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BORSA MECLİSİ SEÇİLDİ
Denizli Ticaret Borsası’nda
gerçekleşen seçimde Borsa
üyeleri yeni Borsa Meclisini
seçti. Seçimde tek liste
bulunurken, İbrahim
Tefenlili’nin de olduğu liste
seçimi kazandı.
1 Nisan Pazar günü 10.00 – 17.00 saatleri arasında Denizli Ticaret Borsası hizmet binasında
yapılan seçimlerde DTB üyeleri sandığa gitti. 542 seçmen üyeden 250 üyenin oy kullandığı
seçimlerde, 247 oy geçerli sayılırken, seçime, tek liste ile girildi. İbrahim Tefenlili’nin de olduğu liste
kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. İbrahim Tefenlili “4 yıl daha hizmet etmek için
yeniden aday olduk, kesin olmayan sonuçlara göre listemizde yer alan 14 meclis üyemiz ile tekrar
seçildik. Önceki meclis üyelerimizden 7 tanesi yeni Meclisimizde de yer alırken, 7 yeni üyemiz de
Meclisimize girdi. Bundan önceki Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimize hizmetlerinden ve
çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca demokratik hakkını kullanarak oy kullanmaya gelen
tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Seçimden sonraki süreci değerlendiren İbrahim Tefenlili, hafta içinde, seçim kurulu tarafından
kesin sonuçlar açıklandıktan sonra önümüzdeki hafta ilk Borsa Meclis toplantısının yapılacağını ve
toplantıda, 14 Meclis Üyesi içerisinden yeni Meclis Başkanı ve yeni Yönetim Kurulu’nun
seçileceğini söyledi.
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DTB MECLİSİ TEFENLİLİ İLE DEVAM DEDİ
Denizli Ticaret Borsası üyeleri tarafından 1 Nisan Pazar günü
yapılan seçimde seçilen 14 kişilik Borsa Meclisi, organ
seçimlerinde, DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili’yi
tekrar Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti.
Denizli Ticaret
B o r s a s ı ’ n d a
gerçekleşen organ
seçimlerine, 1
Nisan’da Borsa
Meclisine seçilen tüm
meclis üyeleri katılım
g ö s t e r d i . Ya p ı l a n
seçimlerde, Borsa
Meclis Başkanı,
Meclis Başkan
Yardımcısı, Yönetim
Kurulu Başkanı ve
Üyeleri, Genel Kurul
Delegeleri ve Disiplin
Kurulu Üyeleri oylamalarla belirlendi. Meclis Başkanlığı’na İbrahim Yayan seçilirken,
Yönetim Kurulu Başkanlığına da İbrahim Tefenlili seçildi.
Seçim sonuçlarını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Tefenlili “bizi bu göreve tekrar
layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Denizli Ticaret Borsası olarak şehrimizin,
ülkemizin kalkınması için Meclisimiz ve Yönetim Kurulumuzla birlikte var gücümüzle
çalışacağız” dedi.
Denizli Ticaret Borsası’nda yapılan seçimlerde, Meclis Başkanı İbrahim Yayan, Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili olurken, Meclis Başkan Yardımcısı Yüksel Tanrıkulu,
Yönetim Kurulu Üyeleri de Ayhan Sabanoğlu, Halil Pekdemir, Özay Tanrıverdi ve Cemal
Kobaş olarak seçildi.
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DTB DELEGELERİ TOBB GENEL KURULU’NA KATILDI
Denizli Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
oluşturulan
Araştırma
Komisyonuna bağcılıkta sofralık ve
şaraplık üzüm sektörlerinin
sorunlarını anlattı.

TOBB Genel Kurulunda, TOBB Yönetim
Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu
Üyeleri, Genel İdare Kurulu ve konsey
seçimleri yapılırken, mevcut Başkan
Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na seçilirken, DTB
Başkanı İbrahim Tefenlili Borsalar
Konseyine seçildi.

TOBB’da
yapılan
seçimi değerlendiren
DTB Başkanı Tefenlili
“Delegelerimizle
birlikte demokratik
hakkımızı kullanmak
için
Ankara’ya
giderek TOBB Genel
Kurulunda oyumuzu
kullandık.
TOBB
Başkanımız
Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu
yeniden
başkan
s e ç m e n i n
mutluluğunu
ve
gururunu yaşıyoruz.
TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da dediği gibi; hedeflerimiz büyük,
Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak. Bunun için iş dünyası
olarak var gücümüzle çalışacağız. Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Başkanlığı’nın ve yeni
Yönetim Kurulu’nun vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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BAŞKAN TEFENLİLİ SEÇİMİ DEĞERLENDİRDİ
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili
demokrasi bayramı havasında geçen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem
Milletvekili Seçimlerini değerlendirdi. Başkan Tefenlili halkımızın
özgür iradesiyle “devam” dediğini belirtirken artık daha çok
çalışmanın, güzel ülkemizi daha fazla kalkındırmanın zamanı dedi.
24 Haziran günü yapılan
Cumhurbaşkanlığı
ve
Milletvekilleri seçimi ile
ilgili görüşlerini belirten
DTB Başkanı Tefenlili,
yaptığı yazılı açıklamada,
yüksek katılım oranıyla
gerçekleşen
seçim
ile
Milletimizin,
tüm
dünyaya demokrasi dersi
verdiğini,
kazanının
Türkiye olduğunu söyledi.

Başkan Tefenlili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Öncelikle yapılan seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, seçimi
kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakına
tebriklerimi iletiyorum. Yüksek katılım oranıyla gerçekleşen seçim ile tüm dünyaya
demokrasi dersi verdik. Halkımızın çok büyük kısmı sandıklara giderek demokrasiye
olan inancını gösterdi. Milletimiz, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile “devam” diyerek ona ve hükümete olan güvenini
gösterdi. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ülkemizde daha hızlı kararlar alınacak,
istikrar ve güven ortamı daha da güçlenecektir. Artık seçimi geride bıraktık. Şimdi,
gelecekte daha güçlü bir Türkiye yaratmak için ekonomik kalkınmanın, reformların ve
hep birlikte çok çalışmanın zamanı. İnanıyorum ki seçilenlerin büyük emekleriyle birlikte
ülkemiz çok daha gelişmiş, kalkınmış ve dünyada söz sahibi olan bir ülke olacaktır.
Demokrasi bayramı havasında geçen seçimlerde yarışın içerisinde olan tüm aktörleri
kutluyor, seçimi kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur
İttifakını tekrar tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bizi temsil edecek tüm
milletvekillerimize de üstün başarılar diliyorum.
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ŞAMPİYON KIZLARDAN
BAŞKAN TEFENLİLİ’YE ZİYARET
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili Merkezefendi Servergazi
Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini misafir etti.
Denizli Ticaret Borsası’nın destekleriyle Elazığ’da düzenlenen Okul Sporları Futbol
Gençler Türkiye Finallerine katılarak şampiyon olan Merkezefendi Servergazi Borsa
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve okul müdürü Aysel Karaca,

Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Pala, Beden Eğitimi Öğretmeni Ramazan Aydın DTB
Başkanı İbrahim Tefenlili’yi ziyaret ederek, desteklerinden dolayı Başkan Tefenlili’ye
teşekkürlerini iletti.
Öğrencilere ve sorumlu öğretmenlerine hitaben konuşan Başkan Tefenlili, üstün
başarılarından dolayı ekibi tebrik etti. Başkan Tefenlili, öğrencilere hedeflerini daima
yüksekte tutmaları nasihatinde bulunurken, gençlerin iyi yetişirse ülkenin geleceğinin de
iyi olacağını söyledi.
Ziyaret sonunda Merkezefendi Servergazi Borsa İstanbul MTAL Müdürü Aysel Karaca,
Borsa Başkanı Tefenlili’ye desteklerinden dolayı plaket verdi.
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DTB BAŞKANI TEFENLİLİ POLİS
TEŞKİLATI’NIN 173. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili,
Polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümünde bir mesaj
yayınlayarak, ülkemizde huzur ve asayişi sağlamak için gece gündüz
çalışan Polislerimizin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Polis Teşkilatı’nın ülkemizin köklü kurumlarından biri olduğu ifade eden DTB Başkanı
Tefenlili, “Polislerimiz, geçmişten günümüze büyük fedakârlık göstererek, halkımızın can
ve mal güvenliğini sağlamaktadırlar. Yurdun dört bir tarafında, huzur ve güvenliği
sağlayan, terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele eden Polislerimiz, dün, bugün olduğu
gibi gelecekte de görevlerini başarı ile yerine getireceklerdir” dedi.
Polislerimize her zaman minnettar olacağımızı belirten Başkan Tefenlili “bu duygu ve
düşünceler Polis Teşkilatımızın 173. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, görevi
başındaki Polislerimize görevlerinde üstün başarılar temenni ederim” dedi. Başkan
Tefenlili şehit olan emniyet mensuplarına Allah’tan rahmet diledi.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj
yayınlayarak geleceğimiz olan çocuklarımızın bayramını kutladı.
Başkan Tefenlili Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimizde olduğunu
vurguladı.
Başkan Tefenlili mesajında şu ifadelere yer verdi:
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 23 Nisan 1920 yılında, kurtuluş
mücadelesi içerisindeyken kurdukları Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Egemenlik kayıtsız
şartsız milletimizin olmuştur. Atatürk, bu önemli günü, geleceğimiz olan tüm dünya
çocuklarına armağan olarak hediye etmiştir. Egemenliğimizi kazandığımız, aydınlık
yarınlarımız, geleceğimiz olan çocuklarımızın bayramı olan bu önemli günü kutlamanın
gururunu ve sevincini yaşıyoruz.
İş dünyası olarak, Milletimizin egemenliğine dayanan yönetim şeklinin daima arkasında
olacak, milletimizin iradesinden başka iradeyi tanımayacağız. Atalarımızdan aldığımız
emaneti, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gayret edecek, geleceğimizin
teminatı olan çocuklarımıza emanet edeceğiz.
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Bu duygu ve düşünceler ile başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak
üzere, egemenlik ve bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı,
rahmet ve minnetle anıyor, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

DTB BAŞKANI TEFENLİLİ’DEN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili
Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayarak aileleri ve toplumları
ayakta tutan tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.
Anneler gününün özel bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Tefenlili mesajında şu
ifadelere yer verdi:
Annelerimiz, doğduğumuz andan itibaren fiziksel ve manevi ihtiyaçlarımızı karşılamak
için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan kutsal varlıklarımızdır. Dünyaya geldiğimiz andan
itibaren bizleri, hoşgörü ve sabır ile kucaklamaktadır. Aile kültürünü, hoşgörü ve sevgiyi
bizlere aşılayarak toplumumuz devamlılığına büyük katkı sağlamaktadırlar. Atalarımızın
“Ana gibi yar olmaz” sözü, anneliğin toplumumuzdaki önemini göstermektedir. Bizlerin
yetişmesinden büyük emekler sarf eden, en kıymetli hazinemiz olan, dünyanın en zor ve
en yüce görevini üstlenen tüm annelerin Anneler Gününü en samimi duygularımla
kutluyor, hakkın rahmetine kavuşmuş anneleri rahmetle anıyorum.

BAŞKAN TEFENLİLİ’NİN 19 MAYIS MESAJI
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir mesaj
yayımladı. Başkan Tefenlili 19 Mayıs’ın Bağımsızlık yolunda atılan ilk
adım olduğunu söyledi.
19 Mayıs 1919 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, bağımsızlık
yolunda ilk adımı attığını hatırlatan Başkan Tefenlili, “Ulu Önder Atatürk bu önemli günü
Cumhuriyetimizin geleceği olan gençlerimize armağan etti. Atalarımızın 19 Mayıs günü
yaktığı bağımsızlık ateşi, bugün geldiğimiz uygarlık noktasının yolunu açmıştır.
Gençlerimiz ve onların yetiştireceği yeni nesiller var olduğu sürece bağımsızlık ateşi
yanmaya devam edecek, milletimiz bağımsızlığından asla ödün vermeyecektir. Bu duygu
ve düşünceler ile gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramını en samimi duygularımla kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelesinin içerisinde var olan tüm kahramanlarımızı,
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vatanımız uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve
saygıyla anıyorum” dedi.

DTB BAŞKANI TEFENLİLİ’DEN KADİR GECESİ MESAJI
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili
yayınladığı mesajda Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu
belirterek, bu mübarek gecenin, kalplerimizin aydınlanması için özel
bir gece olduğunu ifade etti.
Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi’nin tüm inananlara
esenlik ve rahmet getirmesini dileyen Başkan Tefenlili mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini bir kez daha karşılamanın mutluluğunu,
sevincini yaşıyoruz. Bu hayırlı gecede, tüm inananların yol göstericisi olan, kutsal
kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri inmeye başlamıştır. Ramazan ayının kalbi olan bu
mübarek gecede rahmet ve bereket kapıları ardına kadar açılacaktır. İslam âleminin bol
bol ibadet edip, dualarla geçirmesi tavsiye edilen Kadir Gecesi, inşallah Rabbimizin
dualarımızı kabul etmesine, günahlarımızı affetmesine vesile olacaktır.
Bu duygu ve düşünceler ile kırgınlıkların, küslüklerin bir kenara bırakılıp,
kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesini temenni eder, başta milletimiz ve
İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünya üzerinde huzur ve barışın hüküm sürmesini
temenni ederim”

DTB BAŞKANI TEFENLİLİ'DEN BAYRAM MESAJI
Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili Ramazan Bayramı
vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak Ramazan Bayramı'nın tüm
ulusumuza ve İslam âlemine huzur, refah ve güzellikler getirmesini
diledi.
Başkan Tefenlili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın
mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, küskünlüklerin son bulduğu, hoşgörü,
sevgi ve kardeşliğin yoğun bir şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu özel günlerin birlik ve
beraberliğimizi pekiştirmesi dileğiyle ulusumuzun ve tüm İslam âleminin Ramazan
Bayramı'nı kutluyor, huzurlu, sağlıklı nice bayramlara kavuşmayı diliyorum.
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