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Moder çağa ayak uydurmak ve üyelerimiz ve çiftçlerimizde daha yakından ileşime geçmek için 
Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak sosyal medya hesaplarımızı kurduk ve faaliye geçirdik.

Takipçi sayılarımızı artırdık.  Hergün büyüyen bir sosyal medyamız var artık. 

İlk duyurumuzu yaparak 75 kişiye ulaştık. 

BORSAMIZ SOSYAL MEDYADA

Ülkemiz ve Geleceğimiz için şimdi istihdam zamanı kampanyasına Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak 
destek verdik. 

İSTİHDAM SEFERBERLİNE DESTEK
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Çanakkale’de yazılan zafer destanını, o destanın şanlı kahramanlarını bir kez daha hürmetle, 
rahmetle, minnetle yad ediyoruz.

18 Mart Çanakkale Şehitleri anma günü programı kapsamında ilçemizde yapılan kutlama 
etkinliklerine katıldık.

18 Mart Çanakkale Şehitleri anma günü programı kapsamında akşam etkinlikleri; Mehteran 
takımı eşliğinde Fener Alayı Yürüyüşü, Kayseri Şeker tarafından şehit ve gazi yakınlarına verilen yemek 
programlarına katıldık.

Ülkemiz ve Geleceğimiz için şimdi istihdam zamanı kampanyasına Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak 
destek verdik. 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
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TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun sevgili anneleri Solmaz Hisarcıklıoğlu hakkın rahmetine 
kavuştu.

Solmaz Hisarcıklıoğlu’nun cenazesi 24 Mart Cuma (yarın), Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde 
kılınacak öğle namazını müteakip, Cebeci Asri Mezarlığında defnedilecek.

Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na başsağlığı, merhumeye 
Allahtan rahmet dileriz..

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun çok kıymetli annelerinin cenaze törenine katıldık. Taziyelerimizi 
ilettik. Ayrıca tüm sosyal medya hesaplarımızda ve internet sitemizde de taziyelerimizi bildirdik. 

CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN
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STRATEJİK EĞİTİMİNE KATILDIK

Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Stratejik 
Plan Hazırlama Eğitimi’ne katıldık.

BORSAMIZ AKREDİTE YOLUNDA

Boğazlıyan Ticaret 
Borsası, “Akredite Borsa” 
olma yolunda ilerliyor. 

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Akreditasyon çalışmalarına 
hız vererek “13. Dönem 
Akreditasyon Sürecine” 
dahil oldu.  Boğazlıyan 
Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun 
Halıcı, “Boğazlıyan Ticaret 
Borsası olarak, borsamızın 
üyelerine beş yıldızlı hizmet 
vermesi için fırsat oluşturan 
yerel, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası platformlarda 
markalaşmasında öncü rol 

üstlendik. 13’incü dönemde 
Türkiye çapında 28 Oda 
ve Borsa bu sistemi bilmek 
için çaba göstermektedir. 
Stratejik Plan, Müşteri 
Memnuniyeti, Paydaş Analizi 
gibi konularda çalışmalar 
başlattık. Boğazlıyan Ticaret 
Borsası olarak Avrupa ve 
İngiltere’deki hizmet kalitesine 
ulaşmayı hedefliyoruz. 

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı “İnanıyoruz ki 
borsa olarak çok uzun bir yol 
aldı. Çok başarılı oldu. Bu 
başarılı incelemede payı olan, 
emeği olan başta Meclis ve 
Yönetim kurulu üyelerimize, 
personelimize çok teşekkür 
ediyorum. Borsamızın alacağı 
bu Akreditasyon Belgesinin 
ilçemiz ve üyelerimiz için 
önemli bir kazanım olacağına 
inanıyorum. Bizim üyemiz 
ve insanımızda hizmetin en 
iyisine layıktır” dedi.

Mutlu yıllar 
Mehmet 
Aktaş

Boğazlıyan Ticaret Borsası yönetim kurulu 
başkan yardımcısı Mehmet Aktaş ın doğum 
gününde borsa personeli yanlız bırakmadı Nice 
Mutlu Yıllara Mehmet Aktaş

Üyelerimizi 
bilgilendirdik.

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 
Gıda Kontrol Genel 
Müdürlüğü tarafından 
hayvan bilgi sistemine 
bağlı olarak 
hayvanların tür, ırk, 
cinsiyet ve yaş bilgilerinin 
görülebildiği https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr web 
sayfası hazırlanarak Yetiştirici ve hayvan sahiplerinin 
kullanımına açılmıştır.



ebülten
OCAK - ŞUBAT - MART 2017

Yeni hükümet sistemimiz hayırlı olsun

Borsa Yönetim Kurulu Başkanımız Harun Halıcı’nın Yeni 
Hükümet Sistemi ile açıklaması tüm ulusal ve yerel medya 
ajanslarında yerini aldı

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı “Yeni 
Hükümet sistemimizin ülkemiz için hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. “ dedi.

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı” Artık 
gerçek anlamda yeni Türkiye vardır. 
Yeni Türkiye’de istikrar, güven olacak. 
Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerine ulaşacağını belirten Harun 
Halıcı “Tüm dünya birleşse de güçlü 
Türkiye için Evet diyen Milletimiz kendi 
iradesi dışında bir güç tanımadığını 
bir kez daha göstermiştir.” dedi. Halıcı 
“İlçemiz referandumda verdiği güçlü 
destekle Yeni Türkiye tarihine adını altın 
harflerle yazdırmıştır. Bozok Yaylası’nın 
yiğit evlatlarına ve aziz milletimize 
teşekkür ediyorum. 

Yeni Türkiye’de bugün hem yerli 
hem uluslararası yatırımcı rahat nefes 
alacağını ifade eden Halıcı “Bu ‘evet’e 
üretimde, istihdamda ve ihracatta 
yeni rekorlara imza atılacaktır, artık 
kucaklaşma ve Büyük Türkiye için gayret 
zamanıdır.” dedi. 

Yeni Hükümet sistemimizin ülkemiz 
için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.


