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TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Odamız 5174 sayılı TÜRKİYE ODALAR VE 

BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR 

KANUNU’ nda belirtilen hükümlere  göre 

kurulmuş, yine aynı kanunun  belirlediği 

kurallar kapsamında  faaliyetlerini planlayıp 

sürdürmektedir. 5174 sayılı kanunun 1. 

maddesi bu durumu açıkça dile getirmektedir.  

 

Madde-1- Bu Kanunun amacı; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, 

ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir  

Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 

menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde 

dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı 

hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

- Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırlarıdır. Kuruluş ve çalışma alanları içinde aynı unvanda başka bir 

oda kurulamaz.  

Odaların çalışma alanları, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde ilgili oda kuruluncaya kadar geçerli 

olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir. 

Odaların görevleri 

MADDE 12. - Odaların görevleri şunlardır: 

a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun 

olarak gelişmesine çalışmak. 

b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde 

resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri 

her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, 

elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda 

gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. 

c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere 

ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun 

vasıtalarla yaymak. 

d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 



 

e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî 

makamlara teklif, dilek ve başvurularda 

bulunmak; üyelerinin tamamının veya  bir 

kesiminin meslekî menfaati olduğu 

takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına 

veya kendi adına dava açmak.  

f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, 

adet ve teamülleri tespit  etmek, Bakanlığın 

onayına sunmak ve  ilân etmek. 

g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu 

meslekî karar almak. 

h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere 

katılmak. 

ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük 

Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri 

için,  Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. 

j), k), l), n),o), p) ---- Maddeleri Deniz Ticaret Odaları ile ilgilidir. 

r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri 

yapmak. 

s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve 

bunları Birliğe talep halinde bildirmek. 

t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen 

kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. 

u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 

v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 

y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde 

bulunmak. 

z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları 

düzenlemek. 

Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak , mesleğin genel 

menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak mensuplarının birbirleri , ve halk ile olan ilişkilerinde  

dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı 

hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

- Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırlarıdır. Kuruluş ve çalışma alanları içinde aynı unvanda başka bir 

oda kurulamaz.  

Odaların çalışma alanları, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde ilgili oda kuruluncaya kadar geçerli 

olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir 

 

 

 

 

 



 

 

YÖNETİM KURULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURHAL 
TİCARET VE SANAYİ ODASI İDARİ YAPISI 



 

TURHAL TSO MECLİS 

 

 

 



 

 

ODAMIZ PERSONELLERİ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERSONEL GÖREV DAĞILIMI 
 
Alper SAYGILI 

Genel Sekreter, Dış Tic.  

Sanayi (Kap.Rap.) Sorumlusu 

 

Dursun BAKLACIOĞLU 

Ticaret Sicili Müdürü, Oda Sicil 

 

Aslı BALCI 

Muhasebe Sorumlusu/Muamelat 

  

Necdet İSENLİK 

Arşiv Memuru/ Akreditasyon Sor 

Sanayi (Kap.Rap.) Sorumlusu,  

 

Ahmet DAYLAK 

Basın Yayın/ Bilgi  İşlem 

Yardımcı Hizmetler  



 

TURHAL OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI 

 

TURHAL OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI 

TOKAT VALİSİ DR.ÖMER TORAMAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Turhal Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman 
başkanlığında heyet üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Odamız Meclis Toplantı salonunda Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ömer Çenesiz, İl Genel Meclis Üyeleri ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. 

Müteşebbis Heyet toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinden önce Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman ve 

katılımcılara Turhal Organize Sanayi Bölgesinin genel durumu, yapılması planlanan çalışmalar ve projeler ile ilgili 

sunumların gerçekleştirilmesi ile başladı. 

Sunumların ardından devam eden toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve heyet üyelerinin görüşlerini 

açıklamaları ile son buldu. 

 

 



 

10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Yayımladığı Mesaj ile 

Kutladı... 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ bir kutlama 

mesajı yayımladı. Çenesiz mesajında, basının demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu kaydetti. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ mesajında, “Basının ülkemizin demokratik gelişimine 

katkıları büyüktür. Türk basını ülkemizin çağdaşlaşma sürecinde önemli görevler üstlenmiş ve üstlendiği 

görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Tüm bu gelişmelerin yanında yerel basınımız, ilimizdeki ve 

ilçemizdeki gelişmeleri kamuoyuna aktararak halkımızı bilgilendirmekte, vatandaşlarımızla devlet 

arasında köprü görevi görmenin yanı sıra ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine de önemli 

katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir 

görevi ifa eden basın mensuplarının çalışma koşullarının kolaylaştırılarak daha iyi imkanlara ulaştırılması 

büyük önem taşımaktadır. Basın emekçilerinin büyük bir özveri ve fedakarlık içerisinde yerine getirdikleri 

görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine olan inancım tamdır.  
Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak için, gece gündüz demeden çeşitli 

zorluklar içinde kutsal bir vazifeyi ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde özveriyle 

yerine getiren bütün basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve 

başarılar dilerim” dedi. 

 

 

 



 

TURHAL CUMHURİYET BAŞSAVCISIMIZ SAYIN  NECEATTİN ÖZTÜRK'Ü 

YENİ GÖREV YERİNE UĞURLADIK 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz Cumhuriyet Başsavcısı Neceattin Öztürk'e veda ziyareti 

gerçekleştirdi.  

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz ilçemizden Sakarya ili Serdivan ilçesi Cumhuriyet Savcılığına 

atanan Savcı Neceattin Öztürk'e veda ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 

Çenesiz ilçemizde asayiş ve güvenliğin sağlanması için yaptığı çalışmalardan dolayı Savcı Neceattin 

Öztürk'e teşekkür etti. Yeni görev yerlerinde başarılı çalışmalarının devamını da dileyen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenesiz Savcı Öztürk'e odamız adına hazırlanan plaket takdim etti.  
Savcı Neceattin Öztürk'te ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ömer Çenesiz'e teşekkür etti ve başarılar diledi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           

ÜYELERİMİZN ŞİKÂYET VE BEKLENTİLERİNİ GÖRMEK 
İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜYE ZİYARETLERİMİZ 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odamıza kayıtlı üyelerimizin, fikirlerini almak, 
varsa eleştiri ve beklentilerini öğrenmek, Odamız 
Çalışmalarında üyelerimizden gelen talepleri de 

değerlendirmek adına zaman zaman üye iş 
yerlerini  ziyaretler gerçekleştirmekteyiz. 



 

                                   TÜRKİYE-KATAR İŞ FORUMUNA KATILDIK 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Türkiye-Katar İş Forumu'na katıldı... 

 

 

15-17 Ocak 2018 Tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh 

Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin 

Jassim Al Thani ve işadamlarının katılımı ile Katar'da düzenlenen Türkiye-Katar İş Forumu'na Yönetim 

Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz de katıldı. 

 
 



 

 

 

Forum kapsamında, 13 sektörden Türk ve Katarlı 400 iş adamı arasında ikili iş görüşmeleri 

gerçekleştirirken, ikili görüşmelerde Yönetim kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz Katarlı iş adamlarına 

Türkiye'nin yabancı yatırımcılara önemli avantajlardan sağlamasının yanında, ekonomik anlamda 

yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu vurguladı.  

Katarlı iş adamlarını ülkemize, ilimize ve ilçemize yatırım yapmaya davet eden Çenesiz, özellikle 

bölgemizin gıda, doğal taş vb. sektörlerde yatırım yapmak isteyen iş adamları için cazibeli bir yatırım 

merkezi olduğundan bahsetti.  

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Katar dönüşü ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, 
Türkiye-Katar İş Forumu'nun iki ülke arasında ticaret değerlendirmelerinin iş dünyasına olumlu etkiler 

oluşturacağını umut ettiklerini, bunun olumlu sonuçlarını ilerleyen günlerde görmeyi beklediklerini söyledi. 



 

TOBB EKONOMİK BÜLTENİ’Nİ HER AY ÜYELERİMİZE DUYURMAYA ÇALIŞTIK 

Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili güncel gelişmelerin yer aldığı TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni 

TOBB'nin web sitesi “İstatistikler” bölümünde yayımlanmaya başlamıştır. 

Yayınlanan bültene, https://www.tobb.org.tr/iframes/Sayfalar/ekonomibulteni.php linkinden ve 
@tobbiletisim Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

https://www.tobb.org.tr/iframes/Sayfalar/ekonomibulteni.php?fbclid=IwAR3AjgXiaQSK29Fj0DcamEbdANujmgLANyiT-ECbRx5Vt0kGfq7EXY_vX-E


 

 

TURHAL TSO YÖNETİM KURULU’NDAN İLÇEMİZ ODALARINA ZİYARETLER 

 

         

 

 

    

Yönetim Kurulumuz Oda Başkanlıklarını Ziyaret Etti… 

 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ beraberinde Başkan Yardımcımız Cengiz Öz, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyemiz M.Erdem URAL, Yönetim Kurulu Üyemiz Süleyman Aykut ile birlikte seçimlerini 
tamamlayarak göreve başlayan oda başkanlarına kutlama ziyareti gerçekleştirdiler. 
Ziyaretler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz ilk olarak Ocak ay'ı içerisinde yapılan son seçimde Turhal 
Kahveciler, Berberler, Kuaförler ve Otelciler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Fatih 
Aksu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ Fatih Aksu'ya 
görevinde başarılar diledi. Turhal Kahveciler, Berberler, Kuaförler ve Otelciler Odası Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevine seçilen Fatih Aksu'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.  



 

 

          

 

 

 

Yönetim Kurulumuz İkinci ziyaretini Madeni Eşya Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine tekrar 

seçilen Murat POYRAZ'a gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz ve Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz Madeni Eşya Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat POYRAZ'ı tebrik ederek, görevinde 

başarılar dilediler. 

 

 

 

 

 



 

            

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz daha sonra Gıda Maddeleri Satıcıları 

Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçilen Ahmet ELİTAŞ’ı ziyaret ederek başarı dileklerinde 

bulundu, 

 

 



 

 

 

 

 

Son yapılan seçimlerde Giyim, Mensucat ve Deri İşleri Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı Görevine 

seçilen Ali DOĞAN’ı ziyaret ederek başarılar diledi, 

 

 



 

 

 

 

 

Yine  Turhal Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın son yapılan seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 

seçilen Bilal Arslan'ı da ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar dilediler ve kendilerini tebrik ettiler.  

Her üç oda başkanı da ziyaretlerden duydukları memnuniyetleri dile getirerek Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 

Çenesiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür ettiler. 

Ziyaretler de ayrıca oda çalışmaları da ele alınırken esnaf ve iş adamlarımızın da sorunları üzerine görüş alış 

verişinde bulunuldu. 

 

 

 



 

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN ÖMER ÇENESİZ 

ODAMIZI TEMSİLEN GTİ A.Ş GENEL KURULUNA KATILDI 

 
GTİ AŞ Genel Kurulu HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımıyla gerçekleştirildi... 

Odamızın da iştirakçisi olduğu Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) AŞ Genel Kurulu, TOBB Başkanı M. Rifat 

HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. 

Yönetim KuruluN Başkanımız Ömer Çenesiz'inde katıldığı genel kurulda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU, GTİ’nin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. 

“Niyet hayırsa, akıbet hayır olur” diyen HİSARCIKLIOĞLU, 2005 yılında bu işe hayırlı niyetle başladıklarını 

vurgulayarak, Türkiye’nin dış ticaretinin yarısının kara gümrük kapılarından yapıldığını ama yıllarca Gümrük 

kapılarına yatırım yapılmadığı için, kötü koşullardan dolayı bir sürü problem çıktığını ve ek maliyetlere neden 

olduğunu söyledi, 

Bu sıkıntıyı üyelerini çektiğini ifade eden HİSARCIKLIOĞLU, “Sınır kapılarındaki güvenlik sorunlarından dolayı 

bütün Türkiye çekiyordu. O dönemde hükümetimize dedik ki, ‘verin biz yapalım’. Onlar da bu camiaya güvenip 

verdiler. Biz bu işi hayal edip yola çıktığımızda 137 Oda ve Borsamız bizi anladı, bu işe emek ve gönül verdi. Yine 
kültürümüzde bir söz var: ‘Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır’ Bu birlik-beraberlik olunca bereket de 
geldi” dedi. 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/turhaltso/photos/pcb.1981719368814644/1981716542148260/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8vmEaXHyBlThYkaSxGaWvUXkQTiwg8A4FMbQnWtuOZQ5by7Jso-2CPNqtvWQfSbaNti-lLMxroqg2&__xts__%5B0%5D=68.ARC7OCMTUgO5jPlh0SSs3ekt9iwCFrWY_t0_A7ZVQLilfPu03nFhVBQWrqtES2gXxE-1wyxEvI-VsdeNjd5WpR0gyPOh0jej2Caly6ML0UmoO7AwnZJ_khH7CJ6BPhpCQsZQuk23Q9K1SZcMbY27Me_-w42oN5yEhoQ-xIqQre-1UwTr0jFELgFXsiQz4kewdAmIlTYlZ4qPcLbSMomGMs7p_d4wL6Ht7ZZ9ZCOGmFctIi8WsYGSx_vtC6VHs6omORyLp2H7z7EjyO62_yQj5MkIGhKUabkYp-Cw_k7AjWgIicHqpl_vL8aaYhovXbeOOmeip624PIQ-N9urnSVOP3eCA59D
https://www.facebook.com/turhaltso/photos/pcb.1981719368814644/1981716542148260/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8vmEaXHyBlThYkaSxGaWvUXkQTiwg8A4FMbQnWtuOZQ5by7Jso-2CPNqtvWQfSbaNti-lLMxroqg2&__xts__%5B0%5D=68.ARC7OCMTUgO5jPlh0SSs3ekt9iwCFrWY_t0_A7ZVQLilfPu03nFhVBQWrqtES2gXxE-1wyxEvI-VsdeNjd5WpR0gyPOh0jej2Caly6ML0UmoO7AwnZJ_khH7CJ6BPhpCQsZQuk23Q9K1SZcMbY27Me_-w42oN5yEhoQ-xIqQre-1UwTr0jFELgFXsiQz4kewdAmIlTYlZ4qPcLbSMomGMs7p_d4wL6Ht7ZZ9ZCOGmFctIi8WsYGSx_vtC6VHs6omORyLp2H7z7EjyO62_yQj5MkIGhKUabkYp-Cw_k7AjWgIicHqpl_vL8aaYhovXbeOOmeip624PIQ-N9urnSVOP3eCA59D


 

 

 
 

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir proje olmadığına dikkat çeken HİSARCIKLIOĞLU, “Çok açık söylüyorum GTİ 

A.Ş bugün Türkiye’nin en önemli değerlerinden, en çarpıcı başarı hikayelerinden biridir. Her şeyden önce bu başarı, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının vizyonunun ve birlikten doğan gücümüzün eseridir. Sizin eseriniz. 

 

 

Bir araya geldiğimizde neler kazanabileceğimizin, ülkemize neleri kazandırabileceğimizin en somut göstergesidir” 

şeklinde konuştu. 

GTİ AŞ.’nin bugün kamu-özel sektör işbirliğinin en başarılı örneği haline geldiğini belirten TOBB Başkanı, sadece 

Türkiye’de değil, dünyada örnek proje haline geldiğini söyledi. 

HİSARCIKLIOĞLU, Birleşmiş Milletler’in de bu projeyi bütün dünyaya gösterdiğini, ‘Gümrüklerinizi güvenli ve 

hızlı hale getireceksiniz Türkiye gibi yapın, TOBB gibi yapın’ dediklerini aktardı. 

Bu kapsamda bölge ülkeleri ile çalışmaya başladıklarını anlatan HİSARCIKLIOĞLU, “İşte Türkiye’nin edindiği bu 

tecrübe ve oluşturduğu örnek modeli, İpek yolu üzerindeki ülkelere uygulayabilirsek, o zaman kazanan biz olacağız, 

coğrafyamız olacak. Şimdi bu amaçla bölge ülkelerinin gümrük kapılarının modernizasyonu noktasında da önemli 

bir noktaya geldik. İran ve Orta Asya ülkelerinde bu konuda çalışmaya başladık. İnşallah hep birlikte bunu da 

başaracağız” dedi. 

 



 

365 ODA–BORSA’DAN ZEYTİN DALI HAREKÂTINA DESTEK AÇIKLAMASI 

 

 

365 Oda–Borsa’dan Zeytin Dalı Harekâtına destek açıklaması 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ona bağlı 365 oda ve borsa, ortak bir açıklama ile Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek verdi. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ'in de hazır bulunduğu, TOBB Başkanı M. Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU ev sahipliğinde bir araya gelen oda ve borsaların Harekata ilişkin açıklaması 
şöyle: 

“Türkiye’de iş alemini temsil eden Oda ve Borsa camiası olarak bu ortak açıklamayı yapıyoruz. 

Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin başlattığı Zeytin Dalı harekâtının, haklı ve 
meşru olduğuna inanıyor ve destekliyoruz. 

Bu harekâtın, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi, hem de bölge ülkeleri için tehdit 
oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için olduğunu görüyoruz. 
Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz 
kalmamızı kimse beklemesin. 

Bölge, terör örgütlerinden temizlenerek, huzur, güven ve barış ortamı yeniden tesis edilmelidir. 
Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtıyla devam eden operasyonlarıyla Türkiye, terör 
örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. 
Yurtdışında muhataplarımızı ve tüm küresel iş örgütlerini de, teröre karşı ortak duruş sergileme 
yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. 
TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak milletimizin, devletimizin yanındayız. 

Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, huzurunu bozma niyetinde olanların da karşısındayız. 

Bizler ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine 
taşıyacağız. 

Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki 
birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim. 

Türkiye iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin 
yanındayız. 

Hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah, 
Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun.” 

 



 

ODAMIZ ŞUBAT AY'I MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ... 

 

 

Odamız Şubat Ay'ı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanımız Osman Bayram'ın başkanlık 
ettiği toplantıya Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz katıldı. 
Toplantı da gündemde yer alan maddelerin tek tek okunarak kabul edilmesinin ardından faaliyet 
raporu okundu. Gündemin görüşülmesi ve meclis üyelerinin görüşlerini açıklamasının ardından 
Meclis Üyelerimize ve Odamız Personellerine yönelik olarak İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Koç ve İş 
Yeri Hekimi Celal Şahin tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi. Dört modül başlığı altında 
verilen eğitimlerde başta çalışma mevzuatı olmak üzere, meslek hastalıkları, risk etmenleri vb. 
konularda bilgiler verildi.  

Eğitimin ardından karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden toplantı Meclis Başkanımız Osman 
Bayram tarafından iyi dileklerle sona erdirildi. 

http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=13 

 

 

http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=13&fbclid=IwAR1pt1LWPjVY-AyS93QJdLonqPnppm8KWmOviWrwtJn_Rt0N6HLvqEqFWJQ


 

TURHAL ŞEKER FABRİKAMIZ KAPATILMASIN 

 

Turhal Şeker Fabrikamız Kapatılmasın... 

Aralarında Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Burdur, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, 
Yozgat, Muş ve Turhal, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamında satışına karar verilmesinin ardından 
İlçemizde bulunan diğer birliklere bağlı oda başkanları ve Şeker-İş Sendikası Turhal Şube Başkanı 
Nurullah Alpat ve sendika yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. 

 

 



 

Odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Turhal Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Elitaş, Turhal Kahveciler, Berberler, Kuaförler ve Otelciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Fatih Aksu, Madeni Eşya Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat POYRAZ, Giyim, Mensucat ve Deri 

İşleri Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Doğan, Turhal Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Bilal Arslan, Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi Yöneticileri katıldı. Toplantıda Şeker-İş Sendikası 

Turhal Şube Başkanı Nurullah Alpat ve sendika yöneticileri oda başkanlarını özelleştirme kapsamı süreci ile ilgili 

bilgilendirirken, fabrikaların satılmasının bulundukları bölgede sosyal ve ekonomik yönden büyük sıkıntılara neden 

olacağını dile getirdiler. 

Toplantıya katılan oda başkanları da Turhal Şeker Fabrikasının satışı ile ilgili kaygılarını dile getirdiler. Yönetim 

Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz ve toplantıya katılan diğer oda başkanları satışın gerçekleşmesi halinde tarım ve 

hayvancılığa dayanan bölge ekonomisinin büyük zarar göreceğini, önlenemeyen göç olgusunun daha da artacağını 

endişesini yaşadıklarını söylediler. 

Toplantıda kaygılarını dile getiren oda başkanları, diğer fabrikalar ve Turhal Şeker Fabrikasının satışının 

durdurulmasına yönelik olarak ilerleyen günlerde atılması gereken adımları da değerlendirdiler. 

http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=14 

 

 

 

 

Turhal Şeker Fabrikası için imza kampanyası başlatıldı... 

 
İlçemizde faaliyet gösteren Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Şeker-İş 
Sendikası Turhal Şubesi'nce imza kampanyası başlatıldı. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecine 
başlandığının duyurulmasının ardından Turhal'daki Şeker Fabrikası'nın özelleştirme 
kapsamından çıkarılması için ilçemizde ve diğer ilçeler de imza kampanyası başlatıldı. 
Kampanyanın 1 hafta süreceği belirtilirken, toplanan imzaların ise Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'a ulaştırılacağı bildirildi. 

Turhal Merkez Cami önünde Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Turhal Gıda 
Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Elitaş, Turhal Kahveciler, 
Berberler, Kuaförler ve Otelciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksu, Madeni Eşya 
Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat POYRAZ, Giyim, Mensucat ve Deri İşleri 
Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Doğan, Köy ve Mahalle Muhtarları ile 
ilçemizde faaliyet gösteren bazı derneklerin başkanları ve temsilcilerinin de destek verdiği 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.turhaltso.org.tr%2Fduyuru.php%3Fid%3D14%26fbclid%3DIwAR1MKdkMULvP0GQv8Dx-ZY3ms-A-HuIjEGQR6ilyQZD8Qe2I2UQHRvlK4GQ&h=AT2zT9NDu5O20b41If2qUy3bWpKIi60LNL9c96tMAF8eN4emPD-k7-ZNYCwrkCvO1jRGi0PHRqsFIU9YDPuf7LIfrzdHfH_qJ2quvJORGTicIWXHOlJ9Xz80qyYqUP9l95tqiYbzHfx6AY0_ws3B-0BH95aYE20TylExuZ5Te61zLlKs_Mb-hgzhMCEDFGcxqUHAsLBvpZ80BXrT54DgxkFdqZQ_z0v8ESt8cICWUsVwgQ_xBCxwNB_8CO3ZB_AaLTbMgl4yIrQplV7FTbtACFD5cjBhkbk_55ihnfByi1nEBaZFaw-z21rAudN0Sy8p6WpBXvQNJTccd5-OH7YgRFY1XYrFsn7rWq1HJ-qUloawtNJtigO-SUFyqv_M27beirTASCAc-tUUuktqxAM1l6LaaD09NA7fIojMtxwGK31kueL6FkH8SgYUEL1jGwxmUgHGUXEsgsCZrYbfI61pgielE46xzlTpwuTGfq84WFVYoHOjMTU8CRef4qs-QvFYVM43xvRJ5Kr12cstQNIy0PPar-wYf9UFJKqOLs7KM87GOqbtX9y4ShcWCowRMsWkgSdh59PAgxC1XZVwOxEvR69WCYCyeWDc-oKtzov04FQYtlPoCBWBcX7UrYM


 

imza kampanyası ile imza kampanyası ile kısa bir açıklaması gerçekleştiren Şeker-İş 
Sendikası Turhal Şube Başkanı Nurullah Alpat, "Tokat Sigara Fabrikası gerçeğini ele 
alarak, Tokat'ta ve bütün ilçelerde, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber başlatmış 
olduğumuz imza kampanyamız var. 2008'de sigara fabrikası ile yaşadığımız bu acizane 
durumdan dolayı biz, bütün ilçelerimizde ve Tokat'ta bu imza kampanyasına destek 
istiyoruz" dedi.  

 
Turhal Şeker Fabrikası'nın kaybedilmesi halinde Tokat ekonomisinin çökeceğini savunan 
Alpat, ''Sigara fabrikasında 5 yıl çalıştırılma şartı konmuş; ama 1 yıl zor dayanmıştı. Hepimiz 
gördük. Şeker fabrikasının da akıbetinin aynı olacağını duyurmak istiyorum. Şeker fabrikası, 
Tokat ekonomisine çok büyük katkı sunan, 100 yıllık manevi değerdir. Çok iyi biliyoruz ki bu, 
özelleştirme değil; kapatılmadır. 2017 yılında, 6 bin 984 çiftçi ile 162 bin 742 dekar alandan 
845 bin 440 ton pancar hasadı yapılmış; buna karşılık fabrikada işlenen 848 bin ton 
pancardan 113 bin 26 ton kristal şeker, 33 bin 900 ton melas ve 242 bin 45 ton yaş küspe 
elde edilmiştir. 2017 yılında üretilen 845 bin 440 ton pancar için çiftçilere toplamda 169 
milyon 367 bin 569 lira ödenmiştir" diye konuştu. 

İmza kampanyasına destek veren STK başkanları ve temsilcileri de yaptıkları açıklamalarda 
Turhal Şeker Fabrikasının satışının durdurulmasını talep ederek, Şeker İş Sendikası Turhal 
Şube Başkanlığınca oluşturulan standa geçerek başlatılan kampanyaya imza atarak 
desteklerini gösterdiler. 

 

 

 

 

 



 

 

S.S. TURHAL YENİ 
NAKLİYECİLER MOTORLU 
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİNİN 
SON YAPILAN GENEL 
KURULUNDA KOOPERATİF 
BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN CAFER 
SOYLU'YA HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİLER. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 

ÇENESİZ beraberinde Başkan 

Yardımcımız Cengiz Öz, Yönetim 

Kurulu Sayman Üyemiz Mehmet Erdem 

URAL, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

Süleyman Aykut ve Yalçın Çetin ile 

birlikte S.S. Turhal Yeni Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin son yapılan genel kurulunda Kooperatif 

Başkanlığına seçilen Cafer SOYLU’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler. 

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, S.S. Turhal Yeni Nakliyeciler 

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin son yapılan genel kurulunda Kooperatif Başkanlığına seçilen Cafer SOYLU 'ya 
görevinde başarılar dilediler. 

S.S. Turhal Yeni Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Soylu'da ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. 

Ziyaret de ayrıca Turhal Şeker Fabrikasının Özelleştirme yolu satışı gündeme gelirken Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ömer Çenesiz Turhal Şeker Fabrikasının doğrudan ve dolaylı olarak Turhal ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu, 

fabrikanın satılarak çalıştırılmaması halinde ilçe ve bölge ekonomisinin büyük zarar göreceğini, bundan da nakliyeciler de 

dahil olmak üzere bölge ekonomisine vereceği hasarın onarılamayacağını söyledi. Çenesiz ayrıca bu sorurunun sadece 

nakliyeciler de dahil olmak üzere tüm kesimlerin sorunu olduğunu dile getirerek satışın durdurulması gerektiğinin altını 

çizdi. 

S.S. Turhal Yeni Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Soylu'da bu görüşlere 

katıldıklarını Turhal Şeker Fabrikasının Özelleştirme yolu satışının durdurulmasının gerektiğini söyledi. 

Ziyarette ayrıca odamız ve kooperatif çalışmaları da ele alınırken nakliyecilerin sorunları üzerine de görüş alış verişinde 

bulunuldu. 

 

 

https://www.facebook.com/turhaltso/photos/pcb.1987698468216734/1987688231551091/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAp7CKM71y8LViEzXgLVtBsLEkDGMBeKlie-MLX_uxuhAcs86AOSwzzmwsHCnEwF9juTcO90pS44nq0&__xts__%5B0%5D=68.ARBLX3KEpiNSW9p10_gV-Zo9RsYXNmBq9v1LVcTV88-f5OVTLGLLFSn6gor7V58J6sfDN8p8lt5gmauS3V7_iabM9qE8s2o0-VdouJwDwY78YFluwSzxaEwFiEFkwxkW1xK_mjsXS1BQEY34piKPDAJwtwmYePloCmT5oOodjvl8gWJuQHfYlzW_sQ7pYhI51xh066soM1G2kZHpH-mPVdiU3CsOyQeCIeHQzxV_t727KfhCuoSDjs7Pxk0BQK39S8u_VbSWSVNxE9eYmoD94WrCFFWJXs-tY87Buf68tmDafjkKkK5m6bmv173T4Xp08BpnAiDa0sJ-mBYpWchjbPHqNpxc
https://www.facebook.com/turhaltso/photos/pcb.1987698468216734/1987688231551091/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAp7CKM71y8LViEzXgLVtBsLEkDGMBeKlie-MLX_uxuhAcs86AOSwzzmwsHCnEwF9juTcO90pS44nq0&__xts__%5B0%5D=68.ARBLX3KEpiNSW9p10_gV-Zo9RsYXNmBq9v1LVcTV88-f5OVTLGLLFSn6gor7V58J6sfDN8p8lt5gmauS3V7_iabM9qE8s2o0-VdouJwDwY78YFluwSzxaEwFiEFkwxkW1xK_mjsXS1BQEY34piKPDAJwtwmYePloCmT5oOodjvl8gWJuQHfYlzW_sQ7pYhI51xh066soM1G2kZHpH-mPVdiU3CsOyQeCIeHQzxV_t727KfhCuoSDjs7Pxk0BQK39S8u_VbSWSVNxE9eYmoD94WrCFFWJXs-tY87Buf68tmDafjkKkK5m6bmv173T4Xp08BpnAiDa0sJ-mBYpWchjbPHqNpxc


 

TURHAL ŞEKER FABRİKASI 
Turhal Şeker fabrikamız ile birlikte Özelleştirme kapsamında olan fabrikalarımızın özelleştirme süreci ve 
sonuçlarını konu alan ;Sivil Toplum Kuruluşları, Tokat ve İlçelerindeki özel sektörün katılımları ile neler 
yapabiliriz, nasıl yol izlemeliyiz konularının ele alındığı toplantıya katıldık 

 

         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

İYİ PARTİ İLÇE TEŞKİLATI ODAMIZI ZİYARET ETTİ... 

İYİ Parti İlçe Başkanı Av.Osman Taylan Ciril Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Yönetim Kurulu 

Başkanımız Ömer Çenesiz'i makamında ziyaret etti.  

Ziyarette İYİ Parti İlçe Başkanı Av.Osman Taylan Ciril parti çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenesiz'e bilgiler verdi. Yönetim kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz de İYİ Parti İlçe 

Başkanı Av.Osman Taylan Ciril ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve 

çalışmalarında başarılar diledi. 

Karşılıklı görüş alış verişi ile devam eden ziyaret, dilek ve temenniler son buldu. 

 

 



 

KOSGEB İLE BİRLİKTE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ DÜZENLEMEYE 

DEVAM EDİYOR 

 

Hayallerinin Peşinden Koşan Girişimciler İçin Eğitimler Başladı... 

Odamızca, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayan girişimcileri ekonomiye 
kazandırmak için KOSGEB ile birlikte Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlemeye devam ediyor.  
Girişimcileri iş dünyasına çekmek için teşvik edici çalışmalara imza atan Odamız öncülüğünde, KOSGEB 
işbirliğiyle sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitim programları devam ediyor. Sertifikalı uygulamalı 
girişimcilik eğitim programlarına bir yenisini daha ekleyen Odamız, Mart ayı yeni dönem girişimcilik 
eğitimlerine start verdi. 
 

 

 



 

2018 yılı Mart ay'ı itibari ile 
ilki düzenlenen eğitimlerden 
30 kursiyer faydalanacak. 
Odamız Eğitim ve Konferans 
salonunda gerçekleştirilen 
eğitim, hafta içi 4 gün 
sürecek.  
Yürütülen program ile ilgili 
açıklamalarda bulunan 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenesiz, girişimciliğin 
Turhal'ın ve Türkiye’nin 
hedeflerine ulaşmasında 
anahtar rol oynadığını 
söyledi. Özellikle yeni neslin 
girişimciliğe özendirilmesi 
noktasında devletin 
KOSGEB gibi kurumlar 
aracılığıyla önemli destekler 
sunduğunu hatırlatan 
Çenesiz, “Turhal Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak bizler 
de girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için eğitim programlarımıza devam ediyoruz. Genç beyinlerin 
kariyer planlarında girişimciliğin de ön planda olmasını istiyoruz. Yetenekli ve yenilikçi girişimcilerimizin 
kendi işlerini kurması için sertifikalı girişimcilik programları büyük önem taşıyor. Bizler inanıyoruz ki, 
ülkemiz üretim gücü yüksek ve yenilikçi fikirlere sahip girişimci ruhu ile hedeflerine ulaşacaktır” dedi. 
Oda olarak düzenledikleri eğitim programlarından yararlanan bir çok girişimci adayının kendi işlerini 
kurduklarını ifade eden Çenesiz, kursiyerlerin girişimcilik eğitimlerini tamamlayarak, projelerini 
hazırlayarak sunmaları ve hazırladıkları projelerin desteklenmeye değer görülmesinin ardından 50 bin 
TL’ye kadar hibe desteği, 100 bin TL’ye kadar kredi imkanından faydalanma fırsatını yakalayacağını da 
sözlerine ekledi. 
http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=29 
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NDAN İLÇEMİZE OKUL SÖZÜ... 

 

Odamız, Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.  

Odamız Eğitim ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Nevşehir TSO Başkanı M.Arif Parmaksız, Sivas 
TSO Başkanı H.Osman Yıldırım, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Tokat TSO Başkanı Ahmet Arat, 
Tokat TB Başkanı Lütfi Bora, Zile TSO Başkanı Şükrü Sargın, Erbaa TSO Başkanı Gökalp Coşkun, 
Niksar TSO Başkanı M.Bülent Aybak, Zile TB Başkanı Mehmet Yeni, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz 
Bekler, Meclis Başkanımız Osman Bayram ve Meclis Üyelerimiz katıldı. 

 

 



 

 

 

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlun dan ilçemize okul talebinde bulundu.  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenesiz'in Turhal'a okul isteği talebine "Allah'ın öncelikle ömür vermesi lazım, sonra görev vermesi 
lazım. Eğer bunlar olacak olursa, benimde sözüm söz Turhal'a bir okul kazandıracağım" dedi.  
- Hisarcıklıoğlu "Turhal TSO'nın verdiği hizmetlerden gurur duyuyorum" 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz'in ardından konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Turhal da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğu söyleyerek 
"Turhal Ticaret ve Sanayi Odamızın verdiği hizmetlerden gurur duyuyorum. Öncelikle baktığınız zaman 
Turhal Ticaret ve Sanayi odası akredite oda olarak 5 yıldızlı hizmet veren odalarımız arasında. Bu 
belgelendirmeyi biz yapmıyoruz. Tamamıyla uluslararası kuruluşlar yapıyor. Bugün Turhal Ticaret ve 
Sanayi Odamızın verdiği hizmetler Paris, Berlin, Londra odalarının vermiş olduğu hizmet standardı ile 
aynı değerdedir. Bu konuda başta Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı 
ve Meclis Üyesi kardeşlerimi, Genel Sekreter ve çalışan kardeşlerimi kutluyorum. Bu kalitede bu 
standartta Turhal'ımızda üyelerimize vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı kutluyorum."dedi 

- "İstihdam Seferberliğinde Türkiye Ortalamasının Üzerinde Rekor Kırdınız" 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasının devamında 
"Turhal Ticaret ve Sanayi Odamız bugün İŞKUR'un hizmet noktası kapsamında. İşçi arayan ve iş 
arayanların gelip bir arada buluştuğu yerler noktasında üyelerimize hizmet veriyor. Bu kapsamda da 
özellikle geçen yıl istihdam noktasında seferberlik yılıydı.  

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile başlamıştık bu seferberliği ve Tokat'taki tüm üyelerimiz, 
tüccarlarımız, sanayicilerimizden bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden talebi en az birdi. Biz 
Turhal olarak Türkiye ortalamasının üstünde çıkarak her üye 2.6 ilave istihdam sağlayarak bir rekor 
kırdınız. Bütün buradaki sanayicilerimizi, tüccarlarımızı ve Turhallıları kutluyorum."dedi. 
- "Sözüm söz Turhal'a bir okul kazandıracağım"  

Bugün hayırlı işler için Tokatta olduklarını söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bütün Tokattaki oda ve 
borsa başkanlarımın bir araya gelerek ortak talebi Tokat'a bir okul kazandırılması idi. Sordum nere de 
dedim. Zile'de istiyoruz dediler. Aslında bakınız Türkiye'de 81 vilayete bakın herkes kendi yerine ister. İl 
merkezi kendisine ister, ilçeler kendisine ama Tokat'ta gördüğüm ve gururlandığım bir hadise hepsi bir 
araya geldiler ve önce Zile dediler. Allah kendilerinden razı olsun, hepinizden razı olsun, tüm oda-borsa 
başkanlarımdan razı olsun. Şimdi diyor ki Ömer kardeşim orası bitti. Haydi sıra bir bize gelse, Turhal'a 



 

gelse. Şimdi Allah'ın öncelikle ömür vermesi lazım, sonra görev vermesi lazım. Eğer bunlar olacak 
olursa, benimde sözüm söz Turhal'a bir okul kazandıracağım" dedi.  

- "Şehrimizin, ülkemizin değerlerini markalaştırma yolunda Turhal Ticaret ve Sanayi Odamız müthiş bir 
rol oynuyor" 

Odamız tarafından Turhal yoğurtmacına coğrafi işaret alınmasını takdir eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, kendisine ikram edilen yoğurtmacın da tadına baktı. Coğrafi işaret konusunda şehrimizin, 
ülkemizin değerlerini markalaştırma yolunda odamızın müthiş bir rol oynadığını belirten Hisarcıklıoğlu 
"Özellikle coğrafi işaret konusunda Şehrimizin, ülkemizin değerlerini markalaştırma yolunda Turhal 
Ticaret ve Sanayi Odamız müthiş bir rol oynuyor. Coğrafi işaret aldınız. Bu markalaşma yönünde birinci 
adımdı. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum, Turhallıları da kutluyorum, Turhal Ticaret ve Sanayi Odamızı 
da verdiği bu hizmetlerden dolayı kutluyorum. Bundan sonraki iş inşallah bunu Avrupa Birliğine taşımak. 
Bunu taşıdıktan sonra artık ürün dünya markası haline gelecek. Türkiye'de artık hiç kimse yoğurtmacı 
kullanamaz. Herkes kullanacaksa Turhal Ticaret ve Sanayi Odasından izin alacak. Kalite ve standardı 
sağlamak zorunda kalacak. Markalaşmanın önemi şu malınızın değeri 1 lira ise, markalaştığınız takdirde 
10 lira. Bire on kazandırır size markalaşma. Turhal zaten marka, kendi ürünlerinde markalaşma 
noktasında yaptığınız bu katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi. 

Konuşmasının sonunda Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz’in Turhal’ı Ankara’da da başarıyla 
temsil ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu oda hizmet binasını yenilemenin de önemli bir vizyon işi olduğunu 
dile getirdi. 

http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=30 
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ŞEHİDİMİZ GÖKHAN GÜLLÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI... 

 

 

Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Suriye’nin Afrin kentinde arama tarama faaliyetleri sırasında 
önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan hemşehrimiz Piyade 
Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) bugün Turhal’da son yolculuğuna uğurlandı. 

 

 

  



 

 

 

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün cenazesi, Turhal Devlet Hastanesi 
morgundan alınarak helallik alınmak üzere Celal Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. 

Daha sonra Kesikbaş Camii’nde kılınan Cuma Namazı’nın ardından Şehit Güllü için 
Cumhuriyet Meydanı’nda İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından cenaze namazı kıldırıldı. 

Cenaze namazının ardından okunan dualarla şehidin naaşı, tören mangasının omuzlarında 
cenaze aracına kadar taşındı. Şehidin cenazesi Turhal İlçe Merkezindeki Asri Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. 

Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Dr. Ömer Toraman, Ak 
Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim 
Durmaz, Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal 
Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte çok sayıda Turhallı hemşehrilerimiz 
katıldı. 

 

 

 

 

 



 

ODAMIZDAN ÜYELERİMİZE E-TİCARET EĞİTİMİ  

 

 

Odamız tarafından üyelerimize yönelik değişen ve gelişen dünya ve ülkemiz ekonomisindeki 
gelişmeler hakkında bilgi vermek, üyelerimizin ve de sanayicilerin küresel ekonomide rekabet 
koşullarına uyum sağlayabilmeleri yanında rekabet güçlerinin attırılması ile birlikte Turhal da faaliyet 
gösteren işletmelerin ve de firmaların kurumsal kapasitelerinin gelişmesine destek vererek, bölgede 
sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile düzenlediğimiz 
seminerler, toplantılar ve eğitimler kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına 
yönelik olarak “E-Ticaret Eğitimi” başlatıldı. 

 

 



 

 

Odamız eğitim ve konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime şirket çalışanlarının yanı sıra, bu 
alanda faaliyet göstermek isteyen işletme sahipleri de ilgi gösteriyor.  
Odamız tarafından Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, firmaların profesyonel kadrolarının 
hızla değişen koşullara ayak uydurmasını sağlamak amacıyla başlatılan eğitimde, katılımcılara dört 
gün boyunca Gazi Osman Paşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Kocaman tarafından E-
Ticaretin Özellikleri, E-Ticaretin Yararları, E-Ticarette Sözleşme Oluşturmak, E-Ticarette Mal ve 
Hizmet Almak vb. konu başlıklarında hazırlanan teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. 

 
Dört gün boyunca gerçekleştirilen eğitimler katılımcılara sertifikalarının dağıtılması ile sona erdi. 

http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=37 
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İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerin ve de firmaların kurumsal kapasitelerinin gelişmesine destek 

vererek, bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile 

düzenlediğimiz seminerler, toplantılar ve eğitimler kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren firmaların 

çalışanlarına yönelik olarak başlatılan “E-Ticaret Eğitimi” düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi 
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Odamız tarafından Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, firmaların profesyonel 
kadrolarının hızla değişen koşullara ayak uydurmasını sağlamak amacıyla başlatılan 
eğitimde, katılımcılara dört gün boyunca Gazi Osman Paşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Mehmet Kocaman tarafından E-Ticaretin Özellikleri, E-Ticaretin Yararları, E-Ticarette 
Sözleşme Oluşturmak, E-Ticarette Mal ve Hizmet Almak vb. konu başlıklarında hazırlanan 
teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. 

 

 

     

 



 

 

Sertifika töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, “Turhal Ticaret 
Odası olarak üyelerimizin odamızdan en iyi şekilde istifade etmeleri için elimizden gelen tüm 
gayreti gösteriyoruz. Düzenlediğimiz bu tür organizasyonlar ile günümüz koşullarında 
farklılık gösteren, sürekli kendisini güncelleyen ekonomik ve ticari yapı içerisin de 
üyelerimizin de bilgi ve becerilerinin de güncel kalmasını ve yeniliklere uyum sağlamalarını 
amaçlıyoruz. Almış olduğunuz bu eğitim ile de yaptığınız veya yapmayı planladığınız 
çalışmalara ümit ediyorum ki farklı bakış açıları getirmeyi başarmışızdır. 

Bundan sonrada gerçekleştireceğimiz eğitim çalışmalarına ve diğer organizasyonlarımıza 
katılım sağlamanızı diliyor, çalışmalarınızda ve iş yaşamınızda başarılar diliyorum" dedi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ'in konuşmasından sonra eğitim sonunda 
başarı gösteren katılımcılara sertifikaları verildi. 

http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=38 
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ODAMIZ KURULLARINA VE PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 

 

Meclis Üyelerimize ve Odamız Personellerine yönelik olarak İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Koç ve İş 
Yeri Hekimi Celal Şahin tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi. Dört modül başlığı altında 
verilen eğitimlerde başta çalışma mevzuatı olmak üzere, meslek hastalıkları, risk etmenleri vb. 
konularda bilgiler verildi.  

Eğitimin ardından karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden toplantı Meclis Başkanımız Osman 
Bayram tarafından iyi dileklerle sona erdirildi. 

 

 

 

 



 

ÜYELERİMİZE TOBB NEFES KREDİSİ 

TOBB Nefes Kredisi 2018 
Düşük faiz oranlarıyla geçtiğimiz sene KOBİ’lere cansuyu olan TOBB Nefes Kredisi Projesi bu sene 18 aya 

uzatılan vadesi ile yeniden geliyor.  
TOBB öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için imzalar Başbakan 

Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

katılımlarıyla 31 Mart Cumartesi günü İzmir’de atıldı.  
Nefes Kredisinde faizler aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 olarak belirlendi. 
Kredi vadesi, ilk 6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay olacak.  
İki üç ay içerisinde yaklaşık 70 bin Oda-Borsa üyesinin faydalanması beklenen Nefes Kredisini üyelerimiz Ziraat 

Bankası, Denizbank, Halkbank ve Vakıfbank dan kullanabilecek. 
Üyelerimiz 2 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren Nefes Kredisi kullanmaya başlayacak. 
KOBİ’ler ‘Nefes’ Alacak 
• Geçtiğimiz sene kredilerde durgunluğun yaşandığı ve faizlerin yüksek olduğu dönemde TOBB, Oda ve Borsalar 

elini taşın altına koymuş, Aralık 2016’da Nefes Kredisi ve yeni KGF sistemi ile KOBİ kredilerinde yeni bir dönem 

başlatmıştı. 

• Bu süreçte, hazine desteğini arkasına alan KGF aracılığıyla toplamda 681 bin firmaya 234 milyar TL kredi imkanı 

oluşturulmuş, Nefes Kredisi ile 5 milyar TL’lik kredi hacim yaratılmıştı. 1 senede 30 bin firma TOBB Nefes 

Kredisinden yararlanmıştı. 

• 2018 yılında Nefes Kredisi 18 aya uzatılan vadesi ile yeniden TOBB üyelerinin hizmetinde. Ayrıca bu sene kredi 

kullandıracak banka sayısı da 6’ya yükseltildi. 

• Nefes Kredisi Türkiye’nin dört bir yanındaki Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve 

Vakıf Katılım şubelerinden kullanılabilecek. 

Nefes Kredisi: Yıllık faiz oranı yüzde 12’nin altında, 6 ay geri ödemesiz, 18 ay vadeli kredi! 
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Odalar ve Borsalar mevduatlarını 6 bankaya yatırarak, üyesi olan 

KOBİ’lere aylık %0,99 yıllık %11,88 faiz oranı ve 6 ay geri ödemesiz 18 ay vadeyle kredi kullanma imkanı 

sağlıyor. 
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• TOBB, Oda ve Borsalar elindeki kaynaklarının üyelerinin kullanımına açıyor. Teminat yetersizliğinden kredi 

kullanamayan KOBİ’lere de yıllardır olduğu gibi yine KGF destek oluyor. KGF, kredi tutarının %85’ine hazine 

destekli kefalet veriyor. 

• Nefes Kredisi KGF’nin vereceği kefalet ile kullandırılacağı için bankaların risk primleri de sıfırlanmış oluyor. 

KGF de Portföy Garanti Sistemi ile kendisine yapılan başvuruları aynı gün içerisinde sonlandıracak. Böylelikle 

işletmeler günler içerisinde kredilerini kullanmış olacak. 
Finansmanda İnovasyon 
• Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Finansman’da İnovasyon” olarak nitelendirdiği Nefes 

Kredisi’nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar 500 milyon TL’lik mevduatı 6 bankaya 

aktaracak, bankalar da bu miktarın 15 katı yani 7,5 milyar TL kredi imkânı sağlayacak. 

• 2-3 ay gibi kısa bir sürede 70 bin KOBİ’nin ‘Nefes Kredisi’ kullanması bekleniyor. 

• KOBİ’ler, faaliyetlerini sürdürdükleri illere göre en fazla 200 bin TL kredi kullanabilecekler. 

Bürokrasisi az, basit kredi süreçleri 
• TOBB üyesi firmalar üye olduğu Oda-Borsa'ya giderek "TOBB Nefes Kredisi Başvurusu" için faaliyet belgesi 

isteyecek. 

• Aldığı faaliyet belgesi ile 6 bankanın Türkiye genelindeki şubelerine giderek TOBB Nefes Kredisi başvurusu 

yapacak. 

• Bankalar, KOBİ'nin TOBB Nefes Kredisi başvurusunu alacak, KGF ile birlikte krediye uygunluğu 

değerlendirecek 

• Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa; bankalar, KOBİ'ye TOBB Nefes Kredisi kullandıracak. 

Masraf en fazla 51 TL 
• Bankaların TOBB Nefes Kredisi için alacağı masraf kefalet oranının %0,03’ü (onbinde üç) ile sınırlı olacak.  
• Dolayısıyla bankalar 51 TL’nin üzerinde masraf almayacak. Üyeler düşük faiz ve uzatılmış yeni vadenin yanı sıra 

düşük masraftan da yararlanacak. 

http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=39 
 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.turhaltso.org.tr%2Fduyuru.php%3Fid%3D39%26fbclid%3DIwAR0EDA8jyUqSJP_i-eFEGlWCdQLT6aa-lvYpZ8TGPmIQ5voloQc5q48_sJs&h=AT2lMJLz-56nJ09cACwk9JNCiMiUiTkWMb5IR41bj8SBw2OKxsVMrv_GR8m_JulX9h26XzlF0UuxYg0dhQCvyMJF53FK9eMkJoH8ogfaFiRCbD0Mmluu5eFg9_s3psS29J9Mzdc1EEUOtP67_pcy1KBQ_UNUT2zRF0TK1MHPzuTBkh_6YzeyTU3mgepXZSEnYhT7J51cKYct6zhyVIPPV0Bz-pz3W4JUPsB9ApHkSBFRdojUPBQTYvEfZFcfwbWXR1jtDcM33FqDW0ovAuUjhYW-1oSBAvUwSlqzMFQnmnt7uI0wIKpP13AqwZwJEUkf18KiZOdq655Io5a5BSUt4o3S1uC9Fez5IzL4c7hr02cdDk3gx8cMeldCarmeRvjVeCgMmFRPVot5CSCpfFYX0IJqf0apDzYcHlT9jgmnzZyzhKGNZCkhobu6TW08POgI0HFGDi5EYEse3yKAGEJ9b_tMDgu38jB5YGm5fHXfekl5q5aRmuptR9Dn5Bchq3BmcWVDIi60iifztuu21MA-vxKY_VqjNcN1IRBXPL6up-fxA10g4GOqrcgiezM4F2PFwAnZNo4JmXIPdHnin8nseW8m2ZPv8e5vr9qORe7Hko6tUaBdPS3g7423EWU
https://www.facebook.com/turhaltso/photos/a.1480424558944130/2010586615927919/?type=3&eid=ARBpt28mzKfvqfHuNlaD50HeU1vt2Vh47HusMAhoz_HYvxf932EzF8gdspUWgnawBq9BPcoUzAI9v1zw&__xts__%5B0%5D=68.ARCwxJ4xOILmUvpQSD87JL2Bgt80Dt2bnuHdj1teeQk76kTbX4vgbrELuzNSevWErBaPnvTp2mPzcvSIP8BbrlVICA4iCR3CMCaOilE1Mtbu1fRVbVLpBY-bR4MXeE_VPFO8Pb4ssrzCVruuzaYg-i4Eup4cTTbvjkpalzuG1O91JBlLHzsiFweAvXYhJzy9DhlQsxRCjagDG7RpvFD6kC3D9EP0dvciH4Az6Zmo8QkK3nT3e1tnmi--jOa2slBax0vqPZWXfGlgOTy0fYeMR9nB-20KCO2gpFv4PMMg1ZIjpwmxHrrP1u6GhelfWOOU9gKnEb53_hhMe9kpNoQoQ_wPCqvK&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/turhaltso/photos/a.1480424558944130/2010586615927919/?type=3&eid=ARBpt28mzKfvqfHuNlaD50HeU1vt2Vh47HusMAhoz_HYvxf932EzF8gdspUWgnawBq9BPcoUzAI9v1zw&__xts__%5B0%5D=68.ARCwxJ4xOILmUvpQSD87JL2Bgt80Dt2bnuHdj1teeQk76kTbX4vgbrELuzNSevWErBaPnvTp2mPzcvSIP8BbrlVICA4iCR3CMCaOilE1Mtbu1fRVbVLpBY-bR4MXeE_VPFO8Pb4ssrzCVruuzaYg-i4Eup4cTTbvjkpalzuG1O91JBlLHzsiFweAvXYhJzy9DhlQsxRCjagDG7RpvFD6kC3D9EP0dvciH4Az6Zmo8QkK3nT3e1tnmi--jOa2slBax0vqPZWXfGlgOTy0fYeMR9nB-20KCO2gpFv4PMMg1ZIjpwmxHrrP1u6GhelfWOOU9gKnEb53_hhMe9kpNoQoQ_wPCqvK&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/turhaltso/photos/a.1480424558944130/2010586615927919/?type=3&eid=ARBpt28mzKfvqfHuNlaD50HeU1vt2Vh47HusMAhoz_HYvxf932EzF8gdspUWgnawBq9BPcoUzAI9v1zw&__xts__%5B0%5D=68.ARCwxJ4xOILmUvpQSD87JL2Bgt80Dt2bnuHdj1teeQk76kTbX4vgbrELuzNSevWErBaPnvTp2mPzcvSIP8BbrlVICA4iCR3CMCaOilE1Mtbu1fRVbVLpBY-bR4MXeE_VPFO8Pb4ssrzCVruuzaYg-i4Eup4cTTbvjkpalzuG1O91JBlLHzsiFweAvXYhJzy9DhlQsxRCjagDG7RpvFD6kC3D9EP0dvciH4Az6Zmo8QkK3nT3e1tnmi--jOa2slBax0vqPZWXfGlgOTy0fYeMR9nB-20KCO2gpFv4PMMg1ZIjpwmxHrrP1u6GhelfWOOU9gKnEb53_hhMe9kpNoQoQ_wPCqvK&__tn__=EHH-R


 

 

ÇENESİZ GÜVEN TAZELEDİ. 
Odamız Meslek Komitesi ve Meclis Üyelikleri seçimleri yapıldı. 

Hakim gözetiminde yapılan seçimlerde Saat 10.00 da başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi. 
Toplam 8 sandıkta kayıtlı 603 üyemiz den 352'si, toplam 20 koltuklu Odamız Meclis Üyelerini yeniden 
belirlemek için oy kullandı.  

 

 
 



 

       

Başka adayın bulunmadığı seçimlerde Ömer Çenesiz güven tazeledi. Oy sayım işleminin ardından 
açıklamalarda bulunan Ömer Çenesiz, üyelerimizin gösterdikleri ilgi ve teveccühe teşekkür etti.  
Çenesiz yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Turhal Ticaret ve Sanayi Odamızın Meslek Komitesi ve Meclis Üyelikleri seçimlerini üyelerimizin 
ilgisi teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. Değerli üyelerimize başta şahsım olmak üzere, diğer 
meclis üyesi arkadaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Daha önce meclisimiz 
de birlikte çalışmaktan mutluluk ve gurur duyduğum bazı arkadaşlarımız yeni dönemde bizimle 
olamayacaklar. Kendileri ile bugüne kadar ilçemiz ve bölgemiz ekonomisinin gelişmesi noktasında 
bir çok önemli çalışmaya imza attık. Kendileri bu süre içerisinde işlerinden sürekli feragat ederek 
bizlerle oldular. Ben birlikte görev yaptığımız süre içerisinde gösterdikleri özveriye sonsuz teşekkür 
ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında ve çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah bundan 
sonra yeni meclis üyesi arkadaşlarımız ile de ilçemiz ve bölgemiz ekonomisinin gelişmesi ve daha 
ileri seviyelere yükselmesi için önemli çalışmalara birlikte imza atacağız. Ben, bundan sonra birlikte 
yürüyeceğimiz yeni yol arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum."dedi. 

Çenesiz açıklamasının sonunda;"Bölgenin en dinamik Sivil Toplum Kuruluşu olan Turhal Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın yeni dönemde hizmet alanında ki ticari ve sosyal hayata yön veren faaliyetleri 
yerinde gerçekleştirmeye devam edecektir."dedi. 

 http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=42 

 

        

 

http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=42&fbclid=IwAR0ZCRUztPDzW4X_h0YtmRkpJgfIqsvxKDxv6Bggj6J_OiyCAdB82lACXZg


 

 

 

        

 

       

 

     



 

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ÖMER ÇENESİZ, PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ 

TANITIMI VE 2017 YILINDA HAZIRLIKLARI TAMAMLANAN YATIRIMLARA TEŞVİK 

BELGESİ DAĞITIM TÖRENİ KATILDI 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Elini taşın altına koyan iş dünyamızın temsilcileriyle omuz omuza ülkemizi 
hedeflerine ulaştırana kadar durmayacağız” 
Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi 
Dağıtım Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elini taşın altına koyan iş dünyamızın temsilcileriyle 

omuz omuza ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar durmayacağız. Atalarımız, ‘at binenin, kılıç kuşananın’ der. Biz 

bu anlayışla ülkemizi yönetirken, aynı yaklaşımla yatırım yapan üreten iş dünyamızı da takdirle karşılıyoruz” dedi. 
 

 

 



 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında 
Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni’ne katıldı. Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı. 

“TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE İŞ ADAMIYLA, ÇALIŞANIYLA, DEVLETİYLE HEP BİRLİKTE 

KAZANIYORUZ” 
“Geçtiğimiz 15 yılda millî gelirimizi 236 milyar dolardan 860 milyar dolara çıkartarak ülkemizi 3,5 

kattan fazla büyütmeyi başardık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2003-2017 arasında ortalama 
büyüme oranımız yüzde 5,8 düzeyinde 

gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4’lük 

büyüme oranı ile ortalamanın üzerine çıktık. 

Aynı şekilde yolumuza devam etmemiz 

gerekiyor. Türkiye büyüdükçe iş adamıyla, 

çalışanıyla, devletiyle hep birlikte kazanıyoruz” 

şeklinde konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının 

devamında, “Yeni yatırımlara ihtiyacı olan 

Türkiye’nin, bu süreçte aşması gereken hem 

teknik hem de psikolojik bir engel var. O da cari 
açık sorunudur. Yurt içinde ve yurt dışında 

ekonomimizle ilgili değerlendirme yapan 
herkesin önümüze koyduğu bu sorunu çözmenin yolu da teknoloji ve sermaye konusunda yeni 

yaklaşımlar geliştirmekten geçiyor” açıklamasında bulundu. 
“DEVLETİN TÜM İMKÂNLARINI İŞ DÜNYAMIZIN İSTİFADESİNE SUNUYORUZ” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her kim, ülkemizin bu asli meselelerini bir kenara bırakıp, siyaseti ve 

milletimizi dedikoduyla, iftirayla, hakaretle meşgul ediyorsa, bilin ki onun heybesi boştur. Meclis 

kürsüsünü panayır yerine çevirenlerin Türkiye’ye söyleyecek bir sözü yoktur. Böylelerinin Türk 

Milletine söyleyecek bir sözü de yoktur” diye ekledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Elini taşın altına koyan iş dünyamızın 

temsilcileriyle omuz omuza ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar durmayacağız, kimseye eyvallah 

etmeyeceğiz. Atalarımız, ‘at binenin, kılıç kuşananın’ derler. Biz bu anlayışla ülkemizi yönetirken, 

aynı yaklaşımla yatırım yapan, üreten iş dünyamızı da takdirle karşılıyoruz. Sadece takdirlerimizi 

ifade etmekle kalmıyor, işte bugün vereceğimiz teşvik belgelerinde vücut bulduğu şekilde, devletin 

tüm imkânlarını iş dünyamızın istifadesine sunuyoruz.” 



 

TURHAL KAYMAKAMI DR. AHMET SÜHEYL ÜÇER ODAMIZI ZİYARET ETTİ  

 

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer Odamızı Ziyaret Etti... 
07 Nisan tarihinde yapılan odamız Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin ardından Turhal İlçe 
Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız ile birlikte 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesizi makamında ziyaret ederek tebrik ettiler.  
Ziyarette tebrikleri kabul eden Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Turhal İlçe Kaymakamı Dr. 
Ahmet Süheyl Üçer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız'a ilgi ve nezaketlerinden dolayı teşekkür 
etti. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 173. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADIK 

 

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünde ülkemizin birlik, bütünlük ve düzenini sağlayan 

polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun. 

 

NİCE YILLARA... 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. Kuruluş yıl dönümü 

münasebeti ile Turhal ilçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin'i makamında ziyaret etti. 
Ziyarette açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz “Bu Yıl 173. Kuruluş Yıl 

Dönümünü Kutlayan başarılı bir geçmişe sahip olan Emniyet Teşkilatımız, kişi hak ve özgürlüklerinin 

korunması, kamu düzeniyle halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması konusunda takdire şayan bir çaba 

içindedir. Yetkilerini yasalardan, desteğini halktan alan Emniyet Teşkilatımız ve Polisimiz, demokratik düzenin 

en önemli teminatlarından birini oluşturmaktadır.  

Emniyet Teşkilatımızın ve Polisimizin, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkımızla 

bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine olan inancımız tamdır. Türk Polis Teşkilatının Kuruluş 

Yıldönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, halkımızın huzuru ve güvenliği için 

gece gündüz demeden çalışan başta Sayın Emniyet Müdürümüz olmak üzere mesai arkadaşlarına 

şükranlarımızı sunuyoruz” dedi…..Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesizin ardından konuşan Turhal İlçe 

Emniyet Müdürü Tahsin Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. 



 

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE ODAMIZDAN DESTEK 

 

 

 

BU İŞ YİNE OLUR!.. 

AÇIKLAMALAR İÇİN İLGİLİ LİNKLERİ ZİYARET EDİN...  

http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=44 

http://istihdamseferberligi.tobb.org.tr/ilave-tesvik.html 
 

          

 

http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=44&fbclid=IwAR0E76R4d9hll9z8GQImlVAFC69Z4QZ0IaVazBTRCguw4-v2TqAz_Fg1jeY
http://istihdamseferberligi.tobb.org.tr/ilave-tesvik.html?fbclid=IwAR0vkhegM5cHV2sv0Qt_PUjdp4w7Z8-gYjmPmJja49rxmcnVRzeNSpcq9iI


 

 

       

 

 

    

 

 

   

 



 

SİYASİ PARTİLERDEN ODAMIZA ZİYARET 

 

 

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz Odamızı Ziyaret Etti... 

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz, beraberinde Turhal İlçe Başkanı Sadi 
Arhan ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesizi makamında 
ziyaret ederek tebrik ettiler. 
Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail 
Hakkı Akkiraz ve ilçe yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, odamız çalışmaları ve faaliyetleri 

hakkında bilgiler verdi.  
Karşılıklı görüş alış verişi ile devam eden ziyaret, dilek ve temenniler ile son buldu. 

 

 
 



 

ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI BAŞKANI BİLAL ARSLAN ODAMIZI ZİYARETİ 

 

Turhal Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Dönmez ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesizi makamında ziyaret ederek tebrik ettiler.  
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz de ziyaret te duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Turhal Şoförler 
ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Dönmez'e teşekkür 

etti.  
Karşılıklı görüş alış verişi ile devam eden ziyaret, dilek ve temenniler ile son buldu. 

SİVASLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ'NİN ODAMIZI  ZİYARETİ... 
 

 

Turhal'da Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Hayırlı Olsun Ziyareti... 

Turhal'da Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yusuf Daşkıran ve dernek yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesizi makamında ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerini ilettiler. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz de Turhal'da Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Yusuf Daşkıran ve dernek yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirdikleri ziyaret ve gösterdikleri 

nezaketten dolayı teşekkür etti. 
Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden ziyaret dilek ve temenniler ile son buldu. 



 

TESOB'A BAĞLI ODA BAŞKANLARINDAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

 

 
 

... 
Tokat Madeni Eşya Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Çankaya, Tokat Ekmekçiler 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yurtbay, Turhal Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Başkanı Murat 
Poyraz, Turhal Kahveciler, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fatih Aksu, Turhal Gıda Maddeleri 
Satıcıları Odası Başkanı Ahmet Elitaş, Turhal Giyim Mensucat Odası Başkanı Ali Doğan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenesizi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz de oda başkanlarına gerçekleştirdikleri ziyaret ve 
gösterdikleri nezaketten dolayı teşekkür etti. 
Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden ziyaret dilek ve temenniler ile son buldu. 

 

         

 

 



 

TURHALSPOR 2018-2019 SEZONUNDA SPOR TOTO BÖLGESEL AMATÖR LİGİNDE 

 

 

Niksar Belediye Spor’u 3-2 Mağlup Ederek, 2018-2019 Sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde 

Mücadele Edecek Olan Turhal Sporumuzun Başta Futbolcuları Olmak Üzere, Teknik Heyetini ve Yönetim 

Kurulu Üyelerini Kutluyoruz. Yeni Sezonda Takımımıza Başarılar Diliyoruz... 

 

 

 



 

TURHAL TSO DA GÖREV DAĞILIMI 

    

 

Odamızda Görev Dağılımı Yapıldı... 
Odamızın 07 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılan komite seçimlerinin ardından belirlenen 20 kişilik 

Meclisi tekrar sandık başına giderek Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelerini belirledi. 
Odamızda komite seçimlerinin ardından belirlenen Meclis, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelerini 

belirledi. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçimde meclis üyeleri 2 sandıkta, 7'er kişiden oluşan 

Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri için oy kullandı.  
 

     

 

 



 

         

 

İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçimlerin onanmasının ardından Meclis ve Yönetim Kurulları 

toplanarak görev dağılımını gerçekleştirdi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Çenesiz, Başkan 

Yardımcılığına Cengiz Öz, Sayman Üyeliğine Mehmet Erdem Ural, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 

Süleyman Aykut, Yalçın Çetin, Erol Ayten ve Muhittin Yetgin seçilirken, Meclis Başkanlığına Bekir Ay, 

Başkan Yardımcılığına Kenan Taşıran, Meclis Katip Üyeliğine de Mustafa Kemal Gökçek seçildi. 
Odamızda görev dağılımlarının tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenesiz, "Üyelerimizin oylarıyla şekillenen Turhal Ticaret ve Sanayi Odası organları 

olarak, üzerimize aldığımız sorumluluğun bilinciyle hareket edecek ve Turhal iş dünyasını en iyi şekilde 

temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir üyemizi ayırt 

etmeksizin hepsini kucaklayacak bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürecek, gerek devam eden 

projelerimizi tamamlamak, gerekse yeni projeleri hayata geçirmek için seferber olacağız" dedi.  

 

 



 

NİSAN 2018 ORGAN SEÇİMLERİ SONUCU OLUŞAN TURHAL TSO’DA KURULLARIMIZA 

ORYANTASYON EĞİTİMİ DÜZENLEDİK 

 

Nisan 2018 odamız organ seçimleri sonucu yeni oluşan odamız kurullarına Genel Sekreter Alper SAYGILI 

tarafından Oryantasyon eğitimi sunumu yapıldı,  

Turhal TSO da yeni oluşan kurullarımıza, TOBB, ilgili mevzuat, gereği ; Yönetim Kurulu, Meclis Kurulu ve diğer 

kurullara görev ve sorumlulukları ile Odamızın görevleri anlatıldı, eğitim sunumu  eğitim dökümanı olarak 

dağıtıldı. Bunun yanında ISO 9001-2008 ve TOBB Akreditasyon sistemi hakkında da bilgiler verildi, gerekleri 

anlatıldı, eğitim sonunda eğitim katılım formları ve eğitim memnuniyet anketleri doldurularak, kurul 

üyelerimize Yönetici El Kitapları dağıtıldı. 

 



 

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI TOPLANTISI 

 

 Odamız tarafından, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı kapsamında imalatçı 
firmalara yönelik desteklerin anlatıldığı tanıtım programı düzenlendi.  

Odamız Eğitim ve Konferans salonunda gerçekleştirilen ve Tokat KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü Kenan 
Sert'in konuşmacı olarak katıldığı toplantıya Odamız Meclis Başkanı Bekir Ay, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Süleyman Aykut, Mali Müşavirler ve üyelerimiz katıldı.  

Tokat KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü Kenan Sert yaptığı sunumda, verilen destekler hakkında firma 
temsilcilerine bilgi verdi. 

Sert, 2018 yılında KOSGEB tarafından çağrıya çıkan KOBİGEL Destek Programı kapsamında imalatçılara 
destek verileceğini belirterek, Tokat’ta Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi sektörleri, Gıda ürünlerinin 
İmalatı, Giyim Eşyalarının İmalatı, Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı ile Diğer metalik olmayan ürünlerin İmalatı konularında destek 
verileceğini söyledi. 

Tokat KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü Kenan Sert sunumunda Tokat İli için Rekabet Avantajına Sahip 
İmalat Sanayi sektörlerinin dışında ayrıca, tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ'leri için, 
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, Bilgisayarların, elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı, Hava ve uzay araçları ve ilgili optik ürünlerin imalatı ile tüm illerdeki Yazılım sektöründe 
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründe ki işletmelerin de teklif çağrısından 
yararlanabileceğini söyledi.  

Odamız Eğitim ve Konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı soru cevap bölümü ile sona 
erdi. 

 

         



 

PERSONLERİMİZE EĞİTİMLERE DEVAM  
 

           
 
2018 yılında da Akreditasyon Sistemi Faaliyet planımız çerçevesinde yıl içinde 
personelden gelen talepler doğrultusunda eğitimler düzenlenmektedir,  2018 yılı 
personel toplantılarında alınan talepler ile çalışanlarımız için 1. Eğitim Mayıs ayının 
son haftası (PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME TEKNİKLERİ) 2. Eğitim Aralık ayının 
son haftasında (ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ) konularında gerçekleştirilmiştir.  
 Eğitimlerin içeriğinin gayet zengin ve faydalı konulardan oluştuğu 
gözlemlenmiştir. Personellerimizi çalışma ortamında ve üye ilişkilerinde konuyu 
anlatma ve üyeleri yönlendirme konularında gayet olumlu ve sorun-sorunların  
çözümünde daha fazla yapıcı ve olumlu davranmanya yönlendirdiği  gözlemlenmiştir.  

 
 

     
 

 



 

YILIN KUAFÖRÜ YARIŞMASI 2018 KESİM-RENK KATEGORİSİ'NDE JÜRİNİN SEÇİMİYLE 1.OLARAK 

ŞUBAT 2019'DA İSPANYA'NIN MADRİD ŞEHRİNDE DÜZENLENECEK OLAN ULUSLARARASI 

KUAFÖRLÜK YARIŞMASINDA ÜLKEMİZİ VE İLÇEMİZİ TEMSİL EDECEK OLAN SAYIN İLKNUR 

AKBULUT’UN BAŞARILARINI  ODAMIZ WEB-SOAYAL MEDYA SAYFALARINDA  DUYRURDUK 

 

 



 

TURHAL TSO DAN TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NA ZİYARET 

 

 

 

Odamız Yönetimi TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nu Makamında Ziyaret Etti… 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz beraberinde, Meclis Başkanımız Bekir Ay, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız Cengiz Öz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet Erdem URAL, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Süleyman AYKUT, Erol Ayten, Muhittin Yetgin, Meclis Üyelerimiz 
Mustafa Kemal Gökçek, Yıldırım Yavuz Demirkaya ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nu makamında ziyaret etti. 

Ziyaret sonrasında açıklamalar da bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz; “Ülkemiz 
bölgesinde ve dünyada giderek güçlenen önemli bir değer haline gelmiştir, bu yükselişte, sayıları 1,5 
milyona ulaşan Türk müteşebbisin ulusal ve uluslararası platformda çatı kuruluşu olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin ve Sayın Başkan'ın katkısı büyüktür. Sayın Başkan yaptığı çalışmalar 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni İş hayatının vazgeçilmez en büyük kuruluşu haline getirdiği 
gibi, Türk özel sektörünün sorunlarının çözümünde önemli bir merkez konumuna getirmiştir. 

 

  



 

 

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası olarak Sayın Hisarcıklıoğlu'nu bir kez daha Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı olarak görmek arzusundayız. İlerleyen süreç içerisinde yapılacak olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Genel Kurulunda oda olarak Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na destek vereceğiz. 

Bizler de Yeni dönemde farklı şeyler yapmak amacında ve hevesindeyiz. Bizim Sayın Başkana olan desteğimiz 

gibi, kendilerinin de bize olan desteği malum. Bunun devam edeceğine de eminiz. Sayın Başkanın daha ileriki 

dönemlerde daha iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Bu iyi moralle iyi şeylerin ortaya çıkacağından eminiz.” dedi. 

Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden ziyaret dilek ve temenniler ile son buldu. 

 

 



 

TOKAT ODA VE BORSALAR TOBB ‘DE 

 

İlimizde, Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği'ne bağlı Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat Ticaret Borsası, Erbaa 

Ticaret ve Sanayi Odası, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanları ile Meclis Başkanları ve 

üyelerinin ortak gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat 

HİSARCIKLIOĞLU yeni seçilen Yönetim ve Meclis üyelerini tebrik ederek, hayırlı olması dileklerini iletti. 

 

 

 



 

ODAMIZA ZİYARETLER DEVAM EDİYOR... 
 

 

Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi İştirakleri Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Bekler, beraberinde Kooperatif 
Başkan Yardımcısı Necati Taşdemir ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz'i makamında ziyaret  
etti. Ziyarette Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi İştirakleri Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Bekler ve Kooperatif 
Başkan Yardımcısı Necati Taşdemir Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz'in tekrar Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ederek, başarılar dilediler. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz de Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi İştirakleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Yalçın Bekler ve Kooperatif Başkan Yardımcısı Necati Taşdemir'e gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı 
memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti. 

Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden ziyaret dilek ve temenniler son buldu. 

 

 

Odamız Üyesi Bayın İnşaat Sahibi Mehmet Bayın beraberinde Serdar Bayın, Yusuf Bayın ve Mehmet 

Balcı ile birlikte odamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz ve Meclis Başkanımız 

Bekir Ay'a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.  
Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz ve Meclis Başkanımız Bekir Ay Bayın İnşaat Sahibi Mehmet Bayın'a 

ve beraberindekilere ziyarette duydukları memnuniyeti dile getirerek tek tek teşekkür ettiler. 

 



 

KAMU - ÜNİVERSİTE - SANAYİ BULUŞMASI / GELECEĞİN MESLEKLERİ PANELİ 

 

 

Kamu - Üniversite - Sanayi Buluşması / Geleceğin Meslekleri Paneli Gerçekleştirildi... 

Tokat Valiliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığında 
Kamu-Üniversite-Sanayi Buluşması / Geleceğin Meslekleri paneli gerçekleştirildi. Panele 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil 
İbrahim Yüksel, Oda ve Borsa başkanları ile Temsilcileri, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, 
akademisyenler, öğrenciler ve sanayiciler katıldı. Toplantıda odamızı Genel Sekreter Alper Saygılı temsil 
etti.  
Yaklaşık 2 saat süren panel, soru cevap bölümü ile sona erdi. 
 

   

 



 

FUAR GEZİLERİMİZ DEVAM EDİYOR… 

 

Üyelerimizin sektörlerinde meydana gelen değişikleri ve yenilikleri yakından izleyebilmeleri için 
düzenlediğimiz fuar gezilerimiz devam ediyor. 

Bu yıl 41.si düzenlenen Turkey Buıld İstanbul Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarına Odanın 
ilgili Meslek Gurubu üyelerinden 15 kişi ile Katılan odamızın bu fuar gezilerinden amacı üyelerimizin iş 
ilişkileri kurma, iş geliştirme, avantaj ve dezavantajlarını görebilmeleri. 

 Üyelerimizin iş ilişkileri kurma, iş geliştirme, avantaj ve dezavantajlarını görebilmeleri amacıyla düzenlemiş 

olduğumuz fuar gezilerimiz 2018 yılı içerisinde de ara vermeden devam ediyor. Fuar gezilerimizin diğer bir amacı 

ise üyelerimizin kendi sektörlerindeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek bilgi, beceri ve 

görgülerini arttırmak. Fuar gezisine kafile başkanı olarak katılan Yönetim Kurulu Üyemiz Yalçın ÇETİN yaptığı 

açıklamada;“Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Olarak üyelerimizin sektörlerinde meydana gelen değişiklikleri ve 

yenilikleri yerinde izleyebilmeleri için düzenlemiş olduğumuz Fuar Gezilerine 2018 Yılında da devam ediyoruz. Bu 

amaçla bu yıl 41.si düzenlenen Turkey Buıld İstanbul Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarına ilgili 

meslek Grubundan Toplam 15 üyemiz ile birlikte katıldık. Bu tür fuarlara katılmamızın amacı yeni teknolojik 

gelişmeleri Turhal’lı esnaflarımıza ve iş adamlarımıza göstermek bilgi, görgü ve becerilerini arttırmak ve 

yapacakları yatırımlara bir nebze olsun katkıda bulunmak. Fuar gezilerimizi bundan sonrada sürdürmeye devam 

edeceğiz” dedi. 

 

 



 

TOBB’A BAĞLI KOMİSYON VE KURULLAR TOPLANDI… 

 

 

TOBB bünyesindeki komisyon ve kurullar, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katılımıyla 74. Genel 
Kurul öncesi ayrı ayrı toplandı. 
Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çenesizinde kurul üyesi olduğu TOBB 
İnşaat ve Taahhüt Hizmetleri Kurulu Ankara’da toplandı. Kurullar kendi gündemleri ile toplanarak yeni 
yapılacak olan yönetmelik ve kanunların kendi sektörlerindeki etkileri değerlendirerek bilgi paylaşımında 
bulundular. 
 

 



 

YENİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

 

 

Odamız tarafından, 7103 Sayılı Kanunla sağlanan İstihdam Teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. 
Odamız Eğitim ve Konferans salonunda gerçekleştirilen ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdoğan Öztürk'ün 
konuşmacı olarak katıldığı toplantıya Mali Müşavirler ve Oda üyeleri katıldı.  

 

 



 

 

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdoğan Öztürk, 7103 sayılı kanun ile ilgili 

katılımcılara bilgi verdi. Öztürk yaptığı sunumda, "2 Şubat’ta Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen Torba 

Kanun Tasarısı’nın 21 Mart’ta kabul edilmiş, 27 Mart’ta 30373 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştı.7103 

sayılı kanun çalışma hayatında önemli düzenlemeler getirecek” dedi. İstihdam artışı ve yatırım için teşvik 

konularında yeni düzenlemelerin yer aldığı yasanın kabul edilmesi ile işverenleri, özellikle çalıştırdıkları 

personelin maliyetleri açısından ilgilendiren pek çok yeniliği getirdiğini de sözlerine ekledi. 

Odamız Eğitim ve Konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı soru cevap bölümü ile 

sona erdi 

 



 

EKONOMİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ŞENEL İLÇEMİZDE BULUNAN 
FİRMALARI ZİYARET ETTİ  

 

 

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel İlçemiz de firma ziyaretleri gerçekleştirdi. 

Ekonomi Bakanlığı'nın Tokat İli Firma Ziyaretleri programı kapsamında İlçemize gelen Ekonomi Bakanlığı 

Müsteşarı İbrahim Şenel ve beraberindeki heyet ilk olarak Turhal Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan 

Dörtler Kablo San.Tic.Ltd.Şti. ve yine ilçemizde kurulu bulunan Reha Tekstil Dış Tic.San.A.Ş.ni ziyaret etti. 
Müsteşar Şenel ve beraberindeki heyet ziyaretler de firma yetkililerinden ürün portföyleri hakkında bilgiler alırken, 

sorun ve isteklerini dinleyerek çözümü noktasında yapılacak çalışmalar ilgili değerlendirmelerde bulundular. 

http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=63 

 

 

 

http://www.turhaltso.org.tr/duyuru.php?id=63&fbclid=IwAR3VzVF6e_hKE90VPYKHYHrmIMFVINTmZuneYDc0bLwp_nU0TcLqXvgtsLY


 

       

 

     

 



 

TOBB'NİN 74. GENEL KURULU GENİŞ BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz Meclis Başkanımız Bekir Ay ve Odamız Genel Sekreteri 

Alper Saygılı 74. TOBB Genel Kurulu Çalışmaları Kapsamında Başkent Ankara'dalar 

 

 

 



 

 

TOBB'nin 74. Genel Kurulu Geniş Bir Katılımla Gerçekleştirildi. 

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. Genel Kurulda Odamızı Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Meclis 

Başkanımız Bekir Ay, Genel Sekreterimiz Alper Saygılı temsil etti. 

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. 

Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlarımızla birlikte, camiamıza uzun süre hizmette 

bulunmuş arkadaşlarımıza, Hizmet Şeref Belgelerini takdim ettik. 
Yarın da inşallah, mübarek Ramazan başlıyor. 
Dilerim Ramazan, ülkemizde ve İslam dünyasında hayırlara vesile olsun. 
Barış, kardeşlik ve huzur getirsin. 

Sayın Başkanlar, Kıymetli Delegeler, 
Oda ve Borsalarımızın seçimleriyle başlayan, uzun bir seçim dönemini bitiriyoruz. 
Sizler, demokrasi sınavından başarıyla geçtiniz. 
Özel sektörü temsil görevini hakkıyla üstlendiniz. 
Ülkemizin dört bir yanında, yüzbinlerce tüccarın, sanayicinin oylarıyla seçildiniz. 
Yani, demokrasinin ve sandığın gücüyle buradasınız. 
Oda ve Borsa seçimlerimiz sonucunda Başkanlarımızın yüzde 42’si, meclis üyelerimizin de yüzde 50’si değişti. 



 

Seçilen tüm başkanlarımı ve delegelerimi, yürekten kutluyorum. 
Yeni seçilen ve bu büyük ailenin bir ferdi olan başkanlarıma ve delegelerime de hoş geldiniz diyorum. 

Değerli dostlarım, 
Zorlu bir dönemi başarıyla tamamlamış olmanın, huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. 
Bunu mümkün kılan Cenab-ı Hakka hamd ediyorum. 
2013-2018 döneminde hem üyelerimize hizmet etme, hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlama noktasında, pek 
çok proje hayata geçirdik. 
Az önce filmde de izlediniz. 
Bütün bu faaliyetler, elde edilen tüm bu başarılar, sizin emek ve gayretlerinizin eseridir. 
Ne yaptıysak, neleri başardıysak, gücümüzü sizden aldık, sizin desteğinizle yaptık. 
Biz, bir olduk, iri olduk, diri olduk. 
Sesimiz daha gür çıktı. 
Biz, bir oldukça önümüzdeki engelleri aştık, yeni yollara çıktık. 
Ahiliğin, “doğru ok, menzil alır” düsturuyla, her zaman dosdoğru olduk. 
Ülkemizin, milletimizin, camiamızın hak ve hukukunu koruduk. 
Bu çatı altında hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. 
Gönüllerimizi de, aklımızı da farklı seslere, farklı düşüncelere açtık. 
“İstişare sünnettir” öğüdüne hep bağlı kaldık. 
Anadolu’nun sesi, yüreği olduk. 
Bu birliktelik sizlerin eseridir. 
Her birinizi tek tek tebrik ediyor, en içten şükranlarımı sunuyorum.  
Bu dönemde Yönetim Kurulumda, Konseylerimizde, Kurullarımızda, Komisyonlarımızda, birlikte görev yaptığımız 

arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 

 
Değerli dostlarım, 
Bu süreçte 4 ana meseleye odaklandık. 
İlk olarak Oda ve Borsalarımızın gücünü ve kapasitesini artırdık. 
Şirket kurmak için kapı kapı gezme dönemi bitti. 
Odalarımızı tek durak ofise dönüştürdük. 
Oda ve Borsalarımızda dijital dönüşümü gerçekleştirdik. 
Bütün işlemleri, tek tuşla yapar hale geldik. 
Odalarımızın sorumluluk aldı. Organize Sanayi Bölgelerimiz gelişti ve sanayi Anadolu’ya yayıldı. 
Ticaret Borsalarımız, elektronik satış salonlarını, akredite laboratuvarlarını ve canlı hayvan borsalarını reel sektörün 

hizmetine sundu. 
Dün, yabancı dil bilen çalışanımız yoktu. 
Bugün Odalar ve Borsalar, uluslararası projelere imza atar hale geldi. 
Yurtdışından kaynak temin ediyor, Avrupa Odalarıyla birlikte çalışmalar yapıyoruz. 
Akredite olan Oda ve Borsa sayımız her sene artıyor. 
Şu an 269 Oda ve Borsamız akredite, yani 5 yıldızlı. 
Avrupa’nın en iyi Odalarıyla aynı hizmeti, aynı kalitede verdikleri belgelendi. 
Bugün dünyada üyesine en çok hizmet veren, en gelişmiş, ilk 3 Oda-Borsa sisteminden biri, biziz. Yani Türk Oda-
Borsa sistemidir. 



 

Yurt dışında diyorlar ki, ülkenizde özel sektörün gelişmesini istiyorsanız, Türkiye’dekine benzer Oda ve Borsa 

yapısı kurun. 
İşte bu onurun, bu gururun, bu başarının sahibi sizlersiniz. 
Gecesini gündüzünü bu camianın gelişmesine, büyümesine adayan, ülkesi ve milleti için, tek kuruş almadan çalışan 

sizleri, Oda ve Borsa Başkanlarımı, Yönetimlerini, Meclis Başkanlarımı, Meclislerini ve Meslek Komitelerini, 

Genel Sekreterlerini, yani bu salonda bulunan sizleri, içtenlikle alkışlıyorum. 
Sağ olun, var olun! 

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. 
Dünyanın en büyük iş örgütü olan Milletlerarası Ticaret Odası, Avrupa’nın en büyük iş örgütü Eurochambres, İslam 

dünyası iş örgütü İslam Ticaret-Sanayi Odası, Asya-Pasifik Konfederasyonu. 
Seçimle bunların hepsinin yönetimine girdik. Türk iş dünyasının sesi olduk. 

Üçüncü önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif almak oldu. 
15 Temmuz hain darbe girişiminde, darbe bildirisi okunur okunmaz ilk tepkiyi biz gösterdik. 
“Darbeyi asla kabul etmiyoruz, seçilmiş meşru hükümetin yanındayız” dedik. 
Bütün üyelerimizi meydanlara, demokrasiye sahip çıkmaya davet ettik. 
Terör saldırılarının arttığı dönemde, “teröre hayır, kardeşliğe evet” diyerek Türkiye’nin en büyük yürüyüşünü 

düzenledik. 
Afrin Zeytindalı harekâtında, bizzat sınır bölgesine giderek devletimize desteğimizi gösterdik. 
Bir kez daha ifade ediyorum. 
Bu camia, her zaman devletinin, milletinin yanındadır. 

Dördüncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi için fikir ürettik, proje ürettik. 
Her önemli meselede, bu camianın katkı vermesi istendi. 
“İstihdam Seferberliği”nde, finansmana erişimde, “Türkiye’nin Otomobili”nde bu hep böyle oldu. 
İşte bu itibardır, güçtür. 
Türk özel sektörünün gücüdür. Oda ve Borsalarımızın gücüdür. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin gücüdür. 

Biz biliyoruz ki sizlerin zenginliği Türkiye’nin zenginliği. 
Bu bilinçle üyelerimizin sorunlarını çözmek için pek çok alanda adım attık. 
Mesleki eğitim büyük bir sıkıntıydı. 
İlk defa özel sektör, Oda ve Borsalarımız vasıtasıyla, mesleki eğitimde söz sahibi oldu. 
Şirketlerimiz daha çok ihracat yapsın diye yurtdışı taşımacılığına 35 milyar Avro kefil olduk. 
Dünyada en çok TIR karnesi veren kuruluş haline geldik. 
Tüm büyük kara gümrük kapılarımızı modernize ettik.  
Kredi Garanti Fonu kanalıyla, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırdık. 
Üyelerimize kefil olduk. 
TOBB Nefes Kredisiyle, bugüne kadar uygulanmış en düşük faiz oranıyla, KOBİ’lerimiz kredi aldı. 
Yaklaşık 700 bin üyemiz, tüm bunlar sayesinde ucuz kredi imkanına ulaştı. 

Değerli arkadaşlarım, 
Kültürümüzde güzel bir söz var: “zorlaştırmayın, kolaylaştırın”. 
Biz de iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümetimizle birlikte kaldırdık. 
En çok şikâyet ettiğimiz konu olan, istihdam maliyetlerinin düşürülmesini sağladık. 
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, KOBİ’lerimize büyük yükler getiriyordu, bunları kaldırttık. 
Mesleki Yeterlilik konusunda da hemen inisiyatif aldık. 
81 ilde üyelerimize tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti verdik. 
Çek’e olan güven kaybolmuştu. 
Burada da yine bir ilki gerçekleştirdik. 
Çek’e itibarını yeniden kazandıran kare kod uygulamasını hayata geçirdik. 
Sanayicinin üzerindeki emlak vergisi yükünün azaltılmasını sağladık. 
Konutta, beyaz eşyada, mobilyadaki vergiler, bizim önerimizle indirildi. 
Turizm sektöründe uçak ve kurvaziyer destekleri, bizim talebimizle getirildi. 
Sigorta acentelerimizi KOBİ kapsamına aldırdık. 
Hep şikâyet ettiğimiz damga vergisinin kapsamını daralttık. 
Yıllardır hep talep ederdik. 
Vergisini düzenli ödeyen mükellef için, yüzde 5 vergi indirimi de nihayet geldi. 
Biriken KDV alacaklarımız konusunda da talebimiz üzerine bir çalışma başlatıldı. 
Bunun da sonuçlanmasını bekliyoruz. 



 

Tarımda 50 yıllık hayalimiz gerçek oldu. 
Lisanslı Depoculuk sistemini başlattık. 
Ürün İhtisas Borsası için de ilk adımı attık. 
Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, yargı sistemiydi. 
Özellikle İş Mahkemelerindeki davalarda, işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu. 
Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık. 
Aylar, hatta yıllar süren davalar, artık günler-haftalar içinde çözülüyor. 
Bu vesileyle, bizlere her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve 

Meclisimize, bizimle birlikte çalışan, emek veren bürokratlarımıza, camiamız adına teşekkür ediyorum. 

 
Kıymetli dostlarım, 
Allah’a çok şükür, tüm bu çalışmalarımız sonuç verdi. 
İçerde ve dışarda terör örgütlerinin saldırılarına rağmen, özel sektörümüz daha fazla çalıştı, üretti. 
Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlanma ve büyüme gösterdi. 
Oda ve Borsa üyelerimiz geçen sene yeni bir başarı hikâyesi yazdı. 
1,5 milyon ilave istihdam sağladık. 
327 milyar lira makine-teçhizat yatırımı yaptık. 
160 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik. 
44 milyar dolar turizm ve taşımacılık geliri elde ettik. 
Bütün dünyaya, bu milletin neler yapabileceğini gösterdik.  
Tüm bunları sizlerle başardık. 
Oda ve Borsalarımızda ortaya koyduğunuz çağdaş vizyonla başardık. 
İşte bu nedenle bu salonu dolduran Türk özel sektörünün temsilcisi delegelerimizi yürekten kutluyor, her birinize 

ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız! 

Sevgili dostlar, 
Sıkıntılarımız var mı? Elbette var. 
Bunları da biliyor, hükümetimizle paylaşıyor, çözmek için çalışıyoruz. 
24 Haziran seçimlerinden sonra da bunları takip edip, sonuçlandırmak için gayret göstereceğiz. 
Daha yapacak çok işimiz var. 
Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda. 
İş dünyasının hızlı koşabilmesi için de, bizim önden gidip, yolu açmamız gerekiyor. 
Oda ve Borsalarımızda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezleri açacağız. 
Coğrafi işaretli ürünlerimizi, helal gıda sertifikasına sahip ürünlerimizi önce ülkemizde sonra dünyada 

yaygınlaştıracağız. 
81 ildeki eğitim tesislerimizi tamamlayıp, Oda ve Borsalarımızın bulunduğu 160 ilçemize de, yeni eğitim tesisleri 

kazandıracağız. 
Yeni dönemde daha çok çalışacağız, daha hızlı çalışacağız, daha verimli çalışacağız. 
Önce KOBİ’lerimizi küresel KOBİ’ler haline getirmeliyiz 
Sanayi 4.0 ile sanayimizi bir üst seviyeye çıkarmalıyız. 



 

Yerli ve akıllı üretimle ithalatı yüksek ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamalıyız. 
E-ticaret ve E-ihracat hamlesi başlatarak, yeni ürünlerle yeni pazarlara girmeliyiz. 
Türkiye’yi bu coğrafyanın girişimcilik üssü yapmalıyız. 
Nitelikli eleman açığını kapatmak üzere, mesleki eğitim sistemini özel sektörle tam entegre kılmalıyız. 
Bu hedefler için, üzerimize düşeni yapmaya hazırız, yapacağız. 

Saygıdeğer Başkanlarım ve Delegelerim, 
Bugüne kadar sizlerle birlikte, hayal görünen nice hedefi gerçeğe dönüştürdük. 
Bugün hayal gibi görünen nice hedefe de yarın, yine birlikte ulaşacağız. 
Umutsuzluğa asla prim vermeyeceğiz. 
Fitneyi, ayrışmayı asla yanımıza yaklaştırmayacağız. 
Kimseyi ötekileştirmeyecek, öteki diye görmeyeceğiz. 
Tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edecek, Türkiye'yi bu zenginlikle daha da büyüteceğiz. 

Biz kendimize güveniyoruz. 
Hedeflerimiz büyük. 
Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak. 
Dünyada en fazla uluslararası müteahhit Türkiye’den çıkacak. 
En fazla taşımayı Türk lojistikçileri yapacak. 
En fazla turisti Türk otelleri ağırlayacak. 
Türk perakendecileri dünya çapında dağıtım ağları kuracak. 
Türkiye en fazla sanayi malı ihracatı yapan ülke olacak. 
Çevre coğrafyamızda her yerde şantiyelerimiz, yatırımlarımız bulunacak. 
Türk çiftçisi sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı besleyecek. 
Türk malları fiyatıyla değil, kalitesiyle tercih edilecek. 
Uluslararası yatırımcılar Türk şirketlerine ortak olmak için sıraya girecek. 
Ve dünyadaki her evde en az bir Türk malı kullanılıyor olacak. 

Benim çok kıymetli yol arkadaşlarım, 
Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin emaneti olan bu ülke, hepimizin omuzlarında yükselecek ve 
yeniden lider ülke haline gelecek. 
Bunu da hep birlikte başaracağız. 
Zira bizi başarıya ulaştıracak esas güç, birliğimizdir. 
Sizlerle birlikte çalışmaktan, mesai arkadaşınız olmaktan büyük şeref duyuyorum. 
Allah gönlümüzü zengin, emeğimizi ve kazancımızı bereketli, milletimizin birliğini, dirliğini ve kardeşliğini daim 

kılsın. 
Yolumuz, bahtımız açık olsun. 
Allah, yar ve yardımcımız olsun.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HİSARCIKLIOĞLU YENİDEN TOBB BAŞKANI... 

 

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına yeniden M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 74. Genel Kurul'da yapılan seçimde, 
geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu. 
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) 

 

 

 

 



 

TURHAL TSO GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI 

 

… 

Odamız tarafından düzenlenen, Vergi Ödül Töreni Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Ekonomist Doktor 
Rüştü Bozkurt'un katıldığı programla verildi.  
Kuştepe Düğün Salonunda gerçekleştirilen programda ilçemiz de Gelir ve Kurumlar vergisi sıralamasında 
ilk beş içerisine giren toplam 10 firmaya plaket verildi.  

 

 

 



 

 

Törene Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Ekonomist Doktor Rüştü Bozkurt, Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet 
Süheyl Üçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İlçe 
Jandarma Komutanı J.Yzb. Ferit Yılmaz, Ak Parti Tokat Milletvekili Adayı Av. Mustafa Arslan, MHP Tokat 
Milletvekili Adayı Yücel Bulut, İYİ Parti Tokat Milletvekili Adayları Hüseyin Erkan İkikat, İrfan Alpat, Siyasi 
Parti İlçe Başkanları, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Selahattin Giden, Zile 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sargın, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, ile oda ve borsaların meclis başkanlarının yanı sıra diğer protokol 
üyeleri ile birlikte sanayici ve işadamları, katıldı. Törende toplam 10 firmaya plaket verildi. 

 



 

 

Çenesiz konuşmasında “Ramazan Ay'ı toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının 
yoğunluk kazandığı, manevi duyguların güçlendiği bir aydır. Böyle manevi bir iklimde davetimize icabet 
etme nezaketi gösteren değerli misafirlerimiz ile birlikte iftar sofrasına oturmanın keyfini ve mutluluğunu 
yaşıyoruz.” dedi. 
“Şehrimizin Ve Ülkemizin Refahı, Bir ve Beraber Olanların Gayretinde Saklıdır.”  
Şehrin Refahının bir ve beraber olanların gayretinde olduğunda söyleyen Çenesiz,  
“Şehrimizin ve ülkemizin refahı, bir ve beraber olanların gayretinde saklıdır. İlimiz ve ilçemiz de, bu 
birliktelik başarıyı da beraberinde getirecektir. 
Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. 
 

 

 



 

 

Milletimizin ve devletimizin, istikametini şaşırmadan yürüyebilmesi için; başımıza örülen terör 
Belası’ndan, mutlaka birlik ve beraberlik içinde çıkmak zorundayız. Esas olan millet ve devlettir. 
Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların yaşandığı bu süreçte dahi üretime devam eden ve istihdam 
sağlayan değerli üyelerimizi ve girişimcileri ödüllendirmekten onur duyuyoruz.  
Zaman birliğimizi ve beraberliğimizi diri tutma zamanıdır. Biz birlikte Turhal olduğumuz kadar, 
Ardahan’dan Edirne’ye, 7 bölgede 81 vilayetimizle, 957 ilçemiz ile kardeşiz, birlikte Türkiye’yiz.  
Son dönemde özellikle coğrafyamızda kurulan konjonktürel tuzaklar, toplumsal barışımızın ve 
kardeşliğimizin önemini bir kat daha artırmaktadır. Bu vesile ile; bu süreçte hayatını kaybeden tüm 
şehitlerimize allahtan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletirken, gazilerimize Allah'tan acil 
şifalar diliyorum."dedi. 
 

 

 

 



 

 

Çenesiz konuşmasının devamında, "1965’te kurulan Turhal Ticaret ve Sanayi Odamız, halen 850 üyeye 
sahiptir. Üyelerimiz, 8 ayrı meslek grubunda yer almaktadır. Bilindiği gibi odamız, asli olarak tüccar, 
sanayici ve üreticimizin resmi sicil işlemlerini yürütmektedir. 
İnşallah, hizmet kalitesi tescillenmiş, akredite bir oda olarak sizlere daha önce olduğu gibi yeni dönemde 
de etkin ve farklı hizmetleri sunmayı planlıyoruz. 
Tüm bu çalışmalarımızın yürütülmesi sırasında başta yönetim kurulum olmak üzere, meclis başkanıma, 
paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve bu çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli 
üyelerimize bu vesile ile teşekkür ediyorum" dedi. 

 

 



 

 

Konuşmasının sonunda, vergi sıralamasında dereceye giren üyelerimizi bir kez daha kutlayan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Ramazan Ay'ının Müslüman coğrafyasında akan kanın durmasına 
vesile olmasını Cenabı Allah'tan dilediklerini söyledi. 

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken, firmalara ödüllerini Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl 
Üçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İlçe Jandarma 
Komutanı J.Yzb. Ferit Yılmaz, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Selahattin 
Giden, Zile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sargın, Niksar Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak ve Meclis Başkanımız Bekir Ay tarafından verildi. 
 

 

 



 

 

 

Ödül töreni ile son bulan programda, ödül alan firmaların isimleri ise şu şekilde oluştu; 

Kurumlar Vergisi : 

• Turhal Alkanlar İnşaat Tic.Ltd.Şti. 

• Yüzbaşıoğlu Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

• Yüzbaşıoğlu Akaryakıt Taşımacılık Gıda Otomotiv Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi 

• Gelişim Toprak Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. 

• VEGA-POS Otomasyon Sistemleri Tic.Ltd.Şti. 

 

 



 

 

 

Gelir Vergisi : 

• Faruk Günaydın Sigorta Aracılık Hizmetleri – Faruk Günaydın 

• Gürhan Alkiraz 

• Eray Dişli - Kale Mühendislik 

• Efe Mühendislik - Habip Koç 

• Mavi Bilişim Güvenlik Telsiz Sistemleri - Gökmen Atıcı 

 

 

 



 

 

Ödül töreninin ardından programa konuk olarak katılan Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Ekonomist Dr. 
Rüştü Bozkurt katılımcılara bir konuşma yaptı. Konuşmasında Üretimden,İstihdama, Tarımdan, 
Hayvancılığa ve daha bir çok konuya değinen Dr. Rüştü Bozkurt katılımcılara son ticari gelişmeler ile ilgili 
bilgilerde verdi. 
Kuştepe Düğün Salonunda gerçekleştirilen program Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Ekonomist Dr. 
Rüştü Bozkurt katılımcıların sorularını cevaplaması ile son buldu. 

 

 



 

ÜYELERİMİZE EĞİTİM DUYURULARI 

 

TOKAT KOSGEB İL MÜDÜRÜ SAYIN KENAN SERT 11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 

14:00 DA ODAMIZ TOPLANTI SALONUNDA 2018 YILI MAKİNE TECHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ VE 

KOBİGEL PROJELERİ İLE İLGİLİ KONULARDA BİLGİ VERMEK ÜZERE ODAMIZDA OLACAKTIR. 

TÜM ÜYELERİMİZ DAVETLİDİR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODAMIZDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ... 

 

 
Odamız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonu ile her yıl yoksul ve yardıma muhtaç ailelere 

yönelik olarak gerçekleştirilen Ramazan Ayı yardımlarına bu yıl da devam etti. 50 bin lira değerindeki 

1000 gıda paketi yardıma muhtaç yoksul ailelere teslim edildi.  
Yapılan kuru gıda yardımları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 

ÇENESİZ şunları söyledi; “Ramazan ayının anlam ve önemi itibariyle paylaşmanın, yardımlaşmanın ve 

yoksulları gözetmenin en güzel örneklerini yaşamaktayız. Halkımızın bu konuda gösterdiği özveri takdire 

şayandır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da odamız ve odamızın bağlı bulunduğu TOBB ile birlikte ilçemizde 

toplam 1000 yardıma muhtaç ve yoksul aileye kuru gıda yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşmanın 

ve oda olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız” dedi. 

 

 

 

 

 



 

UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ...  
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle 

anıyoruz. 

 

 
 
 



 

 

 
 

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ GÜNÜ... 

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'inci yıldönümü münasebetiyle ilçemizde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak şehit mezarları ziyaret edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenesiz, Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer ve resmi kurum müdürleri ile birlikte sırasıyla Şehit Enes 
Pelit, Şehit Hasan Karadavut, Şehit Gökhan Güllü ve Şehit Şenel Ağıl’ın mezarlarını ziyaret etti. Kur’an-ı 
Kerim okunan ziyaretlerde İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ tarafından dualar edildi. 

 

 
 
 



 

 
 

Ardından saat 15.07’de 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Polis Memuru Ferhat Koç’un Yazıtepe Köyü’ndeki Anıt 

Mezarı ziyaret edildi. Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Şenyurt 

Belediye Başkanı Ünal Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, resmi kurum müdürleri, Ak Parti İlçe Başkanı 

Abdullah Ay, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Meclis Başkanımız Bekir Ay, Yönetim Kurulu Üyemiz 

Süleyman Aykut, Meclis Üyemiz Faruk Günaydın ve vatandaşların da hazır bulunduğu ziyarette okunan Kur’an-ı 
Kerim’in ardından İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ tarafından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimiz için dua edildi. 

Anıt mezardaki programda bir konuşma yapan Kaymakam Üçer, şunları söyledi. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü’nde günün anlamına binaen Turhal'ın gururu, Yazıtepe Köyü’nün medarı iftarı Ferhat Koç 

kardeşimizin mezarı başında 15 Temmuz’u anımsatmak üzere saat 15.07’de bir araya geldik ve törenlerimizi 

başlattık. 15 Temmuz 2016’dan beri baktığımızda çok şükür bugün daha güçlü daha istikrarlı daha kararlı bir 

Türkiye’de yaşıyoruz. Gerek anayasal değişikliklerle gerek diğer mevzuatlardaki değişikliklerle artık devletimizin 

idaresi daha güçlü bir hal aldı. Ve artık inşallah geleceğe daha kararlı ve daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Tabii ki 

bu yolu bize açan başta bütün şehitlerimiz olmak üzere özellikle de 15 Temmuz gecesinde tankların, topların, 

silahların karşısına ellerinde bayraklarıyla ve yürekleriyle dikilen, direnen Türk Milletidir. O yüzden bunlar 
yüzyıllar da geçse unutulmayacaklar ve bu günlerde ve her zaman bizler tarafından gelecekte bizlerin çocukları ve 

torunları tarafından bu önemli şahsiyetler hatırlanacaklar. Bizde inşallah görev yaptığımız yerlerde görev yaptığımız 

sürece bunun değerini bilerek gereken önemi vererek böyle organizasyonlarda öncülük edeceğiz ve imkan 

sağlayacağız. 
Bu vesile ile Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyor, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm 

şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnetle anıyoruz” dedi. 

 

 
 
 



 

          
 
 

 
 

 
 



 

 
AKDAĞ’IN ZİRVESİNDEN 

KAZOVA’YA KIRSAL 

TURİZM ROTASI 
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 

Güdümlü destek projesi kapsamında 2019 

yılı bütçe döneminde desteklenecek “ 

Akdağ’ın Zirvesinden Kazova’ya Kırsal 

Turizm Rotası” Projesi Ön Mutabakat 
Metni İmza Töreni, OKA Yönetim Kurulu 

Başkanı ve Tokat Valisi Dr. Ömer 

Toraman başkanlığında gerçekleştirilen 

toplantıda ilgili paydaşların katılımı ile 

gerçekleştirildi.  

Projenin imza törenine; Vali Dr. Ömer 

Toraman, Belediye Başkanı Av. Eyüp 

Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Pazar 

Kaymakamı Ömer Saygılı, Pazar Belediye 

Başkanı Şerafettin Pervanlar, İl Özel İdare 

Genel Sekreteri Recep Gökçe, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik, kurum temsilcileri 

ve muhtarlar katıldı. 

 

Pazar ilçesinde sürdürülebilir kırsal turizmin geliştirilerek, rekabet avantajına sahip turizm türlerinin kullanıcılara 
sunulması ve kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi hedefi çerçevesinde hayata geçirilecek proje ile 

ilgili OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman güdümlü proje çalışmasında gelinen süreç 

ile ilgili katılımcılara ve paydaşlara bilgiler verdi. Vali Toraman'ın ardından OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika 

Dicle projenin temel faaliyetleri, proje 
paydaşları ve projedeki rolleri 

hakkında bilgi sundu. 
Toplam bütçe büyüklüğü yaklaşık 10 

Milyon TL olan projenin uygulayıcı 

kurumu Tokat İl Özel İdaresi proje 

ortakları ise Tarım ve Orman 

Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ve 

Pazar Belediyesi.  
Proje ile, Ballıca Mağarası Tabiat 

Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahası’nda ihtiyaç duyulan 

altyapı yatırımlarının 

gerçekleştirilmesi temelinde ilçede 

turizm sektörüne yönelik konaklama 

altyapısı oluşturulması, alternatif 

turizm türleri arasında ağlar 

oluşturulması; kırsal alanda yöre 

kadınlarının kooperatif kurmalarını 

teşvik edilmesi ve ilçe turizm 

değerlerinin tanıtımın yapılması 

amaçlanıyor.  
Odamız ile birlikte, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Pazar Kaymakamlığı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Devlet ve Su İşleri 72. Şube Müdürlüğü, 

Orman İşletme Müdürlüğü, Üzümören Belediyesi, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Ballıca – Ovacık – Ocaklı- 
Çiftlik Köy Muhtarlıkları’nın projede iştirakçisi olarak destek verdiği proje kapsamında belirlenen 17 faaliyetin 

hayata geçirilmesinde her kurum kendi yetki alanı çerçevesinde sorumlu olacak.  
Toplantı sonunda söz alan OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmalar, 

atılması gereken adımlar ve çalışmaya katkı sağlayacak unsurlar ile ilgili proje paydaşlarını bilgilendirdi. 



 

TOKAT MİLLETVEKİLİ AV. MUSTAFA ARSLAN ODAMIZI ZİYARET ETTİ… 
 

 
 
Ak Parti Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan beraberinde Ak Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ve Ak 
Parti Turhal İlçe Teşkilatı yöneticileri ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz’i makamında 
ziyaret etti.  
Meclis Başkanımız Bekir Ay, Yönetim Kurulu Üyemiz Süleyman Aykut’unda hazır bulunduğu ziyarette Ak 
Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan planladıkları çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Çenesiz ve Meclis Başkanımız Bekir Ay ve Yönetim Kurulu üyelerimize bilgiler verdi. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz’ de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ak Parti 
Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan’a yeni dönem meclis çalışmalarında başarılar diledi. 
Ziyaret karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu. 

 

 



 

 
 

 
Karadeniz Bölgesi oda/borsa başkanları TOBB’da buluştu... 

Karadeniz Bölge Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, TOBB İkiz 
Kuleler’de yapıldı. Toplantıya katılan bölge oda/borsa başkanlarına, TOBB’un çalışmaları ve Türkiye 
ekonomisine ilişkin sunumlar yapıldı.  
Toplantıda odamızı Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz temsil etti. 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

HALKBANKASI BÖLGE KOORDİNATÖRÜ  
ERDOĞAN ÖZDEMİR ODAMIZI ZİYARET ETTİ 

 

 
 
 
 

HALKBANKASI BÖLGE KOORDİNATÖRÜ ÖZDEMİR ODAMIZI ZİYARET ETTİ... 
 
Halkbankası Bölge Koordinatörü Erdoğan Özdemir, beraberinde Halkbankası Bölge Pazarlama Müdürü 
Burak Uçar, Turhal Şube Müdürü Emin Öğütlü ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz'i 
makamında ziyaret etti. 
Halkbankası Bölge Koordinatörü Erdoğan Özdemir, banka çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenesiz'e bilgiler verdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz de odamız 
çalışmaları ve ilçemizin sosyo-ekonomik yapısı hakkında Halkbankası Bölge Koordinatörü Erdoğan 
Özdemir'e bilgiler vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden ziyaret, dilek ve temenniler ile son buldu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
CHP HEYETİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ 

 
 

 
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, CHP Parti Meclisi Üyesi 
Semra Dinçer, CHP İlçe Başkanı Galip Doğan ve İlçe yöneticilerinden oluşan bir heyet Yönetim kurulu 
Başkanımız Ömer Çenesiz'i makamında ziyaret etti.  
Ziyarette CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP 
ekonomi heyeti tarafından hazırlanan mevcut ekonomik durum ve çözüm yolları kitapçığını Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz'e verdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz ise CHP Heyetinin 
gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ülke ve toplum olarak zor bir dönemden 
geçildiğini, bundan sonra masrafları kısarak üretime ara vermeden katma değer üretmeye devam 
edilmesi gerektiğini vurguladı.  
Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden ziyaret, dilek ve temenniler ile son buldu.  

 

 



 

 

E-DEFTER, E-FATURA DÖNÜŞÜM UYGULAMASI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 
 

 
 

Odamız eğitim ve konferans salonunda G.O.P Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Kocaman Ar-Ge 
Danışmanlık İnovasyon Sanayi ve Ticaret Hizmetleri Müdürü Mehmet Kocaman tarafından "e-defter ve e-
fatura dönüşüm uygulaması" eğitimi gerçekleştirildi.  Odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitime mali 
müşavirler ve firma muhasebe departmanlarının sorumluları katıldı.  
G.O.P Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Kocaman Ar-Ge Danışmanlık İnovasyon Sanayi ve Ticaret 
Hizmetleri Müdürü Mehmet Kocaman tarafından verilen ve yaklaşık 3 saat süren eğitimde katılımcılara e-
defter tutma zorunluluğu başta olmak üzere yasal mevzuat ile uygulamalar hakkında detaylı bilgiler 
verildi.  
Odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilen program soru, cevap bölümü ve katılımcılara sertifika dağıtımı ile 
son buldu. 

 

 
 

 



 

 

 
AHİLİK HAFTASI 

Ahilik Toplumumuzun Temelidir… 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ Ahilik Haftası dolayısı ile yaptığı yazılı açıklamada ahiliğin 
ticarette, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı en üst seviyeye çıkardığını belirtti.  
Ticarette dürüstlüğü esas alan bir felsefe olan ahiliğin, bugüne kadar büyük bir sevinçle kutladıklarını 
vurgulayan Çenesiz, “Yükselen değerlerin sık sık değiştiği günümüz dünyasında, önümüze kendini 
düşünen değil, başkalarını düşünen, en az kendisi kadar toplumun diğer fertlerinin hak ve hukukunu 
kollayan bir insan modeli ortaya koyan ahiliği, bugün daha iyi anlamaya mecburuz. Ahi her şeyden önce 
yaşayan hayatın insanıdır. İnsan sosyal hayatın tam ortasındadır, üretkendir. Üretmek, ahi için olmazsa 
olmaz bir değerdir. Üretmek ne pahasına olursa olsun kazanmayı değil, insani ve adil dengeleri de göz 
ardı etmeyen paylaşım demektir.  
Yüzyıllar önce Ahi Evran-ı Velinin, “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi 
geçen bizdendir” sözünden hareketle güzellikleriyle, sevgiyle, kardeşlikle, birlik ve beraberlik içinde 
yaşanmış ahilik sistemine, prensiplerine bugün de, bu yüzyılda da bizler sahip çıkıp geliştirmek 
zorundayız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde sanayicilerimizin, üyelerimizin, esnaf ve sanatkârlarımızın 
Ahilik Haftasını kutluyor hayırlı kazançlar diliyorum” dedi. 

 
ODAMIZ EĞİTİM YARDIMLARINA DEVAM EDİYOR… 

Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile her yıl gerçekleştirdiği eğitim yardımları 
kapsamında Turhal’da örgün eğitim veren ilk ve ortaöğretim kurumlarının ilk ve son sınıf aralığında eğitim 
ve öğrenim gören toplam 800 öğrenciye okul çantası yardımında bulundu.  
Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile her yıl gerçekleştirdiği eğitim yardımlarına 2018–
2019 eğitim ve öğretim yılında da devam etti. Eğitim yardımları odamız personelleri tarafından okul 

müdürlüklerine bizzat teslim edildi. 

Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile her yıl gerçekleştirdiği eğitim yardımları kapsamında ilçe 

merkezi ve köyler de eğitim gören toplam 800 ilk ve ortaokul öğrencisine okul çantası yardımı gerçekleştirdi. 

Yardım paketleri ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okul müdürlüklerine odamız personelleri tarafından 

bizzat teslim edildi. Eğitim yardımları ile ilgili olarak açıklamalar da bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 

Çenesiz şunları söyledi: 

“Turhal Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılında odamızın da bağlı bulunduğu 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile her yıl gerçekleştirdiğimiz eğitim yardımlarımızı bu yılda 

gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan listeler doğrultusunda 

ilçe merkezimiz de ve de köylerinde örgün eğitim kurumların da öğrenim gören ihtiyaç sahibi toplam 800 

öğrencimize eğitim yardımı olarak okul çantası yardımı gerçekleştirdik. Bu yardımlarımızı ihtiyaç sahibi 

öğrencilerimize dağıtılmak üzere personellerimiz ile okul müdürlüklerine teslim ettik. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize 

dağıtılmak üzere okul müdürlüklerine teslim ettiğimiz yardımlar ile öğrencilerimizin sevinçli ve mutlu olacağı 

düşüncesindeyiz” dedi. 



 

ÜYELERİMİZE KOBİ DESTEK KREDİSİ 
 

 
 
 
 

 
 
TOBB Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜSEM) tarafından 
düzenlenen; Üyelerimiz için Ek'te belirtilen eğitim konuları ile ilgili olarak Online eğitimlerinin üyelerimiz 
için duyurusunu yaptık.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIM YETERLİLİK BELGE SINAVI YAPILDI 
 

 
 

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. ve Odamız arasında yapılan 
protokol kapsamında ikinci el araç alım-satımı yapan firma sahipleri ile çalışanları için mesleki yeterlilik 
sınavı düzenlendi.  
“Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu Seviye 5” ve “Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Danışmanı 
Seviye 4” mesleklerin de gerçekleşen sınavlar da adaylar, motorlu kara taşıtı satın alma işlemleri, satın 

alınan araçları satışa hazırlama ve satış işlemlerini içeren uygulamalı ve yazılı sınav da ter döktü. 

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli 

için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilirken, hali hazırda ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı 

yapanlar veya bu sektöre yeni girecek girişimciler için de sınavlar açılmaya başlandı. Odamız Genel Sekreteri Alper 

Saygılı, “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu 

Seviye 5 sınavları, TOBB 

MEYBEM tarafından 

yapılmakta olup, yazılı ve 

uygulamalı olarak iki aşamada 

gerçekleştirilmektedir. Teorik 

sınavlar odamızın toplantı 

salonunda, uygulamalı sınavlar 

ise alanı uygun olan TOBB 

MEYBEM tarafından onay 

verilmiş olan odamız üyesi 

firmamız bünyesinde 

yapılmaktadır.  
Her iki sınavdan da başarılı olan 

adaylar, 'MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi' almaya hak 
kazanacaklardır. Firmalarımızın 

almış olduğu Yetki belgeleri ve 

mesleki yeterlilik belgeleri de 5 
yılda bir yenilenecektir. 

Özellikle altını çizmekte fayda 

gördüğümüz diğer bir husus, İl 
Ticaret Müdürlükleri mesleki 

yeterlilik belgesi olmayan işletmelere Yetki Belgesi vermeyecekler, Noterler ise, mesleki yeterlilik belgesi ibraz 
etmeyenlerin alım-satım işlemlerini kabul etmeyecektir. Bu hususta firmalarımızın bilgi edinmelerini ve konunun 

hassasiyetine özen göstermelerini istiyoruz” dedi. 



 

ODAMIZ DA TS EN ISO 9001:2015 GEÇİŞ DENETİMİ BAŞLADI... 

 

 
 

Odamız da TS EN ISO 9001:2015 Geçiş Denetimi Başladı... 

 
Odamızın hizmet kalitesini arttırarak sürekliliğini sağlamak üzere uyguladığı TS EN ISO 9001:2008 Kalite 
Yönetim Sisteminin TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş denetimi odamız hizmet binasında başladı. 
TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş denetimi Türk Loydu Denetçisi Ali GÜNEŞ tarafından 
gerçekleştiriliyor. 

 

 

        
 



 

 

ISO 9001:2015 GEÇİŞ DENETİMİ 
VE AKREDİTASYON 

BELGE YENİLEME DENETİMİ 
BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ 

Odamızın hizmet kalitesini arttırarak sürekliliğini 
sağlamak üzere uyguladığı ISO 9001:2008 Kalite 
Yönetim Sisteminin ISO 9001:2015 versiyonuna 
geçiş denetimi ve Akreditasyon Belge Yenileme 
denetimi odamız hizmet binasında gerçekleştirildi. 
Türk Loydu Baş denetçisi Ali Güneş tarafından 
gerçekleştirilen denetimlerin ilk günün de yapılan 

açılış oturumunun ardından, odamız da yürütülen faaliyetlerin ISO 9001:2015 standartlarına, 
dokümantasyon ve uygulama açısından uygunluğu denetlendi. İlk gün denetimlerinin sonunda yapılan 
kapanış toplantısının ardından odamızın 2013 yılından beri sahip olduğu Kalite Belgesinin ISO 
9001:2015 versiyonuna geçiş Belge Yenileme Denetimi başarıyla tamamlandı ve 3 yıllık kullanım hakkı 
yenilendi. 
Denetimlerin ikinci günün de ise, odamızın 2015 yılın da sürece dahil olduğu Akreditasyon Belgesi 
yenileme denetimi gerçekleştirildi.  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Belge Yenileme denetimleri 
kapsamında, Odamızın 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 Yönetimi, İletişim Ağı, Politika ve 
Temsil, Bilgi ve Danışmanlık ve Destek, İş 
Geliştirme ve Eğitim, Uluslar arası Ticaret 
konularında incelemeler yapıldı. 
Gün boyu süren denetimler de odamızın 
geliştirmeye açık yönlerinin olduğu kadar odamız 
tarafından yapılan bir çok uygulamada iyi 
uygulama olarak değerlendirildi. 

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Belge Yenileme 
Denetimlerini de başarıyla tamamlayan odamız 
ikinci kez belge yenilemeye hak kazandı.  

Akşam gerçekleştirilen kapanış toplantısının ardından sürece ilişkin değerlendirmeler de Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenesiz, "Turhal Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize en etkin ve en iyi hizmeti 
vermek için akreditasyon çalışmalarına önem vermekteyiz. Yönetim olarak bu sürece destek vermekle 
birlikte, bu süreci iyileştirmek ve geliştirmek için faaliyetlerimize devam ediyoruz.  
Odamızın 2015 yılında sürece dahil olduğu 
Akreditasyon sistemi ülkemiz genelinde 
oda/borsaların performans standartlarını 
yükseltmek ve üyelere daha etkili hizmet 
verilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir 
sistemdir. Odamız da bu sistemi işleterek, 
üyelerimiz ile günümüzün değişkenlik 
gösteren koşulları içerisinde sürekli iyileştirme 
yaparak geliştirmektedir. 
Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz ve 
personellerimizle her zaman daha iyiye 
ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Yapılan 
denetimden başarılı bir şekilde geçmekten 
mutluluk duyuyoruz, ancak daha iyisini 
yapmak için gayret gösteriyoruz. Kanunlar 
çerçevesinde yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarımızla, üyelerimize layık olduğu hizmeti vermeye 
devam edeceğiz. Başarı ile geçen denetimimiz adına emeği geçen herkese teşekkür ediyor, odamıza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.”dedi. 



 

İLÇEMİZ DE İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI  
 

 
 
Turhal Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Akbaşlar Holding ve Ali Arslan ortaklığındaki TET 
Giyim Sanayi A.Ş. İlçemizde yeni bir yatırıma start verdi. 

Turhal Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasında halen 400 kişi istihdam etmekte olan TET 
Giyim A.Ş. ilçemiz merkezinde bulunan bir tekstil fabrikasını kiraladı. 450 yeni işçi istihdam edecek olan 
ve bunun için işçi alım ilanı da yayınlayan firmayı Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz ile birlikte 

ziyaret eden Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer firma ortağı Ali Arslan ile görüştü. 

Görüşme sonrası Ali Arslan, işçi ihtiyacının hat safhada olduğu ve işbaşı eğitimleri ile kısa sürede insanlara meslek 

edindirilerek sektörde büyümeyi ve Turhal’ın merkezinde ilave yatırımları hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. 

 
 

      



 

 
 
Kaymakam Üçer ise “ülkemize yönelik ekonomik saldırının yoğunlaştığı şu dönemde Ali Bey ve ortaklarının almış 

olduğu bu yatırım kararı aynı zamanda büyük bir mücadele özelliği taşıyor. İlçemizde üretim ve istihdamı arttıracak 

olan bu yatırım için Akbaşlar Holding ve Ali Arslan Bey’e ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum. 

Ayrıca; görüşmemizde bu firmaya Turhal OSB’de tahsis ettiğimiz ilave parsellerde 2019 yılı içerisinde ek fabrika 

inşaatına başlanacak ve ek yatırımında tamamlanması ile birlikte ilave 400 kişiye daha istihdam alanı açılmış 

olacak. Özellikle genç bayanlar ve çalışma ihtiyacı içerisinde bulunanlar için önemli bir fırsat olarak 

değerlendirdiğimiz bu yatırıma Turhal’lı hemşehrilerimizin emekleri ile destek vermesini bekliyoruz” dedi. 

 
 

      
 
 
 



 

ODAMIZ' DAN "ENFLASYONLA TOPYEKÛN MÜCADELE"YE DESTEK 
 

 
 
Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´nin (TOBB) başlattığı "Enflasyonla Topyekûn Mücadele" 
kampanyasına destek verdi. 
TOBB'nin 81 il ve 160 ilçede bulunan oda ve borsalar ile birlikte hayata geçirdiği "Enflasyonla Topyekûn 
Mücadele" kampanyasına destek için Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çenesiz basın açıklaması yaptı. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde 
başlatılan kampanyayı son derece önemli bulduklarını ve desteklerini söyledi.  
Çenesiz, yaptığı açıklama da şunları söyledi: 
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.  
Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat 

Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz.  
Zira 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 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 tüm 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 topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına 

inancımız tamdır.  
Biz de, Turhal Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz değerli basın mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda/Borsa 

üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz.  
İnanıyorum ki, Turhal 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" dedi. 

 
 



 

YÖRESEL TADIMIZ YOĞURTMAÇ ANTALYA YÖREX FUARINDA 
 

 
 

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 
9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı. 

Antalya Expo Center'da açılan 9. YÖREX'e KKTC ve 72 ilden 485 kurum ve firma katılıyor. 

Turhal TSO tarafından yöresel ürün olarak tescili alınan Turhal Yoğurtmacı Antalya Yörex fuarında ziyaretçilere 

sunuldu. Ziyaretçilerden yoğun ilgi ile karşılaşan Turhal Yoğurtmacı hem bütün haliyle, hemde ikramlık haliyle 

fuarda ziyaretçilere ikram edildi. Ziyaretçiler yoğurtmacın tarifini, nasıl tüketileceğini, raf ömrünü, evde kaç günde 

tüketmemiz gerekir gibi sorularla yoğurtmaca ilgisini gösterdi, 

 

      
 

 



 

YÖNETİM KURULUMUZ  

BAŞKENT ANKARA'DA BİR DİZİ ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ 

 
Meclis Başkanımız Bekir Ay ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Cengiz Öz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Süleyman Aykut, Yalçın Çetin ve Erol Ayten Başkent 
Ankara'da bir dizi temaslarda bulundular 

 

 



 

 

 
 

Meclis Başkanımız Bekir Ay, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 
Ankara temasları kapsamında CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Av. 
Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt ve MHP Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut'u TBMM'nde ziyaret ettiler. 
Ziyaretlerde odamız çalışmaları, ilçemiz ve bölgemiz ekonomisi üzerinde durulurken, sorunlar ve çözüm önerileri 

de bölgemiz milletvekillerine iletildi. 

 

 
 



 

 
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, 
Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri birlikte odamızı ziyaret ettiler. 

Kayseri Ticaret Odası heyeti, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Başkan Yardımcımız Cengiz 
Öz, Yönetim Kurulu Üyemiz Yalçın Çetin tarafından karşılandı. Ziyarette Kayseri Ticaret Odası heyetini 
Turhal da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz 

ilçemizin ekonomik, sosyal, kültürel yapısı ve odamız çalışmaları hakkında Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine bilgiler verdi.  
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Turhal da bulunmaktan ve odamızı ziyaret 

etmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz ve Yönetim Kurulu 

Üyelerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.  
Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden ziyaret, günün anısına hediyelerin verilmesi ile son buldu. 

 



 

YÖNETİM KURULUMUZ VALİ DR. OZAN BALCI'YI  ZİYARET ETTİ  

 

 
 

 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Meclis Başkanımız Bekir Ay beraberlerinde Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Mehmet Erdem Ural, Cengiz Öz, Süleyman Aykut ve Yalçın Çetin ile birlikte son Valiler 
Kararnamesi ile Tokat Valiliği görevine atanan Vali Dr.Ozan Balcı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerinde bulundular ve görevinde başarılar dilediler. 

 
Ziyaret esnasında gerçekleşen görüşmede Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Vali Balcı'ya 
ilçemizin ekonomik yapısı ve durumu hakkında bilgiler verdi. Görüşmede ayrıca Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenesiz odamız tarafından hazırlanan analiz raporlarını da Vali Dr. Ozan Balcı'ya 
takdim ederek raporlar üzerinde değerlendirmelerde bulundular. Ziyarette ayrıca bölgesel açıdan tarım 
ve ilçemizin sanayi yapısı gibi konular da ele alındı.  

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz ayrıca odamız tarafından coğrafi işaretli ürün belgesi alınan 
yöresel tadımız yoğurtmaç ile ilgili yürütülen projeler ve çalışmalar ile ilgili olarak da Vali Balcı'ya bilgiler 
verdi.  

 
Ziyarette Vali Dr. Ozan Balcı'da yöresel tadımız Turhal yoğurtmacını tatma imkanı bulurken Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Meclis Başkanımız Bekir Ay ve Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür 
etti ve odamızı gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik etti.  

 

 
 

 
 



 

 
MECLİS ESKİ BAŞKANIMIZ OSMAN BAYRAM'IN ACI GÜNÜ 

 

 
 

Odamız Meclis eski Başkanlarından Osman Bayram'ın babası ve odamız genel sekreteri Alper 
Saygılı'nın dedesi Mustafa Bayram 89 yaşında yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle hakkın rahmetine 
kavuştu. 
Merhum Mustafa Bayram'ın Kesikbaş camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına 
Meclis Başkanımız Bekir Ay, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, odamız yönetim kurulu ve 
meclis üyeleri, Zile TSO'dan Şükrü Sargın, Necati Bice, Sami Solmaz, Siyasi Partilerin Belediye Başkan 
Aday Adayları ile ilçe başkanları, Turhal'lı iş adamları ve sevenleri katıldı.  
Merhum Mustafa Bayram'ın naaşı Kesikbaş camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze 
namazının ardından Kale mezarlığında toprağa verildi.  
Odamız Meclis eski Başkanı Osman Bayram, odamız genel sekreteri Alper Saygılı başta olmak üzere, 
bayram ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
 

 



 

2018 YILINDA BÖLGEMİZ İLE İLGİLİ 
DOĞAL TAŞLAR SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASINI ÜYELERİMİZLE PAYLAŞTIK 

 

 

       SAMSUN TEKNOPARKTA PROJE VE EĞİTİM BİRİM SORUMLUSU YAKUP LERMİ’NİN  

 

WEB SAYFAMIZDA YAYINLADIK 

 
 

 



 

2015-2016-2017-2018 BÜTÇE KARŞILAŞTIRMALARI 

        
  GELİR GİDER 

GELİR/GİD 
ORANI 

GERÇEK. 
ORANI 

FARK 
TAS.ORANI 

(+,-) 
TAHMİNİ 

BÜTÇE 

2015 436.392,37 441.283,40 101,12% 94,87% -4.891,03 -1,11% 460.000 

2016 544.109,69 394.490,11 72,50% 111,04% 149.619,58 27,50% 490.000 

2017 567.000,00 471.841,95 83,22% 106,98% 95.158,05 16,78% 530.000 

2018 590.184,52 469.950,18 79,63% 103,54% 120.234,34 20,4% 570.000 
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2015-2016-2017 YILLARI GELİR GİDER BÜTÇE KARŞILAŞTIRMALAR 

Sıra Gelir Kalemleri 2015 2016 2017 2018 Gider Kalemleri 2015 2016 2017 2018 

1 Kayıt Ücreti 33.220,00 30.360,00 28.400,00 28.480,00 Personel Giderleri 192.648,76 188.630,51 210.910,42 255.417,54 

2 Yıllık Aidat 192.578,23 259.911,27 247.389,25 253.258,77 Dışar. Sağ.Fayda ve Hizm. 131.992,75 89.786,98 110.585,94 104.953,05 

3 Munzam Aidat 47.943,37 69.430,23 90.131,05 87.997,22 Basın Yayın Giderleri 2.343,08 5.491,16 4.336,72 4.525,71 

4 Muamele Tes.Üc. 102.884,36 109.073,76 105.830,00 98.150,00 Sabit Kıymet Giderleri 11.795,04 3.129,24 630,00 8.310,00 

5 Hiz.Karş.A.Üc. 8.200,00 9.580,00 25.504,57   Genel Yönetim Giderleri 141,15 36.463,00 3.063,70 10.781,83 

6 Belge Bedelleri 3.470,00 6.375,00 7.330,00 8.020,00 Seyahat ve Yol Giderleri 7.071,99 8.112,15 11.201,38 4.802,79 

7 Bağış ve Yard.  0,00 5.785,65 10.660,59 6.168,66 Bir.Aidatı Kan.Pay ve Fon. 50.230,28 48.349,76 58.492,70 62.201,62 

8 Faiz Gelirleri 35.097,69 35.628,94 32.069,03 44.198,26 Eğitim ve Fuar Giderleri 32.700,00 7.964,25 65.028,01 15.969,43 

9 Kira Gelirleri 12.747,00 13.870,00 14.563,50 18.540,00 Bağış ve Yardımlar 2.153,51 4.030,00 5.000,00 0,00 

10 Sair Gelirler 251,72 2.521,85 0,00 40.671,15 Vergi Resim ve Harçlar 2.017,87 2.219,87 2.109,80 2.419,24 

11 Şartlı Bağışlar 0,00 1.572,99 5.128,51 0,00 Finansman Giderleri 8.188,97 313,19 483,28 568,97 

12 Men.Kıy.Sat.Gel.     0,00  0,00  0,00  4.700,46           

  
436.392,37 544.109,69 567.006,50 590.184,52 

 

441.283,40 394.490,11 471.841,95 469.950,18 

  

-4.891,03 149.619,58 95.164,55 120.234,34 

                
Son 3 yıl Gelir-Gider karşılaştırmalarına baktığımızda : 2015 yılında gelirlerimizin giderlerimizi karşılayamadığı -4891,03 giderlerimizin fazla olduğu 
gözükmektedir. Ancak 2016 yılında bütçemiz 149.619,58 TL.  Yine 2017 yılında ise 95.164,55 TL fazla verdiği son 2 yılda gelirlerimizin giderlerimizden fazla 
gerçekleştiği görülmektedir. Harcamalarımızda 2016 yılında gerçekleşen bütçeye göre % 27,50 , 2017 de  % 16,78,  2018 yılında ise % 20,37 oranında (Gelir 
Fazlası) tasarruf gerçekleşmiştir.  
Sonuç olarak ; Odamızda gereksiz harcamalardan kaçınıldığı, harcamalarımızın Odamız faaliyetleri ve ISO 9001, Akreditasyon kuralları ile Bütçe Yönetmeliğine 
uygun olarak yapılmaya özen gösterildiği  buna bağlı olarak son yıllarda bütçemizde pozitif yönde iyileşmelerin görüldüğü anlaşılmaktadır 

 

 

 



 

ULUSAL VE YEREL BASINDA GÖRÜLME ORANLARI-2018 

 

AYLAR İTİBARIYLE 
BASINDA    2018 YILI HABER 

YERALMA ORANLARI   ULUSAL BASIN ADETİ 

OCAK  0   HALK 3 

ŞUBAT 1   CUMHURİYET 1 

MART 7   SÖZCÜ 1 

NİSAN 2   HABER46 1 

MAYIS 0   TOBBWEB 1 

HAZİRAN 2   AKŞAM 1 

TEMMUZ 1   HABERTÜRK 4 

AĞUSTOS 0   DÜNYA 1 

EYLÜL 0   SAKARYA 1 

EKİM 4   HÜRRİYET 2 

KASIM 1   TOKATSUPERTV&RADYO 1 

ARILIK 0    TOKAT 1 

   

    18 
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YEREL BASIN 2018 

 

 

AYLAR İTİBARIYLE 
 BASINDA YERALMA 

ORANLARI 
 

2018 YEREL BASIN 

OCAK 0 
 

GAZETE ADI SAYISI 

ŞUBAT 6 
 

DEMOKRAT TURHAL 50 

MART 5 
 

TURHAL HAKİMİYET 1 

NİSAN 8 
   MAYIS 5 
   HAZİRAN 8 
   TEMMUZ 1 
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PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME PUAN GRAFİĞİXX 

 

 

Performans değerlendirme anketi sonuçlarına baktığımızda genel olarak notların istenilen 

düzeyde ve her zaman istenilen düzeyde skalasında olduğu görülmektedir. En iyi 

performans Alper SAYGILI  (75,88) olarak elde edilmiştir, 

Ödüllendirme Yöntemi 

 

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası’nda Performans değerlendirme sonucuna göre başarılı personel (%80 üzeri ) Genel 
Sekreterin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile ödüllendirilir. Ödüllendirme yöntemi borsanın olanaklarını göz 
önüne alınarak ve yönetim kurulu kararı ile; 

 

a) Mali ödüllendirme ( ikramiye, ekstra maaş zammı, ekonomik değeri olan kıymetli maden vs. verilmesi) 
b) Masrafları borsa bütçesinden karşılanacak şekilde tatil, organizasyon,vb. organizasyonlar 
c) Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda önerilen varsa diğer yöntemlerden biri uygulanarak yapılır. 

 

Olarak belirlendiğinden tüm personellerimizin aldığı puanlar ödüllendirme sistemimizin dışında 

kalmaktadır.  

F11’de (PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİR FORMU) belirtilen puanlama durumuna göre 

1-20 İstenilenin Bazen Altında 

21-40 Genellikle İstenilen Düzeyde 

41-60 Her Zaman İstenilen Düzeyde 

61-80 Genellikle İstenilenden Üst Düzeyde 

81-100 Her Zaman İstenilen Düzeyi Aşar 
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DEĞERLENDİRME SKALASI- 2017  

ALPER SAYGILI 75,88 61-80 Genellikle İstenilenden Üst Düzeyde 

ASLI BALCI 67,81 61-80 Genellikle İstenilenden Üst Düzeyde 

AHMET DAYLAK 65,06 61-80 Genellikle İstenilenden Üst Düzeyde 

NECDET İSENLİK 59,47 41-60 Her Zaman İstenilen Düzeyde 

D.BAKLACIOĞLU 50,22 41-60 Her Zaman İstenilen Düzeyde 

  

Bir yıl önceki performans değerlendirme sonuçlarını kıstas olarak kabul edersek;  
karşılaştırdığımız zaman personellerimizden bazılarının puanlarının azaldığı, bazılarınında 
arttığı görülmektedir. Çok küçük puan farkıyla da olsa 1 personelimizin puanları düşmüş, 
arzu edilen seviyede olmasa da diğer personellerinde puanları artmıştır.   

 

2016 PERF. SONUÇLAR DEĞERLENDİRME SKALASI 

ALPER SAYGILI 76,88 61-80 Genellikle İstenilenden Üst Düzeyde 

ASLI BALCI 66,88 61-80 Genellikle İstenilenden Üst Düzeyde 

AHMET DAYLAK 62,88 61-80 Genellikle İstenilenden Üst Düzeyde 

NECDET İSENLİK 58,59 41-60 Her Zaman İstenilen Düzeyde 

D.BAKLACIOĞLU 47,50 41-60 Her Zaman İstenilen Düzeyde 

 

Kalite El Kitabında belirtildiği gibi : Yapılan değerlendirmeler Genel Sekreterlik tarafından 

rapor halinde üst yönetime sunulacak, değerlendirmeden sonra personelin eksik görülen / 
geliştirilmesi gereken yetenek ve davranışlara göre bir sonraki yıla ait çalışanlarımızın 
planları da hazırlanacaktır. 

 

 

 

PERF. SONUÇLAR 
  

 
2016 2017 (+/-) % (+/-) 

 

 ALPER SAYGILI 76,88 75,88 -1 -1,13 Genellikle İstenilenden Üst Düzeyde 

ASLI BALCI 66,88 67,81 0,93 1,49 Genellikle İstenilenden Üst Düzeyde 

AHMET DAYLAK 62,88 65,06 2,18 3,23 Genellikle İstenilenden Üst Düzeyde 

NECDET İSENLİK 58,59 59,47 0,88 1,47 Her Zaman İstenilen Düzeyde 

D.BAKLACIOĞLU 47,50 50,22 2,72 5,41 Her Zaman İstenilen Düzeyde 

GENEL ORT.            62,54        63,88    1,14      2,09  

 

SONUÇ-DEĞERLENDİRME : 

 

Performans göstergelerine bakıldığında geçen yıla göre çok cüzi miktarda artış olduğu 
gözlenmektedir. Genel ortalamamız  (% 1,14) pozitif yöndedir. Sadece 1 personelimizde (-1) düşüş 
gözükmekte, diğer personelimizin % 0,88 ile % 5,41 arasında performanslarını arttırdığı 
görülmektedir. Ancak müspet artış gözükmesine rağmen yine de personellerimizin eğitim ve gelişimi 
için daha düzenli ve etkili planlama yapılmalı, Yetkili kurulların puanlama esnasında genel 
puanlamadan ziyade personelin sorumlu olduğu birim-birimler, yetki ve sorumlulukları 
değerlendirilerek, personeller ile  düşük değerlendirilen puanlar ile ilgili bölümler için görüşülmeli, 
personel toplantıları kadar, yönetici-personel toplantıları da düzenlenmeli, çalışanlar arası iletişim ve 
yönetici-çalışanlar arası iletişim geliştirilmeli eksik görülen yönde iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. 



 

 

 

ÜYELERİMİZLE  HİZMETLERİMİZİ DEĞERLENDİRDİK 

 

 TURHAL TSO AKREDİTASYON 

 

EKİM 2018 - TURHAL 

GİRİŞ  

TOBB Turhal Ticaret ve Sanayi Odası, 789 aktif üyesi ile 5174 Sayılı yasa ve ilgili diğer mevzuatın verdiği görev ve 

sorumlulukları yerine getiren bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 
nihayetinde TOBB’ nin 5 yıldızlı hizmet anlayışı diye lanse ettiği TOBB Akreditasyon Sistemi belgelendirme dönemi 

içerisinde 11. Dönem akredite odalar arasına katılmıştır. 

Odanın; ilgili sistem belgelerinin ön koşullarından biri üye görüş, öneri, beklenti ve isteklerine uygun müşteri odaklı 

çalışmasıdır. Buna bağlı olarak, üye memnuniyetini esas alan bir çalışma anlayışı, kurumsal, ileri dönük düşünce ve hedef 

belirlemesi ve çalışmalarında bu esası yani üye odaklı olması beklenmektedir.  

Tüm iş süreçlerinde belirleyeceği hedeflerin etkin ve gerçekçi olması için, veriye dayalı, ölçülebilir olması gerekmektedir. 

Bu nedenle Turhal Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelere memnuniyet anketi uygulanmış,  sonuçları başta da 

belirtilen TOBB Akreditasyon Sistemi maddeleri üzerinden öneri ve iyileştirme sistemine dahil edilmesi üzerinden 

raporlanmıştır. 

Örneklem Büyüklüğü 
Hedef Kitle: Odanın aktif üyeleri 
Hedef Kitle Büyüklüğü: 789 (faal üye) 
Anket Uygulanan üye sayısı: 76 
Analiz Hata Payı : %7,5 
Güven Seviyesi : % 80 -90 
 

Kitle 
Hata Payı Güven Seviyesi 

%10 %5 %1 %90 %95 %99 

100 50 80 99 74 80 88 

500 81 218 476 176 218 286 

1000 88 278 906 215 278 400 

Kaynak : https://tr.surveymonkey.com 

https://tr.surveymonkey.com/


 

Yanıtlama oranları, hedef kitlenin oda ilişkisi, anket uzunluğu ve karmaşıklığı, teşvikler ve anket konusu gibi birçok faktöre 
bağlı olarak büyük oranda değişir. Bu nedenle yanıtlama oranı % 10,38 olarak gerçekleşmiştir. Anketler birebir üye ziyareti, 

ve odaya gelen üyelerimiz tarafından doldurularak tamamlanabilmiştir. 

Tüm üyelere ulaşılmaya çalışılmış ancak üyelerin çeşitli nedenlere bağlı ilgisizliği, bırakın doldurup getirelim diyen 

üyelerimizin dönmemesi anket sayısının arttırılmasını engellemiştir. 

ODAMIZA KAYITLI ÜYE DURUMLARI 

DURUM FAAL ASKI FAAL ASKI FAAL ASKI FAAL ASKI 

TARİH 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

GERÇEK KİŞİ TİC.İŞLETMESİ 325 63 359 63 390 48 383 49 

LİMİTED ŞİRKET 219 42 249 42 275 56 282 56 

ANONİM ŞİRKET 69 1 77 1 84 2 93 2 

KOOPERATİF 26 5 26 5 27 5 28 5 

DERNEK İKT.İŞLETME             1   

DİĞER İKTİSADİ İŞLETMELER 1   1   1   1   

KOLLEKTİF ŞİRKET 1           1   

TOPLAM 641 111 712 111 777 111 789 112 
 

 

Demografik analiz 

 

Anket için ziyaret edilen ve Odamıza tescil/belge işlemleri için gelen üylere vasıtasıyla doldurulan 76 adet 

Anket sonuçlarının analizine göre:  Odanın üyeleri sırası ile Şahıs  42 (% 55,263), Limited 23 (%30,263) ve 

Anonim 7  (%9,21), Kollektif şirket  1 (%1,315) ve Koopreatif  3 (% 3,947) adet şeklinde oluşmaktadır  

 

Öneri 1. Demografik büyüklük açısından ilçemizdeki üyelerin kurumsal ve stratejik atılımları desteklenmeli 

ve ortaklık kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Üyelerin şahıs firmalarından 

kurumsal firmalara dönmesi için yapılacak çalışmalar önemlidir 

 

 

Şahıs Firması; 42; 
55% 

Limited Şirket; 
23; 30% 

Anonim Şirket; 7; 9% 

1 

Kooperatif; 3; 4% 

Diğer; 0; 0% 

Kuruluş 
 Statüsü 



 

 

Demografik verilere göre anket yapılan oda üyelerinin % 51,72’i ticaret, %26,44’si hizmet sektöründe, % 9,20 

imalat  % 3,45 tarım , % 2,30 turizm , (%3,45) Ulaştırma ve %3,45 de diğer sektörlerde çalışmaktadır.  

Öneri 2. Oda çalışmaları açısından öneri 1 de yer alan iyileştirme faaliyetleri bu soru ile doğrulanmaktadır. 

Üyelerin kurumsallığı ve özellikle teşvik sistemi açısından iyileştirme ve farkındalık faaliyetlerine yönelik 

çalışmalara ağırlık verilebilir. 

 

 

Oda Üyelerinin işletme büyüklüğü, sağladığı istihdam acısından; sırası ile %71,05’ ü 1-9 arası çalışan, %28,95 

kadarı 10 ila 49 kişi istihdam edildiği görülmektedir. Üyelerimiz arasında 50-249 ve daha fazla istihdam 

oluşturan firmalar mevcuttur ancak (Tekstil-Toprak Sanayi-Yol İnşaat) firmalara anket için ziyaret 

gerçekleştirilmemiştir. Bu veriler, ülkenin genel durumu ile örtüşmektedir. Turhal şartlarında imalat firmaları 

dışında sadece ulusal marketlerde ve bölgesel dağıtım yapan pazarlama firmalarında istihdamın yüksek 

olduğu görülmektedir. 
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Kuruluşun 

Faaliyet Türü 

Ticaret 45 

Hizmet 23 

İmalat 8 
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Tarım 3 
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toplam 87 

D.3 

İşletmenin 

Ölçeği 

1-9 arası 
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250 den fazla 
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Öneri 3. Turhal ilçesinin kalkınmada öncelikli bölgeler ve gerekli ekonomik desteklerde gelişmeye açık 

yerler kapsamında yer alması, Oda çalışmaları açısından üyelerine vereceği devlet destekleri başvuruları 

için proje yaratılmasına yönelik danışmanlık hizmeti, destek projeleri başvuru sayısının arttırılması ve 

istihdamın arttırılmasına katkı açısından önemlidir. 

 
Oda üyelerinin faaliyet geçmişleri için sorulan bu soruya verdikleri yanıt; %35 ile 15 yıldan fazla, %49 ile 10-15 

yıl arası ve en önemlisi %16 ile 10 yılın altında hizmet verdiklerini göstermektedir.  

Bu yanıtlar anket çalışmasında daha çok odamıza kayıt tarihi daha eski olan firmaların tercih edildiği,  

Odamıza yeni kayıt yaptıran üyelerin henüz yeni ve gelişmeye açık işletmelerden oluştuğu izlenimi 

doğurmaktadır. Bazı üyelerimizin anket doldurmaya sıcak bakmaması eski firma olmalarına rağmen 

anketimizin bu yönde oluşmasını sağlamıştır.  Şahıs firmaları sayısının son zamanlarda gerek res’en gerekse iş 

değişikliği nedeniyle yapılan terkinler, gerekse kayıt şartlarında aranan zorunluluklar sebebiyle azaldığı, Türk 

Ticaret Kanunun (tek ortak) getirdiği kolaylıklar sebebi ile tüzel kişilik kayıtlarının artış eğiliminde olduğu 

görülmektedir.  

Anket soruları analizi  
Oda üyeleri “Odamızdan aldığınız hizmete ilişkin görüşlerinizi 

puanlayarak belirtiniz, sorusuna verdiği yanıt genel memnuniyet 

düzeyi açısından % 94,1 düzeyinin üzerindedir. 

 

 

Öneri 4 .Üyelerin özellikle personel davranışından % 95,5 ve hizmet süresi memnuniyetinin  %94,2 üzerinde 

birinci ve ikinci sırada çıkması oda çalışanlarının motivasyonunun korunması, akreditasyon sisteminin ön 

gördüğü özellikle performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmesi açısından önemli veri sağlamaktadır. 

2017 yılına göre tüm katagorilerde memnuniyet düzeyi artmıştır. 
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94,2 
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Hizmet memnuniyeti 

Soru 1 Hizmet memnuniyeti Yüzde 
2017 

Yüzde 
2018 

Personel Davranışı 94,6 95,5 

Hizmet Süresi 91,2 94,2 

Bilgi Yeterliliği 89,5 93,2 

Kaynak Yeterliliği 87,1 92,6 

Talebi Karşılama Düzeyi 90,2 94,7 

Aritmetik ort. 

Memnuniyet 90,5 94,1 



 

 

                

Soru 2 ve soru 3 birlikte değerlendirildiğinde; Oda üyeleri faaliyetlerden ağırlıklı olarak; SMS vasıtasıyla 

bilgilendirme, faaliyetlerden haberdar olma talebi en çok talep edilen haberleşme seçeneği olarak ortaya çıkmıştır. 

SMS talebini telefon ve e-posta seçeneği üzerinden haberdar olmaktadır. TOBB üyelik sisteminde yapılan yenilikler 

ve üyelerimizin teknolojiyi kullanma eğiliminin artması ile E-belge kullanmaya başlandığı, çoğu zaman 

üyelerimizin belge taleplerinin ya kendi mail adreslerine yada ilgili kurumların mail adreslerine yönlendirildiği 

görülmektedir. Üyelerin web sayfası, basın ve faks kullanma oranları düşük seviyededir. Web sayfamızın bakımda 

olması, yenilenmesi sebebiyle bu süreçte ziyaretçi sayısı düşük gözükmüş, hatta anket çalışması esnasında ankete 
katılan bazı üyelerimiz web sayfamıza ulaşamadıklarını dile getirmişlerdir,  

Öneri 5 . Öneri 5 .Odanın üyelere yönelik iletişim yöntemi için; Üyelere sms  ile bilgi verilmesinin doğru  
Olduğu gözlemlenmiştir. 

  

Odanın düzenlediği seminer, eğitim ve toplantı gibi etkinliklere üyelerin sadece % 54’sı ara sıra, çok seyrek % 30 

ve çok sık katıldığını söyleyenler ise %5 civarındadır. Üyelerin % 11’lik ağırlıklı bir çoğunluğu ise hiç 

katılmadığını haberim olmuyor seçeneği ise (% 0 ) çıkmıştır. Üyelerimizin genelde direk kredi alma yada teşvik 

işlemlerinin anlatıldığı toplantılar istediği izlenimi doğmuş ancak bu işlemlerde TSO dışında devletin uygulayacağı 

politikalara bağlı olduğu anlatılmaktadır. 

Öneri 6 .Üyelerin özellikle etkinliklere katılımının arttırılmasına yönelik iyileştirme noktaları 

düşünülmelidir. (Nedenleri üzerinde bu sorunun aydınlandırılması veri toplama açısından önemlidir.) 
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Üyelerin oda etkinliklerinden memnuniyet oranı % 38 iyi, % 56’sı orta %6 sı kötü olarak belirtmiştir. Buna 

rağmen soruya yanıt veren üyelerin azlığı dikkat çekicidir (59 kişi). Önceki iki soru ile birlikte düşünüldüğünde, 

üyelerin oda etkinliklerine katılımının düşük olması soruların değerlendirilmesinde tutarlı bir veri 

sağlamaktadır. 

Öneri 7 .Üyelerin özellikle etkinliklere katılımının arttırılmasına ve Odanın üye tarafından ihtiyaç duyulacak 

bir noktaya taşınmasına yönelik iyileştirme noktaları düşünülmelidir.                                                                                                                                   

 

Üyelerin eğitim ve etkinlik planlamasına yönelik talepleri çoklu soru olarak sorgulanmıştır. Bir önceki anket ile pek 

değişiklik göstermemiş olmasına rağmen odamız faaliyetlerine katılım arttırılmalıdır.Eğitim taleplerinde en yüksek 

talep Bilgisayar ve Bilgi teknolojileri (internet, E-Ticaret- Office programları vs. ) ve  Pazarlama Yönetimi 

seçeneğinde oluşmuştur. 

Öneri 8 .Üyelere verilecek eğitim ve etkinlik sıralamasında aşağıdaki başlıklara sırası ile dikkat edilmeli ve 

bu etkinlikler aşağıdaki öncelik sırasına göre gerçekleştirilmelidir. 

1. Satış Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)- 31 
2. Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)- 15 
3. Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)- 19 
4. İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)- 7 
5. Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret…) – 36 
6. Kalite Yönetimi (ISO 9001-ISO 14000 VB.) -2 
7. Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)  7 
8. Dış Ticaret -1 
9. Diğer -0 

 şeklinde oluşmuştur.  
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Üyelerin genel memnuniyet düzeyleri ve odanın temsil gücü (politika, temsil) ve çalışma ortamı 

sorgulandığında, Oda yöneticileri üye ilişkisi yönünden %89,47 yöneticilerin temsil düzeyi memnuniyet 

derecesi ise  % 80,70 görülmektedir. 

Odanın genel temizliği %97,81, fiziksel çalışma ortamı %96,05 memnuniyet seviyesinde iken meslek komitelerinin 
çalışmalarına duyulan memnuniyet oranı % 77,63 dür.  

Bir önceki anket çalışmamıza göre üyelerimizin tüm katagoriler için memnuniyet derecesinin arttığı 

görülmektedir.  

Soru 8 Odamızdan aldığımız hizmet ve beklentiler hususunda varsa önerilerinizi sıralayınız. gösterge 

Çok eski firmayız, artık işleri oğlum devam ettiriyor, ama faaliyetlere katılmaya çalışıyorum 2 

Yöneticilerimizin ziyaretlerini bekliyoruz 2 

Eğitimlere ve Mesleğimle ilgili fuar gezilerine katılıyorum 1 

İşlerimiz yoğun faaliyetlere katılamıyoruz, çalıştığımız firmalar fuar ve geziye götürüyor 2 

Müşteri çok ama para dönmüyor 1 

Yöneticilere teşekkür ediyorum 1 

girdi maliyetleri yüksek 2 

Kosgeb niye kredi vermiyor, illa makinemi almak lazım 1 

Turhal'da işyeri kiraları çok yüksek 1 

Daha çok fuarlara katılım istiyoruz 2 

Resmi kurumlardan iş alamıyoruz 1 

Bize para lazım piyasa durgun, faizler yüksek 2 

İnternetiz Web sayfanız aktif değilmi giremiyoruz 1 

Faiz oranları için çalışma varmı 2 

hafta sonu yada mesai sonrası olursa katılmaya gayret ediyorum 2 

Dolar artışı için bir çalışma varmı 1 

Aidatlar çok yüksek  1 

Dilek ve Öneriler 
Veri analizi öneri gruplandırma ve sıralama sonucuna göre yukarıdaki talepler mevcuttur. 

Bunlardan gösterge düzeyi yüksek ilk beş öncelikli öneri şöyledir; 

1. “Yöneticilerimizin ziyaretlerini bekliyoruz” Üye ziyaretleri özellikle yöneticilerin ziyaretleri 

yapılmalıdır. Web Sayfası (TOBB Akredidasyon Sistemi Madde 2.1 İletişim Ağı) 

2. Fuarlara katılmak isteriz. (TOBB Akredidasyon Sistemi Madde 2.4 İş Geliştirme Eğitim) 

3. Aidatlar yüksek. (TOBB Akredidasyon Sistemi Madde 1.7 Üye İlişkileri) 

Odanızın sizi ne düzeyde  temsil ettiğine inanıyorsunuz? 

Odamızın hizmet binasındaki  “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz? 

Odamızın hizmet binasının  Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz? 

Odamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı … 

Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz? 

Üyesi olduğunuz Meslek  Komitesinin çalışmaları  hakkındaki … 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

80,70 

96,05 

97,81 

96,05 

89,47 

77,63 



 

4. Krediler konusunda kolaylıklar sağlansın. (TOBB Akredidasyon Sistemi Madde 2.3 Bilgi 

Danışmanlık Destek) 

5. Faiz oranları ve Kosgeb kredileri, Döviz artışı için çalışmalar (TOBB Akredidasyon Sistemi 

Madde 2.2 Politika Temsil) 

Yukarıda sıralanan diğer talepler içinde TOBB Akreditasyon Sistemi maddelerine göre ilişkilendirilerek, her 

öneri için, bir Düzeltici Faaliyet veya iyileştirme planı yapılması önerilir. 

                             

 

                                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           


