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TOBB’den Çenesiz’e 

Anlamlı Plaket...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) delegesi olarak 10 ve 20 

yılını dolduranlara, son seçimlerden bu 
yana ahiret’e intikal eden Oda ve Borsa 
Başkanlarının ailelerine ve Türkiye 
Odalar  ve  Borsalar  Bir l iğ i 'n  de 
Başkanlık yapmış olan Ali Coşkun ve 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenesiz'e Hizmet Şeref Belgesi ve 
Plaket takdim edildi.

 Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun ev 
sah�pl�ğ�nde yapılan törene Başbakan B�nal� 
Yı ld ı r ım,  CHP Genel  Başkanı  Kemal 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Em�n Haluk Ayhan, Gümrük ve T�caret Bakanı 
Bülent Tüfenkc�, Ekonom� Bakanı N�hat 
Zeybekc�, Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı 
Mehmet Müezz�noğlu, Ak Part� Genel Başkan 
Yardımcısı Hayat� Yazıcı, TBMM Esk� Başkanı 
Cem�l Ç�çek, m�lletvek�ller� ve TOBB 
delegeler� katıldı.

Sh

Yönetim Kurulu 
Başkanımız 
Ömer Çenesiz, 
Hizmet Şeref 
Belgesi ve 
Plaketi Alan11 İsim 
Arasında Yer Aldı...

İlçemiz de İstihdam

Seferliği...
C u m h u r b a ş k a n ı  R e c e p  T a y y i p 
Erdoğan'ın, TOBB Ekonomi Şurası'nda 
yaptığı “İstihdam Seferberliği” çağrısının  
ardından harekete geçen Vali Can; 
Niksar, Erbaa ve Tokat'ın ardından 
Turhal'da iş dünyası temsilcileri ile bir 
araya geldi.

Odamıza 
Anlamlı Plaket...
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz'e  15 Temmuz 
etkinliklerine desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi... Sh 06

Ramazan Ay’ı
Yardımlarımız
Devam Ediyor...

Sh 02

Üyelerimize Yönelik
Fuar Gezilerimiz 
Devam Ediyor...
Odamız üyeler�n�n 
sektörler�nde meydana 
gelen değ�ş�kler� ve 
yen�l�kler� yakından 
�zleyeb�lmeler� �ç�n 
düzenled�ğ�m�z fuar 
g e z � l e r � m � z  a r a 
v e r m e d e n  d e v a m 
ed�yor.

Odamız İle Şekerbank 
Arasında Protokol 
İmzalandı...

Odamız ile Şekerbank 
arasında üyelerimizin 
daha uygun şartlarda 
v e  d a h a  u y g u n 
v a d e l e r d e  b a n k a 
ü r ü n l e r i n d e n 
f a y d a l a n a b i l m e s i 
a m a c ı y l a  i ş b i r l i ğ i 
protokolü imzalandı.
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Eğitim 
Seminerlerimiz
Devam Ediyor...
Üyelerimize Yönelik
Eğim Seminerlerimiz 
Devam Ediyor...

 Üyeler �m�z�n  b� lg� ,  görgü ve 
becer�l�r�n� arttırmanın yanında, farkındalık 
oluşturmak amacıyla gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
eğ�t�m programlarımız devam ed�yor.

 Odamız tarafından organ�ze ed�len ve 
gerçekleşt�r�len Eğ�t�m Danışmanı Oytun 
Yumşak'ın konuşmacı olarak katıldığı 
“D�kkat! Vücudunuz Konuşuyor - Beden 
D�l�” konulu eğ�t�m sem�ner� Turhal 
Beled�yes� Prof.Dr. Necmett�n Erbakan 
Kültür Merkez� Konferans Salonunda 
gerçekleşt�r�ld�. 

 Odamız tarafından gerçekleşt�r�len 
etk�nl�ğe üyeler�m�z�n yanı sıra halkımız 
yoğun �lg� gösterd�. 

Sh 08

Hizmet İçi 
Eğitimlerimiz 
Devam Ediyor...

 Odamız Mecl�s Üyeler�  � le Odamız 
Personeller�ne yönel�k H�zmet İç� Eğ�t�m Sem�ner� 
gerçekleşt�r�ld�.

 İk� gün süren eğ�t�mler�n �lk gününde 
İzgören Akadem� eğ�tmenler�nden Koray Çel�k 
t a r a f ı n d a n  M e c l � s  Ü y e l e r � m � z e  " M ü ş t e r � 
Memnun�yet�" eğ�t�m� ver�l�rken, sem�ner�n 2. 
Gününde �se  “Mağazacılık Yönet�m�" üzer�ne 
sunumlar gerçekleşt�r�ld�. Yapılan sunumlarda Mecl�s 
Üyeler�m�z ve personeller�m�z b�lg�lend�r�l�rken; görüş 
ve öner�ler� alındı. Sh 05

Nefes Kredisi Masraf
Oranlarında Değişiklik...
 Ülkem�z ekonom�s�nde öneml� yer 

tutan KOBİ'ler�n finansman sorunlarının 

g�der�lmes�ne yönel�k olarak başlatılan "TOBB 

Nefes Kred�s�" masraf oranlarında 27.02.2017 

tar�h 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

�le değ�ş�kl�ğe g�d�ld�. KOBİ'Ierde kefalet oranı 

% 85'ten % 90'a yükselt�ld�. Kom�syon oranı da 

başka h�çb�r masraf olmaksızın (banka ve KGF 

dah�l olmak üzere) %0,03 (onb�ndeüç) oranına 

düşürüldü.  

Odamız da 
Elektronik Belge 
Dönemi Başladı... 
Oda üyeler�m�z artık 
mesa� saatler� dışında 
da �ht�yaç duydukları 
belgelere �nternetten 
s�stem� üzer�nden 
müracaat ederek  talep 
de bulunab�lecekler.   

OSB’ler Reform Paketi
Hakkın da Bilgilendirildi... 
Val� Dr. Ömer Toraman başkanlığında, 
“Üret�m Reform Paket� B�lg�lend�rme ve 
Değerlend�rme Toplantısı” yapıldı.01 
Temmuz tar�hl� ve 30111 sayılı Resm� 
Gazetede yayınlanan ve “Üret�m Reform 
Paket�” olarak b�l�nen 7033 sayılı "Sanay�n�n 
Gel�şt�r�lmes� ve Üret�m�n Desteklenmes�ne 
Da�r Kanun" �le Organ�ze Sanay� Bölgeler� 
Tüzel K�ş�l�kler�ne ve OSB'lerde faal�yet 
gösteren �şletmelere get�r�len yen�l�kler ve 
sağlanan teşv�kler hakkında, OSB Yönet�m 
Kurulları b�lg�lend�r�ld�. 

Sorgun TSO’dan 
Odamıza Ziyaret...
Sorgun TSO Yönet�m Kurulu Başkanı 
Üzey�r Arslan beraber�nde Yönet�m 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Önal, Oda Genel Sekreter� Sam� 
Erdoğan ve Sorgun TSO Akadem�k 
Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kara 
�le B�rl�kte Odamızı Z�yaret ett�... 

Sh 07

Sh 07

Odamız Fuar ve
İnceleme Gezilerine

Devam Ediyor... 
Türk�ye'n�n en büyük 
tarım fuarları arasında 
göster�len Growtech 
Euras�a Uluslararası 

Sera, Tarım Ek�pmanları 
ve Teknoloj� Fuarı 
(Growtech Euras�a 
Antalya 2017), 30 

ülkeden 800 firmanın 
katılımıyla 

gerçekleşt�r�ld�.

Sh 02

Sh 06 Sh 03
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Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz’e

TOBB’den Anlamlı Plaket...
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 

(TOBB) deleges� olarak 10 ve 20 
yılını dolduranlara, son seç�mlerden bu 
yana ah�rete �nt�kal eden Oda ve Borsa 
Başkanlarının a�leler�ne ve Türk�ye 
Odalar  ve  Borsa lar  B� r l �ğ � 'nde 
Başkanlık yapmış olan Al� Coşkun ve 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z'e H�zmet Şeref Belges� ve 
Plaket takd�m ed�ld�.

 Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde 
yapılan törene Başbakan Binali 
Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ,  Çal ışma ve  Sosyal 
G ü v e n l i k  B a k a n ı  M e h m e t 
Müezzinoğlu, Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM 
E s k i  B a ş k a n ı  C e m i l  Ç i ç e k , 
milletvekilleri ve TOBB delegeleri 
katıldı.

 Y a p ı l a n  K o n u ş m a l a r ı n 
ardından gerçekleştirilen törende 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenesiz'e hizmet şeref belgesi ve 
plaketi Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından 
verildi.

 Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenesiz Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği hizmet şeref belgesi 
ve plaketine layık görülmesinden 
mutluluk duyduğunu dile getirerek 
"Türkiye Ekonomisinin temel 
taşlarından birisi olmaya devam 
edecek olan Turhal'ımızı temsilen 
bu gurur tablosunda yer almak, bu 
atmosferde Turhal'ında önemli 
örnekler arasında konuşulduğunu 
görmek bizler için gurur kaynağı 
olmuştur. İlimize, İlçemize ve 
ülkemize hizmet etmeye, üretmeye, 
emek vermeye devam edeceğiz” 
dedi.

Yönetim 
Kurulu 

Başkanımız 
Ömer Çenesiz, 
Hizmet Şeref 

Belgesi ve 
Plaketi Alan

11 İsim 
Arasında 
Yer Aldı...

Ramazan Ay’ı
Yardımlarımız 
Devam Ediyor...

Odamız her yıl olduğu g�b� 
yılda Ramazan Ay’ı �çer�s�n 
d e  T ü r k � y e  O d a l a r  v e 
Borsalar �ş b�rl�ğ� �le �lçem�z 
de yardıma muhtaç yoksul 
vatandaşlarımıza yardım el� 
u z a t t ı .  Ya r d ı m l a r ı m ı z 
O d a m ı z  p e r s o n e l l e r � 
t a r a f ı n d a n  m a h a l l e 
muhtar lar ı  nezare t �nde 
�ht�yaç sah�pler�ne tesl�m 
ed�ld�.   

İlçemiz de İstihdam 

SEFERBELİĞİ

Val� Cevdet Can, “İst�hdam Seferberl�ğ�” toplantıları kapsamında, 
Turhal'da �ş sektörü tems�lc�ler� �le b�r araya geld�. Odamız konferans 
salonunda gerçekleşt�r�len İst�hdam Seferberl�ğ� Toplantısı'na Val� 

Cevdet Can, Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Beled�ye 
Başkanı Yılmaz Bekler, Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, Mecl�s 
Başkanımız Osman Bayram, Mecl�s Üyeler�m�z, odamız üyes� �ş adamları �le 
kurum müdürler�, ve muhasebec�ler katıldı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın, TOBB Ekonom� 
Şurası'nda yaptığı “İst�hdam Seferberl�ğ�” çağrısının  ardından harekete geçen 
Val� Can; N�ksar, Erbaa ve Tokat'ın ardından Turhal'da �ş dünyası tems�lc�ler� 
�le b�r araya geld�.

 Odamız Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda �ş adamları �le 
b�r araya gelen Val� Can, �st�hdamı artırmak �ç�n yapılması gerekenler� anlattı.

 15 Temmuz sonrası ülkem�z�n olağanüstü b�r süreçten geçt�ğ�n� 
bel�rten Val� Can, “M�ll� seferberl�k çağrısı Tokat genel�nde yankı bulsun 
�st�yoruz. S�zler� vel�n�met olarak görüyoruz. İnsanlara �ş ve aşı s�zler 
ver�yorsunuz. Dolayısıyla �nsanların hayır duasını alıyorsunuz. Her şey�m�z 

s�z�n gayret�n�ze bağlı. Hep�m�z, tekn�k ve tecrübe kapas�tem�z� doruk noktaya 
çıkarmak durumundayız.” ded�.

 İy� �dare hedefiyle yol aldıklarını d�le get�ren Val� Can, “İy� �dareden 
amacımız, �nsanımızın yüzünü güldürmekt�r. Bu da �st�şare ve �let�ş�m �le olur. 
İradem�z� ortaya koyarak bunu başaracağız.” ded�.

 Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Bek�r Fındık ve SGK İl 
Müdür Vek�l� Turgut Pekdem�r tarafından, personel �st�hdamı �ç�n �şverenlere 
sunulan destek ve teşv�kler hakkında b�lg�ler ver�ld�. Toplantı sonunda 
konuşan Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�zde İst�hdam 
Seferberl�ğ�n�n amacına ulaşması noktasında her türlü çaba ve gayret� seferber 
edecekler�n� d�le get�rd�. Konuşmaların ardından katılımcıların soruları 
cevaplandırıldı ve talepler� d�nlend�.

 Toplantının ardından, Val� Can ve beraber�ndek� protokol üyeler� �le 
b�rl�kte, �lçem�zde üret�m yapan Hakt�n Tekst�l'� z�yaret ett�. 400 k�ş�y� 
�st�hdam eden fabr�kada �ncelemelerde bulunan Val� Can, Hakt�n Tekst�l Mal� 
İşler ve F�nans Müdürü Oğuz Akıncı'dan b�lg�ler aldıktan sonra �lçem�zden 
ayrıldı.

TOBB’ne Bağlı
Komisyon ve 
Kurullar 
Toplandı...

O B B  b ü n y e s � n d e k � Tkom�syon ve kurullar, 
TOBB Yöne t �m  Kuru lu 
Üyeler�'n�n de katılımıyla 73. 
Genel Kurul önces� ayrı ayrı 
toplandı. 
 Y öne t �m  K uru lu 
Başkanımız Ömer Çenes�z�n 
de kurul üyes� olduğu TOBB 
İnşaat ve Taahhüt H�zmetler� 
Kurulu Ankara'da toplandı. 
Kurullar kend� gündemler� �le 
toplanarak yen� yapılacak 
olan yönetmel�k ve kanunların 
kend� sektörler�ndek� etk�ler� 
d e ğ e r l e n d � r e r e k  b � l g � 
paylaşımında bulundular.



Meclis Üyelerimize ve Odamız Personellerine Yönelik
Hizmet İçin Eğitim Semineri Gerçekleştirildi.. 

İk� gün süren eğ�t�mler 
boyunca Yapılan 

sunumlarda Mecl�s 
Üyeler�m�z ve 

personeller�m�z 
b�lg�lend�r�l�rken; görüş 

ve öner�ler� alındı. Mecl�s 
Üyeler�m�z 

gerçekleşt�r�len 
sem�nerde, b�r çok sorun 

üzer�ne de görüş 
alışver�ş�nde 

bulundu.Mecl�s 
Üyeler�m�z 

gerçekleşt�r�len 
sem�nerde, b�r çok sorun 

üzer�ne de görüş 
alışver�ş�nde bulundu.
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 Odamız Meclis Üyeleri ile Odamız Personellerine yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştirildi.
İki gün süren eğitimlerin ilk gününde İzgören Akademi eğitmenlerinden Koray Çelik tarafından Meclis 
Üyelerimize "Müşteri Memnuniyeti" eğitimi verilirken, seminerin 2. Gününde ise “Mağazacılık Yönetimi" 
üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Yapılan sunumlarda Meclis Üyelerimiz ve personellerimiz 
bilgilendirilirken; görüş ve önerileri alındı. Meclis Üyelerimiz gerçekleştirilen seminerde, bir çok sorun 
üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

Oodamız Mecl�s Üyeler� �le Odamız Personeller�ne yönel�k H�zmet İç� Eğ�t�m 
Sem�ner� gerçekleşt�r�ld�.

 İk� gün süren eğ�t�mler�n �lk gününde İzgören Akadem� eğ�tmenler�nden 
Koray Çel�k tarafından Mecl�s Üyeler�m�ze "Müşter� Memnun�yet�" eğ�t�m� 
ver�l�rken, sem�ner�n 2. Gününde �se “Mağazacılık Yönet�m�" üzer�ne sunumlar 
gerçekleşt�r�ld�. Yapılan sunumlarda Mecl�s Üyeler�m�z ve personeller�m�z 
b�lg�lend�r�l�rken; görüş ve öner�ler� alındı. Mecl�s Üyeler�m�z gerçekleşt�r�len 
sem�nerde, b�r çok sorun üzer�ne de görüş alışver�ş�nde bulundu.

 Odamız Mecl�s Üyeler�ne yönel�k olarak gerçekleşt�r�len H�zmet İç� Eğ�t�m 
Sem�ner� �lg�l� olarak açıklamalarda bulunan Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z amaçlarının günümüzün değ�şkenl�k gösteren rekabetç� t�car� koşulları 
�çer�s�nde yen�l�kler�, değ�ş�mler� mecl�s üyeler�m�ze tanıtmak ve anlatmak 
�sted�kler�n� bel�rterek; "Gün geçt�kçe küreselleşen b�r ekonom�k yapı �le karşı 

karşıyayız. Bu konjonktür de mecl�s üyeler�m�z�n yen�l�kler� yakından tak�p 
edeb�lmeler�, rekabet ve değ�şen t�car� koşullar �çer�s�nde avantaj ve dezavantajlarını 
göreb�lmeler� amacıyla Turhal T�caret ve Sanay� Odası olarak üyeler�m�ze yönel�k 
olarak gerçekleşt�rd�ğ�m�z eğ�t�m sem�nerler�m�z�n dışında odamızın en yetk�l� karar 
organını oluşturan mecl�s üyeler�m�ze yönel�k h�zmet �ç� eğ�t�m sem�nerler� de 
düzenl�yoruz.

� Günümüz koşullarında kend�m�z�, kurumlarımızı ve �şletmeler�m�z� sürekl� 
güncel tutmak zorundayız. B�zlerde bu tür organ�zasyonlar �le yen�l�kler�, değ�ş�mler� 
tanıtmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. D�ğer taraftan �se bu tür organ�zasyonlarda ortak 
sorunlara, ortak akıl �çer�nde, ortak çözümler üreteb�lme �mkanı bulunab�l�yor. Son 
derece ver�ml� olan bu eğ�t�m sem�ner�nde de genel olarak bunu amaçladık."ded�. 

İk� gün süren ve son derece ver�ml� geçen sem�ner Mecl�s Üyeler�m�z �le Odamız 
Personeller�ne eğ�t�m sert�fikalarının dağıtılması �le son buldu.

Hayallerinin Peşinden Koşan 
Girişimciler İçin Eğitimler Başladı... 

 Odamız, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayan 

girişimcileri ekonomiye kazandırmak için KOSGEB ile birlikte Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimleri düzenlemeye devam ediyor. 

G�r�ş�mc�ler� �ş dünyasına çekmek �ç�n 
teşv�k ed�c� çalışmalara �mza atan 
odamız öncülüğünde, KOSGEB 

�şb�rl�ğ�yle sert�fikalı uygulamalı g�r�ş�mc�l�k 
eğ�t�m programları devam ed�yor. Sert�fikalı 
uygulamalı g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m programlarına 
b�r yen�s�n� daha ekleyen odamız, Kasım ayı 
yen� dönem g�r�ş�mc�l�k eğ�t�mler�ne start 
verd�.

 Odamız  Eğ� t �m ve  Konferans 
salonunda başlayan eğ�t�m, hafta �ç� 4 gün 
sürecek. İk� grup hal�nde gerçekleşt�r�lecek 
kurslardan faydalanan g�r�ş�mc� sayısı 60 k�ş� 
olacak. 

� Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z ,  g � r �ş �mc� l �ğ �n  Turhal ' ın  ve 
Türk�ye'n�n hedefler�ne ulaşmasında anahtar 
rol oynadığını söyled�. Özell�kle yen� nesl�n 
g�r�ş�mc�l�ğe özend�r�lmes� noktasında 
devlet�n KOSGEB g�b� kurumlar aracılığıyla 
öneml� destekler sunduğunu hatırlatan 
Çenes�z, “Turhal T�caret ve Sanay� Odası 

olarak b�zler de g�r�ş�mc�l�k kültürünün 
yaygınlaşması �ç�n eğ�t�m programlarımıza 
devam ed�yoruz. Genç bey�nler�n kar�yer 
planlarında g�r�ş�mc�l�ğ�n de ön planda 
olmasını �st�yoruz. Yetenekl� ve yen�l�kç� 
g�r�ş�mc�ler�m�z�n kend� �şler�n� kurması �ç�n 
sert�fikalı g�r�ş�mc�l�k programları büyük 
önem taşıyor. B�zler �nanıyoruz k�, ülkem�z 
üret�m gücü yüksek ve yen�l�kç� fik�rlere sah�p 
g�r�ş�mc� ruhu �le hedefler�ne ulaşacaktır” 
ded�.

� Turhal T�caret ve Sanay� Odası olarak 
düzenled�kler� eğ�t�m programlarından 
yararlanan b�r çok g�r�ş�mc� adayının kend� 
�şler�n� kurduklarını �fade eden Çenes�z, 
kurs�yerler�n g�r�ş�mc�l�k eğ�t�mler�n� 
tamamları �le, projeler�n� hazırlayarak 
sunmaları ve hazırladıkları projeler�n 
desteklenmeye değer görülmes�n�n ardından 
50 b�n TL'ye kadar h�be desteğ�, 100 b�n TL'ye 
kadar kred� �mkanından faydalanma fırsatını 
yakalayacağını da sözler�ne ekled�.
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CHP İzmir Milletvekili Temizel  
Oda ve Borsa Meclis Üyeleriyle Biraraya Geldi...

CHP İzmir Milletvekili, 55 ve 56. hükümetler de Maliye Bakanlığı görevinde bulunmuş Zekeriya Temizel; Turhal Ticaret ve 

Sanayi Odası, Zile Ticaret ve Sanayi Odası ve Zile Ticaret Borsası Üyeleriyle bir araya geldi. 

C
HP İzm�r  M�l letvek� l � ,  55 ve 56. 
hükümetler de Mal�ye Bakanlığı görev�nde 
bulunmuş Zeker�ya Tem�zel; Turhal 

T�caret ve Sanay� Odası, Z�le T�caret ve Sanay� 
Odası ve Z�le T�caret Borsası Üyeler�yle b�r araya 
geld�. Turhal T�caret ve Sanay� Odası Konferans 
Salonunda gerçekleşen toplantıya CHP Tokat 
M�lletvek�l� Kad�m Durmaz, Turhal T�caret ve 
Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Ömer 
Çenes�z, Turhal T�caret ve Sanay� Odası Mecl�s 
Başkanı Osman Bayram, Z�le T�caret ve Sanay� 
Odası Yönet�m kurulu Başkanı Şükrü Sargın, Z�le 
T�caret ve Sanay� Odası Mecl�s Başkanı Sam� 
Solmaz, Z�le T�caret Borsası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Mehmet Yen�, CHP Tokat İl Başkanı 
Feramuz Şah�n, Devlet Esk� Bakanı Güler İler�, 
Tokat Esk� M�lletvek�l� Kazım Özer �le b�rl�kte, 
Oda ve Borsa Mecl�s üyeler� katıldı.

 Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden gelen talep üzerine 
gerçekleştirilen toplantıda  konuşan CHP İzmir Milletvekili Zekeriya 
Temizel 16 Nisan'da yapılacak referanduma değindi. Temizel; Tokat'a 
referandumda insanların ne oy vermesi gerektiğini söylemeye 
gelmediklerini dile getirerek, "Türkiye eğer bir Anayasa değişikliğine 
gidiyorsa, bu anayasayı da toplumun onayına sunduysa, insanlar oylarını 
verirken zaten, özellikle kanaat önderlerinin yer aldığı kuruluşlar, bu 
konudaki işlevlerini yaparlar. Bu oylama ne getiriyor, ne götürüyor çok 
somut olarak ortaya koyarlar. Herkes de bu getiriler ve götürüleri, 
kaybedilecek olanlar ile kazanılacak olanları araştırıp karar verirler." dedi.

 Temizel bu buluşmaların referandum öncesinde insanları herhangi 

bir karara yönlendirmemek olduğuna dikkat çekerek; "Türkiye bir 
referanduma gidiyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. Buraya gelip de bu 
referandumda şöyle yapın, böyle yapın diye asla demem. Bu hakkı kendimde 
görmem, sizlere söylemem, şimdiye kadar da hiç kimseye söylemedim. Asla 
yanlış anlaşılmasın. Bu bir seçim değildir. Biz seçim için gelmedik vallahi. 
Hayatımda hiç bir zaman için bir yerlere gidip şuna oy verin buna oy verin 
demem. Dememek de gerekir. Bu bir seçim değil. Oy da istemiyoruz. 
Arkadaşlarımız yeniden milletvekili olsun ya da biz yeniden milletvekili 
olalım demiyoruz. Sadece gelip hem ekonominin durumunu, Türkiye 
geleceğe dönük olarak sorunlarını hem de bu sorunların bu kadar yoğun 
olduğu bir dönemde şu konuştuğumuz  ve düşündüğümüz olayla ilgili 
olarak belki bizim de bir katkımız olabilir bu düşünceyle geldik" dedi.

Yönetim Kurulumuz 
Vali Toraman’ı Makamın da Ziyaret Etti...
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, 

M e c l i s  B a ş k a n ı m ı z  O s m a n  B a y r a m 
beraberlerinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

Mehmet  Erdem Ural, Cengiz Öz ve  Süleyman Aykut 
ile birlikte son Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliği 
görevine atanan Vali Ömer Toraman'ı makamında 
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular 
ve görevinde başarılar dilediler.

 Ziyaret esnasında gerçekleşen görüşmede 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz 
tarafından Vali Toraman'a ilçemiz ekonomik yapısı ve 
durumu hakkında bilgiler verdi. Görüşmede ayrıca 
odamız tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen 
Arama Konferansı  sonuç  raporu  üzer inde 
değerlendirmeler de bulundular. Ziyarette ayrıca  
bölgesel açıdan tarım ve basınçlı sulama sisteminin 
önemi gibi konular da ele alındı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz ayrıca odamız tarafından coğrafi işaretli ürün belgesi alınan yöresel tadımız yoğurtmaç ile 
odamız ve KOSGEB işbirliğinde gerçekleştirilen "Turhal Türkiye'ye Yoğurtmacı Tanıtıyor" proje kapsamında gerçekleştirilen 
faaliyetler hakkında  Vali Ömer Toraman'a bilgiler verdi.

Ziyarette Vali Ömer Toraman da yöresel tadımız Turhal yoğurtmacını tatma imkanı bulurken Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenesiz, Meclis Başkanımız Osman Bayram ve Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür etti ve odamızı gerçekleştirdikleri çalışmalardan 
dolayı tebrik etti.
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TOBB NEFES KREDİSİ MASRAF
ORANLARIN DA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ... 
Ü

lkem�z ekonom�s�nde öneml� yer tutan KOBİ'ler�n finansman sorunlarının 
g�der�lmes�ne yönel�k olarak başlatılan "TOBB Nefes Kred�s�" masraf 
oranlarında 27.02.2017 tar�h 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le 

değ�ş�kl�ğe g�d�ld�.

 Yapılan değ�ş�kl�klerle �lg�l� olarak Turhal T�caret ve Sanay� Odasından yazılı 
b�r açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle den�ld�:

 "Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�nden Odamıza gelen 07.03.2017 tar�h ve 
4061 sayılı yazıda:

 B�l�nd�ğ� üzere, “TOBB NEFES KREDİSİ” adı altında T.C. Z�raat Bankası 
A.Ş. ve Den�zbank A.Ş. �le TOBB arasında 02 Aralık 2016 tar�h�nde �mzalanan 
protokol kapsamında oda borsa üyeler� adı geçen bankalardan kred� kullanmaya 12 
Aralık 2016 �t�bar�yle başlamış ve halen kred� kullanmaya devam etmekted�r.

 Bu çerçevede “TOBB Nefes Kred�s�” kapsamında gerçekleşen kred� 
kullandırımların da 250,00-TL banka ve 250,00-TL KGF başvuru masrafı �le kefalet 
oranının %0,5'� (b�ndebeş) oranında kom�syon olmak üzere b�r takım ücretler 
ödenmekted�r. Ancak, 27.02.2017 tar�h 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
(BKK) �le KOBİ'Ierde kefalet oranı % 85'ten % 90'a yükselt�lm�ş ve kom�syon oranı 
da başka h�çb�r masraf olmaksızın (banka ve KGF dah�l olmak üzere) %0,03 
(onb�ndeüç) oranına düşürülmüştür.

 Dolayısıyla, yen� BKK gereğ� 20 Mart 2017 tar�h� �t�bar�yle TOBB Nefes 
Kred�s� kapsamında Z�raat Bankası ve Den�zbank'tan kullanılacak kred�lerde, 
kred�n�n sadece %0,03'ü (onb�ndeüç) kadar b�r masraf alınab�lecekt�r. (Örneğ�n 
100.000,- TL'l�k b�r kred� �ç�n 30,-TL)

� Üyeler�m�z�n b�lg�ler�ne sunarız."den�ld�.

ODAMIZDA E - BELGE
DÖNEMİ BAŞLADI...
Üyeler�m�ze daha hızlı h�zmet sunab�lmek amacı �le Elektron�k 
Belge Yönet�m� S�stem� dönem�n� başladı. Oda üyeler� artık mesa� 
saatler� dışında da �ht�yaç duydukları belgelere �nternetten s�stem� 
üzer�nden müracaat ederek  talep de bulunab�lecekler.   

Üyeler S�steme Nasıl Üye Olacak? 
   S�steme daha önceden üye olmuş b�r kullanıcı e-ma�l adres� 
ve ş�fres� �le s�steme g�r�ş yapab�lecek. S�steme yen� oda üyeler� 
olacak b�r kullanıcı üye g�r�ş ekranı altındak� "Üye olmak �ç�n 
tıklayınız" l�nk� �le üye olma ekranına ulaşarak üyel�k �şlemler�n� 
başlatab�lecek.
 S � s t e m e  k a y ı t  y a p t ı r m a k  � s t e y e n  o d a  ü y e l e r � 
https://ebelge.tobb.org.tr/ l�nk� üzer�nden kayıt �şlemler�n� 
başlatab�lecekler.

S�stem Kaydı Nasıl Gerçekleşt�r�lecek?
 Oda üyeler�n�n s�steme üye olab�lmes� �ç�n ekrandan Oda 
Seç�m�, Verg� No, Oda S�c�l No ve üye firma yetk�l�ler�nden b�r�n�n 
TC K�ml�k No b�lg�ler�n� g�rmes� gerek�yor.
 B�lg�ler� TOBB.NET s�stem� üzer�nden doğrulandıktan sonra 
�lg�l� üye �ç�n tanımlı Cep telefonlarının maskel� hal� l�stelen�r. 

L�steden seç�len telefona ş�fre b�lg�s� SMS �le gönder�l�r.
 Oda üyeler�n�n s�steme üye olab�lmes� �ç�n TOBB.NET 
s�stem�ndek� yetk�l�ler�nden herhang� b�r�s�n�n geçerl� b�r cep 
telefonu olması gerekl�. 

Üye İşlemler� Ekranları Neler?

 S�steme g�r�ş yapan b�r üyeler;
Akt�v�teler menüsü altında;

· "İşlem kayıtları" �le geçm�ş dönemdek� yaptığı �şlemler� 
göreb�l�r.

Belge �şlemler� menüsü altında;
· "Yen� Belge Taleb�" �le yen� belge talep edeb�lecek.
· "Sepet�mdek� Belgeler" �le s�par�ş�n tamamlanmasını 

bekleyen belgeler� l�stes�n� göreb�lecek.
· "Belge Talep Tak�b�" �le talep ett�ğ� belgen�n hang� aşamada 

olduğunu göreb�lecek.
A�dat İşlemler� menüsü altında;

· Üyeler "Borç Sorgulama ve Ödeme" �le borç b�lg�ler�n� 
görerek ve ödeme yapab�lecekler.�n önem� g�b� konular da ele 
alındı.

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ DURMAZ 
ODAMIZI ZİYARET ETTİ..

C
umhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz 
beraberinde İl Başkanı Feramuz Şahin ve İlçe Teşkilatı yöneticileri ile 
birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesize makamında 

nezaket ziyareti gerçekleştirdiler. Yönetim Kurulu Üyemiz Yalçın Çetin'inde 
hazır bulunduğu ziyarette CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ilimiz ve 
bölgemiz için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

 Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesizde ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek  CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP 
Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin ile ilçe teşkilatı yöneticilerine teşekkür etti.

 Ziyaret karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu.

Odamız üyelerine daha hızlı hizmet sunabilmek amacı ile 
Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Süreci Başladı... 
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ODAMIZA ANLAMLI

PLAKET...

T
urhal Kaymakamı Dr. Ahmet 
Süheyl Üçer,  Turhal Belediye 
Başkanı Yılmaz Bekler ile Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz'i 

makamında ziyaret ederek 15 Temmuz 
etkinliklerine desteklerinden dolayı 
teşekkür plaketi verdi.

 Y ö n e t i m  K u r u l u  B a ş k a n 
Yardımcımız Cengiz Öz, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Yalçın Çetininde hazır bulunduğu 
ziyarette Kaymakam Üçer, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenesiz'i makamında 

ziyaret ederek, 15 Temmuz Demokrasi ve 
M i l l i  B i r l i k  G ü n ü  m ü n a s e b e t i y l e 
Kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen 
e t k i n l i k l e r e  v e r m i ş  o l d u k l a r ı 
desteklerinden dolayı teşekkür etti ve plaket 
verdi.

 Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenesiz de Kaymakam Üçer, Belediye 
Başkanı Yılmaz Bekler'e ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ederek böylesine anlamlı bir 
plaket almaktan mutluluk duyduklarını dile 
getirdi.

OSB’LER REFORM PAKETİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ...
Vali Dr. Ömer Toraman Başkanlığında, 
“Üretim Reform Paketi Bilgilendirme ve Değerlendirme” 

Toplantısı Yapıldı... 
10  Temmuz tar�hl� ve 30111 sayılı 
Resm� Gazetede yayınlanan ve 
“Üret�m Reform Paket�” olarak 

b � l � nen  7033  s ay ı l ı  "Sanay �n �n 
G e l � ş t � r � l m e s �  v e  Ü r e t � m � n 
Desteklenmes�ne Da�r Kanun" �le 
Organ�ze Sanay� Bölgeler� Tüzel 
K�ş�l�kler�ne ve OSB'lerde faal�yet 
gösteren �şletmelere get�r�len yen�l�kler 
ve sağlanan teşv�kler hakkında, OSB 
Yönet�m Kurulları b�lg�lend�r�ld�. 
 Va l �  D r .  Ö m e r  To r a m a n 
b a ş k a n l ı ğ ı n d a  g e r ç e k l e ş t � r � l e n 
toplantıya; Tokat Beled�ye Başkanı Eyüp 
Eroğlu, Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şah�n, Erbaa 
Kaymakamı Bülent Karacan, N�ksar 
Kaymakamı Selam� Kapankaya, Turhal 
Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, İl 
Genel Mecl�s Başkanı Adem D�zer, 
N�ksar Beled�ye Başkanı Özd�lek Özcan, 
B�l�m Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürü 
Hal�l İbrah�m Yüksel, OKA Genel 
Sekreter� Mevlüt Özen ve Yatırım Destek 
Ofis� Koord�natörler�, İl Özel İdare Genel 
Sekreter� Recep Gökçe, M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Levent Yazıcı ve �lg�l� İlçe M�ll� 
Eğ�t�m Müdürler�, Tokat, Erbaa, N�ksar, 
Turhal ve Z�le OSB Yönet�m Kurulları 
TSO Başkanları �le OSB Müdürler�, 
Teknopark AŞ ve TTO yetk�l�ler� katıldı. 
Toplantıda Odamızı Yönet�m Kurulu 
Başkanımız ve Turhal OSB Başkan 
Vek�l� Ömer Çenes�z tems�l ett�.

ODAMIZ FUAR VE 
İNCELEME GEZİLERİNE 

DEVAM EDİYOR...

 Odamız Üyeler�n�n sektörler�nde meydana gelen değ�ş�kler� ve 
yen�l�kler� yakından �zleyeb�lmeler� �ç�n düzenled�ğ�m�z fuar ve �nceleme 
gez�ler�ne ara vermeden devam ed�yoruz.

 Türk�ye'n�n en büyük tarım fuarları arasında göster�len Growtech 
Euras�a Uluslararası Sera, Tarım Ek�pmanları ve Teknoloj� Fuarı (Growtech 
Euras�a Antalya 2017), 30 ülkeden 800 firmanın katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

 Bu yıl 17'nc�s� düzenlenen Growtech Euras�a Antalya 2017, Antalya 
Expo Center'da 50 b�n metrekare alanda ABD, Afr�ka, Asya ve Avrupa 
kıtalarından 30 ülkeden 800 firma katılımıyla kapılarını z�yarete açtı. Ç�n'den 
ABD'ye, İsveç'ten Kamerun'a, Mısır'dan Rusya'ya, İtalya'dan İsra�l'e kadar 
b�rb�rler�nden b�nlerce k�lometre uzaklıktak� tarım sektörü tems�lc�ler�, 4 gün 
süreyle Antalya'da tarım ek�pmanlarını serg�leme �mkanı buldu. Odamızda 
fuara 38 k�ş�l�k b�r grup �le katılım sağladı. Fuara oda üyeler�m�z�n yanı sıra 
Tokat G.O.P Ün�vers�tes� Turhal Meslek Yüksek Okulu Öğret�m Görevl�ler�, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü çalışanları, mecl�s üyeler�m�z �le 
ç�ftç�ler katıldı. 

 Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z Süleyman Aykut, Ceng�z Öz ve 
Mehmet Erdem Ural'ın kafile başkanlığını yaptığı grup �lk gün Growtech 
Euras�a Antalya 2017 fuarını z�yaret ederek tarım alanında kullanılan son 
teknoloj�ler� ve gel�şmeler� gözlemleme fırsatı buldu. Kafile organ�zasyonun 
2.gününde �se Kumluca T�caret ve Sanay� Odası(KUTSO) ev sah�pl�ğ�nde 
Kumluca'da bulunan sera, paketleme ve fide tes�sler�n� �nceleme z�yaretler� 
gerçekleşt�rd�ler. Kafile burada KUTSO Mecl�s Başkan Yardımcısı Ömer 
Özaltın �le KUTSO Mecl�s Üyes� veTOBB Deleges� Fahr� Özen tarafından 
Kumluca Kalekule'de karşılanarak kend�ler�ne Kumluca ve seracılık 
hakkında b�lg�ler ver�ld�.

 KUTSO Mecl�s Başkan Yardımcısı Ömer Özaltın �le KUTSO Mecl�s 
Üyes� ve TOBB Deleges� Fahr� Özen tarafından yapılan b�lg�lend�rmen�n 
ardından kafile bölgen�n öneml� üret�c�ler�nden olan Duran F�de ş�rket�n�n 
sah�b� olan Ergün Duran'a a�t modern sera tes�sler� �le Duran F�de'ye a�t 
tes�slere z�yaret gerçekleşt�rerek yetk�l�lerden tes�sler hakkında ve yet�şt�rme 
tekn�kler� konularında b�lg� aldı.

 Kafile daha sonra y�ne bölgen�n en büyük sebze ve meyve paketleme 
tes�sler�nden olan Meyvacılar Grup firmasını z�yaret �hracat ve paketleme 
hakkında b�lg� alışver�ş�nde bulundular. 

 Z�yaret sonunda Turhal heyet�n� ağırlamaktan memnun olduklarını 
bel�rten KUTSO Mecl�s Üyes� Fahr� Özen, “Bölgem�z ülkem�zde örtü altı 
üret�m�n gel�şmes� adına örnek alınab�lecek en uygun yerd�r. Gerek sera 
teknoloj�ler� gerekse b�l�nçl� üret�m yapan ç�ftç�ler� �le ülkem�z�n yaş sebze ve 
meyve �hracatına öneml� katkılarda bulunmaktayız. Turhal'ın coğrafi yapısı 
ve �kl�m� seracılığa uygun. Umarım buradan ed�nd�kler� b�lg�ler kend�ler�ne 
faydalı olur” ded�.

 Fuar ve �nceleme gez�s�ne kafile başkanı olarak katılan Yönet�m 
Kurulu Sayman Üyem�z Mehmet Erdem Ural'da yaptığı açıklamada şunları 
söyled�:

“Turhal T�caret ve Sanay� Odası Olarak üyeler�m�z�n sektörler�nde meydana 
gelen değ�ş�kl�kler� ve yen�l�kler� yer�nde �zleyeb�lmeler� �ç�n düzenlem�ş 
olduğumuz fuar gez�ler�ne 2017 Yılında da devam ed�yoruz. Bu amaçla bu yıl 
17.s� düzenlenen Growtech Euras�a Antalya 2017 fuarına başta odamız 
üyeler� olmak üzere Tokat G.O.P Turhal Meslek Yüksek Okulu Öğret�m 
Görevl�ler�, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü çalışanları ve 
bölgem�z ç�ftç�ler� katılım sağladık. Bu tür fuarlara katılmamızın amacı yen� 
teknoloj�k gel�şmeler� Turhal'lı esnaflarımıza ve �ş adamlarımıza göstermek 
b�lg�, görgü ve becer�ler�n� arttırmak ve yapacakları yatırımlara b�r nebze 
olsun katkıda bulunmak amacındayız. Fuar gez�m�z�n ardından 
gerçekleşt�rm�ş olduğumuz �nceleme z�yaretler�nde gösterd�kler� 
m�safirperverl�kler� �le b�zlere b�lg� ve tecrübeler�n� aktaran Kumluca T�caret 
ve Sanay� Odası Mecl�s Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Özaltın �le Mecl�s 
Üyes� ve TOBB Deleges� Sayın Fahr� Özen'e odamız ve kafilem�z adına 
teşekkür ed�yorum. Faydalı b�r Fuar ve �nceleme gez�s� gerçekleşt�rd�ğ�m�z� 
üm�t ed�yorum. İnşallah �lerleyen dönemlerde de değ�ş�k meslek kollarındak� 
üyeler�m�z �ç�nde bu tür gez� ve organ�zasyonları gerçekleşt�rmeye devam 
edeceğ�z.” ded�.

 Kumluca dan ayrılan kafile son olarak Turhal'ın �kl�m yapısına 
benzerl�k gösteren Elmalı �lçes�ndek� seraları da �nceled�kten sonra Turhal'a 
döndü.
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Odamız Üyelik Onur Ödülleri 

Sahiplerine Verildi...
Odamız da 30,40 ve 50 yıldır kes�nt�s�z olarak üyel�kler�n� sürdüren 

üyeler�m�z �le Gel�r ve Kurumlar Verg�s� kategor�ler�nde �lk üç'e 
g�rme başarısı göstererek verg� rekortmen� olan üyeler�m�ze 

düzenlenen program �le plaketler� ver�ld�.

Odamız, 30,40 ve 50 yıldır kes�nt�s�z olarak üyel�kler�n� sürdüren 
üyeler� �le Gel�r ve Kurumlar Verg�s� kategor�ler�nde �lk üç'e g�rme 
başarısı göstererek verg� rekortmen� olan üyeler�ne düzenlenen 

program �le plaketler� ver�ld�.

� Odamız tarafından düzenlenen programa Tokat Val�s�  Cevdet 
Can, CHP  Tokat M�lletvek�l� Kad�m Durmaz, G.O.P. Ün�vers�tes� Rektörü 
Prof.Dr. Mustafa Şah�n, G.O.P. Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Al� Kasap, 
Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Beled�ye Başkanı 
Yılmaz Bekler, d�ğer Oda ve Borsaların Yönet�m Kurulu Başkanları, 
Mecl�s Başkanları, tems�lc�ler� �le Kamu Kurum ve Kuruluşlarının da�re 
am�rler� �le çok sayıda davetl� üye programa �şt�rak ett�.

� Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, törende yaptığı açılış 
konuşmasında  oda üyeler� olsun veya olmasın devlet�ne ve m�llet�ne 
sadakat ve sevg� �le bağlı, Tokat'ın ve Turhal'ın kalkınması �ç�n el�n� taşın 
altına koyan her kes�n tab�� olarak odalarının onur üyes� olduğunun 
b�l�nmes�n� �sted�kler�n� söyled�.

Çenes�z Konuşmasında:

"Ramazan Ayının manev�  �kl�m�nde davet�m�ze �cabet etme nezaket� 
gösteren değerl� m�safirler�m�z �le b�rl�kte �ftar sofrasına oturmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Allah b�rl�ğ�m�z� ve beraberl�ğ�m�z� da�m kılsın.

1965'te kurulan Turhal T�caret ve Sanay� Odamız, 8 Meslek Grubunda yer 
alan 864 üyeye h�zmet vermekted�r.

50.Yılında beş yıldızlı h�zmet kal�tes�n� tesc�llem�ş, akred�te b�r oda olarak, 
s�zlere çok daha etk�n ve farklı h�zmetler� sunma fırsatı bulduk ve bundan 
sonrada �y� ve etk�n h�zmet sunmaya devam edeceğ�z:

Bölgem�z  üyeler�m�z�n sorun ve problemler�n� çözüm öner�ler� �le b�rl�kte 
her fırsatta �lg�l� bakanlık ve kuruluşlara �let�yoruz. Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Olmak Üzere, Başbakanımız ve Bakanlarımızın 
katıldığı sanay� şuralarında d�le get�rme fırsatı bulduğumuz bu sorunların 
çözümler�n� talep ed�yoruz.

            Üyeler�m�z�n  Meslek� gel�şmeler�ne ve sektörel �ht�yaçlarına 
uygun eğ�t�m ve sem�ner programları düzenl�yoruz.

� Zor ve sıkıntılı günler geç�rmem�ze neden olan 15 Temmuz ha�n 
darbe g�r�ş�m�n�n ardından ülkem�z ve bölgem�z ekonom�s�nde öneml� yer 
tutan KOBİ'ler�m�z�n ve üyeler�m�z�n yaşadığı sıkıntıları b�r nebze olsun 
azaltmak amacı �le “TOBB NEFES KREDİSİ” Kampanyasına, odamızın 
kend� �mkanlarını da dah�l ederek 3 M�lyon 700 B�n Türk L�rası kred� 
Hacm� oluşturduk."ded�.

� Konuşmasının devamında Turhal T�caret ve Sanay� Odasının 
Üyeler�ne Daha Hızlı H�zmet sunab�lmek amacı �le "Elektron�k Belge 
Yönet�m� S�stem�" dönem�n� başlaştıklarını, Üyeler�n�n artık mesa� saatler� 
dışında da İht�yaç Duydukları Belgeler� s�stem üzer�nden müracaat ederek  
talep edeb�lecekler�n� ve aynı zamanda S�stem üzer�nden ödeme �şlemler� 
gerçekleşt�reb�lecekler�n� vurgulayan Çenes�z " Turhallı ve Tokatlı 
�şadamları olarak, b�ze düşen görev�n öncel�kle Turhal ve Tokat ekonom�s� 
olduğunu b�l�yoruz. Bu nedenle k�; Turhal'ın ana sektörler� olan Tarım ve 
Hayvancılık, mermer, konfeks�yon ve t�caret konularında, önümüzdek� 

dönemlerde yapmamız gereken v�zyonel hedefler�m�z olmalıdır.

            Yed� Mermer Fabr�kamız, b�r de yapılmakta olan sek�z mermer 
fabr�kamız var. Mermer ocaklarının yakınlığı OSB'n�n avantajları, yol 
ulaşım �mkanları b�ze mermer fabr�kası konusunda daha gel�şmel� 
çoğalmalı gerekl�l�ğ�n� söylüyor.

� Tarım olmazsa olmazlarımızdan ancak daha farklı ürünler, 
seracılık g�b� yen�l�kler� get�rmel�y�z.

� Kazovayı besleyen yeş�l ırmağa �y� bakmalıyız. Köklüce elektr�k 
santral� elektr�k enerj�s� çok öneml�, ancak bu arada ovaya gerekl� su 
alınmazsa k�rl�l�k yoğunlaşıyor. İler�de �ç�nden çıkılmaz problemler 
oluşacak.

� Konfeks�yonda em�n adımlarla �lerl�yoruz. Son on yıldır c�dd� 
firmalar geld�. İler�de bu sektörümüzün daha da gel�şeceğ�n� umut ed�yoruz.

� 4 Yıllık Uygulamalı Teknoloj� ve İşletmec�l�k Yüksekokulu 
hayırsever �ş adamlarımızın katkıları �le başladı ve G.O.P. Ün�vers�tes�ne 
dev�r oldu.

� Çok az b�r kısmı kalan İnşaatın önümüzdek� yıla yet�şmes�n� Sayın 
Rektörümüzden d�l�yoruz.

� Bunlar �ç�n Sayın Rektörümüze teşekkür ed�yoruz. Bu arada 
Uluslararası T�caret ve Loj�st�k Yönet�m� bölümünün de öğrenc� alımına 
açılmasını umut ed�yor ve heyecanla bekl�yoruz."ded�.

� Çenes�z konuşmasının sonunda " Başta verg� sıralamasında 
dereceye g�ren üyeler�m�z olmak üzere, 30 - 40 ve 50 yıldır odamız 
üyel�ğ�n� kes�nt�s�z sürdüren �l�m�ze ve �lçem�ze değer katan ve plaket 
alacak tüm üyeler�m�z� b�r kez daha kutluyorum. Odamız üyes� olsun veya 
olmasın ülkes�ne, devlet�ne ve m�llet�ne sadakat ve sevg� �le bağlı, �l�m�z ve 
�lçem�z�n kalkınması �ç�n el�n� taşın altına koyan her kes�n tab�� olarak onur 
üyem�z olduğunu b�lmes�n� �st�yorum."ded�.

� Çenes�z�n ardından Ödül tören�nde konuşan Tokat Val�s� Cevdet 
Can, “Sofra dey�nce akla b�rl�k, beraberl�k ve dua gel�r. İnsanın �k� vaz�fes� 
vardır; gayret etmek ve dua etmek. Gayret�n� yıllardır devam ett�rerek 
Turhal'ın ekonom�s�ne katkıda bulunan tüm kardeşler�me teşekkür 
ed�yorum.

� S�ze şu müjdey� vermek �st�yorum. Koyduğumuz hedef, 
önümüzdek� çeyrek asırda Turhal'ın nüfusunun asgar� 100 b�n olması 
yönünde. Bu da Turhal'da öneml� b�r kalkınmanın gerçekleşeceğ�ne 
�şarett�r. Allah hayırlı, bol kazançlar vers�n. Hayırda ve �y�l�kte yarışarak 
daha çok �st�hdam sağlayacağız. Ömrünüz Ramazan, ah�ret�n�z Bayram 
olsun” ded�.

� Konuşmaların ardından ödül tören�ne geç�ld�. Törende 50 yıl üzer� 
oda üyeler� �le  gel�r ve kurumlar verg�s� rekortmenler�ne Plaketler� Tokat 
Val�s� Cevdet Can, Tokat GOP Ün�vers�tes� Rektörü Prof.Dr. Mustafa 
Şah�n, Tokat GOP Ün�vers�tes� Rektör yardımcısı Prof.Dr.Al� Kasap, 
Turhal Kaymakamı Dr.Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Beled�ye Başkanı 
Yılmaz Bekler, B�l�m Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürü Hal�l İbrah�m Yüksel, 
Tokat KOSGEB H�zmet Merkez� Müdürü Cenk Kızılged�k �le oda ve 
borsaların Mecl�s ve Yönet�m Kurulu Başkanları tarafından ver�ld�.

Sorgun TSO’dan
Odamıza Ziyaret

Sorgun T�caret ve Sanay� Odası 
Yönet�m Kurulu Başkanı Üzey�r 
Arslan beraber�nde Yönet�m 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Önal, 
Oda Genel Sekreter� Sam� Erdoğan ve 
Sorgun T�caret  ve Sanay�  Odası 
Akadem�k Danışmanı Yrd.Doç.Dr. 
Mehmet Kara b�rl�kte Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z'e makamında 
nezaket z�yaret� gerçekleşt�rd�ler

 Yönet�m Kurulu Sayman Üyem�z 
M e h m e t  E r d e m  U r a l ' ı n d a  h a z ı r 
bulunduğu z�yarette Sorgun T�caret ve 
Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı 
Üzey�r Arslan ve Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z her �k� �lçen�n 
ekonom�k yapısı hakkında fik�r alış 
ver�ş�nde bulundular.

 Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z' de z�yaretten duyduğu 
memnun�yet� d�le get�rerek Sorgun 
T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu 
B a ş k a n ı  Ü z e y � r  A r s l a n  v e 
beraber�ndek�lere odamız çalışmaları 
hakkında b�lg�ler verd�.

Odamız İle Şekerbank
Arasında Protokol 
İmzalandı...

Şekerbank, odamız üyelerine faiz 
oranlarında yüzde 15'e varan 
indirim uygulayacak.

� Odamız ile Şekerbank arasında 
üyelerimizin daha uygun şartlarda ve 
d a h a  u y g u n  v a d e l e r d e  b a n k a 
ürünlerinden faydalanabilmesi amacıyla 
işbirliği protokolü imzalandı.

� Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenesiz, imzalanan protokol ile 
ilgili yaptığı açıklamada, Oda üyelerinin 
bankanın  ürünler inden daha iy i 
koşullarda ve daha ayrıcalıklı hizmet 
alabilmesi amacıyla Şekerbank ile 
protokol  imzaladıklarını  söyledi. 
Çenesiz, "Gerçekleşen protokol ile 
üyelerimiz faiz oranlarında yüzde 15'e 
varan indirimlerle daha uygun şartlarda 
faydalanabilecek" dedi.

Üyelerimiz yüzde 15 daha indirimli 
kredi kullanabilecek

            Şekerbank ile Odamız arasında 
imzalanan protokol ile Banka'ca kredisi 
uygun görülen firmalar Banka'ca 
belirlenen şartlar dahilinde 48 aya varan 
vadelerde, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay 
ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli 
taksitli ticari kredi kullanabilecekler.           
6-48 ay arası uygulanacak TTK aylık faiz 
oranı; Bankanın liste faiz oranları 
üzerinden %15 indirimli olacak.  Ayrıca 
her bir kredi işleminden 300 TL'den az 
olmamak üzere %1 yüzde bir oranında 
kullandırım komisyonu alınacak.

� Yine protokol kapsamında Kredi 
G a r a n t i  F o n u  ( K G F )  k e f a l e t i y l e 
kullanılan kredilerde, her yıl KGF'ye 
ödenmesi gereken komisyonların ilk 
y ı l ının üye  taraf ından ödenmesi 
koşuluyla, ilk yıldan sonraki yıllara 
ilişkin komisyonlar Banka tarafından 
karşılanacak.

 Şekerbank ve Odamız arasında 
imzalanan protokol bir yıl boyunca 
geçerli olacak.
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ODAMIZ EĞİTİM SEMİNERLERİNE 

DEVAM EDİYOR...
DİKKAT!
VÜCUDUNUZ 
KONUŞUYOR

BEDEN DİLİ
Ü

yeler�m�z�n b�lg�, görgü ve becer�l�r�n� arttırmanın yanında, farkındalık 
oluşturmak amacıyla gerçekleşt�rd�ğ�m�z eğ�t�m programlarımız devam 
ed�yor.

� Odamız tarafından organ�ze ed�len ve gerçekleşt�r�len Eğ�t�m Danışmanı 
Oytun Yumşak'ın konuşmacı olarak katıldığı “D�kkat! Vücudunuz Konuşuyor - 
Beden D�l�” konulu eğ�t�m sem�ner� Turhal Beled�yes� Prof.Dr. Necmett�n Erbakan 
Kültür Merkez� Konferans Salonunda gerçekleşt�r�ld�.

� Sem�ner� Turhal İlçe Kaymakamımız Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Ak Part� İlçe 
Başkanı Abdullah Ay, odamız üyeler�, esnaflar, öğrenc�ler ve �ş adamları �zled�. 
Eğ�t�m Danışmanı Oytun Yumşak tarafından katılımcılara "Söz, Ses ve Beden 
D�l�n�n Kullanımı, Çevrem�zdek� Bölgeler, İş Dünyası, Güç Oyunları, Aynalama, 
Yalan, Flört, Renkler�n İş Dünyasında Kullanımı ve Beden D�l� ve Kültürel 
Farklılıklar" başlıklarında katılımcılara b�lg�ler aktarırken, beden d�l� ş�freler�n� de 
uygulamalı olarak katılımcılar �le paylaştı.

� Yaklaşık üç saat süren program karşılıklı görüş alışver�ş� �le son buldu.

ODAMIZ 
ISO 9001:2008 KALİTE

YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİNİ 

BAŞARIYLA TAMAMLADI...

Odamız ISO 9001:2008 Kal�te yönet�m s�stem� denet�m�n� başarıyla 
tamamladı.Türk loydu denetç�s� Al� Güneş tarafından yapılan 
denet�mde ISO 9001:2008 Kal�te Yönet�m Standardının 

gerekl�l�kler�n� başarıyla yer�ne get�rd�ğ�n� b�r kez daha gösterd�. 
Denetlemede üye �l�şk�ler�nden, personel memnun�yet�ne, kurumsal b�lg� 
üret�m�nden, pol�t�ka ve tems�le b�rçok konuda �ncelemeler 
gerçekleşt�r�ld�. 

� Yapılan çalışmaların kayıtları ve Odamız İç Denetç�ler�n�n 
gerçekleşt�rd�kler� denet�m çıktılarının da görüldüğü �ncelemen�n 
ardından son bulan denet�mden odamız başarılı b�r şek�lde çıkarak, 
çalışmalarındak� kal�ten�n belges�n� perç�nlem�ş oldu.

  Gün boyu süre denet�m yapılan kapanış toplantısı �le son buldu.

Karadeniz Bölgesi
Oda ve Borsa Başkanları 
TOBB’de Bir Araya Geldi

Karadeniz Bölgesi'ndeki oda ve borsalar istişare toplantısı için 
T O B B ' d a  b u l u ş t u .  T O B B  B a ş k a n ı  M .  R İ f a t 
Hisarckılıoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıda oda, 

borsalar ve TOBB'un iş dünyası için yaptığı faaliyetler masaya 
yatırıldı.  Toplantıda odamızı Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenesiz ve Genel Sekreterimiz Alper Saygılı temsil etti.

 Hisarc ık l ıoğ lu  i s t i şarenin  önemine  i şaret  e t t iğ i 
konuşmasında, oda ve borsa başkanlarından, gerçekleştirilen 
faaliyetleri ve oluşturulan imkanları üyeleriyle paylaşmalarını ve 
bilgilendirmelerde bulunmalarını istedi.

 Toplantıda ekonomide yaşanan gelişmeler, Türkiye'de ve 
bölgede iş dünyasının röntgenini çeken anket çalışmaları ve 
özellikle son 6 ayda iş dünyası adına hükümetten neler talep edildi 
ve hayata geçirildiğine dair ayrıntılı sunumlar yapıldı.

 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarının 
moral verdiğini belirten konuşmasında, yıl sonuna kadar 
büyemenin devam edeceğini umduklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan 
istihdam çalışmalarına da değinerek, TOBB üyelerinin 6 ayda 1 
milyon 200 kişiye iş imkanı sağladığını dile getirdi.
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ODAMIZ STANDINA 
YOĞUN İLGİ...

Nerede Yasarsan z, Yasay n

Al st g n z Lezzetin 
Ad da 

Tad da Hiç Degismedi...
,

, 
, 

Yöresel Tadımız
Yoğurtmaca 

Ankaralı’lardan 
Tam Not...

Ankara T�caret Odasının 
e v  s a h � p l � ğ � n d e 

düzenlenen Coğrafi İşaretl� 
Ürünler Z�rves�'ne 8 �dd�alı 
ürün �le katılan Tokat en çok 
beğen� toplayan �llerden b�r�s� 
oldu.

 Başta odamız olmak 
üzere Tokat, Erbaa, N�ksar 
T�caret ve Sanay� Odaları �le 
Z � le  T �care t  Borsas ı 'n ın 
b�rl�kte katılım sağladığı 
z�rvede yöresel lezzetler�m�z 
ve Yoğurtmacımız Ankaralı 
z � y a r e t ç � l e r  � l e  d � ğ e r 
katı l ımcıların beğen�s�ne 
sunuldu.

 Türk�ye Odalar  ve 
Borsalar B�rl�ğ� Başkanı M. 
R � f a t  H � s a r c ı k l ı o ğ l u  v e 
Türk�ye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu Başkanı 
Bendev� Palandöken g�b� 
b�rçok meslek örgütü l�der�, 
s�yas�ler ve bürokratların yanı 
sıra; çok sayıda vatandaşın da 
z�yaret ett�ğ� odamız standı �le 
Tokat, Erbaa, N�ksar T�caret ve 
Sanay� Odaları �le Z�le T�caret 
B o r s a s ı ' n ı n  s t a n t l a r ı 
z�yaretç�ler ve katılımcılardan 
büyük beğeni topladı. 

 S t a n t l a r ı m ı z ı  g e z e n 
ziyaretçiler Odamız tarafından 
c o ğ r a fi  t e s c i l  i ş a r e t i  a l ı n a n 
Yoğurtmaç başta olmak üzere 
Tokat sarması, Zile Pekmezi, Bez 
Sucuk, Niksar Cevizi ile birlikte 
yöremize has bir çok coğrafi işaretli 
ürünü tatma imkanı buldular. 
Büyük beğeni toplayan yöresel 
tat larımız ve yoğurtmacımız 
ziyaretçiler den tam not aldı.

 Ankara Ticaret Odasının 
ev sahipliğinde düzenlenen Coğrafi 
İ ş a r e t l i  Ü r ü n l e r  Z i r v e s i 
kapsamında oluşturulan stantların 
Ankaralıların vatandaşların yoğun 
ilgi göstermesinden mutluluk 
duyduklarını söyleyen Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz 
"Yöresel tadımız ve değerimiz olan 
ürünlerimizin bu denli yoğun ilgi 
görmesinden büyük bir mutluluk 
ve heyecan duyuyorum. Özellikle 
odamız tarafından coğrafi işaret 
tescili alınan yoğurtmacımız ile 
diğer ürünlerimizin büyük beğeni 
görmesi bizleri heyecanlandırıyor. 
Bu tür zirvelerin yörenin ve yöresel 
ürünlerin tanıtımına sağladığı 
katkı çok büyük. Zirvenin ardından 
ü m i t  e d i y o r u z  k i  i l e r l e y e n 
d ö n e m l e r d e  a l d ı ğ ı m ı z  g e r i 
dönüşlerle birlikte, ileriye yönelik 
olarak yapacağımız planlamalara 
öncülük edeceğine inanıyoruz. 
A r t ı k  i l ç e m i z i n  ü l k e m i z i 
tatlandıran şehir olması yanında 
ülkemizin damak tadına hitap eden 
b i r  ş e h i r  o l m a s ı n ı  t e m e n n i 
ediyoruz."dedi.

Odamız Standı Fuar süresince
Başkentliler tarafından en çok 

ziyaret edilen 
standlar dan birisi oldu  

YÖNETİM KURULUMUZ

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenesiz beraberinde Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcımız Cengiz Öz, 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Erdem 
Ural, Süleyman Aykut ve Yalçın Çetin ile 
birlikte Şeker-İş Sendikası Turhal Şube 
Başkanlığı görevine seçilen Nurullah Alpat 
ve Sendika Yöneticilerini ziyaret ederek 
görevlerinde başarılar dilediler.

Şeker-İş Sendikası Turhal Şube Başkanı 
Nurullah Alpat da Yönetim Kurulumuzun 
gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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

ŞEKER-İŞ SENDİKASI’NI
ZİYARET ETTİ...



Odamıza TOBB Akreditasyon Sistemi
İzleme Ziyareti Gerçekleştirildi... 
Odamıza akred�tasyon gel�şt�rme z�yaret� gerçekleşt�r�ld�. Akred�tasyon standardı 

kr�terler�n�n sürec�n� gözlemlemek amacıyla yapılan gel�şt�rme z�yaret�n� bağımsız 
denetç� kuruluş Türk Loydu Uygunluk Değerlend�rme H�zmetler� A.Ş.'den Denetç� 

Olcay Koca gerçekleşt�rd�. Gel�şt�rme z�yaret�nde yapılan açılış ve günün sonunda gerçekleşen 
kapanış toplantılarına Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, Yönet�m Kurulu Başkan 
Yardımcımız Ceng�z Öz, Yönet�m Kurulu Sayman Üyem�z Mehmet Erdem Ural, Yönet�m 
Kurulu Üyem�z Yalçın Çet�n, Odamız Genel Sekreter� Alper Saygılı ve Kal�te/Akred�tasyon 
Sorumlumuz Necdet İsenl�k katıldı.Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, Oda/Borsa Akred�tasyon 
S�stem� çalışmaları kapsamında, Odamızın Yönet�m ve Oda Borsa Mevzuatı, Mal� Yönet�m, 
İnsan Kaynakları Yönet�m�, İş Planlaması ve Yönet�m�, Haberleşme ve Yayınlar, B�lg� ve İlet�ş�m 
Teknoloj�ler� Kullanımı, Üye İl�şk�ler�, Kal�te Yönet�m�, İlet�ş�m Ağı, Pol�t�ka ve Tems�l, B�lg� ve 
Danışmanlık ve Destek, İş Gel�şt�rme ve Eğ�t�m, Uluslar arası T�caret konularında �nceleme 
yapıldı.

 Gerçekleşt�r�len ön çalışmalarda 13 kr�terden oluşan Yönet�m ve Oda Borsa Mevzuatı, 
Mal� Yönet�m, �let�ş�m ağı vb. başlıklar altında odamızın yapmış olduğu çalışmalar 
değerlend�r�lerek, akred�te oda statüsünü korumak amacıyla 2018 yılında yapılması planlanan 
denet�m �ç�n ön hazırlıklar gözden geç�r�ld� ve gel�ş�me açık olan hususlarda ger� b�ld�r�mler 
yapıldı.

 Gel�şt�rme Z�yaret�ne �l�şk�n olarak değerlend�rmeler de Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z, "Turhal T�caret ve Sanay� Odası olarak üyeler�m�ze en etk�n ve en �y� h�zmet� 
vermek �ç�n akred�tasyon çalışmalarına önem vermektey�z. Yönet�m olarak bu sürece destek 
vermekle b�rl�kte, bu sürec� �y�leşt�rmek ve gel�şt�rmek �ç�n faal�yetler�m�ze devam etmektey�z.

Odamızın 2015 yılında sürece dah�l olduğu Akred�tasyon s�stem� ülkem�z 
genel�nde oda/borsaların performans standartlarını yükseltmek ve üyelere daha 
etk�l� h�zmet ver�lmes�n� sağlamak amacıyla gel�şt�r�lm�ş b�r s�stemd�r. Odamızda 
bu s�stem� �şleterek, üyeler�m�z �le günümüzün değ�şkenl�k gösteren koşulları 

�çer�s�nde sürekl� �y�leşt�rme yaparak gel�şt�rmekted�r." ded�.

 Gün boyu süren gel�şt�rme z�yaret�nde odamızın gel�şt�rmeye açık 
yönler�n�n olduğu kadar odamız tarafından yapılan b�r çok uygulamada �y� 
uygulama olarak değerlend�r�ld�.

Turhal T�caret ve Sanay� OdasıSh 10

15 Temmuz’u Asla Unutmayacağız, Unutturmayacağız... 
Tokat'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı olarak 
çalışmalarını yürüten Oda ve Borsalar, 15 Temmuz'un 
yıldönümünde bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması 
yaptı.

� Tokat Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen 
toplantıya Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, Erbaa 
TSO Başkanı Gökalp Coşkun, Niksar TSO Başkanı Mahmut 
Bülent Aybak, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, 
Zile TSO Başkanı Şükrü Sargın, Zile Ticaret Borsası Başkanı 
Mehmet Yeni katılırken, ortak metin Tokat Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ahmet Arat tarafından okundu. Ülke 
genelinde tüm Oda ve Borsalar tarafından aynı anda yapılan 
açıklamada terör ve darbe girişimi lanetlenirken, birlik ve 
beraberliğin önemine dikkat çekildi.

15 Temmuz Etkinlikleri 
Şehit Kabristanlarını Ziyaretle Başladı
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 

Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Turhal İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet 
Süheyl Üçer ve diğer protokol üyeleri ile birlikte şehitlerimizin kabristanlarını 

ziyaret ederek  kabirlerine kırmızı karanfil bıraktılar.

 Turhal İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Sühely Üçer , Turhal Belediye Başkanı Yılmaz 
Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Ünal Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı  Neceattin 
Öztürk, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, resmi kurum müdürleri, siyasi 
parti ilçe başkanları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve İl Genel Meclisi 
üyeleri ile birlikte ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi şehidi Polis Memuru Ferhat Koç 
başta olmak üzere şehitlerimiz Şenel Ağıl, Enes Pelit ve Hasan Karadavut'u kabirleri 
başında ziyaret ettiler. Ziyaretlerde Kaymakam Üçer, Yönetim Başkanımız Ömer 
Çenesiz  ve diğer protokol üyeleri okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından birlikte dua 
ederek, şehitlerimizin kabirlerine kırmızı karanfil bıraktılar.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz de yaptığı açıklamada hain kalkışmayı ve 
ihaneti hatırlarda canlı tutmak ve gelecek nesillere yeniden yaşatmayı düşünecek 
olanlara karşı direnme konusunda en güçlü ilhamı ve mirası bırakmak için yapılan tüm 
çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Yapılan şehit mezarları ziyareti sonrası Kaymakam Üçer, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenesiz diğer protokol üyeleri birlikte Turhal Kaymakamlığınca organize edilen  
Turhal Belediyesi ve İlçe Müftülüğü'nün katkılarıyla Şehitlerimiz için Kesikbaş 
Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldılar.
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15 TEMMUZ 
MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ GÜNÜ

 
 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci 
yıldönümü münasebetiyle i lçemizde çeşitl i 
etkinlikler düzenlendi.

          Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak öğle namazına 
müteakip Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.  
Mevlid-i Şerif programına Turhal Kaymakamı Ahmet 
Süheyl Üçer, Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, AK Parti 
İlçe Başkanı Abdullah Ay , Cumhuriyet Başsavcısı 
Neceattin Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Süleyman Aykut ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

  İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 
program sonrası vatandaşlara helva ve Odamız 
tarafından Yoğurtmaç ikram edildi.

  Mevlid programının ardından saat 15.07'de 15 
Temmuz Demokrasi Şehidi Polis Memuru Ferhat 
Koç'un Yazıtepe Köyü'nde yaptırılan Anıt Mezar'ın 
açılışı gerçekleştirildi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve 
yapılan duanın ardından vatandaşlara Yasin Kitabı 
dağıtıldı ve köy meydanında yemek ikram edildi.

  Burada bir konuşma yapan Kaymakam Üçer 
şunları söyledi.  Vahim olayın atlatılmasının 
yıldönümünde bütün Türkiye'de, 81 Vilayette ve 1050 
i lçede olduğu gibi  i lçemizde de  etkinl ik ler 
düzenliyoruz. Bizim tabi birçok il ve ilçeye göre 

farkımız var. 250 15 Temmuz Şehidinden biri bizim ilçemizde. Ben Turhal'a atandığımda ilçedeki ilk ziyaretimi bu köydeki demokrasi şehidimizin ailesine 
yaptım. Bu vesilelerle biz şehitlerimizi sürekli ziyaret ediyoruz. Onların isteklerini, ihtiyaçlarını, varsa sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz.

 Bu gurur size ve yedi ceddinize yeter. Bu gurur bu onur bu köye yeter, bu ilçeye yeter, Tokat'a yeter. İnşallah bu şehit haberleri son bulur. Ama bundan 
sonra bizlerde bizim evlatlarımızda bu aziz vatan için şehit olmaya hazırız” dedi.

 Kaymakam Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Yönetim Kurulu Üyemiz Süleyman Aykut daha 
sonra Abdullah Gül Parkı'nda Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan resimlerin sergilendiği 15 Temmuz Resim Sergisini gezdiler.

TURHAL DEMOKRASİ
VE BİRLİK İÇİN YÜRÜDÜ
İlçemizde, 15 Temmuz darbe 
girişiminin 1. yıl dönümünü 

nedeniyle düzenlenen 
Demokrasi yürüyüşüne halkın 

ilgisi yoğun oldu.

İ
lçemizde, 15 Temmuz darbe 
girişiminin 1. yıl dönümünü 
n e d e n i y l e  d ü z e n l e n e n 

Demokrasi yürüyüşüne halkın 
ilgisi yoğun oldu.

 Turhal İlçe Kaymakamlığı 
taraf ından organize  edi len 
etkinliğe, Turhal İlçe Kaymakamı 
Dr.Ahmet Süheyl Üçer, Belediye 
B a ş k a n ı  Y ı l m a z  B e k l e r , 
Cumhuriyet Başsavcısı Neceattin 
Öztürk, Yönetim Başkanımız 
Ömer Çenesiz, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Süleyman Aykut ile siyasi 
parti temsilcilerinin yanı sıra çok 
sayıda kişi katıldı.

 T u r h a l  B e l e d i y e s i 
önünden başlayan yürüyüş,  
Abdullah Gül Parkı'na kadar 
sürdü. Kaymakam Üçer, Yönetim 
K u r u l u  B a ş k a n ı m ı z  Ö m e r 
Ç e n e s i z ,  Y ö n e t i m  Ü y e m i z 
Süleyman Aykut   ve  d iğer 
protokol üyeleri ve  katılımcılar 
ile yürüyüş sonrası Abdullah Gül 
Parkı'nda Demokrasi Nöbeti'ne 
katıldılar.




