BORSA MECLİS ÜYELERİNİ SEÇTİ.

İl seçim heyecanının Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaşanmasının ardından bugün de Düzce Ticaret
Borsası’nda seçim heyecanı yaşandı. Borsada bugün oluşturulan yönetim kurulu için meclis üyeleri seçimi
yapıldı. Tek liste gidilen seçimlerde 393 Ticaret Borsası üyesinden 319’u oy kullandı. Üyeler oy kullanma
işlemine sabah saat 09:00 itibariyle başlarken 17:00 itibariyle sona erdi. “Seçimleri sorunsuz tamamladık” Tek
liste gidilen meclis üyesi seçime ilişkin bir değerlendirmede bulunan Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu
şöyle konuştu: “Seçimimizi tek liste halinde yaptık. Problemsiz bitti. Şu ana kadar üyelerimizin tamamını çift
liste olmadığı için uzakta olanları mutlaka geleceksiniz diye zorlamadık. Güçlü bir katılımla seçimimizi
tamamladık.”

Düzce, Zonguldak ve Bolu’da bulunan gıda, tarım şirketlerinin yer aldığı Ticaret
Borası seçime gidiyor. Tek liste ile gidilen seçimlerle ilgili olarak konuşan Ticaret
Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Ticaret Borsasında ilk defa liste hazırlandığını
belirterek Cumartesi günü yönetimi belirlenen Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte
uyum içersinde çalışacaklarını dile getirdi. Düzce ile birlikte Zonguldak ve Bolu’daki
gıda, tarım ve zirai donatım şirketlerinin yer aldığı Ticaret Borsası sandık başına gitti.
Sabah saat 09:00’da başlayan seçimlerde tarihinde ilk defa liste hazırlandı. 393 üyesi
bulunan Ticaret Borsası’nda şartları uyan 319 üye oy kullanıyor.

Seçimlerle ilgili bilgi veren Ticaret Borsası başkanı Nurettin Karslıoğlu; “zaman su gibi akıp
gidiyor. 4. yıl bitti 5. yıla girdik. Yeni seçim zamanımız geldi. Bugünde seçimlerimizi
yapıyoruz. Tek liste herhangi bir sorun yok. Yeni bir yönetimi bugün oluşturacağız. Bir dahaki
hafta da görev dağılımı yapacağız. Hiçbir problem görülmüyor. Tiret odası seçimleri 1
Nisan’^da yapıldığı için ilçe seçim kurulu seçim tarihi olarak bugüne verdi. Ticaret odamızda
seçimlerini tamamladı. Ilımlı ve ortayol bulunmuş bir kadro oluştu. Oraya da müteşekkiriz.
Düzce ilini temsil noktasında seçilmiş kişilerin birbirleriyle diyalog halinde bulunması ilimiz
için artı. Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı da iyi bir arkadaşımız. İnşallah Düzce
ilini yeni kadrolarla Ankara’da daha iyi temsil ederiz diye umut ediyoruz. Bizim Odamızda
sıkıntı yok ve hiçbir zaman olmadı. Zaten 20 yıldır ilk defa bir liste çıktı. Oda heyecan verdi.
Odamıza, Borsamıza ve TOBB Camiasına hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

8 Nisan 2018 - 17:24

Ticaret Borsası'nda Seçim Heyecanı

Düzce, Zonguldak ve Bolu’da bulunan gıda, tarım şirketlerinin yer aldığı Ticaret Borasında seçim
heyecanı yaşandı. Tek liste ile gidilen seçimlerle konuşan Ticaret Borsası Başkanı Nurettin
Karslıoğlu, Ticaret Borsası’nda ilk defa liste hazırlandığını belirterek Cumartesi günü yönetimi
belirlenen Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte uyum içersinde çalışacaklarını dile getirdi.
Düzce ile birlikte Zonguldak ve Bolu’daki gıda, tarım ve zirai donatım şirketlerinin yer aldığı
Ticaret Borsası sandık başına gitti. Sabah saat 09:00’da başlayan seçimlerde tarihinde ilk defa
liste hazırlandı. 393 üyesi bulunan Ticaret Borsası’nda şartları uyan 319 üye oy kullanıyor.
Seçimlerle ilgili bilgi veren Ticaret Borsası başkanı Nurettin Karslıoğlu; “Zaman su gibi akıp
gidiyor. 4. yıl bitti 5. yıla girdik. Yeni seçim zamanımız geldi. Bugünde seçimlerimizi yapıyoruz.
Tek liste herhangi bir sorun yok. Yeni bir yönetimi bugün oluşturacağız. Bir dahaki hafta da görev
dağılımı yapacağız. Hiçbir problem görülmüyor. Tiret odası seçimleri 1 Nisan’^da yapıldığı için
ilçe seçim kurulu seçim tarihi olarak bugüne verdi. Ticaret odamızda seçimlerini tamamladı. Ilımlı
ve ortayol bulunmuş bir kadro oluştu. Oraya da müteşekkiriz. Düzce ilini temsil noktasında
seçilmiş kişilerin birbirleriyle diyalog halinde bulunması ilimiz için artı. Akçakoca Sanayi ve Ticaret
Odası Başkanı da iyi bir arkadaşımız. İnşallah Düzce ilini yeni kadrolarla Ankara’da daha iyi
temsil ederiz diye umut ediyoruz. Bizim Odamızda sıkıntı yok ve hiçbir zaman olmadı. Zaten 20
yıldır ilk defa bir liste çıktı. Oda heyecan verdi. Odamıza, Borsamıza ve TOBB Camiasına hayırlı
olmasını diliyoruz” dedi.

08 Nisan 2018 17:02

Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı
Düzce, Zonguldak ve Bolu’da bulunan gıda, tarım şirketlerinin yer aldığı Ticaret Borasında
seçim heyecanı yaşandı.

Tek liste ile gidilen seçimlerle konuşan Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Ticaret
Borsası’nda ilk defa liste hazırlandığını belirterek Cumartesi günü yönetimi belirlenen
Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte uyum içersinde çalışacaklarını dile g etirdi.Düzce ile
birlikte Zonguldak ve Bolu’daki gıda, tarım ve zirai donatım şirketlerinin yer aldığı Ticaret
Borsası sandık başına gitti. Sabah saat 09:00’da başlayan seçimlerde tarihinde ilk defa liste
hazırlandı. 393 üyesi bulunan Ticaret Borsası’nda ş artları uyan 319 üye oy
kullanıyor.Seçimlerle ilgili bilgi veren Ticaret Borsası başkanı Nurettin Karslıoğlu; “Zaman
su gibi akıp gidiyor. 4. yıl bitti 5. yıla girdik. Yeni seçim zamanımız geldi. Bugünde
seçimlerimizi yapıyoruz. Tek liste herhangi bir soru n yok. Yeni bir yönetimi bugün
oluşturacağız. Bir dahaki hafta da görev dağılımı yapacağız. Hiçbir problem görülmüyor.
Tiret odası seçimleri 1 Nisan’^da yapıldığı için ilçe seçim kurulu seçim tarihi olarak bugüne
verdi. Ticaret odamızda seçimlerini tamamladı. Ilımlı ve ortayol bulunmuş bir kadro oluştu.
Oraya da müteşekkiriz. Düzce ilini temsil noktasında seçilmiş kişilerin birbirleriyle diyalog
halinde bulunması ilimiz için artı. Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı da iyi bir
arkadaşımız. İnşallah Düzce ilini yeni kadrolarla Ankara’da daha iyi temsil ederiz diye umut
ediyoruz. Bizim Odamızda sıkıntı yok ve hiçbir zaman olmadı. Zaten 20 yıldır ilk defa bir

liste çıktı. Oda heyecan verdi. Odamıza, Borsamıza ve TOBB Camiasına hayırlı olmasını
diliyoruz” dedi.

TİCARET BORSASI’NDA SEÇİM HEYECANI

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Seçimleri’nin ardından, Düzce Borsası
da seçime gitti. Tek liste gidilen seçimlerde 319 üye oy kullanıyor.
İlk seçim heyecanının Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaşanmasının
ardından bugün de Düzce Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı
yaşanıyor. Borsada bugün oluşturulacak yönetim kurulu için meclis
üyeleri seçimi yapılıyor.
Tek liste gidilen seçimlerde 393 Ticaret Borsası üyesinden 319’u oy
kullanıyor. Üyeler oy kullanma işlemine sabah saat 09:00 itibariyle
başladı.

Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı
08.04.2018 Pazar 17:02

Düzce, Zonguldak ve Bolu’da bulunan gıda, tarım şirketlerinin
yer aldığı Ticaret Borasında seçim heyecanı yaşandı
Tek liste ile gidilen seçimlerle konuşan Ticaret Borsası Başkanı Nurettin
Karslıoğlu, Ticaret Borsası’nda ilk defa liste hazırlandığını belirterek Cumartesi
günü yönetimi belirlenen Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte uyum içersinde
çalışacaklarını dile getirdi.
Düzce ile birlikte Zonguldak ve Bolu’daki gıda, tarım ve zirai donatım şirketlerinin
yer aldığı Ticaret Borsası sandık başına gitti. Sabah saat 09:00’da başlayan
seçimlerde tarihinde ilk defa liste hazırlandı. 393 üyesi bulunan Ticaret Borsası’nda
şartları uyan 319 üye oy kullanıyor.
Seçimlerle ilgili bilgi veren Ticaret Borsası başkanı Nurettin Karslıoğlu; “Zaman su
gibi akıp gidiyor. 4. yıl bitti 5. yıla girdik. Yeni seçim zamanımız geldi. Bugünde
seçimlerimizi yapıyoruz. Tek liste herhangi bir sorun yok. Yeni bir yönetimi bugün
oluşturacağız. Bir dahaki hafta da görev dağılımı yapacağız. Hiçbir problem

görülmüyor. Tiret odası seçimleri 1 Nisan’^da yapıldığı için ilçe seçim kurulu
seçim tarihi olarak bugüne verdi. Ticaret odamızda seçimlerini tamamladı. Ilımlı ve
ortayol bulunmuş bir kadro oluştu. Oraya da müteşekkiriz. Düzce ilini temsil
noktasında seçilmiş kişilerin birbirleriyle diyalog halinde bulunması ilimiz için artı.
Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı da iyi bir arkadaşımız. İnşallah Düzce
ilini yeni kadrolarla Ankara’da daha iyi temsil ederiz diye umut ediyoruz. Bizim
Odamızda sıkıntı yok ve hiçbir zaman olmadı. Zaten 20 yıldır ilk defa bir liste çıktı.
Oda heyecan verdi. Odamıza, Borsamıza ve TOBB Camiasına hayırlı olmasını
diliyoruz” dedi.
DÜZCE/İHA

08 Nisan 2018

Düzce, Zonguldak ve Bolu’da bulunan gıda, tarım şirketlerinin yer aldığı Ticaret Borası
seçime gidiyor. Tek liste ile gidilen seçimlerle ilgili olarak konuşan Ticaret Borsası
Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Ticaret Borsasında ilk defa liste hazırlandığını belirterek
Cumartesi günü yönetimi belirlenen Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte uyum içersinde
çalışacaklarını dile getirdi.Düzce ile birlikte Zonguldak ve Bolu’daki gıda, tarım ve zirai
donatım şirketlerinin yer aldığı Ticaret Borsası sandık başına gitti. Sabah saat 09:00’da
başlayan seçimlerde tarihinde ilk defa liste hazırlandı. 393 üyesi bulunan Ticaret
Borsası’nda şartları uyan 319 üye oy kullanıyor. Seçimlerle ilgili bilgi veren Ticaret
Borsası başkanı Nurettin Karslıoğlu; “zaman su gibi akıp gidiyor. 4. yıl bitti 5. yıla girdik.
Yeni seçim zamanımız geldi. Bugünde seçimlerimizi yapıyoruz. Tek liste herhangi bir
sorun yok. Yeni bir yönetimi bugün oluşturacağız. Bir dahaki hafta da görev dağılımı
yapacağız. Hiçbir problem görülmüyor. Tiret odası seçimleri 1 Nisan’^da yapıldığı için ilçe
seçim kurulu seçim tarihi olarak bugüne verdi. Ticaret odamızda seçimlerini tamamladı.
Ilımlı ve ortayol bulunmuş bir kadro oluştu. Oraya da müteşekkiriz. Düzce ilini temsil
noktasında seçilmiş kişilerin birbirleriyle diyalog halinde bulunması ilimiz için artı.
Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı da iyi bir arkadaşımız. İnşallah Düzce ilini
yeni kadrolarla Ankara’da daha iyi temsil ederiz diye umut ediyoruz. Bizim Odamızda
sıkıntı yok ve hiçbir zaman olmadı. Zaten 20 yıldır ilk defa bir liste çıktı. Oda heyecan
verdi. Odamıza, Borsamıza ve TOBB Camiasına hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaşanan genel kurulun ardından Düzce Ticaret Borsası da
genel kurulunu gerçekleştirdi. Mevcut başkan Nurettin Karslıoğlu’nun tek liste halinde girdiği
genel kurulda delegelerin tam oyunu alan başkan güven tazeledi
Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odasında yaşanan genel
kurulun ardından borsada da tek liste ile uyumlu geçen bir genel kurula şahit olduklarını belirterek
katkı sağlayanlara teşekkür etti.

İl seçim heyecanının Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaşanmasının ardından bugün de Düzce Ticaret
Borsası’nda seçim heyecanı yaşandı. Borsada bugün oluşturulan yönetim kurulu için meclis üyeleri seçimi yapıldı.
Tek liste gidilen seçimlerde 393 Ticaret Borsası üyesinden 319’u oy kullandı. Üyeler oy kullanma işlemine sabah
saat 09:00 itibariyle başlarken 17:00 itibariyle sona erdi.
Yapılan tek listeli seçimlerin ardından meclis üyeleri şu isimlerden oluştu:
Güçlü Fındık, Genç Tarım Ürünleri, Kaya Tarım Ürünleri, Mutlu Gıda Sanayi, Alaplı Sözeroğlu Gıda, Yığılca
Fındık Gıda Sanayi, Tahir Gülbahar, Hasan Levent, Albedo Gıda Sanayi, Nuteks Zirai Ürünler, Güçhan Tarım
Ürünleri Sanayi, Fatih Pazvant, Çengel Nakliyat ve Fazlı Kahraman
“Seçimleri sorunsuz tamamladık”

Tek liste gidilen meclis üyesi seçime ilişkin bir değerlendirmede bulunan Ticaret Borsası
Başkanı Nurettin Karslıoğlu şöyle konuştu: “Seçimimizi tek liste halinde yaptık.
Problemsiz bitti. Şu ana kadar üyelerimizin tamamını çift liste olmadığı için uzakta
olanları mutlaka geleceksiniz diye zorlamadık. Güçlü bir katılımla seçimimizi
tamamladık.”

Düzce ile birlikte Zonguldak ve Bolu’daki gıda, tarım ve zirai donatım şirketlerinin yer aldığı
Ticaret Borsası sandık başına gitti. Sabah saat 09:00’da başlayan seçimlerde tarihinde ilk defa
liste hazırlandı. 393 üyesi bulunan Ticaret Borsası’nda şartları uyan 319 üye oy kullanıyor.
Seçimlerle ilgili bilgi veren Ticaret Borsası başkanı Nurettin Karslıoğlu; “Zaman su gibi akıp
gidiyor. 4. yıl bitti 5. yıla girdik. Yeni seçim zamanımız geldi. Bugünde seçimlerimizi yapıyoruz.
Tek liste herhangi bir sorun yok. Yeni bir yönetimi bugün oluşturacağız. Bir dahaki hafta da
görev dağılımı yapacağız. Hiçbir problem görülmüyor. Tiret odası seçimleri 1 Nisan’^da
yapıldığı için ilçe seçim kurulu seçim tarihi olarak bugüne verdi. Ticaret odamızda seçimlerini
tamamladı. Ilımlı ve ortayol bulunmuş bir kadro oluştu. Oraya da müteşekkiriz. Düzce ilini temsil
noktasında seçilmiş kişilerin birbirleriyle diyalog halinde bulunması ilimiz için artı. Akçakoca
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı da iyi bir arkadaşımız. İnşallah Düzce ilini yeni kadrolarla
Ankara’da daha iyi temsil ederiz diye umut ediyoruz. Bizim Odamızda sıkıntı yok ve hiçbir
zaman olmadı. Zaten 20 yıldır ilk defa bir liste çıktı. Oda heyecan verdi. Odamıza, Borsamıza
ve TOBB Camiasına hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Düzce, Zonguldak ve Bolu’da bulunan gıda, tarım şirketlerinin yer aldığı Ticaret Borasında
seçim heyecanı yaşandı. Tek liste ile gidilen seçimlerle konuşan Ticaret Borsası Başkanı
Nurettin Karslıoğlu, Ticaret Borsası'nda ilk defa liste hazırlandığını belir terek Cumartesi
günü yönetimi belirlenen Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte uyum içersin de
çalışacaklarını dile getirdi. Düzce ile birlikte Zonguldak ve Bolu’daki gıda, tarım ve zirai
donatım şirketlerinin yer aldığı Ticaret Borsası sandık başına gitti. Sabah saat 09:00’ da
başlayan seçimlerde tarihinde ilk defa liste hazırlandı. 393 üyesi bulunan Ticaret
Borsası’nda
şartları
uyan
319
üye
oy
kullanıyor.
Seçimlerle ilgili bilgi veren Ticaret Borsası başkanı Nurettin Karslıoğlu; “Zaman su gibi
akıp gidiyor. 4. yıl bitti 5. yıla girdik. Yeni seçim zamanımız geldi. Bugünde seçimlerimizi
yapıyoruz. Tek liste herhangi bir sorun yok. Yeni bir yönetimi bugün oluşturacağız. Bir
dahaki hafta da görev dağılımı yapacağız. Hiçbir problem görülmüyor. Tiret odası
seçimleri 1 Nisan’^da yapıldığı için ilçe seçim kurulu seçim tarihi olarak bugüne verdi.
Ticaret odamızda seçimlerini tamamladı. Ilımlı ve ortayol bulunmuş bir kadro oluştu. Oraya
da müteşekkiriz. Düzce ilini temsil noktasında seçilmiş kişilerin birbirleriyle diy alog halinde
bulunması ilimiz için artı. Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı da iyi bir
arkadaşımız. İnşallah Düzce ilini yeni kadrolarla Ankara’da daha iyi temsil ederiz diye
umut ediyoruz. Bizim Odamızda sıkıntı yok ve hiçbir zaman olmadı. Zaten 20 yıldır ilk defa
bir liste çıktı. Oda heyecan verdi. Odamıza, Borsamıza ve TOBB Camiasına hayırlı
olmasını diliyoruz” dedi.

Nurettin Karslioğlu’na Güven
DÜZCE TİCARET BORSASI SEÇİME GİTTİ.

Düzce, Zonguldak ve Bolu’da bulunan gıda, tarım şirketlerinin yer aldığı Ticaret Borası seçime gidiyor.
Tek liste ile gidilen seçimlerle ilgili olarak konuşan Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Ticaret
Borsasında ilk defa liste hazırlandığını belirterek Cumartesi günü yönetimi belirlenen Sanayi ve Ticaret
Odası ile birlikte uyum içersinde çalışacaklarını dile getirdi.
Düzce ile birlikte Zonguldak ve Bolu’daki gıda, tarım ve zirai donatım şirketlerinin yer aldığı Ticaret
Borsası sandık başına gitti. Sabah saat 09:00’da başlayan seçimlerde tarihinde ilk defa liste hazırlandı. 393
üyesi bulunan Ticaret Borsası’nda şartları uyan 319 üye oy kullanıyor.
SEÇİLEN ASİL ÜYELER: 1-Güçlü Fındık 2-Kemal Genç-Genç Tarım 3-Kaya Tarım 4-Mutlu Gıda 5Alaplı Sözeroğlu Gıda 6-Yığılca Fındık 7-Tahir Gülbahar 8-Hasan Levent 9-Albedo Gıda 10-Nuteks Zirai
Ürn.(Akçakoca Şübesi) 11-Güçhar Tar.Ürn. 12-Fatih Pazvat (Fatih Fındık) 13-Çengel Nakliyat San. 14Fazlı Kahraman
SEÇİLEN YEDEK ÜYELER:1-Fahrettin Çelik 2-Sezgin Aslan 3-Yunus Baştimar 4-Türkerler Fındık ve
Tarım 5-Paktarım Tav.San. 6-Gençler Fındık San. 7-Yakup Biriktir 8-Yılmaz Usta 9-S.S Gerenözü Köyü
Tar.Kalk.Koop. 10-Kamil Koç 11-Haydar Sayan 12-Karadağ Tar. Ürn.13-Gökhan Ergül 14-Keskin
Tar.Ürünleri

Düzce, Zonguldak ve Bolu’da bulunan gıda, tarım şirketlerinin yer aldığı Ticaret Borasında
seçim heyecanı yaşandı. Tek liste ile gidilen seçimlerle konuşan Ticaret Borsası Başkanı
Nurettin Karslıoğlu, Ticaret Borsası'nda ilk defa liste hazırlandığını belirterek Cumartesi
günü yönetimi belirlenen Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte uyum içerisinde
çalışacaklarını dile getirdi.
Düzce ile birlikte Zonguldak ve Bolu’daki gıda, tarım ve zirai donatım şirketlerinin yer
aldığı Ticaret Borsası sandık başına gitti. Sabah saat 09.00’da başlayan seçimlerde
tarihinde ilk defa liste hazırlandı. 393 üyesi bulunan Ticaret Borsası’nda şartları uyan 319
üye oy kullanıyor.
Seçimlerle ilgili bilgi veren Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu; “Zaman su gibi
akıp gidiyor. 4. yıl bitti 5. yıla girdik. Yeni seçim zamanımız geldi. Bugünde seçimlerimizi
yapıyoruz. Tek liste herhangi bir sorun yok. Yeni bir yönetimi bugün oluşturacağız. Bir
dahaki hafta da görev dağılımı yapacağız. Hiçbir problem görülmüyor. Ticaret odası
seçimleri 1 Nisan’da yapıldığı için ilçe seçim kurulu seçim tarihi olarak bugüne verdi.
Ticaret odamızda seçimlerini tamamladı. Ilımlı ve ortayol bulunmuş bir kadro oluştu.
Oraya da müteşekkiriz. Düzce ilini temsil noktasında seçilmiş kişilerin birbirleriyle diyalog
halinde bulunması ilimiz için artı. Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı da iyi bir
arkadaşımız. İnşallah Düzce ilini yeni kadrolarla Ankara’da daha iyi temsil ederiz diye
umut ediyoruz. Bizim Odamızda sıkıntı yok ve hiçbir zaman olmadı. Zaten 20 yıldır ilk
defa bir liste çıktı. Oda heyecan verdi. Odamıza, Borsamıza ve TOBB Camiasına hayırlı
olmasını diliyoruz” dedi. (İHA)

