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Boğazlıyan Ticaret Borsası’nda 
gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, 
Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı, Yönetim 
Kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra çok 
sayıda borsa üyesi katıldı. Bilgilendirme 
toplantısı açılışında konuşan Boğazlıyan 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı; Boğazlıyan Ticaret 

Borsası’nın elektronik ortamda tarımsal 
ürün alım-satımını yapma yetkisine 
sahip Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın 
aynı zamanda iştirakçisi olduğunu 
ve acentesi olarak görev yapmaya 
başladığını ve borsa olarak tüm alt 
yapının hazır olduğunu belirtti. Öte 
yandan bilgilendirme toplantısında 
üyelere; Borsamız Akreditasyon süreci, 

üye memnuniyeti, borsamız hububat 
alım sezonunda alınan tedbirler ve 
alımlarla ilgili detaylı bilgiler anlatıldı. 
Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı; “2019 
yılının, tüm üreticilerimizin ürünlerini 
kazasız belasız hasat etmelerini, bolluk 
ve bereket içerisinde bir yıl geçirmelerini 
diliyorum.”dedi. 03.07.2019

Teknik bilgi ve becerileri alışverişinde 
bulunmak ve Demre İlçesi’nin tarımda 
sahip olduğu üstünlükleri ve geliştirilmesi 
gereken noktaları incelemek üzere 
Demre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
personelinden ve Boğazlıyan İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü’nden oluşan 
heyet Boğazlıyan Ticaret Borsa’nı ziyaret 

ederek çeşitli gözlemlerde bulundu. 
Ziyarete, Demre İlçe Tarım Orman 
Müdürü Mustafa Işık, Boğazlıyan İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Ümmiye Çelik 
Saygın, Ziraat Mühendisleri Mustafa 
Katırlı, Elif Akkaya, Arzu Demirel, Mustafa 
Avcı, Boğazlıyan Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Ali Ayık, Borsa Akreditasyon 

Sorumlusu Nesrin Avcı ile birlikte ilçelerin 
bulunduğu bölge, sosyo ekonomik 
gelişmişlik sırası, “Gelin Kardeş Olalım” 
proje konularının içeriği ve ilçelerin 
tarım potansiyelleri değerlendirdi. Heyet 
Boğazlıyan ilçemiz, Antalya’nın Demre 
ilçesi ile eşleştirmesini yaparak ilçemizden 
ayrıldı. 10.07.2019

BORSAMIZ ÜYE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ

GELİN KARDEŞ OLALIM PROJESİ KAPSAMINDA DEMRE İLÇE TARIM VE ORMAN 
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI’NA ZİYARET



ebülten
TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2019

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı Kayseri Şeker’e 
ait Boğazlıyan bölgesindeki lisanslı depolara 
2019 yılı ürün alımlarına başlandığını belirtti. 
Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı; “2019 kampanya 
dönemi için lisanslı depolara ilk olarak arpa 
alımı ile başladığını belirtti. Sağlıklı, güvenli 
ve sigortalı depolama için bölge çiftçilerimizin 

ürünlerini lisanslı depolara emanet edilmesi 
gerektiğini vurgulayan Halıcı; “80 bin 
ton kapasitesi ve 2016 yılında hizmete 
başlayan Kayseri Şeker lisanslı depoya 
her geçen gün bölge çiftçilerinden artan 
ilgi sayesinde yüzde yüz doluluk oranında 
faaliyet göstermektedir” dedi. Halıcı, 
“Kayseri Şeker’e ait Lisanslı depolara ürün 
teslim eden çiftçilerimize; Ürün bedelleri 

peşin ödeme yapılırken, 25 TL/TON nakliye 
desteği, analiz desteği yanısıra Borsa, 
Bağkur, KDV, Stopaj vergilerinden muaf 
olması sayesinde çiftçilerimize ek gelir de 
sağlanmaktadır.” dedi. Yönetim Kurulu 
Başkanı Halıcı; “2019 yılı hasat döneminin 
başladığını belirterek, bereketli ve bol 
kazançlı olmasını diledi. 10.07.2019

LİSANSLI DEPOLAR DA ALIM BAŞLADI
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Unutmadık, Unutturmayacağız 
Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi 
demokrasisine ve hukuk devleti 
yapısına kasteden hain ve alçakça bir 
saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça 
göstermiştir: Gücünü sandıktan, yetkisini 
milletten almayan bir idareyi asla meşru 
kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin 
iradesi dışında bir seçeneğe de boyun 
eğmeyiz. 15 Temmuz hem Türkiye 
siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi 
için tarihi bir stres testi oldu. Milletin 
dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. 
Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba 
kuvvete teslim olmayacak kadar 
olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde 
illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya 
çıkarıldı. Darbe heveslilerine karşı 
ortaya konan milli direniş sayesinde 
gelecekte benzer kalkışma girişimi 
içinde olabileceklerin önüne set 
çekildi. FETÖ kaynaklı bu hain darbe 
girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, 
TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak 
tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. 
Darbe girişimine karşı ilk harekete 
geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü 
olduk. Daha darbe bildirisi okunur 
okunmaz, gece saat 00:22’de çıktık 
dedik ki; “Milletin iradesi ve demokrasi 
dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün 
demokrasiye sahip çıkma günüdür”. 
365 Oda ve Borsamızla birlikte 81 il ve 
160 ilçede eş zamanlı olarak darbeye 
karşı tepkimizi gösterdik. “Demokrasi 
Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, 
Kardeşliğimiz Geleceğimizdir” dedik. 
Sonrasında 81 ildeki Odalarımız 
ve Borsalarımız ilk günden itibaren 
Demokrasi Nöbetlerinde aktif bir 
şekilde yer aldı. Ayrıca 15 Temmuz 

Şehitleri Dayanışma Kampanyasına 
en fazla katkıyı da TOBB, Odalar ve 
Borsalar sağladı. TOBB ve Oda-Borsa 
Camiası; Demokrasinin, Milletimizin ve 
Devletimizin Yanındayız Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Hâkimiyet, kayıtsız şartsız 
milletindir” ilkesini şiar edinen TOBB ve 
Oda-Borsa camiası olarak demokrasiyi 
savunmaya devam edeceğiz. 
Devletimizin yanında, milletimizin 
emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, 
kardeşliğimize ve demokrasimize karşı 
olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü 
devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de 
varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. 
100 sene önce kahraman ecdadımız 
“Milletin istiklalini, yine milletin azim 
ve kararı kurtaracaktır” diyerek İstiklal 
Harbinin adeta ilk kıvılcımını yakmıştı. 
15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle 
ve birlikte hareket eden Türk Milleti bir 
büyük felaketin önüne geçmiş oldu. Türk 
iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla 
çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin 
dünyanın en büyük ekonomileri arasında 
yerini almasını ve lider ülke haline 

gelmesini de, yine hep birlikte çalışarak 
sağlayacağız. Tarihe geçen bu destansı 
demokrasi mücadelesinde hayatını 
kaybeden milli direnişin kahraman 
şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli 
ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi 
minnetle anıyoruz.

15.07.2019

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öcal 
Öcalan ve Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Harun Halıcı, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 
3. Yıldönümünde ortak bildiri yayınladılar.
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Boğazlıyan Ticaret Borsası yönetim 
binasından gerçekleşen ziyarette, 
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 
Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Köksal 
Ustaoğlu, Genel Sekreter Ali Ayık ve 
borsa üyeleri yer aldı. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB)Yönetim Kurulu 
Üyesi, Kayseri Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı(KAYSO), Mehmet 
Büyüksimitci, Boğazlıyan Ticaret Borsası 
ziyaretinde, “Sizleri Genel Başkanımız 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamını 
getirdim. Borsaların başta üyeleri olmak 

üzere bulundukları şehirlere, ilçelere ve 
ülkeye faydalı olmak için çalıştıklarını 
vurgulayan Başkan Büyüksimitci, 
“ben inanıyorum ki el birliği ile gönül 
birliği ile çok güzel çalışmalara imza 
atacağız. “Türkiye´deki 1,5 milyon 
işletmenin temsilcisi olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, 365 oda ve 
borsasıyla büyük bir ailedir. Oda ve 
borsalarımızın birlik ve beraberliğine 
çok önem veriyoruz. Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Başkanıma misafirperverlikleri 
için teşekkür ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum.” dedi. Boğazlıyan 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Harun Halıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB)Yönetim Kurulu Üyesi, 
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı(KAYSO), Mehmet Büyüksimitci 
ve heyetine nazik ziyaretinden dolayı 
teşekkür etti. Kendilerini Borsamızda 
misafir etmekten çok mutlu olduk. Halıcı; 
“İlçemizin ekonomik yapısı, tarımsal 
faaliyetlerinin durumu hakkında bilgiler 
verdik. Tüccar ve üreticilerimizin talep ve 
beklentilerini belirttik. İlçemize Havyan 
Pazarı, Fen Lisesi talebimizi kendilerine 
ilettik. Ben ziyaretlerinden dolayı sayın 
misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

17.07.2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Yönetim Kurulu Üyesi, 
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı(KAYSO), Mehmet 

Büyüksimitci, Boğazlıyan Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
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Barilla Gıda Global Avrupa, Türkiye 
ve Rusya Hububat Alım Direktörü 
Gustava Savino, Barilla Gıda Buğday 
Satın Alma Yöneticileri Volkan 
Bayraktar, Kemal Keskin, Boğazlıyan 
Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Boğazlıyan 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali 
Ayık; Bir buğday tanesinin tarlaya 
ekilmesinden, tüketici sofrasında yerini 

almasına kadar bir çok süreç vardır. 
İyi bir hububat, tedarik zincirindeki 
bütün aşamaların beraber ve koordineli 
çalışmasının bir sonucudur. Bu vesile ile 
Barilla Gıda Global Avrupa, Türkiye ve 
Rusya Hububat Alım Direktörü Gustava 
Savino, Barilla Gıda Buğday Satın Alma 
Yöneticileri Volkan Bayraktar, Kemal 
Keskin beyi borsamızda misafir ettik. 

Kendileri tohum ıslahçıları, çiftçiler, 
buğday tüccarları, değirmenciler, 
paketlemeciler gibi tedarikçi firmalar ile 
fikir alışverişinde bulundular. Ürünler 
hakkında bilgiler alıp kalite kontrolünü 
yaptılar. Kendilerine borsamıza yapmış 
oldukları ziyaretten dolayı teşekkür 
ediyorum. 

19.07.2019

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı; hububat 
hasat döneminde olduğumuz şu 
günlerde bazı hususlarda üreticileri, 
çiftçileri ve borsa üyelerini uyardı. Yoğun 
emek ve masraf gerektiren üretim 
sürecinde sarf edilen emeğin karşılık 
bulması için hasat kriterlerine tam 
olarak uyulmasının üreticilere ve ülke 
ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. 
Halıcı;, “ Hububatta hasat nem oranı 
dane neminin olağan sınırlarda olması 
arzu edilir. Daneler elle bastırıldığında 
ezilmiyor ise uygun nem aralığında 
olduğu anlaşılır. Tarladaki başaklar 
altın renginde ve elle ovalandığında 
daneler başakçık kavuzlarından kolayca 
ayrılıyorsa hasat için yeterli kuruluğa 

geldiği anlaşılır. Rutubetin yüksek olduğu 
sabah erken ve akşam saatlerinde hasat 
yapılmamalıdır. Tam olgunlaşmamış 
hububatı hasat etmek kadar, hasadın 
gecikmesi de çiftçinin zararınadır. 

Hasadın gecikmesinde hem hasat edilen 
üründe hektolitre ağırlığı kaybı olacağı 
gibi hem de gecikmeden dolayı dane 
kırıkları artmakta ve danedeki protein 
parçalanması neticesinde piyasada 
ürün süne emgili gibi işlem görmektedir. 
Borsamız analiz raporlarına göre 
son günlerde nem oranları oldukça 
yüksek çıkmaktadır. Bu vesile ile 
çiftçilerimizin büyük emek, zaman ve 
masrafla üretmiş oldukları ürünlerinin 
en az nem, en az dane ve sap kaybı 
ile tekniğine uygun olarak biçilmesini 
gerekmektedir. Hem ülke ekonomisi 
hemde üreticilericilerimizin emeklerinin 
karşılığını almaları için Salı gününden 
önce ekinlerini biçtirmemelerini önemle 
rica ediyoruz. dedi.20.07.2019

BORSAMIZ İLGİ ODAĞI

HALICI’DAN ÖNEMLİ UYARI
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Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 2019 
yılında Belge Yenileme Denetimi gerçekleştirilecek olan 4.6.9. 
ve 12. Dönem Akredite Oda/Borsaların Genel Sekreter ve 
Akreditasyon Sorumlularına yönelik olarak “Denetimler Öncesi 
Bilgilendirme Eğitimi” düzenlendi. Eğitimde, akreditasyon 
sistemi sunumlarının yanı sıra, “TOBB’un Kurumsal Yapısı 
ve Faaliyetleri” ile “Karar Verme Süreçleri ve Politika Beyanı 

Hazırlama “ konularında da bilgilendirme yapıldı. Eğitime 
katılan TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Akreditasyon 
Kurulu Başkanı Faik Yavuz, eğitime olan geniş katılımdan 
ötürü Oda/Borsalara teşekkür etti ve denetimlerin daha verimli 
geçmesi için Oda/Borsaların dikkat etmesi gereken hususlara 
dikkat çekti. Toplantıya Borsamız adına Akreditasyon Sorumlusu 
Nesrin Avcı katıldı. 24.07.2019

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Faaliyet 
İzni Belgesi Teslim Töreni, Ticaret Bakanımız 
Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız 
Dr. @bekirpakdemirli ve TOBB Başkanımız @
RHisarciklioglu ’nun katılımıyla gerçekleştirildi. 
Türk tarımına ve tarımsal ticaretine hayırlı 
olsun. Harun Halıcı Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 24.07.2019

TÜRİB’e kayıt için tüm üyelerimizi,üreticilerimizi 
ve yatırımcılarımızı TÜRİB Kurucu Ortağı 
ve Acentesi olan BOĞAZLIYAN TİCARET 

BORSAMIZA DAVET EDİYORUZ.
25-26.07.2019

Boğazlıyan Ticaret Borsası TÜRİB acentesidir.

12. DÖNEM AKREDİTASYON DENETİMLERİ ÖNCESİ BİLGİLENDİRME EĞİTİM TOPLANTISINA KATILDIK
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Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı Türkiye Ürün İhtisas 
Borsası’nın faaliyete geçtiğini belirterek, 
üyelerin, üreticilerin ve yatırımcıların mağdur 
olmamaları için, TÜRİB veritabanına kayıt 
olmalarının gerektiğini belirtti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı; “Elektronik Ürün 
Senetleri’nin (ELÜS) güven, serbest rekabet 
ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde tek 
bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini 
teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen 
Boğazlıyan Ticaret Borsası’nda kurucu üye 
olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. 
(TÜRİB), 26.07.2019 tarihinde faaliyete 
geçmiştir. TÜRİB’in faaliyete geçmesini 
takiben, Ticaret Borsalarının ELÜS’e ilişkin 
borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisi 
sona ermiş olup, tüm ELÜS işlemleri TÜRİB 
bünyesinde gerçekleştirilmeye başlamıştır. 
ELÜS’lerin alım-satım işlemleri, yatırımcılar 
tarafından aracı olmaksızın www.turib.com.
tr internet adresinde yer alan “TÜRİB İşlem 
Platformu” üzerinden doğrudan emir girme 
yoluyla gerçekleştirilmektedir. TÜRİB’in 
faaliyete geçmesini takiben, yatırımcıların 
ELÜS işlemlerine devam edebilmesi için 
TÜRİB’e kayıt olması gerekmektedir. TÜRİB’e 

kayıt için tüm üyelerimizi ve yatırımcılarımızı 
TÜRİB Acentesi olan BOĞAZLIYAN TİCARET 

BORSAMIZA DAVET EDİYORUZ.” dedi. 
26.07.2019

Ülkemizde 2019 yılı nohut 
hasadının Haziran ayının 
ortasında, yeşil mercimek 
hasadının ise Temmuz ayının 
ilk haftasında başlaması 
öngörülmektedir. Ülkemiz nohut 
üretiminin geçen yıla göre 
%16 artışla 725 bin ton, yeşil 
mercimek üretiminin ise geçen 
yıla göre %7 artışla 46 bin ton 
seviyelerinde olacağı tahmin 
edilmektedir. 2019 yılında 
TMO tarafından nohut ve yeşil 
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 içerisinde üreticilerin 
banka hesaplarına aktarılacaktır. 
3. TMO, üreticilerimizin iş 
yerleri önünde uzun süre 
beklemelerini önlemek amacıyla 
hububat alımlarında uyguladığı 
randevulu alım sistemine nohut 
ve yeşil mercimek alımlarında da 
devam edecektir. 4. Randevular 
İnternet üzerinden www.tmo.
gov.tr veya randevu.tmo.gov.
tr adreslerinden alınabileceği 
gibi yine internet sitesi üzerinden 
şube müdürlüklerimiz ile 
ajans amirliklerimizden de 
alınabilecektir. 

5. Pazar günleri hariç, 
haftanın 6 günü alım yapılacaktır. 
2019 döneminde nohut alım fiyatı 
3.300 TL/Ton, yeşil mercimek 

alım fiyatı 3.050 TL/Ton olarak 
belirlenmiştir. Bakanlığımızca 
verilecek yaklaşık 820 TL/Ton 
prim ve diğer desteklerle birlikte 
nohut fiyatı 4.120 TL/Tona, 
yeşil mercimek fiyatı 3.870 TL/
Tona kadar yükselmektedir. 
2019 Döneminde; TMO’ya 
nohut ve yeşil mercimek teslim 
edecek üreticilerimizin, alım 
noktalarımızda herhangi bir 
zorlukla karşılaşmamaları için; 
ÇKS bilgilerini güncellemeleri, 
Randevularını mutlaka almaları, 
Ürünlerini randevu alınan 
günde getirmeleri, Anlaşmalı 
bankalardan alınacak ürün kartı 
veya banka hesap numaraları 
ile alım noktalarına gelmeleri, 
Ürünün işyerlerimize ürün sahibi 

veya vekâlet verdiği kişi tarafından 
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. 
TMO tarafından yapılacak 
olan nohut ve yeşil mercimek 
alımlarının ülkemize, milletimize 
hayırlı ve bereketli olmasını 
dileriz. Anlaşmalı bankalar: 
Halkbank, Vakıflar Bankası, Ziraat 
Bankası, Akbank, Albaraka Türk, 
Denizbank, Garanti Bankası, 
İş Bankası, Şekerbank T.A.Ş., 
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), 
Yapı ve Kredi Bankası Kamuoyuna 
Saygıyla Duyurulur. 

30.07.2019

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI (TÜRİB) FAALİYETE GEÇTİ

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMUOYU AÇIKLAMASI 2019 DÖNEMİ NOHUT VE YEŞİL MERCİMEK ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI
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Borsa Yönetim Kurulu 
Başkanımız Harun 
Halıcı’nın Kurban Bayramı 
Mesajı Boğazlıyan 
Ticaret Borsası Başkanı 
Harun Halıcı, Kurban 
Bayramı dolayısıyla 
bir kutlama mesajı 
yayımlayarak, tüm İslam 
aleminin ve Boğazlıyanlı 
hemşehrilerinin Kurban 
Bayramı’nı kutladı. 
Mesajında, dini 
bayramların insanları 
birbirlerine daha 
çok yakınlaştırdığını, 
kardeşlik ve barış 
duygularını artırdığını 
ifade eden Borsa Yönetim 
Kurulu Başkanımız 
Harun Halıcı, “Bayramlar birlik, 
beraberlik ve hoşgörü duygularının 
güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların 
unutularak insanların kaynaşmasına 
ve kenetlenmesine aracılık eden 
toplumsal hayatımıza ayrı bir güzellik 

ve zenginlik katan müstesna günlerdir. 
Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan 
kuşağa aktarılmasına vesile olan bu 
özel günlerin sevincini, coşkusunu, 
yardımlaşma ve dayanışma duygusunu 
hep birlikte yaşamak ve bu güzel 
duyguların hayatımızın her anına 

yansıması dileğiyle, vatandaşlarımızın, 
üyelerimizin ve tüm İslam aleminin 
Kurban Bayramını kutlar, acıdan, 
sıkıntıdan, kederden uzak huzur 
içinde bir bayram geçirmenizi temenni 
ederim” dedi. 

09.08.2019

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve 
Kırgızistan tarafından kurulan Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanlığı’na, üye ülkelerin 
önergesiyle ilk başkan olarak seçilen Sayın 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızı kutluyor, 
hayırlı olmasını diliyoruz. @rhisarciklioglu

Irak’ın kuzeyinde devam eden 
Pençe-3 Harekatı’nda, PKK’lı 
teröristlerle çıkan çatışmada şehit 
olan ilçemize bağlı Eğlence Köyü 
doğumlu, Yunus Şahin kardeşimize 
Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı 
ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar 
diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun! 
25.09.2019

Borsa Yönetim Kurulu Başkanımız Harun Halıcı’nın Kurban Bayramı Mesajı

Şırnak Silopi’deki şehit düşen 
askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı 
askerlerimize acil şifalar diliyoruz. 
Milletimizin başı sağolsun.

21.08.2019

Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize 
vesile olması dileklerimle

HAYIRLI
BAYRAMLAR

Harun Halıcı
Boğazlıyan Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

Harun
/Boğazliyan Ticaret Borsasi/Boğazliyan Ticaret Borsasi/Boğazliyan Ticaret Borsasi
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30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle bir mesaj 
yayımladı. Başkan Halıcı yayımladığı mesajda şu ifadelere 
yer verdi ‘’Milletimizin ve devletimizin bekası için verilen milli 
mücadelenin büyük zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 
97.yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve gururu içerisindeyiz. 
Türk Milleti 30 Ağustos Zaferiyle varlığına ve bölünmez 
bütünlüğüne göz dikenlere karşı büyük mücadeleler vererek, 
en ağır darbeyi indirmiş, milletiyle birlik ve dayanışma 

anlayışıyla dünyada örnek olmuş ve büyük bir saygınlık 
kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden 
İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını,ülkemizin 
milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda 
eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, 
minnet ve şükranla anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.” 29.08.2019

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunma ve anma programına 
katıldık.30.08.2019
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Manda ve himayenin kabul 
edilmediği, milli iradenin esas alındığı, 
Milli Mücadele’ye yön veren Sivas 
Kongresi’nin 100’üncü yılını kutluyor; 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah 
arkadaşları ve şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle anıyoruz.#yüzyılöncekiruhla 
04.09.2019

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 
Boğazlıyan İlçemize atanan, Kaymakam 
Sayın Fatih Okumuş’a Boğazlıyan Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız 
Harun Halıcı, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Köksal Ustaoğlu ve Genel 

Sekreterimiz Ali Ayık ile birlikte hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunduk. Görevinde 
başarılar diledik.04.09.2019

Kaymakam Okumuş’a hayırlı olsun ziyareti
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim 
Kurulu eski Üyesi, Ankara Sanayi Odası eski 
Başkanlarından merhum Alaaddin Ceceli’ye 
Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza 
başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Harun Halıcı
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yozgat’ta düzenlenen 10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarını ziyaret ettik. Üyelerimizin ve Boğazlıyanlı sanayici, esnaf ve tüccarlarımızın 
standlarını gezip hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. 07.09.2019

Yozgat’ta düzenlenen 10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarındayız
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez 
Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihale faiz 
oranını indirmesine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.  @rhisarciklioglu

12.09.2019

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12 
Eylül 2019 tarihinde Yerel Kalkınma Stratejilerinin 
Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik Yedinci 
Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. 13.09.2019

TKDK 7. BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI
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Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Başkanlığından Kırşehir 
Ticaret Borsası Başkanlığına 
ziyaret gerçekleştirildi.

Dün yapılan ziyarete 
Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı, Genel Sekreter 
Ali Ayık, Akreditasyon 
Sorumlusu Nesrin Avcı, 
Personellerimizden Orhan 
Canagır, Nevin Yalman, 
Hasan Yiğiter katılırken 
Kırşehir Ticaret Borsasından 
ise, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Atilla Tan, Yönetim 
Kurulu Üyesi Mevlüt Toprak, 
Genel Sekreter Battal Çelik 
ve Akreditasyon Sorumlusu 
Zeynep Yıldırım katıldılar.

Görüşmede Boğazlıyan 
Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı; 
Kırşehir Ticaret Borsasının 
yaptığı hizmetlerin gerçekten 
övgüye değer olduğunu, 
Hem Hayvan Pazarı hem 
de Tarım Ticaret Merkezi 
ile büyük bir kompleks 
oluşturmuş hayvancılıkta 
Ülkemizin lokomotifi haline 
gelmiş olmasından dolayı 
tebrik ediyorum, Öte 
yandan Akreditasyonda 

da çok iyi bir durumda 
olan Borsanızla Kıyaslama 
yapıp iyi uygulamalarınız 
ve çalışmalarınız ile ilgili 
olarak kendi Borsamıza 
neler yapabiliriz bunun 
görüşmelerini yapmak üzere 
burada bizi misafir kabul 
ettiğiniz için çok teşekkür 
ederim dedi”.

Kırşehir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Atilla Tan ise; 

Bizler Borsalar olarak kardeş 
kuruluşlarız elbette ki iyi 
uygulamalar ve sistemdeki 
güzel işlemlerde birbirimizden 
istifade etmemiz gereklidir. 
Bu anlamda Kırşehir Ticaret 
Borsası olarak 2 dönemdir 
puanımızı artırarak B sınıfı 
akredite bir borsa olmaktan 
son derece gurur duyuyoruz. 
Yeterli mi elbette ki değil 
daha iyi ve mükemmeliyete 
doğru çalışmalarımız devam 

etmektedir. Bizde Kırşehir 
Ticaret Borsası olarak 
borsamıza gelerek yerinde 
kıyaslama yapmanızdan 
dolayı teşekkür ediyorum 
“dedi.

Daha sonra Kırşehir 
Ticaret Borsası Canlı Hayvan 
pazarı, Satış Salonu ve Tarım 
Ticaret Merkezi gezilerek 
buralardaki uygulamalar 
hakkında bilgi alış verişinde 
bulunuldu. 13.09.2019

BORSAMIZDAN KIRŞEHİR TİCARET BORSASI’NA ZİYARET
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Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı; Üretimin değer 
kazandığı bu topraklarda Boğazlıyan Şeker ve 
Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak üreticinin, 
ilçe tarımının ve Türkiye’nin aydın yarınları 
için birlikte çalışıyoruz.” dedi. 

Şeker Pancarı “Çiftçilerimiz ülkemizin 
temel taşıdır. “Bölge çiftçilerimizin hakikaten 
alın terlerini ve emeklerini de ortaya koyarak 
ürettikleri, Boğazlıyan’ımızın potansiyel 
ürünlerinden pancar alımı için Fabrikamızın 
kireç ocağını yaktık. 

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. 13. Kampanyamız 
hepimize hayırlı olsun. dedi.

13.09.2019

BOL ve BEREKETLİ BİR SEZON ÇİFTÇİMİZLE BİRLİKTE OLSUN
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Milliyetçi Hareket Partisi Sorgun İlçe 
Başkanı Yusuf Kutlusoy Borsamızı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Sorgun İlçe 
Başkanı Yusuf Kutlusoy Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 
Ziyarette Borsa Yönetim Kurulu Başkanımız 
Harun Halıcı, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Köksal Ustaoğlu, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Özgür Ekici, Taylan 
Aksu ve Genel Sekreterimiz Ali Ayık hazır 
bulundular. Sohbet ortamında geçen ziyarette 

konuşan Kutlusoy, Boğazlıyan Ticaret 
Borsası, Bölgesine katma değer katan, 
çalışmalarıyla göz dolduran Boğazlıyan’ın 
en büyük sivil toplum kuruluşlarından 
birisi. Uyum ve işbirliği içinde çalışan bir 
yönetim var. Başarılarının devamını diliyor, 
kendilerini tebrik ediyorum. Gösterdikleri ev 
sahipliğinden dolayı da Borsa Yönetimine 
teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek bir konuşma 
yapan Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Harun Halıcı, “Bizler 
Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak İlçemizin 
ticari, ekonomi, sosyal yapının gelişmesine 
katkıda bulunuyoruz. 

Görevimizin bilincinde, yönetimimizle, 
meclisimizle hep birlikte memleketimize 
hizmet ediyoruz. Borsamıza ziyaretinizden 
dolayı MHP Sorgun İlçe Başkanı Yusuf 
Kutlusoy Beyfendiye teşekkür ederim. 
Çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

26.09.2019

Hatay’ın Belen ilçesinde devriye 
görevi yapan askeri aracın devrilmesi 
sonucu şehit olan iki kahraman 
askerimize yüce Allah’tan rahmet, 
yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. 
03.10.2019

MHP SORGUN İLÇE BAŞKANI KUTLUSOY’DAN BORSAMIZA ZİYARET


