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Borsamızda bulunan 
esnaflarımızın TMO’nun açıklamış 
olduğu ürün fiyatlarının neredeyse 
aynı olması nedeniyle çiftçilerimizin 

borsamız esnaflarına ürünlerini 
satışını hızlandırdı.

Çiftçilerimiz 2018 yılı ürün 
alımlarında esnaflarımızın ürün 

alımlarında fiyat arttırmasından 

memnun oldukları gözlendi. 

7 Temmuz 2018

Yayınladığı mesajda, 
15 Temmuz 2016 
tarihinde yaşanan hain 
darbe girişiminin insanlık 
tarihine sürülmüş kara 
bir leke olduğuna işaret 
ederek, Türkiye’yi darbe 
girişimiyle karanlığa 
gömmek isteyen iç ve dış 
mihrakların, milletin ortak 
mücadelesi, azmi ve 
devletin kararlı duruşuyla 
akamete uğradıklarını 

kaydettiler.
Milli iradeye uzanan 

kirli elleri kırarak, 
devletine ve vatanına 
olan bağlılığını bir 
kez daha ortaya 
koyan milletimiz, 
güvenlik güçlerimiz 
ve idarecilerimiz bu 
melun girişimi sarsılmaz 
bir inanç ve hiçbir 
zaman kopmayacak 
gönül bağlarımızla 

engellemiştir. Bu vesileyle 
15 Temmuz gecesinin 
zifiri karanlığını canları 
pahasına Türkiye’nin 
aydınlık yarınlarına 
çeviren tüm kahraman 
şehitlerimizi bir kez daha 
rahmet ve şükranla 
anıyor, canlarını ortaya 
koyan yiğit gazilerimize 
sağlıklı bir ömür 
diliyoruz.” 

16 Temmuz 2018

BORSAMIZDA ÜRÜN ALIMLARI HIZ KAZANDI

Borsa Başkanımız Harun Halıcı 
15 Temmuz Mesajı

Boğazlıyan 
Ticaret Borsası 
Başkanı Harun 
Halıcı Tren kazası 
nedeni ile mesaj 
yayınladı.

Başkanımız 
Harun HALICI 
“Tekirdağ Çorlu’da 

yaşanan tren 
kazasında hayatını 
kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, 
yakınlarına baş 
sağlığı, yaralılara 
acil şifalar 
diliyorum...” 

9 Temmuz 2018
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TOBB ve TÜSİAD’dan ortak açıklama

Borsa başkanımız Harun Halıcı Kurban 
Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Borsa Başkanımız Harun HALICI dan 
30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

TOBB ve TÜSİAD’ın 
gerçekleştirdiği istişareler 
sonrası ekonomik duruma 
ilişkin şu görüşler ön plana 
çıkmıştır:

“Hükümetin açıkladığı 
ekonomik programın hedefleri 
ve alınmakta olan önlemlerin 
başarısı için iş dünyası azimle 
destek olmaya kararlıdır.

Son dönemde 
karşılaştığımız finansal 
zorlukları milletimizle 
dayanışma içinde aşacağız.

Türkiye ekonomisinin 
temelleri sağlamdır ve bu 
süreçte reel sektörümüzün 
üretim ve istihdam 
kapasitesinin korunması 
son derece büyük önem arz 
etmektedir.

Ülkemiz ekonomisinde 
gerek küresel gelişmeler, 
gerekse iç dinamiklerimiz 
nedeniyle hassas bir dönem 
içerisindeyiz.

Bu durumun reel 
ekonomi üzerinde kalıcı 
bir etkiye neden olmaması 
için gerekli tedbirlerin 
gecikmeden alınması ve şu 
adımların atılması gerektiğine 
inanıyoruz:

*Merkez Bankası’nın 
dün sabah likidite yönetimi 
için attığı olumlu adımların 
yanısıra, kurun istikrara 
kavuşması için daha sıkı bir 
para politikasına geçilmesi,

*Sıkı para politikasını 
destekleyecek tasarruf 
tedbirlerini içeren maliye 
politikasının en kısa sürede 
açıklanması,

*Enflasyonun kalıcı olarak 

düşürülmesi için güven verici 
somut bir yol haritasının bir 
an önce hazırlanması,

*En önemli ekonomik 
partnerimiz olan Avrupa Birliği 
ile ilişkilerin yeniden olumlu 
çerçeveye kavuşturulması,

*ABD ve Türkiye’nin 
mevcut sorunların stratejik 
ortaklık çerçevesinde 
diplomasi yoluyla ve 
ivedilikle çözülmesi için çaba 
göstermeye devam etmesi.

İş dünyası olarak, gerekli 
önlemlerin uygulanmasıyla, 
ekonomimizin yeniden 
dengelenerek sürdürülebilir 
büyüme sürecine süratle 
döneceğine inancımız tamdır.

14 08.2018

Mesajında bayramların, 
kardeşlik, birlik, beraberlik ve dostluk 
duygularının en üst seviyede yaşandığı 
müstesna günler olduğunu ifade 
eden Başkan Halıcı, “Bir kez daha 
mübarek Kurban Bayramı’nı idrak 
etmenin sevincini, mutluluğunu ve 
heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, milli 
ve dini duyguların, inançların, örf 

ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, 
kırılan kalplerin onarılması, yapılan 
hataların affedilmesi, hayatımızda 
daha çok barış, daha çok dayanışma 
ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz 
gerektiği belirterek bütün insanlığa 
mutluluk, huzur ve başarı getirmesini 
diliyorum.”temennisinde bulundu

20 Ağustos 2018

Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer 
Bayramını en içten duygularımla kutlar, aziz şehitlerimizi minnet duygularımla 
anarım.Harun HALICI 

30 Ağustos 2018
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AK PARTİ YOZGAT MİLLETVEKİLİ, ANAYASA KOMİSYON 
BAŞKANI BEKİR BOZDAĞ, BORSAMIZI ZİYARET ETTİ.

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Yozgat Milletvekili, Adalet Komisyon 
Başkanı Bekir Bozdağ, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Harun Halıcı’yı 
makamında ziyaret etti.

Ziyarete Kayseri Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Akay, Sırçalı Belediye Başkanı 
Tamer Gümüş, Yenipazar Belediye 
Başkanı Cem Eser, Ak Parti Boğazlıyan 
İlçe Başkanı Osman Düğenci ve Parti 
Yöneticileri, Borsamız Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Meclis Üyeleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Harun Halıcı; “Sayın Bakanımızın 
nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Halıcı: “Sayın Bakanımıza 
Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak, 
beş ilçenin bünyemize bağlanmasını 
talep ettik. Nasıl ki Boğazlıyan 
Ticaret ve Sanayi Odası (Boğazlıyan, 
Sarıkaya, Çandır, Çayıralan,Yenifakılı 
ilçelerine hizmet veriyor, Boğazlıyan 
Ticaret Borsası olarak bu ilçelere de 
hizmet etmeye ve vermeye hazırız, 
her türlü altyapımız hazır. Bunun 
gerçekleşebilmesi için de Bakanlar 
Kurulu kararı gerekiyor. Sayın 
Bakanımızdan bu konuda bizlere 
yardımcı olmasını talep ettik” dedi.

Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ise 
ziyarette şu ifadelere yer verdi. 

Boğazlıyan Ticaret Borsası Türkiye’ 
nin en büyük 20 borsasından bir tanesi. 

Bölge ekonomisi için çok önemli bir 
yere sahip. Çalışmalarını yakinen takip 
ediyorum. Beş ilçenin Boğazlıyan’a 
bağlanması ile ilgili konunun ayrıca 
takipçisi olacağım dedi. 

Daha sonra Ak Parti Yozgat 
Milletvekili Bekir Bozdağ’a, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Harun Halıcı 
teşekkür plaketi takdim etti. 

Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Harun Halıcı, Kayseri Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Akay’a, Boğazlıyan Ticaret 
Borsası’na katkılarından dolayı 
teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaret Borsa önünde hatıra 
fotoğrafı çekinilmesiyle son buldu. 

1 Eylül 2018
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TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu “Birlikte 
Kazanacağız: KOBİ Destek 
Kredisi Tanıtımı”nda yaptığı 
konuşmada “finansmanda 
inovasyon’ adı verilen 
Nefes Kredisi’nin devamı 
niteliğindeki kredi desteğinin 
önemine işaret ederek, “8 
banka ile devam ediyoruz. 
Artık daha güçlü yürüyoruz. 
Öncelikle bu proje reel 
sektör ile finans sektörünün 
güç birliği yaptığı önemli bir 
projedir” diye konuştu.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak ve Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla 
düzenlenen “Birlikte 
Kazanacağız: KOBİ Destek 
Kredisi Tanıtımı”nda, Türkiye 

ekonomisine ve KOBİ Destek 
Kredisi’ne ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
KOBİ Destek Kredisi’nin 

KOBİ’lere önemli bir finansman 
desteği sağlayacağını 
belirterek, “Normalde bugün 
paranızı bankaya mevduata 
koysanız bankadan yüzde 22-
23 mevduat faizi alıyorsunuz. 
Kredi kullanmak isteyen 
KOBİ’lerimiz ise maalesef 
yüzde 30’ları aşan faizlere 
maruz kalıyorlar ama Destek 
Kredisi kullanınca aylık 1,85, 
yıllık 22 ödeyeceksiniz. Yani 
KOBİ’lerimiz mevduat faizi 
civarında, normal kredi 
faizlerinin ise 8-10 puan 
altında kredi kullanabilecek.” 
bilgilerini verdi. 

3 Eylül 2018

Adaletin dağıtımının eşit ve ilkeli 
bir şekilde yapıldığı, tarafsız ve 
bağımsız bir yargının gücü, şüphesiz 
bir milletin en güçlü dayanağı, bir 
devletin en sağlam temel taşıdır. 
Bu hasletlerini kaybetmeyen ve 
ilelebet kaybetmeyecek olan adalet 
organlarımızın yeni adli yılını kutluyor, 
vatanımız ve milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyoruz.3 Eylül 2018

TKDK YOZGAT İL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NDEN 
BASIN AÇIKLAMASIDIR
Tüm üyelerimize duyurulur.
Son günlerde bazı medya 

organlarında “Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
aracılığı ile yapılan; Çiftçi 
desteğindeki kesinti yasa dışı, Çiftçi 
desteğinde Bakanlık açık şekilde 
yasayı çiğniyor, Çiftçiye destekten 
yasaya aykırı stopaj alıyorlar” başlıklı 
çeşitli haberler yer almaktadır. 
Süreç hakkında kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesi için, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
olarak basın açıklaması yapılması 
ihtiyacı doğmuştur.

Söz konusu haberlerde yer alan 
“… Hayvancılık ile uğraşanlardan % 
2, bitkisel tarım yapanlardan ise % 4 
kesinti yapılıyor…” şeklindeki ifadeler 
gerçekle örtüşmemektedir. Zira Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu tarafından kullanılmakta olan 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım 
Aracı Kırsal Kalkınma bileşeni (IPARD) 

kapsamında “faydalanıcı” olarak 
tanımladığımız yatırımcılarımızın 
projelerinde almaya hak kazandıkları 
hibe tutarlarının tamamı her hangi 
bir kesinti yapılmaksızın kendilerine 
ödenmektedir. Bu hususta devletimiz 
ile AB arasında imzalanan anlaşmalar 
çerçevesinde IPARD kapsamındaki 
hibelerin tamamı; gelir vergisi, stopaj, 
KDV ve yurt dışından ithal edilecek 
olan makine ekipmanlar ise Gümrük 
Vergisinden muaftır.

Ülkemizde bu güne kadar IPARD 
kapsamında yaklaşık 9 milyar liralık 
yatırım tutarına sahip 12 Binden 
fazla proje için 3,5 milyar liralık hibe 
sağlayarak yaklaşık 60 Bin istihdama 
imkân sağlayan kurumumuz, her 
zaman olduğu gibi, aynı hassasiyetle 
ülkemiz yatırımcılarının hak ve 
menfaatlerini ön planda tutarak 
ve uluslararası sorumluluklarının 
bilinci içinde çalışmalarına devam 
etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
5 Eylül 2018

Birlikte kazanacağız
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ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
2019 Yılına Ertelenen 
KOSGEB Alacakları Hakkında 

Bilgilendirme
Yayın için; Başlangıç Tarihi: 6 

Eylül 2018 Perşembe - Bitiş Tarihi: 31 
Aralık 2018 Pazartesi

Ülkemize yönelik ekonomik 
saldırılar nedeniyle girişimciler 
ile KOBİ’lerin üzerindeki yükü 
hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek 
çıkmalarını temin etmek amacıyla 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Destek 
ve Önlem Paketi” çalışmaları 
tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Destek ve Önlem 
Paketi’nde KOSGEB’in geri ödemeli 
destekler kapsamında KOBİ’lerden 
2018 yılında tahsil etmesi 
gereken alacaklarını 2019 yılına 
erteleneceğini daha önce açıklamıştı. 
Bu doğrultuda KOSGEB İcra 
Komitesi toplantısında alınan karar 
ile; KOSGEB Destek Programları 
kapsamında 2018 yılı sonuna kadar 
vadesi dolacak olan geri ödemeli 
destek tahsilatlarının talepte bulunan 
KOBİ’ler için, herhangi bir yasal 
faiz almaksızın 31 Ocak 2019 
tarihi bitimine kadar ödenmek üzere 
ertelenmesi kararı alındı.6 Eylül 2018

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
İhracı kayda bağlı mallar listesine, 

mısır, arpa ve buğday kırıkları da eklendi
Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda 

Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ 1 Eylül 2018 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle, ihracı kayda 
bağlı mallar listesine yeni ürünler 
eklendi.

Söz konusu listeye eklenen ürünler 
şöyle sıralandı:

“Mısır kırıkları (Kabuğu veya kavuzu 
çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar 
halinde, ufalanmış olsun olmasın, 
yuvarlatılmış, diğerleri), arpa kırıkları 
(Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, 
dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, 
ufalanmış olsun olmasın, yuvarlatılmış, 
diğerleri), buğday kırıkları (Buğdaydan 
peletler, buğday yassılaştırılmış taneler, 
flokon halindeki taneler, kabuğu 
veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, 
iri parçalar halinde ufalanmış olsun 
olmasın, yuvarlatılmış, sadece iri 
parçalar halinde ufalanmış, diğerleri).”

1.9.2018 tarihli Resmi Gazete
6 Eylül 2018

BİLGİLENDİRME;
BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERİN 

BORÇLARININ TARIMSAL DESTEKLEME 
ÖDEMELERİNDEN MAHSUBEN 
ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
Resmi Gazete’nin 6 Eylül 2018 tarihli 
sayısında yayınlanan tebliğ ile, devlet 
tarafından yapılacak tarımsal destekleme 
ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin 
vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama 
işletme ve bakım ücreti veya su kullanım 
hizmet bedeli ile tarımsal sulamada 
kullanılan elektrik enerji borcu alacağı 
destekten mahsup edilecek. Çiftçinin 
önce borcu tahsil edilecek, alacaklı 
kurum, kuruluş ve şirketlere aktarılacak, 
kalan para çiftçiye destekleme olarak 
ödenecek.

Tebliğe göre uygulama şöyle olacak:
1- Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarımsal desteklemelere ilişkin ödemelere 
esas icmalleri Ziraat Bankası’na 
elektronik ortamda iletecek.

2- Devlet Su İşleri(DSİ)’nce tarife 
uygulanan ve su kullanıcı teşkilatlara 
devredilen sulama tesislerine ilişkin sicil 
bilgileri, imza yetkilileri ve DSİ Bölge 
Müdürlüğü veya su kullanıcı teşkilata en 
yakın Ziraat Bankası şube müdürlüğü 
nezdinde açılan destekleme ödemelerinin 
aktarılacağı hesap numarası bilgileri, 
DSİ tarafından resmi yazı ile Ziraat 
Bankası’na bildirilecek. 6 Eylül 2018

ÜYELERİMİZİ 
BİLGİLENDİRDİK
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TMO: BUĞDAY 
PİYASALARININ İSTİKRARI 
İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM 
ALINMAKTADIR

Dünya buğday üretimi 2018 
yılında 42 milyon ton azalışla 
716 milyon tona, tüketimi ise 2 
milyon ton azalışla 734 milyon 
tona düşmüş; fiyatlarda ise 
geçen yıla göre %30’a varan 
artışlar yaşanmıştır. Ancak yine 
de dünyada hâlihazırda devir 
stoklarıyla birlikte yaklaşık 
850 milyon ton buğday 
bulunmaktadır.

TÜİK verilerine göre 
2018 yılında ülkemiz buğday 
üretiminin geçen yıla göre %2 
azalışla 21 milyon ton civarında 
olacağı tahmin edilmektedir. 
Buğday tüketimimizin 19 
milyon ton seviyelerinde olduğu 
dikkate alındığında üretimimizin 
yurt içi tüketimi karşıladığı 
görülmektedir. Ancak hasat 
döneminde bazı bölgelerde 
iklimsel şartların kalitede bir 
miktar kayba sebep olması, son 
dönemde yurt dışı piyasalarda 
ve döviz kurunda yaşanan 
spekülatif yükseliş nedenleriyle 
yurt içi piyasalarda fiyat artışları 
gözlenmiştir.

TMO, 2018 hasat 

döneminde 2,3 milyon ton 
buğday alımı gerçekleştirmiş; 
önceki yıldan devreden 
stoklarla birlikte toplam 
buğday stoku 3,5 milyon tona 
ulaşmıştır.

Ağustos ayı başında 
piyasalarda gözlenen fiyat 
artışları dikkate alınarak 
sektörün ham madde 
tedarikinde sıkıntı yaşamaması 
amacıyla TMO, buğday 
stoklarını 09 Ağustos 2018 
tarihinden itibaren satışa 
sunmuş olup TMO satış fiyatları 
EKİM ayı sonuna kadar geçerli 
olacaktır.

Bu kapsamda satış fiyatları;
• Makarnalık buğdayda 

1.160 TL/Ton,
• Ekmeklik buğdayda 

1.100 TL/Tondur.
TMO tarafından iç 

ve dış hububat piyasaları 
yakından takip edilmekte olup 
gerektiğinde stoklar takviye 
edilerek iç satışlara kesintisiz 
devam edilecektir.

TMO stokları da dikkate 
alındığında ülke genelinde 
buğday arzı yönüyle endişeye 
mahal verecek bir durum söz 
konusu değildir.

6 eylül 2018

ÜYELERİMİZİN VE 
TÜKETİCİLERİMİZİN 

DİKKATİNE…
Alım maliyetleri Döviz 

cinsinden olmadığı 
halde, sattıkları ürünlerin 
satış fiyatına döviz kuru 
artışına göre HAKSIZ ZAM 
yapan kuruluşlar için 50 
BİN TL idari para cezası 
uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı’nın 
“Ticari Reklam ve Haksız 
Ticari Uygulamalar 
Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği” Resmi 
Gazete’de 31.08.2018 

tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Bu maddeye göre 
“Girdi maliyetleri döviz 
cinsinden olmadığı halde, 
döviz kuru artışına göre 
“HAKSIZ ZAM” yapan 
kuruluşlara 50.000 
TL İdari Para Cezası 
Uygulaması” yürürlüğe 
girmiştir.

Ticari süreçlerde 
yasaların uygulanabilmesi 
ve tüketicilerin ve 
üreticilerimizin korunması 
amacıyla bilgilerinize 
sunarız.

6 Eylül 2018

ÜYELERİMİZİN 
DİKKATİNE 

Menkul ve gayrimenkul 
alım satım ile kiralama 
sözleşmelerinde döviz 
üzerinden belirlenmiş 
bedellerin 30 gün 
içinde Türk lirasına 
dönüştürülmesiyle 
ilgili Cumhurbaşkanı 
kararı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.

“Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 
Sayılı Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar”, 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Kararda, bu hükümlerin 
Hazine ve Maliye Bakanı 
tarafından yürütüleceği 
belirtildi.

13 Eylül 2018

ÜYELERİMİZİ 
BİLGİLENDİRDİK
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin 

yönetimine atandı.Sayın Birlik 
Başkanım M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
kutluyor,başarılar diliyorum.

Harun HALICI
Yönetim Kurulu Başkanı 
14 Eylül 2018

Kendilerini mesleklerine adamış, büyük fedakârlıklarla 
görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere 
öğrencilerimizin, velilerimizin ve tüm eğitim camiasının 
2018-2019 eğitim ve öğretim yılını kutluyorum. 

16 Eylül 2018

Kutlama

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ 
HARUN HALICI’NIN 2018-2019 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MESAJI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2018 yılı İdari ve 
Adli Yaz Kararnamesi kapsamında Boğazlıyan Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na atanan Murat Şahin Borsamız Yönetim Kurulu 
Başkanımız Harun Halıcı ve Genel Sekreterimiz Ali Ayık’ı 
ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Harun Halıcı ile sohbet eden 

Başsavcı Şahin, ilçemizin sosyo-ekonomik yapısı, borsa 
faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

Kurumlar arası da işbirliğinin öneminin de ela alınıldığı 
ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanımız Harun Halıcı, Başsavcı 
Murat Şahin’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 7 
Eylül 2018

BOĞAZLIYAN CUMHURİYET 
BAŞSAVCISI MURAT ŞAHİN, 

BORSAMIZI ZİYARET ETTİ
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Ülke ekonomisine, Boğazlıyan 
ve Yozgat ekonomisine önemli 
katkıda bulunan Boğazlıyan Şeker 
Fabrikasında 12. Dönem Şeker 
Pancarı Alım Kampanya törenine 
Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanımız, aynı zamanda 
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Üyesi Harun Halıcı 
da katıldı.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanımız 
açılışta yaptığı konuşmada şunları 
söyledi.

Üretimin değer kazandığı bu 
topraklarda Boğazlıyan Şeker 
ve Boğazlıyan Ticaret Borsası 
olarak üreticinin, ilçe tarımının ve 
Türkiye’nin aydın yarınları için birlikte 
çalışıyoruz. 

Boğazlıyan’ın önemli bir pancar 
üretim yeri olduğunu belirten 
Halıcı; “Çiftçilerimiz ülkemizin 
temel taşıdır.  “Bölge çiftçilerimizin 
hakikaten alın terlerini ve emeklerini 
de ortaya koyarak ürettikleri, 
Boğazlıyan’ımızın  potansiyel 
ürünlerinden pancar alım sezonu 
başlamıştır. İnşallah çiftçilerimizin 
beklentisi doğrultusunda iyi bir 

sezon geçirmelerini diliyorum.  
Çiftçilerimizin daha verimli ve daha 
bereketli bir üretim yapmaları için 
her türlü çalışmaları Kayseri Şeker 
ve Boğazlıyan Şeker ile birlikte 
takip ettiklerini ve çiftçinin her 
daima yanında olduklarını ifade 
eden Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Halıcı “Çiftçilerimizin inşallah bol, 
bereketli ve kazasız belasız bir sezon 
geçirmelerini temenni ediyorum. 
dedi. 

Borsa olarak  “Hem çiftçimize, 
hem işçimize, hem fabrikamıza 
hem de üreticimize sahip çıkmak 
boynumuzun borcu. Kayseri Pancar 
Ekicileri Kooperatifi Yönetim 

Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile 
birlikte “yürüyerek değil, koşarak 
fabrikalarımıza sahip olmanın 
gururunu hep beraber yaşıyoruz. Bu 
birlik ve beraberlik için de  başta 
Hüseyin Akay olmak üzere herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

Halıcı son olarak; “Bu gün 
coşkunun, heyecanın, sevincin 
zirve yaptığı bir gündür. Bu gün 
ekmeğini, alın teriyle, elinin emeği 
ile kazananların, çiftçinin bir bayram 
günüdür. Bu kampanyamızın inşallah 
kazasız belasız tamamlanmasını 
diliyorum. 12. Kampanyamız 
hepimize hayırlı olsun. dedi. 

17 Eylül 2018 

MUTLUYUZ, GURURLUYUZ.
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Fiyat etiketi yönetmeliğinde 
değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle 
üretim yeri Türkiye olan mallar için 
bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, 
logo veya işaretin kullanılması zorunlu 
hale getirildi.

FİYAT ETİKETLERİNDE “YERLİ 
ÜRETİM” LOGOSU KULLANIMINA 
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Etiket, tarife ve fiyat listelerinde 
bulunması zorunlu hususlar, Fiyat Etiketi 
Yönetmeliği’nin “Etiket bulundurma 
zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre perakende 
olarak satışa sunulan mal veya 
hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat 
listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı 

özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve 
birim fiyatının belirtilmesi zorunludur.

1Bu doğrultuda tüketicilere yönelik 
mal satışlarında, ürünün ülkemizde 
üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin 
dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte 

“YERLİ ÜRETİM” logosu hazırlanmıştır.
Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin 

etiket, tarife ve fiyat listelerinde 
kullanılması zorunlu “YERLİ ÜRETİM” 
logosunun Bakanlıkça belirlenmiş 
şekline ve kullanımında dikkat edilmesi 
gereken hususlara aşağıda yer 
verilmiştir.

“YERLİ ÜRETİM” logosunun 
Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin 
etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde 
kolaylıkla görünebilir ve okunabilir 
şekilde bulunması zorunludur.

Logo, tüketicilerin rahatça 
görebileceği şekilde ve orijinal 
renklerinde yerleştirilmelidir. 

19 Eylül 2018

YERLİ ÜRÜNLERDE 
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! 

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Harun Halıcı, Milli birlik ve 
beraberliğin teminatı Kahraman 
Gazilere, devletin verdiği 
önemin ifadesi olarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından 
19 Eylül 1921’de Mustafa 
Kemal Atatürk’ e “Gazi” 
unvanının verildiği günün yıl 
dönümünü “Gaziler Günü” 
olarak kutlandığını belirterek, 
“Gazilerimiz, ülkemizin 
medarı iftiharı, vatanseverliğin 
ve kahramanlığın yaşayan 

abideleridir.”dedi.
Boğazlıyan Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Halıcı, yaptığı açıklamada, 
gazilerin önemini vurgulayarak, 
şunları kaydetti: “Bugün, 
Kahraman Gazilerimize vefa 
duygularımızı ifade etmek için 
önemli bir fırsattır. Ülkemizin 
her karış toprağına kanlarını 
akıtarak tarihimize altın 
sayfalar yazdıran, vatanını 
ve kutsal saydığı değerleri 
korumak ve savunmak için en 
güç koşullar altında canlarını 

ortaya koymaktan çekinmeyen 
gazilerimiz, ülkemizin medarı 
iftiharı, vatanseverliğin ve 
kahramanlığın yaşayan 
abideleridir. Bizler, Aziz 
Şehitlerimiz ve Gazilerimiz 
sayesinde tarih sahnesinde 
bu vatan toprakları üzerinde 
onlardan aldığımız güç ve 
ilhamla büyük ve güçlü 
bir millet olarak varlığımızı 
sürdürüyoruz. Var olduğu 
günden bu yana, vatanını ve 
değerlerini canından aziz bilmiş, 
varlığına yönelen tehditlere 

karşı her türlü güçlüğe göğüs 
gererek, omuz omuza mücadele 
etmeyi ilke edinmiş bir milletin 
mensupları olarak, şehit aileleri 
ve gazilerimiz için her zaman 
daha iyisini yapabilmenin 
gayreti içerisindeyiz ve olmaya 
da devam edeceğiz. Bu duygu 
ve düşüncelerle ebediyete 
irtihal etmiş Şehitlerimizi rahmet 
minnet ve şükranla anıyor, 
gazilik mertebesi ile şereflenmiş 
Gazilerimize ise sağlıklı ve uzun 
ömürler diliyoruz.” 

18 Eylül 2018 

GAZİLİK, VATAN,BAYRAK, MİLLET SEVGİSİNİN SEMBOLÜDÜR...
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Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Halıcı, KOBİ Destek Kredisi 
hakkında açıklamada bulundu.

Halıcı açıklamasında;
Üyelerimizin kullanacağı kredi 

6 ay anapara ödemesiz, 12 ay 
eşit taksitli geri ödemeli, toplam 
18 ay vadeli olacaktır. Vadenin 
uzatılması ve kısaltılması mümkün 
olmayacak. Kullanılacak kredinin 
brüt faiz oranı aylık %1.85’dir. 
Oda ve borsalarda daha çok 
üyenin krediden faydalanabilmesi 
açısından oda/borsalarca 
kullandırılacak kredilerin 

azami limiti odamızın projeye 
sağladığı katkıya bağlı olarak 
alt limit 50 bin üst limit 100 
bin TL olarak sınırlandırılmıştır. 
Kredilendirmelerde tüm risk 
ve teminatlandırma protokol 
imzalanan bankalara ve Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nın sağladığı 
destekle KGF’ye ait olup, 
%0,03 kefalet başvuru bedeli ve 
komisyonu dışında üyelerimizden 
herhangi bir masraf komisyon 
talep edilmeyecektir. İlçemizde 
TOBB Nefes Kredisi’nin 
kullanılabileceği bankalar ise 
Ziraat Bankası, Halkbank, İş 

Bankası, Yapı ve Kredi Bankası 
olarak belirlenmiştir” dedi.

Halıcı; Kredi sürecinden, 
“Üyelerimiz, Borsamıza gelerek, 
TOBB Nefes Kredisi başvurusu 
için faaliyet belgesi isteyecek, 
belirlenen bankalardan dilediği 
birine giderek başvuruda 
bulunacak, bankalar ise 
başvuruyu alarak, KGF ile 
birlikte krediye uygunluğunu 
değerlendirilecek ve olumlu 
sonuçlanırsa, Anlaşmalı bankalar 
KOBİ’ye TOBB Nefes Kredisi 
kullandıracaklardır.” dedi.  

25 Eylül 2018 

TMO 2019 yılı taslak 
buğday alım baremini açıkladı.

Tüm üyelerimize ilanen 
duyurulur. 27 Eylül 2018

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 
Sistemine Dâhil Olan Tarımsal 
İşletmelere Katılım Desteği 
Ödemesi Yapılmasına Dair 
Tebliğ (No: 2018/30) Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
resmen yürürlüğe girdi.

http://www.resmigazete.
gov.tr/main.aspx… 

27 Eylül 2018

KOBİ DESTEK KREDİSİ

BAŞSAĞLIĞI
Cumhurbaşkanı Yardımcımız

sayın.Fuat OKTAY’ın
Muhterem Anneleri

Şaziye OKTAY Hanımefendi’nin
vefatını derin bir teessürler öğrenmiş bulunmaktayım.

Merhumeye Allah’tan rahmet ve mağfiret diler,
Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat OKTAY’a,

ailesine ve tüm yakınlarına sabr-ı Cemil niyaz ederim. 
Mekanı cennet olsun.

Harun HALICI
Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

28 Eylül 2018
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Kayseri Şeker´e bağlı Boğazlıyan 
Şeker Fabrikasının bulunduğu 
Boğazlıyan İlçesi protokolü Kaymakam 
Davut Sinanoğlu ile birlikte Turhal Şeker 
Fabrikasını ziyaret ettiler.

Boğazlıyan İlçe heyetinde; 
Kaymakam Davut Sinanoğlu ile birlikte 
Müftü Mehmet Güler, Uzunlu Belediye 
Başkanı Turan Koç, Yamaçlı Belediye 
Başkanı Turan Demirbaş, Ak Parti İlçe 
Başkanı Osman Düğenci, Ak Parti İl 
Genel Meclis Üyeleri Bayram Eroğlu ve 
Ahmet Afşar, CHP İlçe Başkanı Ahmet 
Karaoğlu, MHP İlçe Başkanı İbrahim 
Tamer, İYİ Parti İlçe Başkanı Tuncer 
Bozyokuş, Ticaret Oda Başkanı Öcal 
Öcalan, Esnaf Oda Başkanı Sinan 
Yazılıtaş, Esnaf Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Nuri Erkoç, Ticaret Borsası 

Başkanı Harun Halıcı, Şoförler Odası 
Başkanı Ahmet Hatip, Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı Zekeriya Tuncer, 
Köy ve Mahalle Muhtarları ile birlikte 
İlçeyi temsilen yaklaşık 100 kişilik heyet 
yer aldı.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut 
Sinanoğlu ziyaret esnasında yapmış 
olduğu konuşmada; “Turhal Şeker 
Fabrikasının Kayseri Şeker´in bünyesine 
katılmasından dolayı Boğazlıyan İlçe 
heyeti olarak Tüm Siyasi Parti İlçe 
Başkanları, STK temsilcileri, Muhtarlar 
ve Boğazlıyan İlçesi protokolü ile birlikte 
Boğazlıyan İlçesi adına Turhal Şeker 
Fabrikasında Kayseri Şeker yöneticilerini 
ziyaret ederek çalışmalarında başarılı 
olmalarını diliyoruz.

Ülkemiz için Şeker Pancarı tarımı ve 

Şeker sektörü stratejik öneme sahiptir. 
Bu sektörde yer alan fabrikalar ve diğer 
kurum ve kuruluşların başarılı bir şekilde 
idare edilmesi, verimli çalışmaları, 
katma değer oluşturmaları ve en 
önemlisi çiftçinin emeğinin karşılığını 
bulması önem arz etmektedir. Bu 
manada bugün sektöründe önemli bir 
aktör olan ve Kayseri ve Boğazlıyan 
Şeker Fabrikalarında sergilenen 
başarı, çiftçiyi önceleyen yönetim 
anlayışı, Turhal Şeker Fabrikasında 
da tekrar edeceğine canı gönülden 
inanıyoruz. Turhallılar da emin olsunlar 
ki Turhal Şeker Fabrikası artık emin 
ellerdedir. Bu anlayış içerisinde Turhal 
Şeker fabrikasının yeniden gelişerek 
Şeker sektöründe önemli aktörlerden 
olacağına inanıyoruz. 27 Eylül 2018

BOĞAZLIYAN PROTOKOLÜ  
TURHAL ŞEKER’İ ZİYARET ETTİ


