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Türkiye’nin Otomobili’nde, Yeniliğe Yolculuk 
Buluşması”nda bizde yerimizi alıyoruz.”

Türkiye’nin Otomobili’nde, Yeniliğe Yolculuk 
Buluşması”nda bizde yerimizi alıyoruz”. 

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı, Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu tarafından üretilecek olan yerli 
otomobilin 66’ncısına talip olduklarını ifade etti.

#Sarıkamış 
şehitlerimizi 105. 
Yılında rahmet ve 
minnetle anıyoruz. 

30 Aralık-3 Ocak 
haftasında ekonomide 
yaşanan gelişmelerin 
derlendiği TOBB Haftalık 
Ekonomi Bülteni yayımlandı.

#TOBB’dan, Avrupa Kıtası’na taşımalarda 
kullanılan #TIR Karnesi’ne yüzde 55 indirim

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
ÇEŞİTLİ VASIFLARDA ÜRÜN ALIMI HAKKINDA.

ebülten
365 oda borsa Başkanı 
ile beraber 2020 
yılının 365 günü birlik 
beraberlik içinde daha 
güzel günlere inşallah 
@RHisarciklioglu @
tobbiletisim



OCAK - ŞUBAT - MART 2020

Tarımsal Yükseköğretim’in 174 yaşında

ebülten

Tarımsal Yükseköğretim’in 
174. yıldönümü kapsamında 
Bozok Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi tarafından düzenlenen 
programa Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Halıcı 
katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı; Program 
sonrası yaptığı açıklamada; 

“Ülkemizde tarımsal anlam-
daki ihtiyaçların ve sorunların 
çözümü, günümüzde tarımın 
gıda üreten bir sektör olmanın 
ötesinde ulusal ve uluslararası 
düzeyde stratejik bir sektör ha-
line geldiğini ve bu dönüşümün 
tarımsal eğitimin içeriğinde de 
değişimi 

Şeker pancarı tarımının 

geliştirilmesi, çiftçinin üretim 
gücünü harekete geçirme 
noktasında yürütülen 
çalışmalar ve kooperatifçiliğin 
ülkenin tarım sektörüne 
sağladığı katkıları konuları ele 
alındı. 

Böyle bir organizasyonu 
gerçekleştirdikleri için, Bozok 
Üniversitesi rektörü Sayın 

Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a, 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Uğur Başaran’a, Yozgat 
Tarımına değer katanlar jüri 
özel ödülünü layık görülen 
Kayseri Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Akay’ı tebrik 
ediyor, üniversite yönetimine 
şükranlarım sunuyorum.” dedi.

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş’ nin Muhasebe 
ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail Gedik ile Pancar Muhasebe Şefi Serkan 
Turan’ Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı’yı ve Genel Sekreterimiz Ali 
Ayık’ı makamında ziyaret etti. 

En büyük dış paydaşımız Kayseri Şeker 

Fabrikası A.Ş’nin muhasebe ve finans departmanı 
yetkililerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu 
belirten Halıcı; ziyarette 2019 yılı tescil rakamları 
ve 2019 sezonu genel degerlendirmesi yapıldı. 
Borsamız çalışmaları, ortak projelerimiz ve 
sektörel konular hakkında değerlendirmelerde 
bulunduklarını ifade etti.

6 Ocak 10 Ocak 
haftasında ekonomide 
yaşanan gelişmelerin 
derlendiği TOBB Haftalık 
Ekonomi Bülteni yayımlandı.

En Büyük Dış Paydaşımız Kayseri Şeker’in 
finans ekibi borsamızı ziyaret etti
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Oda ve Borsalar Tek Yürek oldu

ebülten

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada 
taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı. 
TOBB olarak 81 ildeki 365 oda ve 
borsamızdan bu firmalarla ilgili disiplin 
mekanizmasını çalıştırmalarını istedik. 
Milletimizin sağlığı ile oynayanlara ses-
siz kalmayacağız.

20-24 Ocak tarihleri 
arasında Türkiye ve dünya 
ekonomisinde yaşanan 
güncel gelişmelerin yer 
aldığı TOBB Haftalık 
Ekonomi Bülteni 
yayımlandı.

TOBB ve TSE olarak, Stan-
dartlar Milli Takımı kuruyoruz. 
Özel sektörün standardizasyona 
katılımını artırmak, ayna/milli 
ve uluslararası teknik komitelere 
insan kaynağı sağlamak için 
veritabanı oluşturduk. Görev 
almak isteyenler, std.tobb.org.tr 
adresine kayıt olabilirler.
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AK PARTİ İL BAŞKANI ÇELEBİ DURSUN’U 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

ebülten
Borsamız Yönetim Ku-

rulu Başkanı Harun Halıcı 
ve Başkan Yardımcısı Köksal 
Ustaoğlu Ak Parti İl Başkanı 
Çelebi Dursun’u makamında 
ziyaret ettiler.

Ziyarette ilçemiz İş 
Adamlarından İlhan Koçak 
ve Genç Girişimcilerimizden 
Samet Sezer’de hazır bulundu. 

Karşılıklı sohbet ortamında 
geçen ziyarette ağırlıklı olarak 
borsamızın projeleri, bölge 
ekonomisi ile sanayici ve 
iş adamlarının, tüccarların 
sorunları hakkında karşılıklı fikir 
alış verişinde bulunuldu.

Ak Parti İl Başkanı Çelebi 
Dursun; “Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
Boğazlıyan Ticaret Borsası’nın 
ilçenin en önemli sivil toplum 
kuruluşudur. Bölgenin ekono-
mik ve sosyal konularının gün-
deme getirilmesi ve sorunların 
çözümü, projelerin hayata 
geçirilmesi noktasında hep bir-

likte çaba sarf edeceğiz, pro-
jelerin çözümü noktasında ben 
de elimden gelen çalışmaları 
yapacağım” dedi. 

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
yönetimine de yapmış oldukları 
özverili çalışmalardan ötürü 
teşekkür ediyorum” şeklinde 

değerlendirmelerde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanı 

Harun Halıcı; Bölgemizin 
sorunlarına çözüm bulmakta, 
projelerimiz ve ilçemizin 
genel durumu hakkında fikir 
alışverişinde bulunduklarını 
belirterek, Boğazlıyan Ti-

caret Borsası olarak dış 
paydaşlarımızla, karar alıcılar 
ve karar vericilerle sürekli 
istişare halindeyiz. Ak Parti İl 
Başkanı Sayın Çelebi Dursun’a 
misafirperverliğinden dolayı 
şahsım ve yönetimim adına 
teşekkür ediyorum” dedi.

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB Başkanımız Sayın 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun liderliğinde Güçlü Türkiye ve Güçlü 
Ekonomi için aynı ruh ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 68 yaşında. 
Kurucularımızı ve emeği geçenleri saygıyla ve minnetle yad edi-
yoruz. Dünden bugüne emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 
68 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla, Güçlü Türkiye ve Güçlü 
Ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz.

10-14 Şubat tarihleri arasında Türkiye ve Dünya ekono-
misinde yaşanan güncel gelişmelerin yer aldığı TOBB Haftalık 
Ekonomi Bülteni yayımlandı.
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Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

ebülten

Boğazlıyan İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ve 
Boğazlıyan Ticaret Borsası 
işbirliği protokolü kapsamında 
Boğazlıyan’da seracılığın 
gelişmesi, alternatif tarım 
arayışında olan üreticilerimizi 
bilinçlendirmek ve özendirmek 
amacıyla  Antalya Derme 
Tarım ve Orman Müdürlüğü 
mühendisleri tarafından Ti-
caret Borsamıza ait konferans 
salonunda uygulamalı eğitim 
verildi.  

Konuya ilişkin açıklamada 
bulunan Boğazlıyan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı; Malumunuz 
Boğazlıyan İlçe Tarım ve Or-
man Müdürlüğü ile işbirliği pro-
tokolü imzalamıştık. Yaş sebze 
ve meyve üretiminde ülkenin 
lideri konumunda olan Antalya 
tarımdaki başarısının diğer 
kentlerde de sağlanması için 
Antalya Derme Tarım ve Or-
man Müdürlüğü’nü , Borsamız 
evsahipliğinde ilçemize davet 
ettik. Katılımcılara 10 günlük 
süren bir seminer düzenlendi.” 
dedi. 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı; “Demre 
İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nde görevli Ziraat 
Mühendisleri Mustafa Katırlı ve 
Elif Akkaya, Borsamıza ait kon-
ferans salonunda Boğazlıyanlı 

üreticilerimize  seracılık 
konusunda slayt eşliğinde 
bilgiler verdi. Tecrübelerini 
bizimle paylaştılar. İlçemizde 
seracılık işini yapmak isteyen 
bir üreticimiz konu ile alakalı 
Borsamıza müracaat etmişti. 
Bizde konuyu Boğazlıyan İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü 
istişaret ettik. İlçemizin 
seracacılık faaliyeti elverişli bir 
iklime sahip olduğu söylediler. 
Sağ olsunlar bizleri kırmadılar 
ve Antalya Derme İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile irtibata 
geçip tesis kurulumundan, file 
dikimine, hasada ve söküme 

varıncaya kadar tüm detayları 
slaytlar ve sinevizyon gösterileri-
yle anlatmaya çalıştılar.

Seracılık konusunda bir kişi 
ile yapılan müracaat sonucun-
da seminer sürecisince bu sayı 
7 kişiye ulaştı. Faydalı bir semi-
ner olduğunu düşünüyoruz.  
Allah izin verir ise üreticilerimiz 
tesislerini kuracaklar. Ürettikleri 
ürünleri hep birlikte tadarız, 
şeklinde konuştu

Borsamıza yazılı müracaat 
ederek ilçemizde seracılık 
konusunda eğitim talep eden,  
Boğazlıyanlı üreticilerden Erkan 
Demiroğlu; 

 “Boğazlıyan Ticaret 
Borsamız ile İlçe Tarım 
Müdürlüğümüz tarafından 
hazırlanan  bu seminerden 
dolayı Boğazlıyanlı bir çiftçi 
olarak gurur duydum. İlk defa 
böylesi bir uygulama yaptılar. 
Bu tür projelerin ve eğitimlerin 
ilerleyen zamanlarda da de-
vam etmesini dilerim. Misafir 
ettiğimiz ziraat mühendisleri 
tecrübelerini ve bilgilerini 
bizlere aktardılar. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyoruz, Al-
lah razı olsun.” dedi. 

Programda seminere katılan 
çiftçilere sertifikaları verildi.
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TİCARET BORSALARI OTOMASYON SİSTEMİ (TİBOS) 
UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMINA KATILDIK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, VERBİS 
KAYIT, MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ 

BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE KATILDIK

ebülten

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği TOBB ev sahipliğinde 
düzenlenen Ticaret Borsaları 

Otomasyon Sistemi 
(TİBOS) uygulamalı eğitim 
programına, Borsamız Genel 

Sekreteri Ali Ayık, Muhasebe 
Sorumlumuz Nesrin Avcı, 
Tescil Memurumuz Orhan 

Canagir ile birlikte katılım 
sağladık.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği TOBB ev sahipliğinde 
düzenlenen; Kişisel ver-
ilerin korunması kanunu, 

Verbis Kayıt, Muhtasar ve 
prim hizmet beyannamesi 
bilgilendirme seminerine 
Borsamız Genel Sekreteri Ali 

Ayık, Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri M. Çağrı 
Kılıç, Muhasebe Sorumlumuz 
Nesrin Avcı, Tescil Memu-

rumuz Orhan Canagir ile 
birlikte katılım sağladık.
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Kayseri 15. Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve Türk Dünyası 
Toplulukları Tarım Fuarı’nı ziyaret ettik.

Milletçe yastayız

ebülten

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Halıcı “Türkiye, büyük ve güçlü 
bir devlet.. Şehitlerimiz için mil-
letçe yastayız.”

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Halıcı, İdlib’te çok sayıda 
askerimizin hayatını kaybettiği 
kalleş saldırıyı kınadı.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı; Suriye’nin İdlib 
kentinde düzenlenen hava 
saldırısında şehit olan Me-
hmetçiklerimizin yürekleri 
yaktığını ifade etti.

İdlib’ten gelen acı haber-
lere ilişkin mesaj yayımlayan 
Halıcı, şehitlerimiz için 
Allah’tan rahmet, gazilerimiz 

için acil şifalar, ailelerine ve 
milletimize başsağlığı diledi.

Halıcı mesajında “Ülkemiz 
birlik ve beraberlik içinde 
güçlüdür. Devletimiz ve Ordu-
muzun yanındayız. Mübarek 
Kandil gecesinde acı haberle 
sarsılan aziz Milletimize Yüce 

Allah’tan sabır diliyorum. 
Türk milletinin, var olduğu 
günden bu yana vatanı ve 
bağımsızlığını namusu bilmiş, 
herhangi bir tehdit karşısında 
gözünü bile kırpmadan canını 
feda etmiştir. Bugün de bizlerin 
huzuru, vatanının bölünmez 

bütünlüğü ve milletinin bekası 
için sınır ötesinde görev yapan 
gözü pek Mehmetçik’imiz, ne 
yazık ki hain bir saldırıyla karşı 
karşıya kalmıştır. Ülkemizin 
sınır güvenliği ve vatanımızın 
ilelebet payidar kalması için 
görev yaparken, İdlib bölge-
sinde uğradığı hain saldırıda 
şehit olan kahraman askerleri-
mize Allah’tan rahmet, yaralı 
Mehmetçiklerimize ise acil şifa 
diliyorum. Aziz milletimizin başı 
sağ olsun. Sadece yüreğimizle 
değil, tüm varlığımızla, 
canımızla, tüm maddi 
imkânlarımızla vatan göre-
vinde devletimizin yanındayız 
ve emrindeyiz. Hepimizin başı 
sağ olsun” dedi.

2019 yılı Tescil ve işlem hacimlerine göre ilk 5’e giren üyelerimiz ile birlikte Kayseri’de düzenlenen Tarım Fuarına katılım sağladık. 
Üyelerimiz söz konusu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
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“Alınacak her kararın, atılacak 
her adımın arkasındayız

ebülten
Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 
Yönetim Kurulu Toplantısı için 
geldiği Kayseri’de Perşembe 
gecesi İdlib’de gerçekleşen 
hain saldırıya ilişkin olarak, 
TOBB Yönetim Kurulu ile birlikte 
basına açıklamalarda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, “Karşımızda, 
insanlıktan nasibini almamış, 
tüm ahlaki ve dini değerleri hiçe 
sayan, kendi yurttaşlarını bile 
topraklarından eden, canlarına 
kasteden, zihniyete sahip bir 
rejim bulunuyor. Dolayısıyla, 
masum insanları katleden 
ve ülkemizin güvenliğine 
de açık tehdit oluşturan bu 
rejim unsurlarına karşı sessiz 
kalmamız beklenemez” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
şunları kaydetti: “TOBB 
Yönetim Kurulu ve Kayseri İli 
Odaları ve Borsaları olarak 
bugün karşınızdayız. Esasında 
TOBB Yönetimi olarak buraya 
gelmemizin nedeni, hem 
Yönetim Kurulu toplantımızı 
burada gerçekleştirmek, hem 
de Kuruldaki arkadaşlarımıza, 
Kayseri’yi ve Kayseri’nin dina-

miklerini tanıtmak idi. Bu ziyareti 
bir ay öncesinden planlamıştık. 
Ancak Perşembe gecesi İdlib’de 
askerlerimize yönelik bu alçak 
saldırı gerçekleşti.

Bizde Kayseri’deki etkin-
liklerimizi iptal ettik. Bugün 
sadece TOBB Yönetim Kurulu 
toplantımızı gerçekleştireceğiz. 
Birazdan da, İdlib’de şehadete 
yürüyen kahramanlarımızdan, 
Kayserili Piyade Uzman Onbaşı 
Ali Taşöz’ün, Develi’deki cenaze 
törenine katılacağız. Ailesinin ve 
yakınlarının acısını paylaşacağız.

Vatanın huzuru ve 
güvenliğini müdafaa etmek 
için şehit olan tüm kahraman 
askerlerimizin ruhları şad olsun. 
Rabbim şehitlerimizin mekânını 
cennet eylesin. Ailelerine 
sabırlar, yaralılarımıza acil 

şifalar nasip eylesin. Milletimizin 
başı sağ olsun.

Evet, hepimizin yüreği 
yanıyor, içimizde fırtınalar 
kopuyor. Türk milleti bu acı 
günü asla unutmayacak. 
Kahraman askerlerimiz, hem 
ülke sınırlarımızı ve hem de 
mazlumları korumaktaydı.

Zira karşımızda, insanlıktan 
nasibini almamış, tüm ahlaki ve 
dini değerleri hiçe sayan, kendi 
yurttaşlarını bile topraklarından 
eden, canlarına kasteden, zihni-
yete sahip bir rejim bulunuyor. 
Dolayısıyla, masum insanları ka-
tleden ve ülkemizin güvenliğine 
de açık tehdit oluşturan bu 
rejim unsurlarına karşı sessiz 
kalmamız beklenemez.

Türk Ordusu, Fırat Kalkanı, 
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 

harekâtıyla terör örgütlerine ve 
destekçilerine gereken cevabı en 
güçlü şekilde vermiştir. Elbette 
bu acımasız saldırının sahipleri 
de, bunun bedelini, fazlasıyla 
ödeyecek, hak ettikleri cezayı 
misliyle alacaktır ve almaya da 
başlamıştır. Şunu da herkes 
bilsin ki, biz, her türlü zorluğu 
aşmasını bilen bir milletiz. 
Mevzubahis vatan olunca, tüm 
siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta 
bırakırız.

İşte şimdi de, birlik ve 
beraberlik içinde hareket 
edecek, sabır ve dayanışma 
göstereceğiz. Ülkemizin men-
faatlerini her şeyin üstünde 
tutacağız. Her zaman olduğu 
gibi, bir ve bütünüz. Bizler de 
iş dünyası olarak, milletimizin, 
devletimizin ve ordumuzun 
yanındayız. Alınacak her 
kararın, atılacak her adımın 
arkasındayız. Bu vatanı, 
canından çok seven kahraman 
askerlerimizle ve bu yüce mil-
letin bir ferdi olmaktan da gurur 
duyuyoruz. Cenabı Hak ülkemizi 
korusun, milletimizin birliğini ve 
dirliğini muhafaza etsin, ordu-
muzu muzaffer kılsın”.

Borsa Meclis Kurulumuz ve 
Yönetim Kurulumuz tarafından 
2020 yılı icin borsamızın mevcut 
durumunu ortaya koyma adına 
SWOT analizi yapılmıştır. 
Borsamızın güçlü zayıf yönleri 
ile fırsatları ve tehditleri yeniden 
gözden geçirilmiştir.Yapılan 
SWOT analizi Borsamızın 2020-
2021 yillarini kapsayan stratejik 
plan revizyonuna ışık tutacaktır.

SWOT analiz, toplantısı yapıldı
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Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Ticaret Borsası 
işbirliği ile tarafından Boğazlıyan ilçesinde “Sürdürülebilir 

Tarım” konulu seminer gerçekleştirildi.

ebülten

Kayseri Şeker Fabrikası 
sosyal tesislerinde düzenlenen 
seminerde, çiftçilerin günümüz 
tarım şartlarına uyum sağlayıp, 
daha verimli ürün alabilmek 
için kaynakların daha bilinçli 
kullanılması konularına ağırlık 
verdiğini belirtti.

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı; şeker pancarının 
stratejik bir ürün olarak kabul 
edilmesi gerektiğini dile get-
irdi.

Türkiye’nin şeker sektörüne 

ihtiyacı olduğunu vurgulayan 
Halıcı, şunları kaydetti:

“Boğazlıyan  çiftçisi 
açısından vazgeçilmez bir 
ürün olan şeker pancarının, 
ilgili bakanlığımız tarafından 
stratejik ürün statüsüne 
alınması ve bunun desteklen-
mesi gerektiğine inanıyoruz. 
Bugün burada sizlere damla 
sulama için gerekli unsurları, 
neden ihtiyacımız olduğunu ve 
nasıl uygulanması gerektiğini 
detaylarıyla anlatıyoruz. Ayrıca 
verimlilik, hastalıklardan 

korunma ve masrafların 
azalması açısından damla 
sulamanın öneminden 
bahsediyoruz.” dedi. Tarımın 
devamlılığı ve üretimin sağlıklı 
bir şekilde devam edebilm-
esi adına, sürdürülebilir 
tarım uygulamalarının artık 
Türkiye’nin önemli bir gündem 
maddesi haline geldiğini de 
belirten Halıcı; Sürdürülebilir 
tarım  konusunda  Borsamız 
işbirliği ile ilk adımı atan 
Kayseri Şeker Fabrikası’dır. 
Kayseri Şeker Fabrikası  21 

tane bölge müdürlüğünde  21 
ziraat mühendisi ile bu konuda 
görevlendirildi. Bunları severek 
ve isteyerek çiftçilerimize daha 
fazla katkı sağlaması amacıyla 
yapıyoruz.

Seminerde ayrıca; 
Damla sulama, pancar 

tarımında verim, toprakların 
korunması, münavebenin 
önemi, toprak hazırlığı, şeker 
pancarı ekim teknikleri, 
gübreleme, bitki hastalıkları 
gibi konularda önemli bilgiler 
aktarıldı.

25.02.2020 tarihinde Dış Paydaşımız ve 
Stratejik ortağımız Kayseri Şeker Fabrikası ile or-
tak düzenlediğimiz Sürdürülebilir Tarım eğitimine 
üyelerimiz ve bölge çiftçilerimiz ile katılım 
sağladık. Sürdürülebilir Tarım ve Bilinçli Gübre 
kullanımı konusundaki görüşlerimizi içeren rapo-
rumuz toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız ve 
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi 
olarak Harun Halıcı tarafından okunup bildirildi.
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STK’lardan Ortak Tavır

ebülten

Boğazlıyan Ticaret ve San-
ayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret 
Borsası ev sahipliğinde İdlib’te 
gerçekleşen hain saldırıya 
ilişkin ortak tepkiyi göstermek 
üzere

İlçemizde faaliyet gös-
teren meslek örgütleri, 
sendika konfederasyonları ve 
sivil toplum örgütleri ortak bir 
açıklama yaptı.

Değerli basın mensupları, 
Hepiniz hoş geldiniz.

Şu an 81 İl’de Türkiye’nin 
önde gelen 30’a yakın meslek 
örgütü, sendika konfedera-
syonu ve sivil toplum kuruluşu, 
hep birlikte bu açıklamayı 
yapıyoruz 

Bizler, her kritik dönemde 
milletimizin ve devletimizin 
yanında durduk

Üstlendiğimiz sorumluluğun 
hakkını vererek hareket ettik

Bugün de, İdlib’te 
gerçekleşen hain saldırıya 
ilişkin, ortak tepkimizi gösteri-
yoruz

Öncelikle vatanın huzuru, 
güvenliği ve mazlumları müda-
faa etmek üzere üstlendikleri 
görevde şehit olan tüm kahra-
man askerlerimizin ruhları şad 
olsun

Rabbim şehitlerimizin 
mekânını cennet, eylesin

Yakınlarına sabır ve meta-
net, yaralılarımıza acil şifalar 

nasip eylesin. Milletimizin başı 
sağ olsun

Askerlerimiz İdlib’de, hem 
ülke sınırlarımızı ve hem de 
mazlumları korumaktaydı

Zira Suriye’de yaşanan 
zulümlere, yüzbinlerce 
sivilin zalimce katledilm-
esine, milyonların evinden, 
toprağından sürülmesine, 
dünya sessiz kaldı

Türkiye’nin barış ve huzur 
odaklı çabalarıysa, ne yazık 
ki, pek çok ülkede karşılık 
görmedi

Buradan tekrar sesleniyoruz
Karşımızda, insanlıktan 

nasibini almamış, tüm ahlaki, 
insani ve dini değerleri hiçe 
sayan, kendi yurttaşlarını bile 
topraklarından eden, canlarına 
kasteden, zihniyete sahip bir 
rejim bulunuyor

Suriye’yi her geçen gün 
daha da ağır bir yıkıma 

sürüklüyor
İşte rejim güçleri son olarak 

da, yapılan anlaşmalara uy-
mayarak, askerlerimizi kalleşçe 
pusuya düşürdü

Bu saldırı, asla kabul 
edilemez

Dolayısıyla, masum 
insanları katleden ve ülkem-
izin güvenliğine de açık tehdit 
oluşturan bu rejim unsurlarına 
karşı sessiz kalmamız beklen-
emez

Tarihi ve kültürel bağlarımız 
bulunan, rejimin zulmünden 
kaçan Suriyeli kardeşlerimizin 
yaşama hakkını korumak 
tarihi, insanı ve vicdani 
sorumluluğumuzdur

Türk Devleti ve Ordusu, 
bugüne kadar, Fırat Kalkanı, 
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 
harekâtıyla terör örgütlerine ve 
destekçilerine gereken cevabı 
en güçlü şekilde vermiştir

Elbette bu acımasız 
saldırının sahipleri bunun 
bedelini ödeyecektir

“Bahar Kalkanı” harekâtıyla 
da bu bedeli ödemeye de 
başlamışlardır.

Şunu da herkes bilsin ki, 
biz, her türlü zorluğu aşmasını 
bilen bir milletiz

Mevzubahis vatan olunca, 
tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir 
tarafta bırakırız

İşte şimdi de birlik ve be-
raberlik içinde hareket ediyor, 
sabır ve dayanışma gösteriyo-
ruz

Ülkemizin menfaatlerini her 
şeyin üstünde tutuyoruz

Bugün her zamankinden 
daha güçlü şekilde biriz, büt-
ünüz ve birlikteyiz

Türkiye’nin tüm kesim-
lerini temsil eden Mesleki 
ve Sivil Toplum Örgütleri 
olarak, bayrağımızın altında 
kenetlendik

Katil rejime karşı kararlı 
şekilde mücadele eden devleti-
mizin ve kahraman ordumuzun 
yanındayız

Alınacak her kararın, 
atılacak her adımın 
arkasındayız

Cenabı Hak ülkemizi 
korusun, milletimizin birliğini 
ve dirliğini muhafaza etsin, 
ordumuzu muzaffer kılsın.
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TMO - TOBB LİSANSLI DEPOCULUK GENEL KURULU’NDAYIZ

ebülten

TOBB’de gerçekleştirilen TMO-TOBB Tarım 

Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Tic. A.Ş. 10. 

Olağan Genel Kurulu’na Borsamız Yönetim Kurulu 

Başkanı Harun Halıcı katıldı.

Boğazlıyan Ticaret Borsası olarak 
2020 yılı periyodik üye ziyaretlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. 

Ziyaret ettiğimiz üyelerimiz ile Borsamızın 
mevcut durumu, projeleri, son dönem 
hububat fiyatları hakkında karşılıklı fikir 

alış verişinde bulunduk. Üyelerimizin 
görüş ve önerilerini dinleyip alacağımız 
aksiyonlar hakkında bilgi verdik.

AZİZ MİLLETİMİZİN DİRİLİŞ DESTANI
Boğazlıyan Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Halıcı; İstiklal 
Marşı’nın Kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Günü 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
Başkan mesajda; “12 Mart 
1921 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde Milli Marş 
olarak kabul edilen İstiklal 

Marşı, aziz milletimizin diriliş 
destanıdır. Kurtuluş Savaşı 
yıllarında maddi ve manevi 
zorluklarla mücadele eden 
ecdadımızın ortak duygusu-
nun, inancının sembolüdür. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 
İstiklal Marşımızın kabulünün 
99. Yıldönümünü kutluyor, 
başta Cumhuriyetimizin 

kurucusu Büyük Önder 
Atatürk ve kahraman silah 
arkadaşları olmak üzere, 
bu destanı yazdıran tüm 
ecdadımızı ve İstiklal Mü-
cadelemizi destansı ifadelerle 
kaleme alarak ölümsüzleştiren 
Mehmet Akif ERSOY’u sonsuz 
rahmet, şükran ve minnetle 
anıyorum.”

PERİYODİK ÜYE ZİYARETLERİMİZİ GERÇEŞTİRDİK 
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TOBB HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA KARŞI DİSİPLİN 
MEKANİZMASINI İŞLETİYOR

ebülten
Boğazlıyan Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Öcal Öcalan 
ve Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Harun Halıcı yaptıkları 
ortak basın açıklamasında 
yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) ile ilgili gelişmelerin 
ardından bazı ürünlerin 
fiyatlarında görülen artışlara 
karşı disiplin mekanızmasını 
işleteceklerini belirtti.

Konuya ilişkin 
açıklamada bulunan oda ve 
borsa başkanları, Son gün-
lerde koronavirüs vakasıyla 
birlikte hijyen ürünlerinde 
hızlı fiyat artışları tespit 
edilmektedir.

Konu ile alakalı olarak 
oda ve borsa olarak 

haksız fiyat artışına karşı 
disiplin mekanizmalarını 
devreye sokacağımızı, 
konunun hassasiyetle 
üzerinden durulacağını, 
vatandaşlarımızın mağdur 
olmamaları için gerekli cezai 
yaptırımların uygulanacağını 
söyledi. 

TOBB olarak haksız 
fiyat artışına karşı disiplin 
mekanizmalarının harekete 
geçirilmesini istedi.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
talimatlarıyla gönder-
ilen yazıda, oda ve borsa 

başkanlıklarına haksız 
fiyat artışına karşı disiplin 
mekanizmalarının harekete 
geçirilmesini istedi. Biz de 
Genel Başkanımız M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu talimatıyla yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) ile 
ilgili gelişmelerin ardından 
bazı ürünlerin fiyatlarında 
görülen artışlara karşı hem 
tedbirler hususunda hem de 
disiplin mekanızmasını devr-
eye sokulmasını noktasında 
gerekli çalışmaları başlattık. 
Oda ve borsa olarak 
disiplin mekanizmalarını 
çalıştırdığımız ve hak ettikleri 
cezaları vereceğiz. Vatandaşı 
mağdur edenlere karşı sessiz 
kalmayacağız” ifadelerini 
kullandı.

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!
Koronavirüs nedeniyle iş dünyasında yaşanan 

sorunlara çözüm üretmek amacıyla TOBB’a iletilmek tarafından rapor hazırlanacaktır. 
Sektörünüzde yaşanan sorunlarınızı Saat 16.00’a kadar bogazliyantb@tobb.org.tr 

adresine  iletmenizi rica ederiz.

AKREDİTASYON STANDARDI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ VERİLDİ
17.03.2020 tarihinde Akreditasyon 

sorumlusu Vural yeşil tarafından TOBB 

akreditasyon standardı ve uygulamaları 

konulu egitim verilmiştir. Bu yıl ilk 

kez uygulanacak olan hedef bazlı 

personel performans sistemi üzerinde 

durulmuştur.
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DESTANSI ZAFER’İN 105. YILDÖNÜMÜ 

ebülten
18 Mart Şehitleri Anma 

Günü ve Çanakkale 
Zaferi’nin 105. yıldönümü 
dolayısıyla Boğazlıyan Ti-
caret 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, Mil-
letimizin 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 tari-

hinde elde edilen bu 
haklı zafer, bu Milletin zor 
zamanlarında nasıl tek 
vücut olabileceğinin, eşsiz 
vatan sevgisi ve fedakarlık 

duygularının ne derece yük-
sek 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 Mus-
tafa Kemal ATATÜRK’ ü 
İstiklal ve İstikbalimizin 
teminatı için canlarını 
veren tüm Şehitlerimizi 
Rahmet,Gazilerimizi Min-
net, Şükran ve Saygı ile 
anıyorum.”

Üreticilerimiz https://eciftci.
tarbil.gov.tr/ adresinden mobil 
uygulamamızı indirerek ya da 
e-devlet şifresi ile giriş yaparak 
tarım, hayvancılık, genel ve 
destek başvuruları gibi birçok 
işlemi online olarak yapabil-
irler.

Kısa çalışma ödeneği nedir? Nasıl 
yararlanılır? şeklinde çok soru geldi. 
Sizler için kısa bir bilgi notu hazırlandı...

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm işletme ve girişimcilere çağrı yapıyoruz.
Çalışanını koru, istihdamını düşürme, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde. 
Başvurular başladı. iskur.gov.tr adresinde detaylı bilgiler yer alıyor. @rhisarciklioglu

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları bugün başladı. 
Başvurular iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. 
@RHisarciklioglu @tobbiletisim

Sayın Üyemiz;
26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi 
gereken Katma Değer Vergisi beyanname 
verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 

Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs 
formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün 
sonuna kadar uzatılmıştır. @BeratAlbayrak 
@RHisarciklioglu
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Mücbir sebep 
hali kapsamında 
değerlendirilecek sektör-
ler açıklandı.

Hazine ve Maliye 
Bakanımız Sayın Berat 
Albayrak, mücbir sebep 
hali kapsamındaki sek-
törleri ve altında yer alan 
iş kollarını belirlediklerini 
duyurdu.  @rhisarcik-
lioglu 

ESNAF DESTEK PAKETİ 
Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok 

önemli iki desteği devreye alıyoruz.
Hazine destekli bu iki finansman aracını, 

hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın 
hizmetine sunuyoruz.

Ekonomik İstikrar Kalkanı ile iş dünyamızın 
ve esnafımızın yanındayız.

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası’nda alım satım hafta içi her gün 
saat 10:00 – 12:00 arasında devam ediyor.

Şirketlerimizin işletme 
finansmanı ihtiyaçlarının 
karşılanması açısından 
çok önemli olan düşük 
faizli, ödemesiz dönemli 
“İş’e Devam Desteği” 
hayata geçiyor.

ESNAF DESTEK PAKETİ BİLGİLENDİRME BİLGİLENDİRME
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TOBB’a giden 
talepler doğrultusunda 
ilgili kamu kurumlarına 
iletilen talepler 23-25 
mart tarihi itibarı ile 
sonuçlanmıştır. Bir kez 
daha kıymetli TOBB 
Başkanımız Sn. @
RHisarciklioglu’na 
ve tüm ilgili 
Bakanlıklarımıza 
şükranlarımızı sunuyoruz.

SONUÇLANAN TALEPLERİMİZ

“Değerli Üyelerimiz; 
Oda ve Borsalarımızın 
kurucu ortağı olduğu 
KGF kefaleti ile 
“İŞ’E DEVAM KREDİ 
DESTEĞİ” başvuruları 
Ziraat Bankası, Halk-
bank, Vakıfbank, Ziraat 
Katılım ve Vakıf Katılım 
bankaları tarafından 
26/03/2020 tarihin-
den itibaren alınmaya 
başlanacaktır. 

BOĞAZLIYAN 
TİCARET BORSASI

Borsamızın, üyelerimizden gelen talep neticesinde TOBB’a yaptığı başvuru 
ve Ticaret Bakanlığı’nın izni doğruldusunda, Haziran ayında ödenmesi gereken 

YILLIK ÜYELİK AİDATLARI, gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirilmeksizin 
EKİM 2020 tarihine ötelenmiştir.

16-20 Mart 
2020 Tarihleri TOBB 
Ekonomi Bülteni

TOBB ve Oda-
Borsalarımızın tale-
pleriyle hayata geçen 
“Çek Ödeme Destek 
Kredisi” ve “Ekonomik 
İstikrar Kalkanı Kredi 
Desteği”nin detayları 
belli oldu. @tobbiletisim

Korona Virüs (COVİD 19) riskine 
karşı ülke genelinde alınan koruyucu 
önlemler kapsamında, Boğazlıyan Ti-
caret Borsası Hizmet Binası dezenfekte 
yapıldı.

Yapılan dezenfekte çalışmaları 
ile personel, üyeler ve ziyaretçile-
rin sağlığını korumaya yönelik tedbir 
amaçlı ilaçlama işlemi gerçekleştirildi.

BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI HİJYEN VE KORONA VİRÜS 
TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DEZENFEKTE EDİLDİ.


