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Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni 
buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.  
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Başkan’dan

Harun HALICI
Boğazlıyan Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

Hizmet kalitesini günden güne artıran Borsamız, modern yönetim anlayışını benimseyerek üyelerine 
en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde, Stratejik Plan çalışmaları ile gelecek planlamasını yapmış, önce-
likleri doğrultusunda üyelerine en iyi hizmeti vermeye gayret göstermektedir. Bölgemizde Yozgat ve 
Boğazlıyan halkına karşı olan sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; üyelerimiz, çalışanlarımız, kamu, sivil 
toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu ve işbirliği içerisinde yerine getirmekteyiz. Teknolojik 
gelişmelerin hızla hayatımıza girdiği ve süratle geliştiği günümüzde, pazarlama ve ticarette de önemli 
değişimler yaşanmaktadır. Ekonominin tüm sektörlerinde büyük bir değişimin yaşandığı küresel dünyada, 
bu değişimi algılayıp, uygulayabilenler ayakta kalabilmektedir. Bu süreçte kurumların da yeni yönetim 
anlayışları geliştirmeleri zorunluluk haline gelmiştir.

Başlangıçta TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurarak kurumsal bir yapıya ulaşan ve vermiş 
olduğu hizmetlerde kalite standartlarını yakalayan Borsamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
“TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemine” dahil olarak, kapasite geliştirme ve yeniden yapılanma 
çalışmalarıyla verdiği hizmetlerin nicelik ve niteliklerini her geçen gün arttırmıştır. Üye Odaklı Hizmet 
anlayışımız TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini kurulmasıyla bir adım öteye 
taşınmıştır. 

Faaliyet raporumuzda; Stratejik plana bağlı yıllık iş planı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarımız, 
üyelerimize verilen hizmetlerimiz ve sosyal sorumluluklarımız gereği yerine getirdiğimiz faaliyetlerimiz yer 
almaktadır.

Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarımızda hep yanımızda hissettiğimiz Borsa üyelerimize, meclis 
üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve personelimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
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Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır.
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Abdurrahman ALKAN
Yönetim Kurulu Üye

Köksal USTAOĞLU
Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı

Özgür EKİCİ
Yönetim Kurulu Üye

E. Taylan AKSU
Yönetim Kurulu 

Sayman Üye
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Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Meclisi 14 üyeden oluşmaktadır.
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Köksal USTAOĞLU
Üye

Yaşar KARATAŞ
Meclis  Başkanı

Bekir POLAT
Meclis Başkan Yardımcısı

Murat AKÇA
Meclis Başkan Yardımcısı

Harun HALICI
Üye

Memiş BARAN
Üye

Emin Taylan AKSU
Üye

Abdurrahman ALKAN
Üye

H. Alparslan COŞAR
Üye

Gökhan COŞAR
Üye

Ayhan AYIK
Üye

Emrah COŞAR
Üye

Rıza BAYDAN
Üye

Özgür EKİCİ
Üye
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KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

MİSYON

5174 sayılı kanun ile çerçevesi belirlenmiş alanlarda, kalite anlayışından taviz vermeden, eğitim 
seviyesi ve iş tecrübesi yüksek, müşteri memnuniyetini esas alarak çalışan personelimiz ile başta 
üyelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımız ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak, Boğazlıyan ilçemiz ve 
Yozgat ilimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunup, başta şekerpancarı 
ve buğday olmak üzere katma değeri yüksek bir üretim merkezi olup ekonomik gelişmeye destek 
olmak, Profesyonel borsacılık ile en uygun rekabet koşullarının oluşmasına destek sağlamak, Ticaret 
ahlakını gözeterek bölgemizin ticari hayatının gelişmesine katkı sağlayacak ekonomik, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde bulunmaktır.

1. Modern ve çağdaş yönetim anlayışı,
2. Koşulsuz müşteri memnuniyeti ile üyelerine hizmet vermek,
3. Ticari ahlak ve meslek etik kurallarına uymak,
4. Gizlilik prensibine aykırı olmamak kaydı ile şeffaf ve hesap verebilir olmak,
5. Sosyal sorumluluk anlayışına sahip, üreten bir kurum olmak,
6. Üyelerimizin ticari itibarını korumak,
7. Adalet anlayışından taviz vermeden saydam, çözüm odaklı politikalar üretmektir.

VİZYON

Çağdaş ve sürdürülebilir borsacılık anlayışı ile başta üyeleri olmak üzere il ve ülke genelinde güvenilir 
bir borsa hüviyetine sahip, kurumsallaşmasını tamamlayarak yüksek standartlarda faaliyetler sunan, tarım 
ve hayvancılık alanlarında ( şekerpancarı – buğday – et, süt endüstrisi ) bölgesel ve ulusal politikalar 
üretebilen, bölgenin sosyo-kültürel yapısına katkı sağlayan saygın bir kuruluş olmaktır.

İLKELERİMİZ ve TEMEL DEĞERLERİMİZ

1.Modern ve çağdaş yönetim anlayışı,
2.Koşulsuz müşteri memnuniyeti ile üyelerine 

hizmet vermek,
3.Ticari ahlak ve meslek etik kurallarına uymak,
4.Gizlilik prensibine aykırı olmamak kaydı ile 

şeffaf ve hesap verebilir olmak,
5.Sosyal sorumluluk anlayışına sahip, üreten bir 

kurum olmak,
6.Adalet anlayışından taviz vermeden saydam, 

çözüm odaklı politikalar üretmektir. 
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MALİ YÖNETİM ve MALİ POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

5174 sayılı kanun ile belirlenen gelirlerden oluşan mali kaynaklarını, yine kanunun ön gördüğü çerçe-
vede üyelerinin ekonomik ve ticari faaliyetlerini yerine getirmek ve meslek etiği içerisinde üye faaliyetlerini 
kolaylaştırmak ve destek olmak adına kullanacak olan Boğazlıyan Ticaret Borsası bu süreçte;

1. Bütün mali çalışmalarını belgelere dayandıracaktır,
2. Hesaplarda şeffaflık olacaktır,
3. Kaynak kullanımı planlı ve rasyonel olarak yapılacaktır,
4. Mali risk yönetimi ilkelerine uygun kaynaklar muhafaza edilecektir,
5. Süreç muhasebe ilkelerine uygun, uzman personeller tarafından yönetilecektir,
6. Harcamalarda bütçe kısıtları göz önüne alınacak, üye ve kurum çıkarları ön planda tutulacak ve 

mali büyüme sağlanacaktır.

Boğazlıyan Ticaret Borsası, bütün hizmetlerinde en üst kalite düzeyinde görevini yerine getirmeyi 
kurumsal kimliğinin gereği olarak kabul etmektedir. Bu kapsamda kalitenin sürekli geliştirilmesi ve yeni-
liklerin takip edilmesi sağlanacak ve kalite yönetim sistemi dahilinde faaliyetler sürdürülecektir.

Boğazlıyan Ticaret Borsası faaliyetlerini sürdürürken;
1. Kalite Yönetim Sistemi uygulama esaslarından taviz verilmeyecektir.
2. Borsamız personelinin sürekli gelişimine katkı sağlayacak eğitimler ile personel hizmetlerinin kalite 

düzeyi yüksek tutulacaktır.
3. Katılımcı bir yönetim anlayışı tesis edilecektir.
4. Ulusal ve Uluslararası kalite standartlarına sürekli uyum için hedefler konulacak ve takip edilecektir.
5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Akreditasyon uygulamaları çerçevesinde belirlenen 

standartlarına uygun hizmetlerin sunumu sağlanarak, başta bağlı bulunduğumuz birliğimiz olmak üzere 
uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlar ile uyumlu ve sorunsuz bütünleşme sağlanıp bunun doğuracağı 
koşulsuz üye memnuniyeti gerçekleştirilecektir.
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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

İLETİŞİM VE HABERLEŞME POLİTİKASI

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

Çalışanlarımızın kurumsal bağlılıklarını güçlendirecek şekilde istek ve önerilerini dikkate alarak, sürekli 
eğitim ile gelişmelerini sağlayıp motivasyonlarını dolayısıyla verimliliklerini artıracak bir ortamda iş ve 
meslek etiği kurallarına uygun, ekip ruhu ile hareket eden bireyler olmalarını sağlamaktır. Açık yönetim 
politikası ile çalışanların haklarını koruyup, hakkaniyetli performans değerlemeleri sergileyerek mesleki 
gelişimlerine destek olmaktır. Çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini uyumlaştırmaktır. 
İlerleyen süreçlerde azimli, girişken, çözüm odaklı ve nitelikleri uygun personelleri borsamıza 
kazandırmaktır.

Üyelerimizin koşulsuz memnuniyetini sağlamak adına, güler yüzlü, kalite düzeyi yüksek standartlarda 
hizmet vermeyi hedefleyen borsamız bu amaç doğrultusunda;

1.Üyelerin istek ve önerilerini zamanında yerine getirecek ve şikâyetlerine çözüm üretecektir,
2.Üyelerimizin ticari ve ekonomik faaliyetlerine destek olacak, lobicilik faaliyetleri sürdürecektir,
3.Üyelerin eğitimleri konusunda planlamalar yapılacaktır,
4.Üyelere her türlü danışmanlık hizmeti sağlanacaktır,
5.Üyelerin bilgilenmesi adına dokümanlar zamanında güncellenecektir,
6.Üyelerin ticari itibarını koruyacak ve destek olunacaktır.

Doğru bilginin doğru zamanda doğru iletişim vasıtaları kullanılarak başta üyelerimiz olmak üzere 
diğer ilgililere ulaştırılmasını sağlamaktır. Bu süreç kapsamında üyelerimiz ile yapılan değerlendirmeler 
neticesinde onların istediği bilginin ve kullandıkları yaygın iletişim vasıtalarının belirlenmesini sağlamak 
ve geri dönüş yapmaktır. Yazılı ve görsel medya başta olmak üzere diğer haberleşme kaynaklarını etkin 
biçimde kullanarak borsamızın kurumsal imajı ve tanınırlığına katkıda bulunmaktır.

 Üyelerimiz başta olmak üzere paydaşlarımız ve diğer ilgililere zamanında en doğru ve güve-
nilir bilgileri sunmaktır. Bilgi akışındaki sürekliliği sağlamak adına bilişim alt yapısını geliştirmek 
ve çağdaş normlara uygun hale getirmektir. Gizlilik prensibi doğrultusunda bilginin saklanmasını 
sağlamaktır. Oluşabilecek risklere karşı önlem almak ve bilgi paylaşım kanallarını kurumsal amaçlarımız 
doğrultusunda etik ilkelerine uygun kullanmaktır.
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FAALİYETLERİMİZ
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Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı, ‘10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’ 
nedeniyle bir mesajında 
basın çalışanlarının toplu-
mun vicdanı, demokrasilerin 
vazgeçilmez unsuru olduğunu 
söyledi.

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı ve Borsa Meclis 
Başkanı Alim Durmaz, ortak 
yayımladıkları mesajda, 
basının aydınlatıcı, iyi ve 

doğruyu tarafsızca gösteren, 
fikir, düşünce, haberleşme 
özgürlüğü, insan hakları ve 
demokrasinin yılmaz savu-

nucusu olan bir güç olduğu 
belirtildi.

Basın kuruluşlarının 
siyasi, ekonomik ve kültürel 
değerlerin korunması ve 
geliştirilmesinde çok önemli 
misyonları olan kurumlar 
olduğunu vurgulanan mesa-
jda, “İletişim çağının yaşandığı 
ve teknolojinin hızla değiştiği 
günümüzde, gazetecilik 
mesleğini yapanların çalışma 
koşulları, bu değişime ayak uy-
durmada zorluk yaşamaktadır. 

Basın kuruluşlarında görev 

yapan gazeteciler, toplu-
mun çıkarlarını göz önünde 
bulundurarak halkın doğru ve 
tarafsız haber alma özgürlüğü 
yolunda hizmet etmek gibi 
büyük bir görevi üstlenmiş 
durumdadır. Şehrimizde görev 
yapan gazetecilerimiz bu göre-
vi başarıyla sürdürmektedir. 

Tüm basın mensuplarımızın 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününü camiamız adına içten-
likle kutlarız.”ifadesi kullanıldı. 
10 Ocak 2018

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı ve 
Boğazlıyan Ticaret Borsası Meclis Başkan 
Yardımcısı Hamis Alpaslan Coşar, Ziraat 
Bankası Boğazlıyan Şube Müdürü Ahmet 
Aksoy’u makamında ziyaret tarımsal 
ticaretin arttırılmasına yönelik görüş alış-
verişinde bulundu.

Ziraat Bankası Boğazlıyan Şube 
Müdürü Ahmet Aksoy; Boğazlıyan Ti-
caret Borsası ülkemiz tarımsal ticaretinin 
ulusal ve uluslararası alanda etkili olması 
açısından önemli katkılar sunmaktadır. 
Ziraat Bankası olarak tarımın ve tarımsal 

ticaretin yoğun olduğu bölgede daha 

aktif bir rol almayı hedeflediklerini belir-

terek, tarım paydaş temsilcilerimiz daha 

sık görüşeceklerini ve ziyaretten dolayı 
memnun olduğunu ifade etti. 

Tarıma yönelik desteklemelerde işlerin 
daha hızlı ve ekonomik olarak çözülm-
esinin önemine işaret eden Boğazlıyan 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı da, özellikle tarımsal 
ticarette bir değişim ve dönüşümün sem-
bolü olan ve yatırım maliyeti yüksek olan 
lisanslı depoculuk alanında destekle-
melerin stratejik olarak ele alınması 
gerektiğini ifade etti.10 Ocak 2018

GAZETECİLER DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ 
UNSURU, MİLLET VİCDANININ SESİDİR

BAŞKAN HALICI ZİRAAT BANKASI BOĞAZLIYAN 
ŞUBE MÜDÜRÜ AHMET AKSOY’U ZİYARET ETTİ.
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TKDK ÜÇÜNCÜ BAŞVURU 
ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI

Üye Ofisimiz Değerli Üyelerimizin 
Hizmetine Sunulmuştur

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı; “Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) tarafından 
21 Aralık 2017 tarihinde 
IPARD II Programı Üçüncü 
Başvuru Çağrı İlanına 

çıkıldığı hatırlatılarak, Üçüncü 
Başvuru Çağrı İlanında 
“Tarımsal İşletmelerin 
Fiziki Varlıklarına Yönelik 
Yatırımlar” ile “Çiftlik Faali-
yetlerinin Çeşitlendirilmesi ve 
İş Geliştirme” tedbirlerinden 
oluşan başvuruların kabul 
edileceği belirtti.

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı, TKDK kurumun 
tarafından açıklanan Üçüncü 
Çağrı İlanının modern tesisleri 
üretici ve bölge çiftçisine 
kazandırarak Yozgat ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamak 
olduğunu ifade etti.

Halıcı, “Çiftlik Faali-
yetlerinin Çeşitlendirilmesi ve 
İş Geliştirme (302) tedbiri 

için; 12.02.2018 Pazartesi 
günü saat 09:00’dan 
itibaren online sistem üz-
erinden gerçekleştirilecek 
başvurular 12.03.2018 
Pazartesi günü saat 21:00’a 
kadar, Tarımsal İşletmelerin 
Fiziki Varlıklarına Yönelik 
Yatırımlar (101) tedbiri için; 
01.03.2018 Perşembe günü 
saat 09:00’dan itibaren 
online sistem üzerinden 
gerçekleştirilecek başvurular 
ise 02.04.2018 Pazartesi 
günü saat 21:00’a kadar 
yapılabilecektir. Online sistem 
üzerinden yapılan başvurulara 
ait dosyaların TKDK Yozgat 
İl Koordinatörlüğü Erdoğan 
Akdağ Mah. Karayolları Cad. 
No:16 Merkez- Yozgat adres-

ine son teslim tarihine kadar 
teslim edilmesi gerekmektedir. 
Proje dosyalarının son teslim 
tarihleri ise Çiftlik Faa-
liyetlerinin Çeşitlendirilmesi 
ve İş Geliştirme (302) 
tedbiri için 15.03.2018 
Perşembe günü saat 18:00, 
Tarımsal İşletmelerin 
Fiziki Varlıklarına Yönelik 
Yatırımlar (101) tedbiri için 
05.04.2018 Perşembe günü 
saat 18:00’dır. Başvurular 
hakkında detaylı bilgilere ve 
başvuru kurallarını içeren 
Başvuru Çağrı Rehberine 
(Versiyon 3.0) Kurumumu-
zun resmi internet adres-
inden (www.tkdk.gov.tr) 
ulaşılabilmektedir.”ifadelerini 
kullandı. 10 Ocak 2018

Değerli üyelerimizin Borsamızda daha rahat or-
tamda çalışabilmeleri için Bilgisayar ve İnternetimizin 
de bulunduğu çalışma ofisi üyelerimizin hizmetine 
açılmıştır. 15 Ocak 2018
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BOĞAZLIYAN DA BÜYÜK BULUŞMA
Yozgat Odalar / Bor-

salar 2. Müşterek Toplantısı 
Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Boğazlıyan Ticaret 
Borsasının ev sahipliğinde 
ilçemizde gerçekleştirildi. 
Oda/Borsa Yönetim Ku-
rulu Başkanlarımız, Meclis 
Başkanlarımız ve Genel 
Sekreterlerimizin katıldığı 
toplantının moderatörlüğünü 
Odalar/Borsalar Akademik 
Danışmanımız üstlendi. 

Toplantının ilk bölümünde 
üç ay önce gerçekleştirilen 1. 
Toplantının değerlendirilmesi 
yapıldı. Alınan kararların 
gerçekleşmesinin sevindi-
rici olduğu ve toplantıların 
verimli olduğu kanaati ile 
gündeme geçildi. Daha önce 
belirlenen gündem maddeleri 
değerlendirildi ve alınan karar-
lar şu şekilde deklere edildi.

1. İlimizde, “Coğrafi 
İşaretli Ürünler” için bir 
önceki müşterek toplantıda 
görüşmeler yapılmıştır. Belirle-
nen ürünlerden Ametist Taşı ve 
Sultani Mercimek için yapılan 
çalışmalar anlatılmıştır. Sürecin 
daha hızlı ve amacına uygun 
yürütülmesi adına Yozgat Ticar-
et ve Sanayi Odası ile Yozgat 
Ticaret Borsasının koordinatör 
kurum olarak belirlenmesine,

2. Birinci toplantıda 
kapsamı netleştirilemeyen 
tarıma dayalı sanayi çalıştayı 
için evvela Boğazlıyan, Yerköy, 
Sorgun ve Şefaatli İlçelerinde 

pilot çalıştayların yapılması ak-
abinde oluşacak veri tabanı ile 
ilimizde 2018 Mayıs-Temmuz 
2018 ayları arasında geniş 
katılımlı bir çalıştayın düzenlen-
mesine, 

3. İlimizde lobicilik faa-
liyetleri kapsamında Şubat 
ayı içerisinde üst yönetim-
lerimizin katılacağı ziyaret 
programlarının yapılmasına,

4. Yozgat İli Oda ve 
Borsaları olarak Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Sayın Bülent 
Tüfenkçi’nin ziyaret edilmesine 
karar verilmiştir. Ziyaret için 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile görüşülmesine ve 
TOBB Başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Sayın Bülent 
Tüfenkçi’nin programına uygun 

bir zamana göre yapılmasına, 
ziyarette başta ilimizde Gümrük 
Müdürlüğünün kurulması 
olmak üzere diğer faali-
yetlerimize dair bilgilendirmeler 
yapılmasına,

5. İlimizdeki perakende 
sektörünün sorunlarının tespiti 
için perakende ticaret konulu 
geniş katılımlı bir program 
düzenlenmesine,

6. TEPAV nezdinde gerekli 
görüşmeler ve işbirliği ile 
Yozgat Perakende Güven 
Endeksi (YOPE) çalışmalarının 
başlatılmasına,

7. Yozgat İli 3. Müşterek 
Toplantısının Nisan ayı 
içerisinde Sorgun Ticaret ve 
Sanayi Odası ev sahipliğinde 
yapılmasına, karar verilmiştir.

11 Ocak 2018
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BORSAMIZ AKREDİTASYON DENETİMİNE TABİ TUTULDU
Türkiye Odalar ve borsalar 

Birliği (TOBB) tarafından Oda/
Borsa faaliyetlerinin iş dünyası 
nezdindeki saygınlığını arttırması, 
Odalar ve Borsalarda sunulan 
hizmet türlerinin genişletilmesini, 
hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve 
Türk Oda/Borsa sisteminin Avrupa 
Oda/Borsalar sistemine uyumu-
nun sağlanmasını amaçlayan 
Akreditasyon Sistemi kapsamında, 
Boğazlıyan Ticaret Borsasının 
denetimi gerçekleştirildi. 

TOBB Akreditasyon Ku-
rumu adına bağımsız denetçi 
kuruluş Türk Loydu Uygun-
luk Değerlendirme Hizmetleri 
A.Ş.’den Denetçi Pınar Çekirdek 
gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen de-

netimde Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Akreditasyon Standardını oluşturan 
Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı, 
Mali Yönetim, İnsan Kaynakları 
Yönetimi, İş Planlaması ve 
Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite, 
İletişim Ağı, Politika ve Temsil, 
Bilgi, Danışmanlık ve Destek, İş 
Geliştirme ve Eğitim, Borsacılık 
Faaliyetleri başlıkları altındaki 

kriterler denetlendi. Akreditasyon 
denetimi açılış toplantısına Ticaret 
Borsası Yönetim Kurul Başkanı 
Harun Halıcı, Borsa Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Aktaş, 
Hamis Alpaslan Coşar, Genel 
Sekreter Ali Ayık, Akretidasyon 
Sorumlusu Nesrin Avcı, Laboratuar 
Sorumlusu Nevin Güler Yalman 
ve Haberleşme sorumlusu Orhan 
Canagir katıldı.

Konu ile ilgili açıklama da 

bulunan Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı; Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından Oda ve 
Borsaların üyelerine “Beş Yıldızlı 
Hizmet” vermesi için oluşturan 
Akreditasyon Sistemi çalışmaları 
kapsamında Boğazlıyan Ti-
caret Borsası olarak 13. Dönem 
Akredite Oda Borsa sürecine dahil 
olduk. 

Başkan Halıcı, Ticaret 
Borsasının kuruluşu, yapısı, 
faaliyetleri ve projeleri ile ilgili 
bilgiler vererek Borsanın stratejik 
plan ve hedefleri hakkında bilgi 
aktarımında bulundu.

18 Ocak 2018
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BAŞKAN HARUN HALICI’DAN ZEYTİN DALI 
HAREKATINA DESTEK MESAJI

BORSAMIZ DAN BÜYÜK PROJE LİSANSLI 
DEPOCULUK A.Ş’Nİ KURUYORUZ

   Borsa başkanımız 
Harun Halıcı yapmış 
olduğu açıklamada Zeytin 
Dalı harekatına tam destek 
verdi.Halıcı, Türk Silahlı 
Kuvvetlerince (TSK) , hudut 
güvenliği ve bölgede 
istikrarı sağlamak amacıyla 
Suriye’nin kuzeybatısında 
Afrin bölgesinde, “PKK/
KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a 
mensup teröristleri 
etkisiz hale getirmek, 

dost ve kardeş bölge 
halkını, bunların baskı 

ve zulmünden kurtarmak 
üzere” başlattığı Zeytin 

Dalı Harekatı’na tam 
destek verdiğini açıkladı.
Halıcı ayrıca Şehit 
düşen Askelerimize 
Allah’tan rahmet 
ailelerine başsağlığı 
dileyerek ‘’Kahraman 
Türk askerimiz, Allah 
yardımcınız olsun, 
dualarımız sizinle, zaferle 
gelmek nasip olsun’’ 
mesajını verdi. 

24 Ocak 2018

  Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak 
İlçemizde 40.000 Tonluk Lisanslı 
Depoculuk A.Ş olarak bir şirket kurulması 
düşünülmektedir. Kurulacak olan Lisanslı 
Depo A.Ş’ne  borsamız üyelerinden 
hububat işi ile iştigal eden üyelerimizden 
ortak olmak isteyenler dahil edilecektir.
Kurulacak şirketin sermayesinin 
10.000.000,00.-TL(on milyon TL)olması 
düşünülmektedir.Kurulacak bu Lisanslı 
Depo A.Ş’ne ortak olmayı düşünen 
üyelerimizin 12.02.2018 tarihine kadar 
borsamız Genel Sekreterliğine gelerek 
yazılı olarak katılıp katılmayacağınızı 
bildirmenizi,bu tarihten sonra 
gelecek taleplerin değerlendirilmeye 
alınmayacağını önemle rica ederim.

30 Ocak 2018
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Başkan Harun HALICI Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri A.Ş. (GTİ) Genel Kurulu’na Katıldı.

 Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı Başkanı, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (GTİ) Genel Kurulu’na 
Katıldı.7 Şubat 2018
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ODA ve BORSALAR 
TEK YÜREK

Türkiye’de iş aleminin tamamını temsil eden Oda ve Borsa camiası tek yürek oldu; teröre karşı büyük mücadele 
veren devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Allah Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer 
kılsın. 8 Şubat 2018

BORSAMIZIN 
ACI GÜNÜ

Kıymetli büyüğümüz, değerli 
ve başarılı mesai arkadaşımız, 
Kenan SUNGUR’u elim bir trafik 
kazasında kaybetmenin derin 
üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma 
rahmet, ailesine, sevenlerine ve 
camiamıza başsağlığı dileriz. 

4 Şubat 2018
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BOĞAZLIYAN TİCARET 
BORSASI OLARAK YOZGAT 

TARIM VE HAYVANCILIK 
İL DEĞERLENDİRME 

TOPLANTISI’NA KATILDIK.

İLÇE KAYMAKAMIMIZ DAVUT SİNANOĞLU, 
BORSAMIZA NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir 
Bozdağ başkanlığında gerçekleşen toplantıya Yozgat 
Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, 
Ertuğrul Soysal, Abdulkadir Akgül, ilçe kaymakamları, il 
ve ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar 
ve vatandaşlar katılımlarıyla gerçekleşti. Yapılan 

toplantıda Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat 
Milletvekilleri Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal, Abdulkadir 
Akgül ve sunum yapan kurum müdürlerine bölgemizle 
ilgili tarım ve hayvancılıkla alakalı görüşlerimizi ilettik. 
12 Şubat 2018
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İLÇE KAYMAKAMIMIZ DAVUT SİNANOĞLU, 
BORSAMIZA NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

İlçe Kaymakamımız, Borsa 
Yönetim Kurulu Başkanımız Harun 
Halıcı, Yönetim Kurulu Üyemiz 
ve Başkan Yardımcımız Mehmet 
Aktaş, Yönetim Kurulu Üyemiz ve 
AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı 
Köksal Ustaoğlu ile Borsa Genel 
Sekreterimiz Ali Ayık tarafından 
karşılandı.

Borsa’nın çalışmaları hakkında 
bilgiler alan Kaymakam Davut 
Sinanoğlu, Boğazlıyan’daki STK’ların 
önemine değinerek, “İlçenin gelişip 
kalkınması noktasında hepimizin 
üzerine düşen görevler vardır. 
Gördüğüm, takip ettiğim kadarıyla 
sizler de bu görevi fazlasıyla yerine 
getiriyorsunuz. Bizler de sizlerin 
yapacağı çalışmalarda her zaman 
yanınızda olduğumuzu bilmenizi 
isterim” dedi.

Bu tür kuruluşların Boğazlıyan’da 
olmasının büyük bir şans olduğunu 

dile getiren Kaymakam Davut 
Sinanoğlu, Başkan Harun Halıcı 
ve Yönetim Kurulu’na çalışmalar 
dileyerek, yapmış oldukları 
hizmetlerden dolayı bir kez daha 
teşekkür etti.

Kaymakam Sinanoğlu’nun 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Başkanı Harun Halıcı, 
Borsa’nın çalışmaları ve hedefleri 
hakkında bilgiler verdi.

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
olarak, her zaman üreticinin yanında 
olduklarını, ürünlerinin değerinde 
ve kayıtiçi satılması noktasında 
önemli görevleri yerine getirdiklerini 
anımsatan Başkan Halıcı, 
hedeflerinde lisanslı depoculuk 
yapmak olduğunu söyledi.

Borsa ve üyeler olarak kurulacak 
şirket tarafından lisanslı depoculuk 
için müracaat edeceklerini dile 
getiren Başkan Harun Halıcı, 
Boğazlıyan’ımızın ihtiyacını da bu 
şekilde gidermeyi planlıyoruz” diye 
konuştu.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili 
faaliyetlerinin de olduğunu ifade 
eden Halıcı, Boğazlıyan Hayvan 
Pazarı da Borsa’mızın uhdesinde 
olması gerekiyor. İnşallah ilerleyen 
dönemlerde bunu sağlayabilirsek, 
hayvan pazarının gerek fiziki 
altyapısının iyileştirilmesi ve gerekse 
hizmet kalitesinin artması noktasında 
Borsa’mızın da büyük katkıları 
olacaktır” şeklinde konuştu. 

16 Şubat 2018
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TOBB Oda / Borsa 
Genel Sekreterleri 
Bilgilendirme 
Semineri’ne Boğazlıyan 
Ticaret Borsası Genel 
Sekreterimiz Ali Ayık 
katıldı.  

2 gün süren 
seminerin ardından 
TOBB Başkanımız M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
81 il ve 160 ilçedeki 
Oda ve Borsa camiası 
olarak tek bir aile 
olduklarını vurgulayarak, 
“Türkiye’nin her 
kesiminden, her 
sektöründen şirketleri, 
girişimcileri temsil 
eden, tek meslek 
örgütüyüz. Gücümüz de, 
birliğimizden, birbirimize 
sımsıkı kenetlenmiş 
olmamızdan geliyor. 
Birliğimiz, gücümüz 
ve etkinliğimiz, bu 

camianın farkıdır. 
Başka kurumlardan 
bizi ayrıştıran, bizi öne 
çıkartan en büyük özellik 
budur” dedi.

TOBB ve Oda/
Borsaların verdiği 

hizmetler ve yaptığı 
faaliyetler ile Ortadoğu, 
Kuzey Afrika ve Orta 
Asya’da örnek alınır 
hale geldiğini, tüm bu 
çevre coğrafyanın rol 
modeli ve ilham kaynağı 

olduğunu anlatarak, 
Genel Sekreterlerle 
gurur duyduğunu, 
başarılı çalışmalarının 
devamını dilediğini 
söyledi. 

27 Şubat 2018

TOBB ODA / BORSA GENEL SEKRETERLERİ 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE KATILDIK
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TKDK 3. ÇAĞRI İLANI SÜRESİ UZATILDI
Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) tarafından 
yapılan açıklamada, 7 
alt sektörün desteklendiği 
302 “Çiftlik Faaliyetlerinin 
Çeşitlendirilmesi ve İş 
Geliştirme” tedbiri için 15 
Mart 2018 olan son proje 
başvuru kabul tarihinin, 30 
Mart 2018 tarihine kadar 
uzatıldığı ifade edildi.

21 Aralık 2017 
tarihinde yayınlanan 
IPARD II 3. Başvuru Çağrı 
İlanı kapsamındaki 302 
“Çiftlik Faaliyetlerinin 
Çeşitlendirilmesi ve İş 
Geliştirme” tedbirinin 
son proje başvuru kabul 
tarihinde değişikliğe 
gidildi. Süs Bitkileri, Tıbbi 
ve Aromatik Bitkiler, Fide 
ve Fidan Yetiştiriciliği ile 
Mantar Yetiştiriciliği gibi 
sektörleri kapsayan Bitkisel 
Üretimin Çeşitlendirilmesi, 

Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi 
ve Paketlenmesi; ilimizde 
yaygın olarak yürütülen 
Arıcılık faaliyetlerini içeren 
Arıcılık ve Arı Ürünlerinin 
Üretimi, İşlenmesi ve 
Paketlenmesi; Halı, Kilim 
Üretimi, Et ve Süt İşleme 
tesisi ve daha birçok üretim 
ve işleme faaliyetini içeren 
Zanaatkarlık ve Yerel 
Ürün İşletmeleri; Otel ve 
Restoran işletmeciliğini 
kapsayan Kırsal Turizm ve 
Rekreasyon Faaliyetleri; 
Alabalık, Sazan ve daha 
birçok balık türlerinin 

yetiştirilmesini amaçlayan Su 
Ürünleri Yetiştiriciliği; Üretici 
Örgütlerinin başvurabileceği 
ve üreticilerin daha modern 
tarımsal makine-ekipman 
kullanarak tarımsal 
verimliliği artırabilmelerini 
sağlayacak Makine Parkları 
ile günümüzün en önemli 
yatırım alanlarından 
olan Enerji üretimini 
içeren Yenilenebilir Enerji 
Yatırımları sektörü olmak 
üzere toplam 7 sektörün 
desteklendiği tedbirde son 
proje başvuru kabulleri, 
30 Mart 2018 tarihinde 

yapılacak. 
Süre uzatılmasına 

ilişkin TKDK resmi 
internet sitesinden yapılan 
açıklamada, “IPARD II 
Programına ait 3. Başvuru 
Çağrı İlanı kapsamında 
302 “Çiftlik Faaliyetlerinin 
Çeşitlendirilmesi ve İş 
Geliştirme” tedbiri için son 
başvuru kabul tarihi 30 Mart 
2018 Cuma günü mesai 
bitimine kadar uzatılmıştır. 
İlave süre uzatımı 
yapılmayacaktır. Online 
başvuru sistemi ise 27 
Mart 2018 tarihinde saat 
21:00’ de kapatılacaktır. 
Online başvuru sistemindeki 
tüm işlemlerin (başvuru 
girişi, evrak yükleme, 
tamamlama, yazdırma vb.) 
belirtilen tarih ve saate 
kadar tamamlanması 
gerekmektedir. Kamuoyuna 
saygıyla duyurulur” 
denildi.13 Mart 2018

İnsanlığa 
daha sağlıklı 
bir yaşam 
sunmayı ilke 
edinen, bu kutsal 
mesleği büyük 
fedakârlıkla 
yerine getiren, 
başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık 
çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en 
içten dileklerimle kutlarım. 13 Mart 2018

Harun HALICI
Boğazlıyan Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Borsa olarak Şehitlerimize saygı yürüyüşündeyiz
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18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale 
Zaferi’nin 103. yıldönümü 
dolayısıyla Boğazlıyan 
Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun 
HALICI bir mesaj yayınladı.

Harun HALICI 
Mesajında;

“Şanlı Tarihimizin en 

önemli zaferlerinden olan 
Çanakkale Zaferi Milli Birlik 
ve Beraberliğimizin ve bu 
mücadelede yaşananlar.., 
Türk Milletinin Savaşta dahi 
insani duygularını yitirmeyen, 
düşmanına dahi dostça 
muamele eden, Milletimizin 
bu insani hasletlerini tüm 
dünyaya gösteren bir zafer 
olması sebebi ile, Türk 
ve Dünya Tarihinde ders 
niteliğinde nadir yaşanacak 

güzel örneklerinden 
biridir. ” 18 Mart 1915 
tarihinde elde edilen bu 
haklı zafer, bu Milletin zor 
zamanlarında nasıl tek 
vücut olabileceğinin, eşsiz 
vatan sevgisi ve fedakarlık 
duygularının ne derece 
yüksek olduğunun bir 
kanıtıdır Çanakkale’de 
yazılan bu şanlı destan ve 
zaferler gelecek nesillere 
de ders ve örnek alınacak 

bir direniş olması sebebi 
ile çok özel bir öneme 
sahiptir. Bu duygu ve 
düşünceler ile Çanakkale 
Şehitlerimizi ve Ulu önder 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ 
ü İstiklal ve İstikbalimizin 
teminatı için canlarını veren 
tüm Şehitlerimizi Rahmet 
,Gazilerimizi Minnet, Şükran 
ve Saygı ile anıyorum.” 

17 Mart 2018

Şirket kurulurken 
yaşanan bürokrasi kaldırıldı, 
maliyetler ve prosedür 
minimum noktaya geldi. 
Şirket kuruluş işlemleri artık 
başka bir yere gitmeye gerek 
kalmadan, sadece odalarda 
faaliyet gösteren ve ‘tek 
durak ofis’ olarak tasarlanan 
ticaret sicil müdürlüklerinde 
yapılacak.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, bu reformlar 
sonrasında Türkiye’nin 
Dünya Bankası’nın 
şirket kuruluş işlemleri 
sıralamasında ilk 10’a 
gireceğine dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne (TOBB) 

bağlı odalarda faaliyet 
gösteren ticaret sicil 
müdürlükleri ‘tek durak’ 
haline geldi. Şirket kurmak 
isteyen girişimci tek 
tıkla tek noktada bütün 
işlerini halledebilecek. 
TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin 
yaptığı değerlendirmede, 
ticaret hayatına yeni girecek 
müteşebbislerin önündeki 
engelleri kaldırmak 
için uğraş verdiklerini 
vurgularken, “Risk alacak, 
istihdam sağlayacak ve 
katma değer sağlayacak 
girişimcinin iştahını, yüksek 
maliyetler ve gereksiz 
prosedürlerle yok etmek 

istemiyoruz. Bu noktadaki 
sıkıntıları masaya yatırdık ve 
önerilerimizi Hükümetimiz 
ile paylaştık. Başbakan 
Yardımcımız Recep Akdağ’ın 
desteği ile belirlenen yol 
haritası dâhilinde çıkarılan 
Kanun ile çok önemli bir 
adım atıldı” dedi.

-Türkiye dünya 
sıralamasında ilk 10’a 
girecek

Türkiye’nin şu anda 
Dünya Bankası’nın 
şirket kuruluş işlemleri 
sıralamasında 80’inci 
sırada olduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, yapılan bu 
düzenlemelerle Türkiye’nin 
ilk 10’a gireceğini söyledi. 

TOBB 
Başkanı, 
bu önemli değişimin 
gerçekleşmesinde destek 
veren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım ve Başbakan 
Yardımcısı Recep Akdağ, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci ile ilgili tüm 
Bakanlara teşekkür etti.

-Uzun işlemler yerine, 
‘tek tık tek durak’ anlayışı 
geldi  19 Mart 2018

YÖNETİM KURULU BAŞKANI HARUN HALICI 18 MART 
ÇANAKKALE ZAFERLERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
ŞİRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY
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Afrin kahramanlarına yardım konvoyunu törenine Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak katıldık. 27 Mart 2018

Birlikte Boğazlıyanız
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BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI SEÇİMİNİ YAPTI

Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Yönetim Başkanı 
Harun Halıcı; Üyelerine 
göstermiş oldukları ilgi 
nedeniyle teşekkür ederek, 
bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonraki süreç 
içerisinde de hakkaniyet 
ölçüleri ve doğruluktan 
taviz vermeden üyelere ve 
Boğazlıyan’a hep birlikte 
hizmet etmek için mesai 
kavramından uzak bir şekilde 
çalışacaklarını söyleyerek, 
yeni dönemin Üyelerimize 
ve İlçemize hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı seçim 
sonrası yaptığı açıklamada, 
“Ticaret Borsası olarak 
seçimli genel kurulumuzu 
gerçekleştirdik. Hayırlısıyla 
bundan sonra dört sene 
boyunca üyelerimize 
Boğazlıyanımıza hizmet 
etmek için arkadaşımızla 
birlikte var gücümüzle 
çalışacağız. Tüm üyelerimize 

katılımlarından dolayı çok 
teşekkür ediyorum, Allah 
utandırmasın.” dedi.

Yönetim Kurulu 
Başkanımız Halıcı 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

Değerli üyelerimiz!
Çok kıymetli 

arkadaşlarım!
Sevgili dostlarım!
Sizlerin güven ve 

teveccühü ile bir kere 
daha bu onur ve sevinci 
yaşamaktayız. Her birinize 
tek tek teşekkür ediyor, Allah 
razı olsun diyorum.

Geçtiğimiz dönem 
yöneticiliğini yaptığımız 
Boğazlıyan için katmadeğer 
üreten Ticaret Borsamız, 
gücünü de güvenini de 

sizin gibi her biri birer 
değer olan üyelerinden 
almaktadır. Geçmişte 
olduğu gibi bundan sonra 
da gücümüzü sizden almaya 
devam edeceğiz. Sizden 
aldıklarımızla yol haritamızı 
belirleyecek ve enerjimizi 
yine sizler için harcayacağız.

Seçimimiz oldu, bitti. 
Bizler, demokrasinin en 
sağlam örneğini ortaya 
koyarak, demokratik 
ortamda tercihlerimizi 
oyladık. Sandık açıldıktan 
sonra rekabet de, yarış da 
bitmiş, birlik, beraberlik 
ve dostluk başlamıştır. 
Biz, seçimleri rekabet 
ya da mücadele olarak 
görmüyoruz. Bu bir bayrak 

yarışıdır. Hizmet yarışıdır.
Önümüzde sayfaları 

hiç açılmamış bir dönem 
durmaktadır. Bu yeni 
dönemin eşiğinde, sizlerle 
beraber coşku doluyuz. Bu 
yeni dönem için projelerimiz 
hazır ve yarından tezi yok 
kolları sıvıyor ve kaldığımız 
yerden devam ediyoruz.

Geride kalan dönemde 
ve seçim sürecimizde bizlere 
desteğini esirgemeyen, 
kar, yağmur, çamur 
demeden bizlere kapılarını 
ve gönüllerini açan siz 
değerli üyelerimize, gönül 
dostlarımıza, ne kadar 
teşekkür etsem azdır.

Kıymetli dostlarım
Burada kazanan yada 

kaybeden diye bir şey yok. 
Kazanan üyelerimiz ve 
Boğazlıyandır. Hepinize 
şükran ve minnetlerimi 
sunuyor, birlikte 
yürüyeceğimiz bu yolda Allah 
yâr ve yardımcımız olsun 
diliyorum. 

07.04.2018
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Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettik

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Halıcı, beraberindeki heyet ile 
birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.

Kabulde TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 
çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti.

Harun Halıcı ziyaret 
sonrasında yaptığı açıklamada, 
seçim dönemini kardeşçe, 
demokratik bir ortamda 
tamamladıklarını, yönetim 
kurulu ve meclisi oluşturduklarını 
söyledi.

 TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nu ziyarete 
geldiklerini ifade eden Halıcı, 
“Biz de Rifat Başkanımızın 
önderliğinde, nasıl kendisi 

Türkiye ekonomisine değer 
katıyorsa, üyelerimizin 
tüccarımızın esnafımızın önünü 
açıyorsa biz de Boğazlıyan 
ekonomisine onun liderliği ve 
abiliği öncülüğünde devam 
edeceğiz. Yeni dönemde lisanslı 
depoculuk ile ilgili girişimlerimizi 
sürdüreceğiz. Bu konuda 
Başkanın inanılmaz destekleri 
oldu. Başkanımızla her zaman 
iyi ilişkiler oldu. Onun tavsiyeleri 
bizim için çok kıymetli. Kendisi 
Türkiye’nin en iyi birikimi. 
Kendisinden feyz alıyoruz. 
Kendisi ile çalışmaktan onur 
duyuyoruz. Bizlere çok güzel 
bir vizyon sunuyor. Kendisine 
müteşekkiriz. Başkanımızla 
inşallah bu dönemde de tekrar 
beraber olmak istiyoruz. Bütün 
arkadaşlarımızla yanındayız” 
dedi. 16 Nisan 2018
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20 Haziran  2017TKDK’ya Son Başvuru 24-27 Nisan

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ HALICI’NIN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 
yapılan açıklamada, 4 alt sektörün 
desteklendiği 101 “Tarımsal İşletmelerin 
Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” 
tedbiri için proje başvuru kabul tarihinin 
27 Nisan 2018 tarihine kadar uzatıldığı 
ifade edildi.

21 Aralık 2017 tarihinde 
yayınlanan IPARD II 3. Başvuru Çağrı 
İlanı kapsamındaki 101 –“Tarımsal 
İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik 
Yatırımlar” tedbirinin son proje başvuru 
kabul tarihinde değişikliğe gidildi. Süt, 
Kırmızı Et, Kanatlı Eti ve Yumurta Üreten 
Tarımsal İşletmelerin Fiziki varlıklarına 
yönelik yatırımların hibe ödemeleriyle 
desteklendiği 101 tedbirinde son 
başvuru tarihi 27 Nisan oldu. 

Süre Uzatımı ile ilgili açıklamada 
bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü 
Selim Türker, “IPARD II 3. Çağrı ilanı 
kapsamında, Tarımsal İşletmelerin 
Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” 
başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı 
eti ve yumurta üretimi projeleri 
için 164 milyon 706 bin avro hibe 
bütçesi ayrılmıştır. Kurumumuz 
yayınlamış olduğu ilan çerçevesinde 
girişimcilerimizi ve çiftçilerimizi 42 
ildeki TKDK il koordinatörlüklerine 

proje sunmaya davet etmiştir. Projelerin 
online sistemden son başvuruları 10 
Nisan’dan 24 Nisan’a, online sistemden 
doldurulan belgelerin çıktısı ve istenen 
diğer evrakların son teslim tarihi ise 
13 Nisan’dan 27 Nisan’a uzatıldı. 
Online başvuru sistemi 24 Nisan Salı 
günü saat 21.00’e kadar açık olacak. 
Söz konusu evrakların ise 27 Nisan 
Cuma mesai bitimine kadar TKDK il 
koordinatörlüklerine teslim edilmesi 
gerekiyor. Son teslim tarihinden sonra 
yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. 
Yatırımcıların proje başvurusu ve 
evrakların tesliminde yoğunluk 
yaşamamaları için işlemlerini son güne 
bırakmamaları önem arz ediyor. “ 
şeklinde konuştu. 

19 Nisan 2018

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Başkan Halıcı mesajında; 
“Ulusal bağımsızlığa 
kavuştuğumuz 23 Nisan 
1920 tarihinde açılan 
TBMM’nin kuruluşunun 98. 
yıldönümünü ve Mustafa 
Kemal Atatürk’ün çocuklara 
bayram olarak armağan ettiği 
bugünü büyük bir coşku ve 
gururla kutluyoruz. TBMM’nin 
açıldığı gün, bağımsızlığa 
ulaşma yolunda Ulusumuzun 

kendi azim ve iradesine 
inanarak başlattığı var olma 
mücadelesinin en önemli 
adımıdır. Türk Milleti’nin 
aydınlık geleceği olarak 
gördüğümüz çocuklarımızın; 

sağlıklı, mutlu ve özgür 
bireyler olarak yetişmeleri 
ve bu şekilde hayatlarını 
sürdürmeleri en büyük 
isteğimizdir. Bu duygu ve 
düşüncelerle geleceğimiz 

çocuklarımızın tarihimizin 
gurur dolu sayfalarını 
öğrenmesi ve Türk Devleti’nin 
devamını emanet edeceğimiz 
çocuklarımızın bu bilinçle 
yetişmesi amacıyla Milletimizin 
ve bütün çocuklarımızın 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını kutluyor; 
başta Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm kahramanları saygıyla 
anıyorum.” ifadelerini 
kullandı. 

22 Nisan 2018
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Odalar ve Borsalar Müşterek 
Toplantısı Sorgun’da yapıldı

Yozgat Odalar 
ve Borsalar Müşterek 
Toplantısı’nın 3’üncü ayağı 
Sorgun Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanlığının ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Sorgun’da gerçekleştirilen 
toplantıya; Sorgun, Yozgat, 
Boğazlıyan, Yerköy ve 
Şefaatli Oda ve Borsa 
Yönetim Kurulu Başkanları, 
Meclis Başkanları ve Genel 
Sekreterlerinin katıldı. 
Toplantının moderatörlüğünü 
Odalar ve Borsalar 
Akademik Danışmanı Yrd.
Doç. Mehmet Kara üstlendi. 

Toplantı öncesi 2.toplantının 
değerlendirilmesi yapıldı. 
Ardından gündem 
maddelerine geçilerek 
önümüzdeki süreç yapılacak 
çalışmalar ele alındı. 

Toplantı sonrası bir 
açıklama yapan Sorgun 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Üzeyir Arslan, 
Sorgun Tarım Hayvancılık 
Gıda Sanayi Makine ve 
Ekipmanları Fuarı’nın 
bu yıl 4’üncüsünü 
yapacaklarını belirterek 
“Bu yıl üyelerimize söz 
verdiğimiz gibi 4.’üncü Tarım 

Hayvancılık Gıda Sanayi 
Makine ve Ekipmanları 
Fuarını belirlediğimiz tarihte 
yapacağız. Ancak şu bir 
gerçek ki bu fuarların hem 
Yozgat’ta, hemde Sorgun’da 
ayrı ayrı yapılması değil, 
Yozgat ve Sorgun tam 
ortasında bir fuar alanının 
yapılarak tek bir fuar 
şeklinde olmasından yanadır. 
Bu kapsamda Yozgat Ticaret 
ve Sanayi Odası ve diğer 
ilçe odalarımızda katkılarıyla 
Yozgat ve Sorgun’un tam 
ortasında geniş bir fuar alanı 
oluşturulması 

daha doğru olacağını 
düşünüyoruz. Biz Odalar 
ve Borsalar olarak birlikte 
olursak Yozgat daha güçlü 
olacaktır.”dedi. 

Toplantının sonunda 
Yozgat inşaat sektörü, tarım 
ve hayvancılık sektörü ve 
perakende sektörünün 
sorunlarının tespiti için 
24 Haziran seçimlerinin 
ardından 2 gün sürecek 
bir çalıştay toplantısı 
düzenleneceği konusunda 
karar verildi. 

8 Mayıs 2018
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Borsamız Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulunda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına yeniden M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Başkanımız Harun Halıcı ,Meclis 
Kurulu Başkanımız Yaşar Karataş, 
Genel Sekreterimiz Ali Ayık ve 
Genel Kurul Delegesi Hamis 
Alparslan Coşar Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. 
Genel Kuruluna katıldı.

Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 74. Genel 
Kurulu TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi’nde geniş 
bir katılımla gerçekleştirildi. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
burada yaptığı konuşmada 
iş dünyası olarak kendilerine 
güvendiklerini belirterek, 
“Hedeflerimiz büyük. Türkiye 
sadece bölgesinin değil, dünyanın 
ekonomik devi olacak” dedi.

Başarıya ulaştıracak esas 
gücün birlik ve beraberlikten 
geçtiğini bildiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Bu süreçte 4 

ana meseleye odaklandık. İlk 
olarak Oda ve Borsalarımızın 
gücünü ve kapasitesini artırdık. 
Odaklandığımız ikinci konu, 
özel sektörümüzün yurtdışındaki 
lobisiydi. Eskiden kapısından 
dahi giremediğimiz küresel iş 
örgütlerinin tamamında artık söz 
sahibi olduk. Özel sektörümüzün 
çıkarlarını tüm dünyada savunan 
bir camia haline geldik. Üçüncü 
önceliğimiz, ülke meselelerinde 
inisiyatif almak oldu. Dördüncü 
olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi 

için fikir ürettik, proje ürettik” dedi.
Hisarcıklıoğlu, TOBB 74’üncü 

Genel Kurul konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi:

“Sayın Genel Kurul Başkanım 
ve Konsey Başkanlarım, 
Çok kıymetli Oda ve Borsa 
Başkanlarım, Meclis Başkanlarım, 
Genel Sekreterlerim, Genel Kurul 
delegelerim, Değerli çalışma 
arkadaşlarım,

Basınımızın seçkin mensupları, 
Sizleri, şahsım ve TOBB Yönetim 
Kurulu adına gönül dolusu 

muhabbetle selamlıyorum.
74. Genel Kurulumuza 

hoş geldiniz, şeref verdiniz. 
Konuşmamın başında, ahirete 
uğurladığımız tüm dostlarımıza, 
camiamız mensuplarına, Allah’tan 
rahmet diliyorum.

Öte yandan İsrail’in 
Filistinlilere yönelik, dünkü, 
insanlık dışı saldırısını şiddetle 
kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyorum.

ABD yönetiminin uluslararası 
hukuku yok sayarak İsrail’deki 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma 
kararının ne kadar yanlış olacağını 
vurgulamıştık.

Maalesef, Gazze’de yaşanan 
ölümler gergin olan bölgemizi 
daha da gergin hale getirdi.

Bu saldırıları asla kabul 
edemeyiz.

Filistin ve Kudüs yalnız değildir 
dedi.  15 Mayıs 2018

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanımız Harun 
Halıcı,Meclis Başkanımız Yaşar 
Karataş,Genel Sekreterimiz Ali Ayık 
ve Delegemiz H.Alparslan Coşar’ın 
da katıldığı Genel Kurulda M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu geçerli oyların 
tamamını alarak tekrar 4 yıl süre 
ile TOBB başkanlığına seçildi.

TOBB Başkanlığına ilk kez 
16 Haziran 2001’de seçilen 
Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu görevi 
yürütecek.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise 

şu isimlerden oluştu:
Salih Zeki Murzioğlu (Samsun 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), 
Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı), Davut 
Çetin (Antalya Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı), Oğuzhan Ata 
Sadıkoğlu (Malatya Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı), Selçuk 
Öztürk (Konya Ticaret Odası 
Başkanı), Mahmut Özgener (İzmir 
Ticaret Odası Başkanı), Öztürk 

Oran (İstanbul Ticaret Odası 
Meclis Başkanı), Ayhan Zeytinoğlu 
(Kocaeli Sanayi Odası Başkanı), 
Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası 
Başkanı), Ali Kopuz (İstanbul 
Ticaret Borsası Başkanı), Faik Yavuz 
(Ankara Ticaret Borsası Başkanı), 
Özer Matlı (Bursa Ticaret Borsası 
Başkanı), Engin Yeşil (Diyarbakır 
Ticaret Borsası Başkanı), Tamer 
Kıran (İstanbul ve Marmara, Ege, 
Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz 
Ticaret Odası Başkanı

15 Mayıs 2018
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Borsa Başkanımız Harun Halıcı Ramazan Bayramı mesajı yayınladı

YOZGAT’TA BÜYÜK BULUŞMA

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. Mübarek ayda ilçe 
halkımızla birlikte iftarlarda, 

teravih namazlarında ve 
sahurlarda bir araya gelerek, 

manevi huzuru birlikte yaşadık. 
Vatandaşlarımızla birlikte daha 
nice Ramazan aylarına sağlıkla, 
huzurla, mutlulukla ulaşabilmeyi 
temenni ediyoruz. Bu duygu ve 
düşüncelerle başta hemşerilerim 
olmak üzere tüm İslam âleminin 
Ramazan Bayramını tebrik 
ediyorum” dedi. 

15 Haziran 2018

Yozgat Ticaret ve Sanayi 
Odası, İç Anadolu Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren oda borsaların 
genel sekreterlerini ağırladı.

Yozgat Ticaret ve Sanayi 
Odasının ev sahipliğinde, İç 
Anadolu Bölgesinde faaliyetlerini 
sürdüren oda ve borsalarımızın 
genel sekreterleri katılımı ile 
Yozgat’ta toplantı düzenledi.

Bölge oda ve borsalarının 
genel sekreterlerine yapılan 
çağrı sonucunda mazeretlerini 
bildiren oda ve borsa genel 
sekreterlerinin haricinde 
sağlanan çoğunluk ile istişare 
toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantının moderatörlüğünü 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Yozgat Akademik Danışmanı Dr. 
Mehmet Kara üstlendi.

Toplantıya Alaca Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Fatih Arslan, Alaca Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Faik 
Yetgin, Kırşehir Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Battal Çelik, 
Haymana Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Ali Biçer, Sivas Ticaret 

ve Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Serhat AY, Polatlı Ticaret Odası 
Genel Sekreteri İnanç Ölmez, 
Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Ahmet Barış, 
Sorgun Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Sami 
Erdoğan, Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Ali Ayık, 
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Ziya Saydam, 
Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Mustafa 
Çağrı Kılıç, Şefaatli Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Yasin Karaca ve Yerköy Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Muttalip 
Salmanlı katıldı. Toplantının 
açılış konuşmasını ev sahipliğini 

üstlenen Yozgat Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Ziya Saydam yaptı.  Saydam, 
konuşmasında katılımlarından 
ötürü genel sekreterlere teşekkür 
ederek, bundan sonraki süreçte 
daha geniş katılımlar ile bu 
toplantıların devam edeceğini 
söyledi. Dr. Mehmet Kara 
tarafından okunan gündem 
maddeleri üzerinde görüşmelere 
geçildi.

Toplantıda, “İç Anadolu 
Bölgesi Odalar ve Borsalar 
Girişimcilik Akademisinin 
Kurulması, Yılda bir defa olmak 
üzere İç Anadolu Bölgesi Tarım, 
Hayvancılık ve Ticaret Şurasının 
Toplanması,Bölge oda ve 

borsalarımız arasında kardeş 
oda ve borsa protokollerinin 
güncellenerek işbirliği 
çalışmalarının artırılması,Yılda iki 
defa bölge oda ve borsalarının 
belirlenecek konularda ortak 
eğitimler düzenlemesi, Yılda 
iki defa genel sekreterlerin 
katılım sağlayacağı genişletilmiş 
bilgilendirme toplantılarının 
düzenlenmesi konularında 
kararlar alındı. Bölge oda ve 
borsaların genel sekreterlerin 
yer aldığı toplantı, Yozgat 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Çelik’in 
katılımları ile düzenlenen yemek 
programıyla sona erdi. 

18 Haziran 2018
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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.12 Haziran 2018

BORSA AİLESİ İFTARDA BULUŞTU

BORSAMIZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTI 666 AİLEYE GIDA PAKETİ YARDIMI
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13 Temmuz  2017

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, 

“ N o r m a l d e 
bugün paranızı 
b a n k a y a 
m e v d u a t a 
k o y s a n ı z 
b a n k a d a n 
yüzde 22-23 
mevduat faizi 
a l ıyorsunuz. 
K r e d i 
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 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

BOĞAZLIYAN  
COMMODITY 
EXCHANGE

www.bogazliyantb.com

BOĞAZLIYAN 
TİCARET BORSASI

FAALİYET RAPORU

2018



37

FAALİYETLERİMİZ

/Boğazliyan Ticaret Borsasi/Boğazliyan Ticaret Borsasi/Boğazliyan Ticaret Borsasi

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
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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
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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.

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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BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI
İSTANBUL TANITIM GÜNLERİNDE

Yozgat Ticaret Borsası, 
Boğazlıyan Ticaret Borsası ve 
Yerköy Ticaret Borsalarının 
müşterek çalışmasıyla ‘Sultani 
Mercimek’ ürününün Coğrafi İşaretli 
Ürünler kapsamına alınması için 
çalışmalarımız olmuştu. Bu vesile 
ile İstanbul’da düzenlenen Yozgat 
ve ilçelerinin yöresel lezzetleri, tarihi 
değerleri, doğal güzellikleri ve 
yatırım fırsatlarının tanıtıldığı, “Yozgat 

Tanıtım Günleri”ne Boğazlıyan 
Ticaret Borsası olarak iştirak ettik. 

Bölgemizde yetişen mercimek, 
nohut ve makarnalık buğday gibi 
ürünlerin tanıtımını yaptık.

Misafirlere bölgemizde yetişen 
mercimekten çorba ikramında 
bulunduk. Standımızı ziyaret eden 
Yozgat Valisi Kadir Çakır üretimi 
yapılan ürünler hakkında bilgi aldı. 

1 Aralık 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
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