
sektörü, devletimizle birlikte topyekûn 

bir duruş sergileyerek, elini taşın altına 
koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve 
Odalar-Borsalar, her milli konuda 
olduğu gibi bu konuda da ülke çapında 
ortak bir dayanışma içindedir.  81 il ve 
160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız 
Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte 
ve firmalarımızın en geniş şekilde 
katılımı için çalışma başlatmaktadır. 
Bu noktada özellikle vurgulamak 
isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tük 
kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, 
etkisi de o kadar büyük olur. Reel 
sektörden finans sektörüne, kamudan 
vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye 
olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. 
Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, 
enflasyonla mücadelede de netice 

alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın 
hem de milletimizin, enflasyonla 
topyekûn mücadeleye en geniş 
şekilde katılacaklarına inancımız 
tamdır.  Biz de, Boğazlıyan Ticaret 
Borsası olarak siz değerli basın 
mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda/
Borsa üyelerimizin desteğini ve bu 
kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve 
bekliyoruz.  İnanıyorum ki, Boğazlıyan 
olarak gereken fedakârlığı gösterip, 
ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu 
iktisadi mücadele de en ön cephede 
yer alacağız. Kamu ve özel sektör 
arasındaki bu güçlü koordinasyon ve 
istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu 
süreci de geride bırakacağız” 

9 Ekim 2018

‘ENFLASYONLA TOPYEKUN 
MÜCADELE PROGRAMINA DESTEK

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE 
TMO NOHUT SATIŞI
Stoklarımızda bulunan nohut ve 

mercimekler peşin bedeli mukabili 
nohut için 3.600 TL/Ton, mercimek için 
3.250 TL/Ton, (KDV hariç, maniplasyon 
ve nakliye ilave ücreti dâhildir.) fiyatla 
serbest olarak satılacaktır. Buna göre; 
talep sahipleri hinterlandında bulunduğu 
TMO Şube Müdürlüğüne müracaatta 
bulunacaktır. 5 Ekim 2018

Buğday unları için kriterler değişti! Kimyasal özellikleri ne olacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı, Buğday Unu Tebliği ile belirlenen Buğday Unları ve 

Gıda Amaçlı Buğday Kepeğine Ait Kimyasal Özellikleri yeniden belirledi. Tarım ve 
Orman Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, (Tebliğ No: 2018/39) 9 Ekim 2018 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buğday unları ve buğday kepeğinin kimyasal özellikleri
Yeni tebliğ ile 2/4/2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği’nin, “Buğday Unları ve Gıda Amaçlı Buğday 
Kepeğine Ait Kimyasal Özellikler” başlıklı Ek-1’i yeniden düzenlendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı 
yürütecek.9 Eylül 2018
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
tarafından açıklanan Enflasyonla 
Mücadele Programını desteklediklerini 
belirterek, “81 il ve 160 ilçedeki 
Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte 
Enflasyonla Mücadeleyi sahipleneceğiz 
ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı 
için çalışacağız” dedi.

Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında şu 
görüşlere yer verdi:

“Türkiye bir defa daha devlet-
millet birlikteliğiyle topyekûn bir iktisadi 
mücadele başlatmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan 
Enflasyonla Mücadele Programını 
makroekonomik istikrar için son derece 
önemli buluyor ve destekliyoruz.

Zira artan enflasyon, girdi ve 

finansman maliyetlerimizi artırmakta, 
firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. 
Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına 
kamu, ne de tek başına özel sektör 
yapabilir. Sorumluluk ve görev 
hepimizindir.

Enflasyonla mücadele aynı zamanda 
işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi 
maliyetleriyle mücadeledir.

Türk özel sektörü, devletimizle birlikte 
topyekûn bir duruş sergileyecek, elini 
taşın altına koyacaktır.

Bu çerçevede TOBB ve Odalar-
Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu 
konuda da milli bir dayanışma içindedir.

81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız 
ve Borsalarımızla birlikte Enflasyonla 
Mücadeleyi sahipleneceğiz ve 
firmalarımızın en geniş şekilde katılımı 
için çalışacağız.

İş dünyamızda bir diğer büyük 
sorun olan ve uzun süredir talep 

etmekte olduğumuz birikmiş KDV iade 
süreçlerini hızlandırma planı için de Sayın 
Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.

İnanıyoruz ki, kamu ve özel sektör 
arasındaki güçlü koordinasyon ve 
istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu 
süreci geride bırakacak ve yeniden 
tempolu ve istikralı büyüme sürecine 
gireceğiz.” 9 Ekim 2018

“TOBB, Odalar ve Borsalar 81 ilde enflasyonla 
mücadeleyi sahiplenecek

SAYIN ÜYEMİZ, ENFLASYONLA 
MÜCADELE PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE 
ÜLKE GENELİNDE İNDİRİM KAMPANYASI 
BAŞLATILMIŞTIR. KAMPANYAYA KATILIM 

GÖSTEREN ÜYELERİMİZİN İNDİRİM 
YAPTIKLARI ÜRÜN VE HİZMET BİLGİLERİNİ 
BORSAMIZA BİLDİRMELERİ ÖNEMLE RİCA 

OLUNUR. 12 Ekim 2018
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TMO MISIR ALIM 
FİYATLARI AÇIKLANDI

TÜM ÜYELERİMİZİN 
DİKKATİNE

2018 DÖNEMİ MISIR ALIM 
FİYAT VE POLİTİKALARI

2018 yılı mısır üretiminin 
geçen yıla göre % 3,4 
azalışla 5,7 milyon ton 
olarak gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir.

Kuruluşumuzca mısır 
piyasaları yakından izlenmekte 
ve piyasaların seyrine göre 
uygulamaya konulacak 
politikalar şekillendirilmektedir.

Kuruluşumuzca 3 Ekim 
2018 itibariyle üreticilere 

depolama ve finansman 
imkânı sağlamak amacıyla 
emanet alımlara başlanmış 
olup bugüne kadar 5 bin ton 
mısır teslim alınmıştır.

TMO mısır alım fiyatı 15 
Ekim 2018 itibarıyla 950 TL/
ton olarak belirlenmiştir.

Türkiye genelinde bulunan 
yaklaşık 214 işyerimizde ve 
protokol imzalanan lisanslı 
depolarda mısır alım faaliyeti 
gösterilecektir.

Üreticilerimizin ürünlerini 
protokol imzalanan lisanslı 
depolara bırakmaları 
menfaatlerine olacaktır.

Nitekim lisanslı depolara 

ürün teslim edilmesi 
halinde;%2 stopaj, %2 SGK 
primi muafiyeti, 25 TL/Ton 
nakliye desteği, araç başına 
25 TL analiz desteği, depo 
kira ücreti desteğinin yanında 
ürün bedelinin %75’ine kadar 
sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli 
kredi kullanma imkânı ile 
peşin ödeme gibi avantajlar 
mevcuttur.

Bu yıl TMO tarafından 
mısır alımlarında izlenecek 
politikalar şunlardır:

TMO iş yerlerine veya 
sözleşme imzalanan lisanslı 
depolara mısır bırakan 
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 

üreticilerden belgelerindeki 
üretim miktarının tamamı satın 
alınacaktır.

Mısırını TMO işyerlerine 
emanete bırakan üreticiler; 
25 Ekim 2018 tarihine kadar 
depo kira ücreti vermeden 
mısırını geri çekilebilecek, 
açıklanan fiyatla TMO’ya 
satabilecek veya emanette 
bırakabilecektir.

Randevular internet 
üzerinden www.tmo.gov.
tr veya randevu.tmo.gov.tr 
adreslerinden alınabileceği 
gibi şube müdürlükleri ile 
ajans amirliklerinden de 
alınabilecektir. 15 Ekim 2018

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Halıcı,”19 Ekim Muhtarlar 
Günü” nedeniyle mesaj 
yayımladı.

Muhtarların, bulunduğu 
mahallede veya köyde devletin 
tüm kurumlarını temsil etmekte 
ve halkımızla devlet kurumları 
arasında köprü vazifesi 
gördüğünü ifade eden Halıcı, 
mesajında şu ifadelere yer 
verdi: “Demokrasi zincirinin ilk 
halkasını oluşturun muhtarlık 
teşkilitı,yerel demokrasinin 
en eski örneğini temsil eden, 

devletimizin her noktadaki 
kurumsal temsilciliğidir.

Muhtarlarımız, bulunduğu 
mahallede veya köyde 
devletimizin tüm kurumlarını 
temsil etmekte ve halkımızla 
devlet kurumları arasında 
köprü vazifesi görmektedir. 
Günümüzde kendini 
yenileyen kurumların 
başında gelen muhtarlık, 
hem sevinçte hem de 
hüzünde halkının her zaman 
yanında ve hizmetindedir. 
Muhtarlarımızın yürüttükleri 
fedakarca hizmetlerin 
karşılığı manevi haz olsa 

da son dönemde yapılan 
iyileştirmelerin artarak 
devam etmesi devletimizin 
muhtarlara verdiği önemin bir 
göstergesidir.

Hem milleti,hem devleti 
temsil gibi önemli bir görevi 
yürüten tüm mahalle ve köy 
muhtarlarımızın 
“19 Ekim 
Muhtarlar 
Günü”nü 
kutluyor, selam 
ve sevgilerimi 
sunuyorum.” 

18 Ekim 
2018 

Bugün #DünyaGıdaGünü. Herkese yetecek, sağlıklı gıda üretmek mümkün. Bunu sürdürülebilir 
tarımı ve tarımda teknolojiyi ön plana çıkararak yapabiliriz. #NeEkersenOnuBiçersin. 16 Ekim Dünya 
Gıda Günümüz kutlu olsun. 16 Ekim 2018

Vatanın bölünmez 
bütünlüğü için Tunceli’nin 

Nazmiye İlçesinde 
hain terör örgütüne 

yönelik olarak yürütülen 
operasyonlarsırasında olumsuz 

hava koşulları nedeniyle 
şahadet şerbetini içen 

askerlerimize Allah’tan rahmet 
kederli ailelerine sabırlar 
diliyoruz. Milletimizin başı 

sağolsun.
27 Ekim 2018
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Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük 
devlet adamı, Önderimiz; Mustafa 
Kemal ATATÜRK ’ü ebediyete intikalinin 
80. yılında borsamız camiası olarak 
şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin Atatürk’ün 
hedeflediği seviyeye ulaşması adına, 
Ülkemizde yaşayan her bir yurttaşımıza 
önemli görevler düşmektedir. Çağdaş 
uygarlık seviyesinin üzerine taşımak 
kararlığı gösterdiğimiz, ülkemizin 
kalkınmış ve aydınlık geleceği, 

hepimizin yoğun çaba ve çalışmaları ile 
şekillenebilecektir.

Ülkemizin en zor günlerinde ortaya 
koyduğu devlet adamlığı ile ismini 
ölümsüzleştiren Atatürk’ü anmak, 
gösterdiği seviyeye ulaşmak için 
yürüteceğimiz çalışmalar ile mümkün ve 
anlamlı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete 
intikalinin 80 ‘inci yıl dönümünde 
Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ’ü 
şükran, saygı ve özlemle anıyorum.

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Meclis Üyeleri ile birlikte, 
Genel Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilen, Kayseri Oda ve 
Borsalarımızın ev sahipliğinde “Reel Sektör - Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’na” 
iştirak ettik. 21 Kasım 2018

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Harun Halıcı’nın 10 Kasım Mesajı

Reel Sektör - Finans Sektörü Diyalog 
Güçlendirme Toplantısı’na katıldık

https://kolaydestek.gov.tr/
Kolay Destek, sizlere Ticaret Bakanlığı tarafından 

verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır 
biçimde sunulmasını amaçlayan bir sitedir. 

İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında 
reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşterilerin için 
uygun kredi bulmaya kadar sayısız destek burada! 
İstediğiniz her desteği kolayca alın, ihracatınızı artırın.

 1 kasım 2018

MUTLU YILLAR
Saygıdeğer Birlik Başkanımız 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun doğum 
gününü en içten dileklerimizle 
kutlar. Camiamıza ve ülkemize 

daha nice hayırlı hizmetler yapacağı 
uzun ömürler dileriz. Varlığınız 

onurdur, gururdur, huzurdur, Sayın 
Genel Başkanım. 22 Eylül 2018

ÜYELERİMİZİN 
DİKKATİNE

2019 yılında 
bölgelerimizde 

desteklenecek ürünler
1 Kasım 2018

Kamuoyu açıklaması M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu 13 Kasım 2018
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Başkan Harun Halıcı, Boğazlıyanlı 
hemşerilerinin ve tüm İslam Âleminin 
Mevlid Kandilini tebrik etti.

Başkan Harun Halıcı, 
“Peygamberimizin doğum günü 
olan Mevlid Kandili’ni birlikte 
yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. 
Hz. Peygamberimiz, tüm insanlığa bir 
kurtuluş ve diriliş çağrısı yapmıştır. Bu 
geceyi kutlarken peygamberimizi daha 
iyi anlamak gerekmektedir. Sevgili 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 
sadece bir kavme veya millete değil, 
bütün insanlığa peygamber olarak 

gönderilmiştir. O’na iman etmenin, 
O’nun ümmeti olmanın ve O’nu 
sevmenin mutluluğunu hep birlikte 
yaşıyoruz. Bizlere düşen görev; âlemlere 
rahmet olarak gönderilen peygamberimiz 
Hz. Muhammed’i (S.A.V.) asrın idrakine 
taşımak, O’nun güzel hatırasını içimizde, 
işimizde hayatımızda, düşüncelerimizde, 
duygularımızda, eylemlerimizde 
ve evlerimizde yaşatmaktır. Tüm 
hemşerilerimizin ve İslam aleminin 
kandilini tebrik ederim” dedi.

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, 

Mevlid Kandilinin ülkemizde birlik 
ve beraberliğimizin artmasına, tüm 
dünyadaki zulümlerin sona ermesine ve 
hayırlara vesile olması temennisinde de 
bulundu. 19 Kasım 2018

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
(BTB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü dolayısıyla 
kutlama mesajı yayınladı. 

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
(BTB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı, yayınladığı 
mesajla bütün öğretmenlerin 
Öğretmenler Günü’nü kutladı. 
Hiçbir ücret ya da bedelin 
öğretmenlik görevini icra 
etmenin; ailesine, milletine, 

devletine ve ülkesine faydalı 
bireyler yetiştirmenin karşılığı 
olamayacağını dile getiren 
Boğazlıyan Ticaret Borsası 
(BTB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı; “Milletimizin 
aydınlık geleceği kucaklayan 
kolları ve umut çiçekleri olan 
çocuklarımızı yetiştirenler 
öğretmenlerimizdir. Geçmişte 
olduğu gibi bugün de 
öğretmenlerimiz yurdun en 
ücra köşelerinde fedakârca 

çalışmakta, zaman zaman 
güçlüklerle mücadele 
etmekte, bulunduğu 
yerdeki insanlara yeni 
ufuklar açmak için çaba 
harcamaktadır” dedi. Bu 
duygu ve düşüncelerle, tüm 
öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü 
en içten duygularımızla 
kutluyor, Başöğretmen Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
ebediyete intikal etmiş tüm 

öğretmenlerimizi de rahmet ve 
şükranla anıyorum.” dedi. 

23 Kasım 2018

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı, Mevlid Kandili nedeniyle bir açıklama yaptı

BORSA YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ HARUN HALICI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
7020 Sayılı Kanun Kapsamında 

Borçların Yapılandırılması Hakkında
27.05.2017 tarihli ve 30078 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
7020 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 
7’inci maddesi ile 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanuna vergiye uyumlu 
mükelleflerin borçlarının tecili 
amacıyla 48/A maddesi eklenmiştir. 
Bu düzenleme ile vergisel 
yükümlülüklerini süresinde yerine 
getirmiş ancak öngörülemeyen 

nedenlerle son bir yıl içinde 
borçlarını ödeyememiş vergi 
mükelleflerinin 6183 sayılı Kanunun 
48’inci maddesinde düzenlenmiş 
olan tecil müessesine göre 
daha uygun şartlarda borçlarını 
taksitlendirerek ödeyebilmelerine 
imkan sağlanması amaçlanmıştır.

26 Kasım 2018

Girişimciliği Geliştirme Desteği 
Programı Hakkında 
Bilgilendirme
Girişimciliğin yaygınlaşması, 

imalat sanayinde faaliyet gösteren 
işletmelerin oranının arttırılması 
ve imalat sanayinin orta ve 
yüksek teknolojiye dönüşümünün 
sağlanması, yerli ve milli üretim 
vurgusunun yapıldığı bu günlerde 
daha da önem kazanmıştır.

KOSGEB bahse konu stratejik 
hedeflere ulaşmak amacıyla 
geliştirdiği destekleme araçlarına 
Girişimciliği Geliştirme Destek 
Programı’nı da eklemiştir. 
01.01.2019 tarihi itibari ile 
Girişimciliği Geliştirme Destek 

Programı kapsamında yürürlüğe 
alınacak olan Yeni Girişimci 
Programı kapsamında girişimcilere 
faaliyette bulundukları sektörlere 
göre değişen tutarlarda 370.000 
TL’ye kadar geri ödemesiz destek 
sağlanabilecektir.

26 Kasım 2018
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“Çalışan,Üreten ve Kalkınan Bir 
Boğazlıyan için”

Enerjimizle, gücümüzle, sevgimizle 
çalışıyoruz. 

Biz takım çalışmasına inanan iyi bir 
ekibiz...

Bizi biz yapan değerlerimiz ve gelecek 

vizyonumuzla projeler üretip, değerli 
üyelerimizle büyük hedeflere adım adım 
birlikte ilerleyeceğiz.

Bu vesile TOBB tarafından organize 
edilen Genel Sekreterler Toplantısı için 
İtalya’nın Başkenti Roma’dayız. 

7 Aralık 2018

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) bünyesindeki 
oda ve borsaların genel 
sekreterleri ile bir araya 
gelen TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, camia 
olarak başarının arkasında 
birlik ve beraberliğin yattığına 
inandıklarını hatırlatırken, 
“Biz bir araya geldik, bir 
arada durduk ve birlikte 
çalıştık. Eller çoğalınca 
işler hafifledi, başarı geldi. 
Burada bizim için sihirli kelime 
‘birlik’. Bizler; üyelerimizle, 

genel sekreterlerimizle, 
çalışanlarımızla, Oda ve Borsa 
Başkanlarımızla, büyük bir 
aileyiz” dedi.

Genel Sekreterler 
Bilgilendirme Toplantısı 
Roma’da gerçekleştirildi. 
6-8 Aralık 2018 tarihlerini 
kapsayan etkinliğe katılarak 
genel sekreterlere hitap eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
kendilerinden camiaya her 
zaman ümit vermelerini ve 
iş dünyasını daha güçlü bir 
Türkiye’ye ulaşmak üzere 

motive etmelerini istedi.
Oda ve borsaların 

bugün şehirlerin en önemli 
kurumları, ekonominin ana 
aktörü konumuna geldiğinden 
söz eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, artık ekonomiyle 
ilgili her konuda, oda-
borsalarımızın görüşü, önerisi 
alındığını ve dinlendiğini 
anlattı. Oda ve borsalarımız, 
uluslararası projelere imza 
atar hale geldiğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu “Yurtdışından 
kaynak temin ediyor, Avrupa 

Odalarıyla birlikte çalışmalar 
yapıyorsunuz. 269 Oda ve 
Borsamız, uluslararası kriterlere 
göre akredite oldu. Yani 
Avrupa’nın en iyi odalarıyla, 
aynı hizmeti, aynı kalitede verir 
hale geldiğini kanıtladılar. 
Elbette hedef, 365 Oda-
Borsamızın da akredite olması. 
Zira bu, hem oda/borsanızın, 
hem de sizlerin büyük itibar 
kazanması demek. Bunu da 
başaracağınıza inanıyorum” 
diye konuştu.

8 Aralık 2018

Herhangi bir Aralık’ta değil,
her zaman yanınızdayız.
#3AralıkDünyaEngellilerGünü 
3 Aralık 2018

İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenlenen toplantı 
da, Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak Genel 
Başkanımızın övgüsüne mazhar olduk. “Oda ve 
Borsalarımızın illerin ve ilçelerin ekonomisinde 
ana aktör olması sürecinde, bu işin mutfağını 
yöneten tüm genel sekreterlerimize yürekten 
teşekkür ediyorum.” M. Rifat Hisarcıklıoğlu
 7 Aralık 2018

İtalya’nın Başkenti Roma’dayız

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Oda Borsa Genel Sekreterleri ile buluştu.
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Halıcı, mesajında şu 
ifadelere yer verdi;

“21 Aralık Dünya 
Kooperatifçilik Günü, 
ilçemizde, ülkemizde 
kooperatifçilik hareketine 
gönül vermiş, ülkemiz ve 
milletimize hizmet yolunda 
durmaksızın çalışan tüm 
üreticilerimizin günüdür.

Halıcı; “Kooperatifçiliği 
“Türkiye’nin geleceği” olarak 
gördüğünü belirtti. 

Sağlıklı bir kooperatifçiliğin 
kalkınma ve ekonomide 
güçlenme anlamına geldiğini 

vurgulayan Halıcı; “Ancak 
kooperatifteki başarı 
inanmaktan ve güvenmekten 
geçer” dedi. İlçemizde 
faaliyet sahalarını genişleterek 
büyüyen, ülkemizin ve 
ilçemizin kalkınması için 
lokomotif görevini üstlenen 

başta Kayseri Pancar 
Ekicileri Kooperatifi olmak 
üzere, Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifimiz deki başarının 
sırrı inancın ve güvenin 
eseridir. 

Sosyal sorumluluk ilkesi ile 
çalışan, temelinde dayanışma, 

topluma ve insana hizmet olan 
kooperatiflerimiz, bireylerin ve 
toplumun ekonomik ve sosyal 
kalkınması açısından da 
büyük önem taşımaktadır. Bu 
günün birlik ve beraberliğimizi 
kuvvetlendirip, toplumumuzun 
ekonomik ve sosyal 
kalkınmasına vesile olmasını 
temenni eder, başta kıymetli 
üreticilerimiz olmak üzere, tüm 
kooperatifçilik camiamızın, 21 
Aralık Dünya Kooperatifçilik 
Günü’nü kutlar, hepinize 
sağlıklı ve bereketli günler 
dilerim.” 20 Aralık 2018

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ
SAYGIYLA ANIYORUZ 

SARIKAMIŞ,22 Aralık 

1914 Büyük Turan 
Ülküsüyle Yola Çıkıp 
Donarak Hakkın Rahmetine 
Ulaşan KAHRAMAN 
MEHMETÇİĞİMİZİ Rahmetle 
Ve Hürmetle Anıyoruz.Ruhları 
Şad,Mekanları Cennet 
Olsun. Sarıkamış, Bir Milletin 
Azim ve Kararlılığının Tarihe 
Vurduğu Bir Damgadır. 
Sarıkamış Harekatı, zor 

hava şartlarına aldırmadan 
Vatanları için donarak can 
veren 90 bin askerimizin 
şahadete erdikleri bir 
Hadise olarak hafızalarımıza 
kazınmıştır. Kahraman 
askerlerimizin cesareti bizlere 
de büyük sorumluluklar 
yüklemiştir. Bugün de bizler 
bu fedakârlığın bilincinde 
olarak onların izinde birlik ve 

beraberlik içerisinde vatan 
için her koşulda çalışmak 
durumundayız, bu vesileyle 
Sarıkamış’ta ve yurdun her 
köşesinde vatan için canını 
feda eden tüm şehitlerimize 
Cenab-ı Allah’tan rahmet 
diliyor onları, şükran ve 
minnetle anıyoruz. Ruhları şad 
mekanları cennet olsun”. 

22 Aralık 2018

Halıcı mesajında, “2018 yılını 
geride bıraktığımız şu günlerde 
2019 yılını, umut ve heyecanla 
karşılıyoruz.2019 yılına hem 
Boğazlıyanı hem de üyelerimizi 
daha iyi noktalara getirecek yeni 
bir vizyonla giriyoruz. Boğazlıyan 
iş dünyası olarak ülkemiz 
ekonomisinin yeni yılda daha iyi 
olacağına inanıyoruz. 2018 yılında 
toplumumuzun huzur, barış ve 
kardeşliğinin pekişmesini gönülden 
dilediğimiz gibi, tüm insanların 
yeni yılını sağlık ve huzur içinde 

geçirmelerini diliyoruz. Bu yıl, 
savaşların, kazaların, ölümlerin 
hiç yaşanmadığı, bolluk bereket 
içerisinde sağlıklı ve huzurlu bir 
yıl olsun. Unutulmasın ki her yeni 
yıl taze bir başlangıçtır, yeni ümit 
demektir.” İfadelerini kullandı.
Önümüzde, yepyeni hedefler, 
umutlar ve beklentilerle dolu 
bir yıl var. Ülkemizin toplumsal 
ve ekonomik kalkınmasında, 
üyelerimizden aldığımız güçle 
istikrarlı bir şekilde yürümeye 
devam ediyoruz. 

Yeni yılın birbirimizi daha 
fazla anlayabildiği, daha çok 
sevebildiği, hoşgörüyle ve 
başarılarla dolu olmasını arzu 
ediyor, Boğazlıyan Ticaret Borsası 
adına, Ülkemiz, Milletimiz ve bütün 
insanlık için huzur ve barış dolu, 
aydınlık bir gelecek diliyorum” 
ifadelerine yer verdi.
Tüm bu duygu ve düşüncelerimle 
Boğazlıyan Ticaret Borsası 
adına bütün hemşerilerimizin 
üreticilerimizin ve üyelerimizin yeni 
yılını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. 

28 Aralık 2018

Boğazlıyan Ticaret Borsası  Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, 21 Aralık 
Dünya Kooperatifçilik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Boğazlıyan Ticaret Borsası  Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı,
Yeniyıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı


