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“FERTLER ÖLÜR MİLLET YAŞAR, TÜRK 
MİLLETİ İNŞALLAH EBEDİYETE KADAR 
YAŞAYACAKTIR.” 

Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey
Şehadetinin 100. yılında Milli Şehit 

Kaymakam Kemal Bey’i rahmet ve 
minnetle anıyoruz.10 Nisan 2019

Yönetim kurulumuzdan hayırlı olsun ziyareti

TKDK YOZGAT İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NDEN
IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanı Kapsamında 

Proje Başvuru ve Kabul İşlemleri Başlamıştır.
IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 

proje başvuru ve kabul işlemleri 08 Nisan 2019 tarihi saat 09:00 
itibariyle başlamıştır.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “101-Tarımsal 
İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ile “103-Tarım 
ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki 
Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamında başvurular 
kabul edilecektir.08.04.2019

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetimi Kurulu ve üyeleri, 
Borsamız Meclis Başkanı ve üyeleri ile birlikte, 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçiminde, Boğazlıyan Belediye Başkanlığını 
kazanan, Gökhan Coşar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. 
5 Nisan  2019
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TOBB tarafından Boğazlıyan 
Ticaret Borsası’na akreditasyon 
geliştirme ziyareti gerçekleştirildi. 
HEDEF AKREDİTE BORSA 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) 14. Dönem Akreditasyon 
Sürecindeki Oda ve Borsa 
Geliştirme ziyaretleri kapsamında 
Boğazlıyan Ticaret Borsası’na ilk 
geliştirme ziyareti gerçekleştirildi. 
Boğazlıyan Ticaret Borsası (BTB) 
üyelerine Avrupa standartlarında 
5 yıldızlı hizmet vermeyi, özel 
sektörün önünü açmayı ve temel 
Oda/Borsa faaliyetlerinin kalitesini 
arttırmayı amaçlayan Akreditasyon 
Sistemi’nin ilk geliştirme ziyareti 
gerçekleştirildi. Boğazlıyan Ticaret 
Borsası’nın akreditasyon sürecindeki 
çalışmalarını gözlemlemek amacıyla 
yapılan geliştirme ziyaretine; TOBB 
Baş Denetçisi Olcay Koca, TOBB 
Akreditasyon Kurul Sekreteri Özge 
Karatepe katıldı. Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı, Borsa Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Köksal 
Ustaoğlu, Genel Sekreter Ali Ayık, 
Akreditasyon Sorumlusu Nesrin 
Avcı, Borsa Haberleşme Birimi 
Sorumlusu Orhan Canagir ve 
Borsa Personelinin hazır bulunduğu 
geliştirme denetiminde Boğazlıyan 
Ticaret Borsası’nın akreditasyon 
sürecindeki çalışmaları gözden 
geçirildi. Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Halıcı denetim sonrasında şu 
ifadelere yer verdi: “Üyelerimize 
en iyi hizmeti verebilmek için tüm 
personelimizle birlikte elbirliğiyle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Eğitim, organizasyon ve seminerler 
düzenleyerek üyelerimizin mesleki 
faaliyetlerinin güçlendirilmesine 
zemin hazırlayacağız. Yürüttüğümüz 
projelerle ilçemizin gelişimine ve 
işletmelerimizin kurumsallaşmasına 
katkı sağlayacağız. Akreditasyon 
sistemi sayesinde de çalışmalarımızı 
programlı bir şekilde gerçekleştirme 
fırsatımız olacak. Akredite 

olduktan sonra daha büyük 
sorumluluklar yükleneceğiz 
ve hizmet kalitemizi daha da 
arttıracağız. Çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Üyelerimiz ile sağlam 
ilişkiler kurmayı, içinde bulunduğu 
topluma karşı sorumluluk sahibi 
ve kurumsallaşmış yapısıyla örnek 
bir kurum olmayı hedefliyoruz” 
dedi. Akreditasyon Sistemin amacı, 
Türk Oda/Borsa Sisteminin; 
Oda/Borsalar arasında kalite 
bilincinin yerleştirilmesi, Oda 
ve Borsa Sisteminin iş dünyası 
nezdinde saygınlığının ve hizmet 
türlerinin artırılması, hizmet 
kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda 
ve Borsa Sistemlerinin birbirine 
yakınlaşmasının sağlanması suretiyle 
Avrupa Oda/Borsa Sistemine 
uyumunun sağlanmasıdır. Bu 
çerçevede, Boğazlıyan Ticaret 
Borsası üyelerine daha iyi hizmet 
verebilmek ve hizmet kalitesini 5 
yıldıza yükseltmek amacı ile bu 
sürece dâhil olmuştur.15.04.2019

HEDEF AKREDİTE BORSA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Boğazlıyan İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Ümmiye Çelik Saygın ve 
Müdürlük Personeli ile birlikte, Borsa Başkanımız 
Harun Halıcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Harun Halıcı, Boğazlıyan 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümmiye Çelik 
Saygın’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade 

ederek, işbirliği çerçevesinde Boğazlıyan tarımının 
kalkındırılmasına yönelik olarak bütün ilgili kurumlarda 
birliktelik sağlanmasını ifade etti. Ayrıca ziyarette 
bölgemizdeki tarım, tarıma dayalı ticaret, Boğazlıyan 
tarım sektörlerinin gelişimi ile tarım sektörünü teşvik 
edici rollerde birliktelik sağlanması konularında fikir alış 
verişinde bulunuldu.18.04.2019

TOBB ve 137 Oda ve Borsanın ortak olduğu 
Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Genel Kurulu” 
na, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı ve 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öcal 
Öcalan katıldı. 27.04.2019

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ZİYARET

GTİ Gümrük ve Turizm İşletmleri Genel Kuruluna katıldık
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TOBB 75. Genel Kurulu’ndayız.
Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim 

Kurulu üyelerimiz, Borsa Meclis Başkanımız ve 
Meclis Üyelerimiz, Genel Sekreterimiz ile birlikte 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri 
ile gerçekleştirilen TOBB 75. Genel Kuruluna katıldık. 
02.05.2019
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ HARUN HALICI’YA HİZMET ŞEREF PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Harun Halıcı’ya Hizmet 
Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje Ödülleri, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda 
takdim edildi. Törende bir konuşma yapan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa proje 
yarışmasında finale kalanları ve camiaya uzun süredir 
hizmette bulunan delegeleri ödüllendirdiklerini 
hatırlatarak, “Bu tabloyla hepimiz iftihar edelim. 
Odalarımız-Borsalarımız adeta proje fabrikası haline 
geldi. Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler 
kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. 
Sadece yurt içinde değil, dışarda da bayrağımızı 
dalgalandırıyorlar. ICC’de, CACCI’de, dereceye giren, 
en iyi proje ödülleri kazanan, çok sayıda Oda-Borsamız 

ve kadın girişimcimiz var. Camiamızın ulaştığı bu 
seviye sizlerin eseri. Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum” 
dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hemşehrimiz, Fuat 
Oktay ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, iş dünyasının köklü çatısı altında 
10’uncu, 20’nci ve 40’ıncı yıllarını tamamlayan TOBB 
delegelerine hizmet şeref belgesi takdimi vesilesiyle 
oda ve borsa camiasıyla bir arada olmaktan mutluluk 
duyduğunu belirtti. - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuşmasında, 
ekonominin iş dünyasının omuzlarında yükseldiğini 
belirterek, “Bu nedenle sorunlara en iyi çözümleri 
iş dünyamızla güç birliği yaparak getireceğimize 
ve rekabet gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir 
ekonomi ile yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize 
inanıyorum.” dedi.01.05.2019
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TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMUOYU AÇIKLAMASI 2019 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI
TMO GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMUOYU 
AÇIKLAMASI 2019 DÖNEMİ 
HUBUBAT ALIM FİYAT VE 
POLİTİKALARI Ülkemizde 
2019 yılı hububat hasadının 
Mayıs ayının ikinci yarısında 
başlaması öngörülmektedir. 
TMO hububat alım fiyat ve 
politikaları belirlenmiş olup Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından 
sert ekmeklik buğday ve arpa alım 
fiyatımız açıklanmıştır. Bu yıl TMO 
tarafından hububat alımlarında 
izlenecek politikalar şunlardır: 
1. TMO, Türkiye genelinde 
bulunan yaklaşık 270 işyerinde 
ve protokol imzalanan lisanslı 
depolarda (yaklaşık 80 nokta) 
alım faaliyeti gösterecektir. 2. 
Üreticilerimizin lisanslı depoları 
kullanmaları menfaatlerine 
olacaktır. Nitekim lisanslı 
depolara ürün teslim edilmesi 
halinde; %2 stopaj, %2 SGK 
prim kesintisi muafiyeti, 25 
TL/Ton nakliye desteği, araç 
başına 25 TL analiz desteği, 
depo kira ücreti desteğinin 
yanında T.C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden 
ürün bedelinin %75’ine kadar 
sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli 
kredi kullanma imkânı ile 
peşin ödeme gibi avantajlar 
mevcuttur. 3. Çiftçi Kayıt 
Sistemi’ne kayıtlı üreticilerden 
belgelerindeki üretim miktarının 
tamamı satın alınacaktır. 4. 
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 
olmayan kesimler (tüccar) ise 
üreticiden aldığını belgelemek 
kaydıyla stoklarındaki ürünü 1 
Kasım 2019 tarihinden itibaren 
TMO’ya satabileceklerdir. 5. 
TMO, üreticilerimizin iş yerleri 
önünde uzun süre beklemelerini 
önlemek amacıyla uyguladığı 
randevulu alım sistemine 

devam edecektir. 6. TMO, 
altyapısı uygun olan borsalarda 
alım yapacaktır. Borsa 
üzerinden alım yapan iş 
yerlerinde üreticiler, randevu 
almak suretiyle hem borsalar 
üzerinden hem de doğrudan 
iş yerlerine gelerek ürünlerini 
TMO’ya satabileceklerdir. 7. 
Pazar günleri hariç, haftanın 
6 günü alım yapılacaktır. 8. 
TMO ile protokol imzalayan 
lisanslı depolara ürün teslim 
eden üretici ve tüccar, 
ürünlerini elektronik ürün 
senedi (ELÜS) ile TMO’ya 
satabileceklerdir. 9. Ürününü 
TMO depolarına emanete 
bırakan üreticiler TMO’dan 
%30 avans alabilecektir. 
Üretici ve tüccar, emanete 
bırakılan ürünler için TMO’nun 
anlaşmalı olduğu bankalardan 
kredi kullanabileceklerdir. 
10. TMO’nun anlaşmalı 
olduğu bankalardan makbuz 
senedi ile kredi kullanan 
tüm kesimlerin bankalara 
olan yükümlülüklerini yerine 
getirerek ürünlerini TMO’ya 
satmamaları durumunda 
bankalara ödemiş oldukları 
faizin %25’i TMO tarafından 

karşılanacaktır. 11. 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 ise 
ödemeler peşin yapılacaktır. 
12. Üreticilerden bu yıl da 
boşaltma ücreti alınmayacaktır. 
Böylece üreticinin ton başına 
ilave 9,4 TL kazancı olacaktır. 
2018 yılında ton başına 1.050 
TL olarak açıklanan Kırmızı/
Beyaz Sert Ekmeklik Buğday 
fiyatı 2019 yılında %29 
artırılarak ton başına 1.350 TL 
olarak belirlenmiştir. Buğdayın 
kalitesine göre açıklanan 
fiyatlar üzerine ayrıca %4’e 
kadar ilave fiyat uygulanacaktır. 
Bu şekilde kaliteli ürünün 
fiyatı ton başına 1.400 TL’yi 
geçecektir. Diğer gruplardaki 
ürünlerin alım fiyatları, TMO 
tarafından belirlenen pariteye 
göre hesaplanmış olup 
aşağıdadır. Bu fiyatlara ilave 
olarak Bakanlığımız tarafından 
buğdayda ton başına 100 TL 
prim ödemesi ile gübre, mazot 

ve sertifikalı tohumluk gibi destek 
ödemeleri yapılacaktır. Kırmızı/
Beyaz Sert Ekmeklik Buğday için 
belirlenmiş olan 1.350 TL/Ton 
alım fiyatı, Bakanlığımızca verilen 
yaklaşık 200 TL/Ton prim ve diğer 
desteklerle birlikte 1.550 TL/Tona 
kadar yükselmektedir. TMO’ya 
ürün teslim edecek üreticilerimizin, 
alım noktalarımızda herhangi bir 
zorlukla karşılaşmamaları için; 
ÇKS bilgilerini güncellemeleri, 
Randevularını mutlaka almaları, 
Ürünlerini randevu alınan 
gün getirmeleri, Anlaşmalı 
bankalardan alınacak ürün kartı 
veya banka hesap numaraları 
ile alım noktalarına gelmeleri, 
Lisanslı depolara ürün teslim 
edeceklerin bankadan yatırım 
hesabı açmaları, Ürünün, iş 
yerlerimize/lisanslı depolara 
ürün sahibi tarafından veya 
vekâlet verilerek getirilmesi, 
gerekmektedir. Üreticiler, TMO 
işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi 
TMO internet sitesinden, TMO 
iş yerlerinden ve Alo Ürün 
Hattından [312 416 34 10 (8 
hat)] alabileceklerdir. Yeni hasat 
döneminin ülkemize, milletimize 
hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.  
02.05.2019
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TKDK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

HALICI’DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI

TKDK 6. BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI

TKDK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu 8 Mayıs 2019 tarihinde 
IPARD II Programı Altıncı 

Başvuru Çağrı İlanına çıkmış 
bulunmaktadır. Bu Başvuru 
Çağrı İlanı kapsamında “Çiftlik 
Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi 
ve İş Geliştirme” tedbiri 

kapsamındaki başvurular kabul 
edilecektir. Başvuru Kabul 
Tarihleri: 08 Temmuz 2019-
23 Ağustos 2019 Kamuoyuna 
ilanen duyurulur.

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı, annelerin, anne 
adaylarının ve tüm kadınların 
Anneler Günü’nü kutladı. 
Halıcı mesajında şu ifadelere 
yer verdi: “Hayatı güzelleştiren, 
anlamlı kılan en yüce duygu 
sevgidir. Sevgilerin en üstünü 
ise karşılıksız olması nedeniyle 
anne sevgisidir. Kadınlarına 
ve annelerine gereken değeri 
vermeyen toplumların, 
medeniyet yarışında geri 
kalmaya mahkum olacakları 
su götürmez bir gerçektir. 
Ancak, kadınlarımızı 
sadece annelik görevine de 
hapsedemeyiz. Kadınlarımız 
annelik gibi zor bir görevin 
yanında, elinin hamurunu 

iş dünyasına bulaştırarak 
ekonominin bereketini 
artırmışlardır. İsteğimiz, 
arzumuz iş dünyasındaki kadın 
girişimci ve çalışan sayısının 
artması ve toplumun yarısını 
oluşturan kadınlarımızın bu 
büyük gücünün ekonomiye 
katma değer olarak 
yansımasıdır. Annelere ve 
kadınlara verilen değer, 
aile hayatındaki yerleri ve 
çalışma hayatındaki ağırlıkları 
toplumların medeniyet ve 
gelişmişlik seviyeleri açısından 
gerçekçi göstergeleridir. Bu 
duygularla tüm annelerin, 
anne adaylarının ve tüm 
kadınlarımızın Anneler 
gününü içtenlikle kutlarım.” 
11.05.2019

TKDK Yozgat İl 
Koordinatörlüğü’nden edinilen 
bilgiye göre: ÜYELERİMİZE 
DUYURULUR. Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) toplam 60 milyon Euro, 
yani yaklaşık 400 milyon liralık 
hibeyi üreticiye ulaştırmak için 
IPARD-II 6. Başvuru Çağrı 
İlanına çıktı. IPARD ile şu ana 
kadar Yozgat’a 370 Milyon 
tutarında yatırım yapıldı. Bin 
yeni istihdam oluşturuldu. Çağrı 
İlanı hakkında açıklamalarda 

bulunan TKDK Yozgat İl 
Koordinatörü Selim Türker, 
“Kırsaldaki yatırımları arttırmak, 
üretime katkı sağlamak, 
istihdama destek olmak için 
yeni bir başvuru çağrı ilanına 
çıkmış bulunuyoruz” dedi. 
BİRÇOK YATIRIM KALEMİ 
BULUNUYOR TKDK’nın 
08.05.2019 tarihinde 
302-Çiftlik Faaliyetlerinin 
Çeşitlendirilmesi ve İş 
Geliştirme Tedbirinden çağrıya 
çıktığını hatırlatan Türker, 

“Bu tedbir altında birçok 
yapılabilecek iş ve yatırım 
kalemi bulunmaktadır. Bunlar; 
süs bitkileri, tıbbi aromatik 
bitki, arıcılık, arı ürünlerinin 
üretimi, arı ürünlerini işlenmesi 
ve pazarlanması, sera, fide-
fidan, mantar, misel, çiçek, 
çiçek soğanı, kırsal turizm, 
yenilenebilir enerji, zanaatkârlık 
ve katma değerli ürünler, su 
ürünleri yetiştiriciliği (alabalık 
vb.) ve makine parklarıolarak 
sıralanabilir” dedi. 

www.tkdk.gov.tr/
Content/File/BasvuruFiles/
BasvuruCagriIlani/
IPARDII/IPARDII_
AltinciBasvuruCagriIlani.pdf

13.05.2019
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Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren , emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin 
Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. 14.05.2019

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 
KAMUOYU AÇIKLAMASI 
ÜYELERİMİZE DUYURULUR 2019 
DÖNEMİ KABUKLU KIRMIZI 
MERCİMEK ALIM FİYAT VE 
POLİTİKALARI Ülkemizde 2019 yılı 
kabuklu kırmızı mercimek hasadının 
Mayıs ayı sonu itibariyle başlaması 
öngörülmektedir. 2019 yılında TMO 
tarafından kabuklu kırmızı mercimek 
alımlarında izlenecek politikalar 
şunlardır: 1. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne 
kayıtlı üreticilerden belgelerindeki 
üretim miktarının tamamı satın 
alınacaktır. 2. Ürün bedeli ödemeleri, 
ürünün TMO’ya teslim edildiği tarihten 
itibaren 10 gün içerisindeüreticilerin 

banka hesaplarına aktarılacaktır. 3. 
TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde 
uzun süre beklemelerini önlemek 
amacıyla hububat alımlarında 
uyguladığı randevulu alım sistemine 
kabuklu kırmızı mercimek alımlarında 
da devam edecektir. 2019 döneminde 
kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı 
2.500 TL/Ton olarak belirlenmiştir. 
Belirlenen bu fiyat, Bakanlığımızca 
verilecek yaklaşık 800 TL/Ton prim 
ve diğer desteklerle birlikte 3.300 
TL/Tona kadar yükselmektedir. 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. TMO 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ http://www.
tmo.gov.tr//Main.aspx?ID=17159 
20.05.2019

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanımız Harun Halıcı, Milli Mücadele’nin 
100.’ncü Yılı ve 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 sahiplenerek, 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 Cumhuriyetimizi 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 anıyoruz” dedi.18.05.2019

Çiftçiler günü kutlu olsun

TMO kırmızı 
mercimek 

alım politikası

Milli Mücadele’nin 100.’ncü 
Yılı ve 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı dolayısıyla 

bir kutlama mesajı 
yayınladı.
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Bu topraklarda 
bereketi ve umudu 
hiç kaybetmedik, 
kaybetmeyeceğiz. 
Bereketli ve umut dolu 
bir günlere merhaba 
demek için, Burada 
iş var, Burada aş var, 
Burada gelecek var 
diyerek Aile, Çalışma 
ve Sosyal ve Hizmetler 
Bakanlığı ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından 
başlatılan “2019 yılı 

İstihdam Seferberliği” 
kampanyamıza 
destek olan, bölgemiz 
yatırımcılarına ilham 
olan, üreticilerimize, 
sanayicimize esnafımıza, 
rol model olan, yeni 
istihdam kapıları açan, 
bölgemizde işlerimizi 
geliştirmeye, ekonomik 
büyümemizi sürdürmeye 
katkı sağlayan Kayseri 
Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın 

Hüseyin Akay’a; Enerji 
ve Tabi Kaynaklar 
Eski Bakanı Taner 
Yıldız’ın katılımlarıyla 
gerçekleşen, Kayseri 
Şeker iftar programında, 
katkılarından dolayı 
Sayın Bakanımız Taner 
Yıldız, Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanımız Harun 
Halıcı ve Boğazlıyan 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Öcal Öcalan, birlikte 

“teşekkür” ve tebriklerini 
ilettiler. 24.05.2019

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye İtibar 
Akademisi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen 
Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’na göre Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin En itibarlı İş Dünyası Sivil 
Toplum Kuruluşu Lideri seçildi.

Bu ödül ile 81 il ve 160 ilçedeki 365 Oda 
ve Borsa olarak bizlere yaşattığı onur için Türk 
İş Dünyamızın Vizyoner  Başkanı Sayın M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile gurur duyuyor, şahsım, yönetim , 
meclis kurulum ve üyelerim adına tebrik ediyorum. 
#tobb#rıfathisarcıklıoglu

28.05.2019

İstihdam seferberliğine katkı veren Kayseri Şeke’e ödül

TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI İŞ DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞU LİDERİ” 
TOBB BAŞKANIMIZ SAYIN M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU SEÇİLDİ.
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ÜYELERİMİZLE İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİK
Boğazlıyan Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı, üye 
ve Borsa çalışanlarıyla iftar 
sofrasında buluştu. Birlik 
ve beraberliğin en güzel 
örneklerinden birisinin 
daha gerçekleştiği sofrada 
konuşan Başkan Halıcı, “ 
Bizleri ayak tutan en önemli 
unsur aile yapımızdır. Aile 
yapısını temelini sevgi ve saygı 
oluşturur. Birlik, beraberlik 
ve dayanışma oluşturur” 
dedi. Boğazlıyan ilçesinin en 
köklü kuruluşlarından birisi 
olan ve ilçenin lokomotif 
rolünü üstlenen Ticaret 
Borsası üyeleri ve çalışanları, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı’nın verdiği iftar 
yemeğinde biraraya geldi. 
Boğazlıyan Şeker Fabrikası 
sosyal tesislerinde, birlik ve 
beraberliğin ayyuka çıktığı 
iftar yemeğinde buluşan üye 
ve çalışanlar hem sohbet 
etme imkanı, hem de 

Borsa’nın hedefleriyle ilgili 
görüş alışverişi imkanı buldu. 
Misafirlerini kapıda karşılayan 
Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı, 
katılımlarından dolayı üye ve 
çalışanlara ayrı ayrı teşekkür 
etti. Ticaret Borsası Başkanı 
Halıcı iftar yemeği öncesinde 
yaptığı konuşmasında, 
11 ayın sultanı mübarek 
Ramazan ayının tüm İslam 
Âlemi’ne hayırlar getirmesi 
dileğinde bulundu. Ramazan 
ayının birlik, beraberlik ve 

dayanışma ayı olduğunun 
altını çizen Borsa Başkanı 
Halıcı “Bizleri ayak tutan 
en önemli unsur aile 
yapımızdır. Aile yapısını 
temelini sevgi ve saygı 
oluşturur. Birlik, beraberlik 
ve dayanışma oluşturur. 
İnşallah bugünlerde ülke 
olarak birlik ve beraberliğe 
en fazla ihtiyacımızın olduğu 
günlerdir. Cenab-ı Allah bu 
birliğimizi, bu düzenimizi ve 
bu güzelliğimizi bozmasın. 
Bu vesileyle hepinizin 

Ramazan ayını ve gelecek 

olan Ramazan Bayramınızı en 

içten dileklerimle kutlarım” 

dedi.26.05.2019
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Genç Çiftçi Projesi için koyun alımı 
yapılacak TİGEM tarafından, Genç Çiftçi 
Projesi kapsamında dağıtılmak üzere 4 bin 
219 koyun alınacak Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünce (TİGEM), Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında dağıtılmak üzere 4 bin 219 
baş muhtelif ırklarda koyun alımı yapılacak. 
TİGEM’in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre, Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında dağıtılmak üzere toplam 4 bin 219 
baş muhtelif ırklarda koyun alınacak. İhaleye 
katılacak istekliler, ihale dokümanını TİGEM 
Ticaret Daire Başkanlığından 50 lira karşılığında 
temin edebilecek. Teklif mektuplarının 30 
Mayıs saat 15.30’a kadar TİGEM Genel Evrak 
Servisine teslim edilmesi gerekiyor. Üyelerimize 
duyurulur.27.05.2019

İstanbul’un Fethi’nin 566. yıldönümünü 

vesilesiyle, yeryüzü medeniyetlerinin akışına 

yön vererek, tarihin tüm seyrini değiştiren Fatih 

Sultan Mehmet Han’ı ve O’nun kumandasındaki 

muzaffer ordumuzu, rahmet ve minnetle 

anıyoruz. #29Mayıs1453 

29.05.2019

YÖNETİM KURULU 
BAŞKANIMIZ HARUN 

HALICI, KADİR GECESİ 
DOLAYISIYLA BİR MESAJ 

YAYINLADI 
Kadir Gecesinin bin aydan 

daha hayırlı, rahmet ve bereket 
kapılarının açıldığı özel bir 
gece olduğuna vurgu yapan 
Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı;”Bu gece, 
rahmet, mağfiret ve arınma 
mevsimi Ramazan ayının 
kalbi olan mübarek Kadir 
gecesine kavuşmanın sevinç 
ve mutluluğunu yaşayacağız.” 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı; “Hidayet 
kaynağımız Kur’an-ı Kerim’in, 
Sevgili Peygamberimizin 
kalbine inmeye ve İslâm 
güneşinin yeryüzünü 
aydınlatmaya başladığı bu 
gece, hepimizin rahmete 
berekete, bağışlanmaya ve 
olgunluğa ulaşabilmesi için çok 
önemli bir fırsattır. Bu duygu ve 
düşüncelerle Kadir Gecesinin, 
ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını, tüm 
dünyaya merhamet, adalet 
ve barış getirmesini temenni 
ediyorum.” dedi. 31.05.2019

Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe Harekâtı 
kapsamında şehit olan kahraman askerlerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. 
Milletimizin başı sağolsun. 29.05.2019

Yarın yapılacak olan Lise Giriş Sınavı’nda 
(LGS) tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 
#lgs2019 

31.05.2019

Iğdır’da, Türkiye-İran sınırında teröristlerle 
çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. 
Milletimizin başı sağolsun. 01.06.2019

GENÇ ÇİFTÇİLERE MÜJDE
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666 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE YARDIM

666 İHTİYAÇ SAHİBİ 
AİLEYE YARDIM 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 666 aileye 
çeşitli gıda maddelerinden 
oluşan gıda paketleri mahalle 
muhtarları ve borsamız 

meclis üyelerinin aracılığı ile 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
TOBB tarafından söz konusu 
sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında gönderilen 
ücret ile birlikte borsamız 
bütçesinden de yapılan 
katkı ile satın alınan çeşitli 
gıda maddelerinden 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, 
Ülkemize rahmet, bereket, 
huzur ve istikrar getirmesini 
dilerim. dedi. 31.05.2019

Borsa Başkanımız 
Harun Halıcı Ramazan 
Bayramı dolayısıyla mesajı 
yayınladı. Başkanımız Harun 
Halıcı yayınladığı mesajda 
Bayramların, birlik, beraberlik 
duyguları içerisinde toplumun 
bütün kesimlerinin birbiriyle 
kaynaştığı, dostlukların 
pekişerek, dargınlıkların bittiği, 
paylaşma ve dayanışma günleri 
olduğunu belirten Halıcı 

Boğazlıyan Halkımızla birlikte 
dayanışma ve yardımlaşma 
duyguları içerisinde, hepimizi 
manevi huzura eriştiren bir 
Ramazan ayını daha geride 
bıraktık. On bir ayın sultanı 
Ramazan ayına veda ederken, 
mübarek Ramazan Bayramı na 
ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
başta hemşerilerim olmak üzere 
tüm İslam âleminin Ramazan 

Bayramını tebrik ediyorum 
dedi.03.06.2019

Türkiye Futbol 
Federasyonu Başkanlığına 
seçilen TOBB Genel 
İdare Kurulu Üyesi ve 
Siirt TSO Meclis Başkanı 
Nihat Özdemir’i tebrik 
ediyor, başarılar diliyoruz. 
Camiamıza hayırlı olsun. 
01.06.2019

Halıcı’dan Bayram Mesajı
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“Türkiye Ürün İhtisas 
Borsası (TURİB) Kayıt İşlemleri 
Başlıyor !” Borsamız TÜRİB 
Acentası Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı, TÜRKİYE 
ÜRÜN İHTİSAS BORSASI 
A.Ş. (TÜRİB) ile acentelik 
sözleşmesi imzalandığını 
söyleyerek, üreticilerimizin 
ve yatırımcılarımızın lisanslı 
depodaki ürünlerin alım 
satımı için borsaya müracaat 
etmelerini istedi. Boğazlıyan 
Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun 
Halıcı, “Borsamız Türkiye 
Ürün İhtisas Borsası ile Acentelik 
sözleşmesi imzaladı. Üreticilerimiz 
ile yatırımcıların lisanslı depodaki 
ürünlerin alım satımı için Borsamıza 
müracaat etmeleri önemle rica 
olunur.” dedi. TÜRKİYE ÜRÜN 
İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) 
YATIRIMCI KAYIT İŞLEMLERİ 
AYRINTILARI hakkında Boğazlıyan 
Ticaret Borsası’ndan yapılan 
açıklamada aşağıdaki cümleler 
kullanıldı: Sayın Üyemiz; Elektronik 
ürün senetlerinin (ELÜS) güven, 
serbest rekabet ve istikrar içinde 
şeffaf ve kolay bir şekilde işlem 
görebilmesini teminen 5174 sayılı 
“ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nun 
53.ncü maddesi çerçevesinde 
tanzim edilen 27/02/2017 tarih ve 
2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı gereğince, Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) kuruluşu 
gerçekleştirilmiş olup, faaliyete 
geçirilmesine ilişkin çalışmaların 
son aşamasına gelinmiştir. TÜRİB’in 
faaliyete geçmesiyle birlikte, Ticaret 
Borsalarının ELÜS’ere ilişkin borsacılık 
faaliyet yetkisi sona erecek olup, tüm 
ELÜS alım satım işlemleri sadece 

TÜRİB bünyesinde yapılacaktır. 
ELÜS’lerin alım satım işlemleri, 
yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın 
doğrudan emir girme yoluyla internet 
tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden 
gerçekleştirilecektir. TÜRİB’in faaliyete 
geçmesi ile birlikte Ticaret Borsaları 
tarafından TÜRİB’e acentelik hizmeti 
verilecektir. Bu kapsamda Boğazlıyan 
Ticaret Borsamız TÜRİB ile sözleşme 
imzalamak suretiyle TÜRİB Acentesi 
olmuştur. 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 birlikte 
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 yapabilirler. Acentelerin 
yatırımcı bilgilerini resen değiştirme 
veya silme yetkileri bulunmamakta 
olup ancak yatırımcıların ıslak imzalı 

talebi halinde bilgilerde değişiklik 
yapılabilir. Gerçek Kişiler İçin 
Gerekli Evraklar; Nüfus Cüzdanı 
Fotokopisi Adres teyidi için geçerli 
sayılan belgelerden herhangi biri 
(ikametgah ilmühaberi, fatura 
vb.) Gerçek Kişi Müşteri Tanıma 
Formu (Ek/2 veya vekil tayini 
halinde 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 Evraklar: 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/images/Yatırımcı-Formları-ve-
Yatırımcı-Taahhütnamesi.pdf BİLGİ 
İÇİN LİNK: http://www.turib.com.tr/

11.06.2019

YÖNETİMİ KURULU BAŞKANIMIZ HARUN HALICI’DAN “TÜRİB” AÇIKLAMASI
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Boğazlıyan Ticaret Borsası elektronik 
ürün senedi acentelik işlemlerine 
başladı Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Ali Ayık, 2018 yılında 
kuruluşu gerçekleştirilen ve TOBB ve 
Boğazlıyan Ticaret Borsası’nın kurucu 
ortağı olduğu Türkiye Ürün İhtisas 
Borsası A.Ş. ‘nin (TÜRİB) faaliyete 
geçtiğini belirtti. Ayık; ELÜS’lerin alım-
satım işlemleri, yatırımcılar tarafından 
aracı olmaksızın http://www.turib.
com.tr adresinden erişileceğini “TÜRİB 
İşlem Platformu” üzerinden doğrudan 
emir girme yoluyla gerçekleştirileceğini 
kaydetti. Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Ali Ayık TOBB ve 
Ticaret Borsaları tarafından kurulan 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’nin 
(TÜRİB) faaliyete geçmesiyle birlikte 
Ticaret Borsalarının Elektronik Ürün 

Senetlerine ( ELÜS) ilişkin borsacılık 
faaliyetlerinin değişeceğini belirtti. 
Ayık yaptığı açıklamasında ; “TÜRİB’in 
faaliyete geçmesini takiben, TÜRİB’in 
kurucu ortağı ve acentesi olan 
Borsamız, ELÜS’e ilişkin borsacılık 
faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisine 
sahip olmuştur. Daha önceden 
ELÜS’e ilişkin borsacılık faaliyetlerini 
gerçekleştirme yetkisi olan borsalarında 
yetkileri sona erecek olup, tüm ELÜS 
işlemleri TÜRİB bünyesinde acente olan 
borsamız tarafından gerçekleştirilmeye 
başlanacaktır. Bu noktada, TÜRİB 
faaliyete geçtiğinde ELÜS işlemleri 
yapan yatırımcıların işlemlerine devam 
edebilmesi için TÜRİB’e kayıt olması 
gerekmektedir. Borsamız, Acentelik 
hizmeti kapsamında ELÜS yatırımcıları 
tarafından kayıt yaptırılabilecek 

Ticaret Borsasıdır. Yatırımcıların ELÜS 
işlemlerine ilişkin herhangi bir kesintiye 
uğramadan devam edebilmesi için 
Borsamızdan TÜRİB’e kayıt işlemlerini 
en kısa sürede yerine getirmeleri 
ve imzalarını borsamız personelini 
nezaretinde atmaları gerekmektedir. 
Gerekli teknik alt yapı Borsamızda 
sağlanmış olup genel sekreterliğimizle 
irtibata geçilmesini önemle hatırlatırım. 
Borsamızdan tedarik edilecek evraklar: 
Müşteri Tanıma Formu, varsa Gerçek 
Kişi Vekil Tayin Formu (Noter onaylı), 
Yatırımcı Taahhütnamesi ayrıca 
yatırımcılarımızın yanlarında gelir iken 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah 
İlmühaberi, Yatırım Hesabını gösterir 
belge ile şahsen müracaat etmeleri 
gerekmektedir. Hayırlı ve bereketli bir 
sezon geçirilmesi dileğiyle. 13.06.2019

Gururumuz #Jandarma 180 
Yaşında Cesaretle, fedakarca 
Türkiye’mizin huzur ve güvenliği 
için mücadele eden Jandarma 
Teşkilatı’mızın 180’inci kuruluş yıl 
dönümünü tebrik ediyor, şehitlerimizi 
rahmetle, gazilerimizi minnetle 
anıyoruz. #Jandarma180Yaşında 

14.06.2019

Bir eğitim dönemini daha 
tamamlayarak, bugün karne 
alan tüm öğrencilerimizi 
kutluyor, gönüllerince 
eğlenecekleri güzel bir yaz 
tatili geçirmelerini temenni 
ediyorum. Harun HALICI 
Yönetim Kurulu Başkanı

14.06.2019

BORSA KURUCU ORTAK



ebülten
NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme 

Semineri’nde, Yönetim Kurulu Başkanımız Harun Halıcı ve 
Borsamız meclis üyeleri ile bir araya geldi. 15.06.2019

Oda - Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme
 Toplantısına katıldık

TKDK 6. Çağrı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Katılımcılara 6. 
Çağrı içerisinde tedbirler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

18.06.2019



ebülten
NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2019

Hakimler Savcılar Kararnamesi ile Kars Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanlığı’na atanan; Boğazlıyan, Adalet 
Komisyon Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sayın 
Mehmet Ramazanoğlu, Borsamıza veda ziyaretinde bulundu. 
Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Halıcı, Başkan Yardımcısı Köksal Ustaoğlu ve Genel Sekreter 
Ali Ayık’ı makamında ziyaret eden Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Sayın Mehmet Ramazanoğlu, Boğazlıyan’da 

huzur içinde görev yaptığını söyledi. Boğazlıyan’da 
kalıcı dostluklar edinerek ayrılacağını ifade eden Hakim 
Ramazanoğlu, Boğazlıyan halkından helallik istedi. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Harun Halıcı ise, Boğazlıyan’da kamu 
bürokrasisinde görev yapan kişilerin ilçemizden memnun 
ayrılmasının büyük bir onur olduğunu söyledi. Reisimizin azim 
ve gayretle görev yaptığını belirten Başkan Halıcı, yeni görev 
yerinde başarılar diledi. 25.06.2019

BAŞSAĞLIĞI TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi, Ankara Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Yavuz’un kız kardeşinin 
vefatını derin bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayım. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 
Sayın Faik YAVUZ ve ailesine 
başsağlığı diliyorum. Harun 
HALICI Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

26.06.2019

İki ülke ilişkilerine yaptığı 
katkılardan dolayı “İspanya 
Sivil Liyakat Nişanı Encomienda 
Payesi” verilen Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanımız 
Sayın @RHisarciklioglu’nu 
tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum. Harun 
HALICI Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

27.06.2019

Hakim Ramazanoğlu veda ziyareti


