
Odamız tarafından gerçekleştirilen Muharrem Ayı Oruç Açma Programında konuşan Turhal 
Kaymakamı Bünyamin Yıldız “

 

Birlik, beraberlik, kardeşlik gibi çok önemli bir gündemle 
Muharrem Ayı dolayısıyla bizi bir araya getiren Turhal Ticaret ve Sanayi Odamıza 
şükranlarımı sunuyorum”dedi. 
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YILDIZ“Bizim Bu Birlikteliğe Çok İhtiyacımız Vardı...”
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Odamız tarafından İSO Gross Markette gerçekleştirilen Muharrem Ayı Oruç Açma programına siyasiler, 
üyelerimiz ile Cemevi Dedeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yemekte birlik ve beraberlik mesajları verildi.          

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu

“Rahmet ve Bereketi Böyle Bulacaksınız”
Odamızın Kuruluşunun 50. Yıldönümü Programında 

konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu Tokat'ın ilçeleriyle beraber 

geleceklerinin çok açık olduğuna inandığını ifade etti. 

Hisarcıklıoğlu konuşmasının devamında  

 şeklinde konuştu.

“Beni 

heyecanlandıran; Sayın Valim, il ve ilçelerdeki belediye 

başkanlarımızın birlik ve beraberliği. Oda ve borsa 

başkanlarımızın hepsi bir ve beraber hareket ediyor. İşte 

doğru olan da bu. Rahmeti ve bereketi böyle 

bulacaksınız”
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

Odamızın Kuruluşunun 50. Yıldönümü münasebeti ile Tdüzenlenen programa katıldı. Odamız toplantı salonunda 

gerçekleştirilen programa Tokat Valisi Cevdet Can, Turhal Kaymakamı 

Yunus Fatih Kadiroğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arat ile 

birlikte diğer oda ve borsa başkanları katıldı.Programın açılışında 

konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz Turhal, 

Cumhuriyetin kendini ispata yöneldiği, siyasi bağımsızlığını, 

ekonomik bağımsızlıkla pekiştirmek için atılım yaptığı vatan 

parçalarından biri olduğunu söyledi. Çenesiz konuşmasında “Tozanlı 

çayının suladığı, cumhuriyet'in ilk sulama kanalının inşa edildiği, 

Kazova'nın batısında kurulan Turhal Şeker Fabrikası, yoktan var 

etmenin, bir ilk adımıydı. O günden bugüne, Turhal yöremizin öncü 

noktalarından biri oldu” dedi. 2
4

Ekonomi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt 
“Taş Değil, Çocouklarımızın Geleceği”

Mermer ve Doğaltaş Sektörü 
Bölgesel  Toplantısı 

Odamızda Gerçekleştirildi...
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Odamızın Kuruluşunun 50. Yıldönümü 
münasebeti ile düzenlenen programa katıldı. Odamız T

toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Tokat Valisi 
Cevdet Can, Turhal Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, Tokat 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arat ile 
birlikte diğer oda ve borsa başkanları katıldı. Programın 
açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz 
Turhal, Cumhuriyetin kendini ispata yöneldiği, siyasi 
bağımsızlığını, ekonomik bağımsızlıkla pekiştirmek için atılım 
yaptığı vatan parçalarından biri olduğunu söyledi. Çenesiz 
konuşmasında “Tozanlı çayının suladığı, cumhuriyet'in ilk 
sulama kanalının inşa edildiği, Kazova'nın batısında kurulan 
Turhal Şeker Fabrikası, yoktan var etmenin, bir ilk adımıydı. O 
günden bugüne, Turhal yöremizin öncü noktalarından biri oldu” 
dedi.Odamızın yarım yüzyılı geride bıraktığını ve bugünü 
Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı sayın M. Rifat Hisarcıklıoğluyla 
birlikte kutluyor olmanın, Turhal'ın tarihine not düşülmesi 
gereken bir an olduğunu söyleyen Çenesiz “Değişen Dünya 
Koşullarında Çok Şeyin Çözüldüğü Ve Yeniden Örüldüğü Bir 
Süreçten Geçiyoruz. Umuyor Ve Diliyoruz Ki Sayın 
Hisarcıklıoğlu'nun Aramızda Bulunuşu Girişimcilerimiz İçin 
İşaret Fişeği Olsun” dedi.

cazibe merkezi olmasını sağlamak Turhallıların ve hepimizin 
isteğidir şeklinde konuştu. Tarım ve Ziraat konularına da 
değinen Çenesiz “Kazova'nın daha modern sulama sistemine 
kavuşmasıyla, ziraatın daha verimli hale gelecek, suyun ve 
enerjinin az tüketileceği basınçlı sulama sistemi bölgenin 
ekonomisine olumlu katkıda bulunacağı, Turhal'ımızın da 
doğrudan etkileneceği bir gerçektir” dedi.

Şeker Fabrikamızın özelleşip özelleşmeyeceği konusundaki 
kısırdöngü bir an önce çözülmelidir;Turhal Şeker 
Fabrikasının özelleşip özelleşmeyeceği konusundaki 
kısırdöngünün, biran önce çözülmesi gerektiğine de vurgu 
yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz “1934 yılında 
kurulan Turhal Muammer Tuksavul Şeker Fabrikası 
özelleştirme kapsamına alınmış ancak iki kez yapılan 
özelleştirmenin ardından yasal prosedürlerin uzaması nedeni ve 
ihalelerin iptal edilmesi ile süreç uzamakta ve yaklaşık 
33.000.00 (Otuz Üç Bin) pancar üreticisi çiftçimizde kaygı 
uyandırmaktadır. Pancar Üreticisi ve bölgemiz insanının 
kaygıları giderilerek bölgemiz ekonomisi menfaatleri 
doğrultusunda hareket edilmelidir. Bu nedenle Şeker 
Fabrikamızın özelleşip özelleşmeyeceği konusundaki 
kısırdöngünün, biran önce çözülmesi ilçemiz ekonomisi için 
fayda sağlayacaktır” dedi.Çenesiz Konuşmasının Son 
Bölümünde;“Sözü çok uzatmadan, söylemek isterim ki 
Turhal'da yaşayanlar bu yörenin coğrafik potansiyelinin 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer zenginliğini biliyor. Bu potansiyeli maddi ve kültürel zenginliğe 
Çenesiz ilimiz ve ilçemizin ülkemizin en önemli göç veren dönüştürerek, insanımızın yaşamını kolaylaştırmak için 
şehirlerden biri olduğuna değinerek ilimiz ve ilçemizin yeniden heyecanımızı koruyoruz.

Sayın Başkan Turhal'a teşrifleriniz bize güç 
vermiş, umutlarımızı yeşertmiş, geleceğe 
olan inancımızı pekiştirmiştir. 50. 
Yılımızda Odamızın Kurulduğu İlk Yıl, 
Üyemiz Olan Büyüklerimizi Davet Ettik. 
Zahmet edip buraya kadar geldiler. Hepsine 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu günün 
a n ı s ı n a  k e n d i l e r i n e  p l a k e t  
sunacağız.Sözlerime son verirken,Sayın 
başkanımıza odamızın tadilatlarında 
yapmış oldukları destekler ve diğer 
destekler İçin huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. Bu anlamlı günümüzde bizleri 
yalnız bırakmayan Sayın Valimize, Sayın 
Kaymakamımıza Turhal'a yaptıkları 
d e s t e k l e r d e n  d o l a y ı  E n  İ ç t e n  
Teşekkürlerimi Sunarım” diyerek sözlerine 
son verdi.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenesiz'in ardından kürsüye gelen 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU Törende 
yaptığı konuşmada Tokat'ın ilçeleriyle 
beraber geleceklerinin çok açık olduğuna 
inandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
“Çünkü bugün sabahtan bu tarafa beni 
heyecanlandıran; Sayın Valim, il ve 
ilçelerdeki belediye başkanlarımızın birlik 
v e  b e r a b e r l i ğ i .  O d a  v e  b o r s a  
başkanlarımızın hepsi bir ve beraber 
hareket ediyor. İşte doğru olan da bu. 
Rahmeti ve bereketi böyle bulacaksınız” 
şeklinde konuştu. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU'nun ardından kürsüye 
gelen Tokat Valisi Cevdet Can ise Bu 
anlamlı günde Sayın Hisarcıklıoğlu ile 
Turha l 'da  bu lunmaktan  mut lu luk  
duyduğunu dile getirerek, bu birlik ve 
beraberliğin devam etmesini istediği 
konuşmasında Tokat'ın ilçeleri ile birlikte 
bir kalkınma hamlesi gerçekleştireceğini 
söyledi.Konuşmalarından ardından 
kuruluşumuzun 50. yılında odamıza ilk 
kayıt yaptıran üyelerimize plaketleri 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Tokat Valisi 
Cevdet Can, Turhal Kaymakamı Yunus 
Fatih Kadiroğlu, Meclis Başkanımız Sami 
Dinler, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenesiz tarafından verildi. Törende ayrıca 
odamızın ilk şeref üyesi olan Ece Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz'e 
ise Şeref Üyeliği Belgesi Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU tarafından verildi. 
Tören sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar 
B i r l i ğ i  B a ş k a n ı  M .  R i f a t  
HİSARCIKLIOĞLU ve Tokat Valisi 
Cevdet Can'a Meclis Başkanımız Sami 
Dinler ve Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ömer  Çenes iz  t a ra f ından  p lake t  
verildi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU da 
odamızın 50. Kuruluş yıldönümü anısına 
Meclis Başkanımız Sami Dinler ve 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenesiz'e plaket ve TOBB tarafından 
hazırlanan “Yunusun Gül Bahçesinden” 
adlı kitap hediye etti.

Program gerçekleştirilen kokteyl 
ile son buldu.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
Odamızın 50. 

Kuruluş 
Yıldönümü 
Programına 

Katıldı. 

Programda 1965 
yılında kurulan ve 
kuruluşunda ilk 
kayıt yaptıran 

üyelerimize 50. Yıl 
anısına plaket 

verildi.

ODAMIZ 5 
YAŞINDA... 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Rahmet ve 
Bereketi Böyle İle Bulacaksınız...” 



Odamız tarafından “Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır” temalı Muharrem Ayı Oruç Açma Programı 
gerçekleştirildi. Toplumun her kesiminden yoğun katılımın olduğu programa Turhal Kaymakamı Bünyamin Yıldız, Ak 
Parti Tokat Milletvekili Adayı Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Adayları Kadim Durmaz, Av. Melih Yardımcı, MHP 
Tokat Milletvekili Adayı Abdurrahman Başkan, Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Cumhuriyet Başsavcısı Neceattin 
Öztürk, Garnizon Komutanı Yücel Orhan, Emniyet Müdürü Yüksel Yıldırım, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu 
Temsilcileri, Odamız Üyeleri ile Cemevi Dedeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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BİRLİKTE RAHMET,AYRILIKTA AZAP VARDIR
Odamız Tarafından Muharrem Ayı Oruç
 Açma Programı Gerçekleştirildi.

Programın açılışında yaptığı kardeşliğin önemine vurgu yaptı. Özev 
konuşmada birlik ve beraberliğin konuşmasının sonunda "Bu ülkenin birlik 
önemine vurgu yapan Yönetim ve beraberliğini kimse bozamayacak" 

Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz şunları dedi. Özev'in ardından kürsüye gelen 
söyledi; “ İslam dininde en kıymetli 4 Turhal Kaymakamı Bünyamin Yıldız da 
aydan birisi olan ve hicri takvimin ilk ayı birlik ve beraberlik mesajları verdiği 
olan muharrem ayı, bünyesinde önemli konuşmasında “ Birlik, beraberlik, 
olayları barındırmaktadır. İslam tarihinde kardeşlik gibi çok önemli bir gündemler 
dönüm noktası sayılabilecek olayların Muharrem Ayı dolayısıyla bizi bir araya 
yaşandığı önemli bir ay olan muharrem getiren Turhal Ticaret ve Sanayi Odamıza 
ayı; içerisinde yer alan paylaşmanın, şükranlarımı sunuyorum. Bizim bu 
şükretmenin, bereketin adı olan aşure birlikteliğe çok ihtiyacımız vardı. Biz 
günü'nün ilahi bereket ve feyzinin yanı biliyoruz ki gelecek Muharremler bizler 
sıra, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve için çok daha güzel günler olacak. Biz 
doğruluğun yanından ayrılmayan böyle güzel günlerde bir araya geldikçe, 
peygamber efendimizin sevgili torunu birlikteliği paylaştıkça Hz. Nuh (a.s.) 
Hz. Hüseyin'in Kerbela'da  şehit edilmesi gemisindeki kişiler gibi olacağız. 
hüznünü de barındırmaktadır. Kerbela Muharrem bereket in ,  güzel l iğin 
şehitlerini ve şehitlerimizi rahmetle şükretmenin ve sonunda feraha 
anarken, muharrem ayının; yaşanan terör ulaşmanın adıdır. Bu Muharrem günleri 
olaylarının sona ermesine, birlik, bizim için bir başlangıç olsun, artık kötü 
beraberlik ve kardeşlik duygularımızın günler bitsin diyoruz. Bugün bütün farklı 
daha da pekişmesine, dünya üzerinde görüşlerin Muharrem Ayı vesilesiyle 
barış, huzur ve mutluluk tohumlarının burada buluştuğunu görüyorum. Her 
yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan günümüzün böyle olmasını temenni 
olumsuzlukların sona ermesine vesile ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 
olmasını diliyorum” dedi. Yönetim Muharrem Ayının daha güzel, daha 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenesizin yaşanabilir, daha birbirimizi çok 
ardından kürsüye gelen Turhal Cem Evi sevdiğimiz günlere ulaşmamıza vesile 
Dedesi Hami Özev de konuşmasında olmasını diliyorum” dedi.
Muharrem Ayının içerisinde barındırdığı Program iftar yemeği sonrası 
olaylara dikkat çekerek yeni kerbelaların okunan mersiyelerle son buldu.
yaşanmaması için birlik, beraberlik ve 
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okat Valisi Cevdet Can'ın himayelerinde tesisleri rekabet edebilir ölçeğe, rekabet edebilir dolarlık rezervin sadece 5 milyarını biliyoruz. 
Odamız, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl teknolojiye, rekabet edebilir yönetime kavuşmaları Türkiye'de sondaj ortalama 300 metre. Bu oran dünya 
Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleştirilen, için ciddi teşvikler geliştirmeliyiz. Blok ve işlenmiş o r t a l amas ında  1500  met ren in  üze r inde .  T

Ekonomi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt'un konuşmacı doğal taş ihracatında ülkemizin orta ve uzun vadeli Rezervlerimizi en kısa zamanda tespit etmek 
olarak katıldığı geleceğini dikkate alan stratejiler geliştirmeliyiz. zorundayız. Aramıyoruz, bulunanlara da sahip 

Odamız Toplantı Salonu'nda Birçok alanda olduğu gibi doğaltaş kaynaklarını ç ı k a m ı y o r u z .  R a k i p l e r i m i z i  i y i  a n a l i z  
yapıldı. değerlendirilmesi için birleşmeler ve işbirlikleri ciddi edemiyoruz.Mermer sektörü son 15 yılda büyük 

Programa Vali Cevdet Can'ın yanı sıra biç imde özendirecek tedbir ler  a lmal ıyız .  gelişme kaydetti. Daha önceleri biz mermeri sadece 
Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal Üreticilerimizin kısa vadeli düşünerek birbirleriyle mezarlıklarda kullanıyorduk. Şimdi 169 ülkeye 
Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, GOÜ Rektör yaptıkları aşırı fiyat rekabetinin ülkemiz doğal taşının ihracat yapıyoruz. En büyük ihracatı da Çin'e 
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kasap, Zile TSO Yönetim imajını zedelemesine imkân vermemeliyiz. yapıyoruz. Sektör gelişiyor. Sektörün önü açık. 
Kurulu Başkanı Şükrü Sargın, Tokat Bilim Sanayi ve İtalyanların Carrada da uyguladığı gibi Makro Makinelerimiz de yerli ve gelişmiş makineler.Ancak; 
Teknoloji İl Müdürü H. İbrahim Yüksel, Amasya ekonomik değerler ve cari açık gibi ekonomik Tanıtım alanında eksiklerimiz var. Maden sektörüne 
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mürsel kırılganlıkların yarattığı döviz oynamalarının doğal yatırım yapan işadamlarının işlerini daha da 
Kuloğlu, Sivas Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü taş ihracatı üzerinde yarattığı olumsuz ticari etkileri kolaylaştırmamız gerekiyor. İşletme ölçeklerimiz çok 
Tanzer Erdem, OKA Temsilcileri ve İşadamları minimize edecek sigorta sistemleri geliştirmeliyiz. küçük. Medyada bu işi derinliğine bilen çok az kişi 
katıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Herkesin, her önüne gelenin işi bilenin ve bilmeyenin var”Bozkurt, Tokat'ın eskiden Balıkesir, Bilecik ve 
Çenesiz'in yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. ocak ruhsatı, işletme izni almasını ülkemizin uzun Afyon'dan sonra mermer ocağı olarak 4. Merkez 
Çenesiz Mermer ve Doğaltaş Sektörünün son 15  20 vadeli çıkarlarını dikkate alan bir strateji çerçevesinde olduğunu da ifade etti.Ekonomi Yazarı Dr. Rüştü 
yılda büyük gelişme kat ettiğini söylerken ülkemizde sınırlamalıyız. Rüştü Hocamızın da sık sık tekrarladığı Bozkurt'un ardından bir konuşma yapan Vali Cevdet 
15 milyar m³ rezerv olduğunun bilindiğini ancak bu gibi Can, taşı bir nimet gibi görme anlayışının yerleşmesi 
rezervin üçte birinin değerlendirildiğini söyledi. gerektiğini dile getirdi. Bu nimeti iyi kullanmak 
Çenesiz konuşmasının devamında şunları kaydetti; önüne geçilmeli. Bu değerli varlığı gerektiğini ifade eden Vali Can, onun için de bu 
“Mermer, traverten, oniks gibi farklı doğal taşların doğru algılamalı ve doğru değerlendirmeliyiz.Bütün sektörün temsilcileriyle bir araya gelme kararı 
yaygın biçimde blok, işlenmiş ve detaylandırılmış bunlar sektörümüzü finansmana erişebilirlik, aldıklarını söyledi. Sektörle ilgili çalışmaları ve 
olarak piyasaya sunulması ise son 15- 20 yılda hızla teknolojiye erişebilirlik, pazara erişebilirlik ve haksız toplantıları bölgesel yapmak ve konuyu bölgesel 
gelişmiştir. Bugün doğaltaş ihracatı normal rekabetin gibi sorunların önlenmesi gibi diğer olarak düşünmek gerektiğini söyleyen Vali Can, OKA 
koşullarda 4 milyar dolara doğru tırmanırken sorunlarla birleşince bu sektördeki girişimcilerin toplantılarında da bu kanaatin ortaya çıktığını dile 
ülkemizin en büyük ve tanınmış madeni olan boraks işlerinin hiçte kolay olmadığını anımsatmakta fayda getirdi.“Taştan cevher çıkarmak lazım” diyen Vali 
ihracatı 500 milyon doları bile bulmamaktadır. görüyoruz.Sayın valim değerli konuklar sözlerime Can, bunu bir beyitle örneklendirdi:Hüda kadirdir 
Türkiye'de değişik tahminlere göre 15 milyar rezerv burada son verirken bu toplantımızın bizlere yeni eyler seng i haradan güher peyda (Allah kadirdir, 
olduğunu biliyoruz. Bu rezervlerin üçte birini ufuklar açmasını temenni ediyor, katılımlarınızdan taştan cevher çıkarır) Sektörün geleceğinin dünya ile 
değerlendirebiliyoruz. Eğer bu yeraltı zenginliğini dolayı teşekkür ediyorum.Yönetim Kurulu rekabet etmeye bağlı olduğunu belirten Vali Can, 
değerlendirmek istiyorsak; Başkanımız Ömer Çenesiz ve Tokat Bilim Sanayi ve yapılan bu toplantıdan bir sonuç bildirgesi çıkarılması 
Doğal taş aramalarına ciddi destek verilmeli, Teknoloji İl Müdürü H. İbrahim Yüksel'in açılış ve bir sonraki toplantıda bu bildirgenin üzerine 
rezervler hakkında net bilgi sahibi olmalıyız,Hala konuşmalarının ardından program Ekonomi Yazarı Dr. koyarak devam edilmesi gerektiğini dile getirdi. 
başbakanlığa bağlı olan ocak açma izinlerinde Rüştü Bozkurt'un konuşmasıyla devam etti.Doğal Amasya Mermerciler Derneği Başkanı 
orman, köy tüzel kişilikleri ve enerji bakanlığı gibi taşın en az ekmek kadar değerli bir nimet olduğunu Selami Çoban da yaptığı konuşmada sektörün genel 
çok sayıda kamu yetkilisinden izin alma sorumluluğu söyleyen Bozkurt, bunun yanı sıra bu kaynağın durumu ve sorunları hakkında bilgiler verdi.
tek bir otoriteye bağlanarak girişimcilerimizin işini bitmeyen bir kaynak olmadığını da söyledi. Doğal GOÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Kasap ise Üniversitesi-
kolaylaştırmalıyız. Sayın Valimizin Tokat'a gelen taşların Türkiye ekonomisine katkısını bir örnekle Sanayici işbirliğini geliştirmek için yapılan 
yatırımcının işlerini kolaylaştırmak için yaptığı gibi, açıklayan Bozkurt, ülke ekonomisine Boraksın 800 faaliyetlerden bahsetti. Üniversite-Sanayi işbirliğini 
Açılacak olan ocaklara enerji nakillerinin yapılması, milyar dolar, doğal taş ihracatının ise 2,9 milyar dolar geliştirmek için TEKNOPARK'ı kurduklarını 
yol ve su imkânlarının sağlanması için geliştirici girdi sağladığını ifade etti. Bozkurt konuşmasını şöyle söyleyen Kasap, aynı zamanda Bilimsel ve 
teşvikler geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir, sürdürdü: “Taş değil çocuklarımızın geleceğidir. Teknolojik Araştırmalar Merkezi kurarak 
Yaklaşık bin beş yüz ocak bin iki yüz civarındaki Dünyada olup bitenleri anlamak ve geleceğe yönelik sanayicilerimize laboratuarda analizler yapma imkânı 
işleme tesisi ülkemiz ölçeğine göre çok fazladır. Bu planlar yapmak zorundayız. Türkiye'deki 15 milyar sunduklarını belirtti.

“Mermer ve Doğal Taş Sektörü 
Bölgesel Toplantısı” 

“Bir yıllık buğdayı nimet sayan, en genci yüz 
yirmi milyon yılda oluşan doğal taşlarımızı taş gibi 
algılamanın” 

“Taş Değil,Çocuklarımızın Geleceği”
Ekonomi Yazarı Dr.Rüştü BOZKURT
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TERÖRE HAYIR 

Hep Birlikte  

T

 

ü r k i y e  
teröre karşı tek Oynanan kirli oyunu 
ses oldu. TOBB'un da boşa çıkarmak için buraya geldik. 

aralarında olduğu 261 sivil toplum Bizi ayırmaya çalışan fitne ateşini 
kuruluşunun destek verdiği “Teröre Hayır, Kardeşliğe söndürmek için buraya geldik. Huzura kastedenlere karşı tek 
Evet Buluşması” çok geniş bir katılımla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. yürek olduğumuzu göstermek için buraya geldik.
Rifat Hisarcıklıoğlu yürüyüşün sonunda seslendirdiği ortak açıklamada teröre Toplumsal barışa güç vermek ve kırılan umutları yeniden yeşertmek 
karşı birlik ve beraberlik mesajı verirken, “Bu vatan, bu ülke, bu bayrak için buraya geldik. Farklılıklarımıza değil, ortaklıklarımıza, umut dolu 
hepimizin. Hep birlikte Türkiye'yiz” diye konuştu.?Yönetim Kurulu Başkanımız geleceğimize odaklandık. Terörü lanetledik, kardeşliğimize sahip çıktık. 
Ömer Çenesiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile meclis üyelerimizin de katıldığı TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET dedik. Ve şimdi Türkiye 
Ankara Sıhhiye Meydanı'nda başlayan Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet Yürüyüşü Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı Meclis'teyiz. Yürüyüşümüzün 
Ulus'taki Birinci Meclis'in önünde sona erdi. Buluşmadaki tek ortak payda Türk burada sonuçlanması son derece önemli bir mesajı içermektedir. Bu milletin 
bayrağı oldu. Etkinliğin sonunda Birinci Meclis'in balkonundan ortak birlikte yaşama iradesinin ilk timsali olan kurucu meclis'teyiz.
açıklamayı seslendiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:  Aziz milletimiz,
Bugün buraya gelen insanlar ülkemizin, milletimizin, devletimizin birliğine ve Gün, demokrasimize, birliğimize ve birbirimize sahip çıkma günüdür. Hep 
bütünlüğüne sahip çıktılar.Hep birlikte teröre karşı milli bir duruş sergilediler, birlikte bugün sağduyumuzu ortaya koyduk. Hep birlikte bugün vicdanımızın 
milletimizin kardeşliğini gösterdiler. Bugün burada olan bizler, farklı dünya sesine kulak verdik. Bu ülkenin vatandaşı olmanın bilinciyle bir araya geldik. 
görüşlerine, farklı düşüncelere sahibiz.Ama ortak noktalarımız var. Hepimiz bu Bundan sonra da bu kararlı birlikteliğimizi sürdüreceğiz.
memleketin evlatlarıyız, hepimiz bu ülkenin sevdalısıyız.Vatanımız, birliğimiz, Kalbini öfkeyle dolduranların değil, yüreği kardeşlik ve barışla çarpan 
dirliğimiz, huzurumuz, bugünümüz, yarınımız hedefteyken sessiz kalamayız. insanların sesi olacağız. Teröre tepki göstermek adına vatandaşlarımızı rencide 
Bizi bize, komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanlara karşı edecek, kardeşliğimize zarar verecek her tür eylem ve söylemlerden 
sessiz kalamayız. Bir tarafta terör belasını hep birlikte yaşarken, toplumda her kaçınmalıyız. Bu millet terörün karşısında. Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor. 
geçen gün kutuplaşma artarken, akıl ve vicdan tutulması karşısında sessiz Birlik, beraberlik içinde geleceğe kararlılıkla yürümek istiyor. Hepimiz bu 
kalamayız. İşte bu yüzden her görüş ve düşünceden, toplumun tüm memleketin evlatlarıyız, birbirimizin kardeşiyiz. Bu vatan, bu ülke, bu bayrak 
kesimlerinden mahşeri bir kalabalık bugün burada.Birliğimizin ve hepimizin. Hep birlikte Türkiye'yiz. Ve bir kere daha diyoruz ki
bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı bayrağımızı alıp buraya geldik. 
Milletimizin kardeşliğini korumak için buraya geldik. Ülkemiz üzerinde 

Teröre Hayır 
Kardeşliğe Evet.”
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Odamız 
Yoğurtmacı

TÜRKiYE ye

n tıTa ı yor

Odamız ve KOSGEB İşbirliğiyle yürütülen “Turhal Türkiye'ye üreticilerin ortak kapasitesi yüksek üretim sağlayabilmesi için kültürel alt 
Yoğurtmacı Tanıtıyor” projesi tanıtım toplantısı odamız konferans yapının oluşturulmasını amaçlıyoruz” dedi. 
salonunda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Tokat KOSGEB Çenesiz konuşmasının devamında ilk olarak cağrafi işareti Odamız 

Hizmet Merkezi Müdürü Cenk Kızılgedik, Turhal Gıda Maddeleri Satıcıları tarafından alınan ürün için standart ebatlar belirleneceğinin altını çizerek “ 
Esnaf Odası Başkanı Ahmet Elitaş, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, Belirlenen ebada göre; ürün için özel paket tasarlanacak. Proje kapsamında 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile sektör temsilcisi işletmelerin sahipleri ve de tanıtımı yapılacak olan yoğurtmaç için tasarlanan kutu ve çanta, tanıtım 
çalışanları katıldı.  materyallerinde göstererek  “YOĞRUTMAÇ BU KUTUNUN 

Toplantının açılışında katılımcılara projenin amaçları ve de hedefleri İÇERİSİNDE” imajı yaratmayı amaçlıyoruz. Bölgemizin dışarı açılan 
hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz kapılarına dinlenme tesisleri ve otobüs firmalarına ürün tanıtımını destekleyici 
“Bölgemizde uluslar arası konjektörde bilinen ve Tokat, Turhal bölgesi ile materyaller ve örnek ürünler sağlanarak ikili anlaşmalar neticesinde verilerek 
markalaşmış çeşitli ürünler bulunmakta. Bölgemizde pekmez ve çemen bölgeye yabancı halkın ürünü tanımasını hedeflemekteyiz. Yine ilçenin giriş ve 
ürünlerimiz tanınmış olmasına rağmen bölgemizde çok sevilen ve ilçemize has çıkışlarına yoğurtmaç'ı tanıtan totemler koydurarak yoğurtmaçın bölgeden 
olan “Yoğurtmaç” ürünümüz bölge dışında çok fazla bilinmemektedir. Oda geçen herkesin aklında kalmasını ve de ilçemizde belirlenen pilot benzin 
olarak bizlerde gerçekleştireceğimiz proje ile coğrafi işaretini aldığımız istasyonları ve dinlenme tesislerine ürün satışı sağlanabilecek kabinler 
yoğurtmacın ününün bölge dışına taşınabilmesi, bölge içerisinde ürüne bir konularak ürün satışının yapılmasını hedeflemekteyiz” dedi.  
standardizasyon oluşturulabilmesi, standardizasyonu gerçekleşen yoğurtmac Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesizin ardından eğitmen Yakup 
için bölge üreticilerinin eğitilmesi, ürünün satışı esnasında kullanılacak Lermi tarafından gerçekleştirilen sunum ile sektör temsilcilerine yoğurtmac 
aranjmanların tasarlanması, yoğurtmac markasının oluşturulması, bölge standartları ve proje faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.Odamız 
bilinirliğinin arttırılması, kümelenme, iş birliği ve güç birliği projeleri gibi, konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı soru cevap bölümü ile son buldu.  

Odamız Eğitim Yardımlarına Devam Ediyor...
Odamız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile her yıl gerçekleştirdiğimiz 

eğitim yardımları kapsamında Turhal ve Pazar İlçesinde örgün eğitim veren ilk ve ortaöğretim 
kurumlarının ilk ve son sınıf aralığında eğitim ve öğrenim gören toplam 1380 öğrenciye kaban 

yardımı gerçekleştirildi. 

Odamız ve Türkiye Odalar ve Borsalar yılda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Turhal İlçe Milli 
B i r l i ğ i  i ş  b i r l i ğ i  i l e  h e r  y ı l  Eğitim Müdürlüğümüz ve odamızın sorumluluk 
gerçekleştirdiğimiz eğitim yardımlarımız sahası içerisinde yer alan Pazar ilçemiz Milli Eğitim 

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında da devam etti. Müdürlüğü tarafından hazırlanan listeler 
Eğitim yardımları personellerimiz tarafından okul doğrultusunda her iki İlçe merkezimizde ve de 
müdürlüklerine bizzat teslim edildi.Odamız köylerinde örgün eğitim kurumlarında öğrenim 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile her gören ihtiyaç sahibi toplam 1380 ilköğretim okulu 
yıl gerçekleştirdiğimiz eğitim yardımları öğrencimize eğitim yardımı olarak kaban yardımı 
kapsamında Turhal ve Pazar ilçe merkezleri ile gerçekleştirdik. Bu yardımlarımızı ihtiyaç sahibi 
köylerinde eğitim gören toplam 1380 ilk ve ortaokul öğrencilerimize dağıtılmak üzere personellerimiz 
öğrencisine kaban yardımı gerçekleştirdi. Yardım ile okul müdürlüklerine teslim ettik. İhtiyaç sahibi 
paketleri ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere öğrenci le r imize  dağı t ı lmak üzere  okul  
okul müdürlüklerine odamız personelleri tarafından müdürlüklerine teslim ettiğimiz yardımlar ile 
bizzat teslim edildi. Eğitim yardımları ile ilgili öğrencilerimizin sevinçli ve mutlu olacağı 
açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu düşüncesindeyiz” dedi.
Başkanımız Ömer Çenesiz şunları söyledi “Turhal Yardım paketlerini teslim alan ilk ve 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2015  2016 eğitim ve ortaöğretim kurumlarının yetkilileri eğitim 
öğretim yılında odamızın da bağlı bulunduğu yardımlarına teşekkür ederken, Bu yardımlarla 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile her çocukların sevinçli ve mutlu olacaklarını dile 
yıl gerçekleştirdiğimiz eğitim yardımlarımızı bu getirdiler. 
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Dış Ticaret Eğitimi Verildi...
           Odamız Üyelerine 

Odamız üyelerine yönelik değişen ve gelişen dünya ve yazılı açıklamada şöyle denildi, “Bilindiği üzere, 2023 yılında ülkemiz 
ülkemiz ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgi ihracatı için 500 milyar dolar olarak belirlenen hedefe ulaşmada ihracat 
vermek oda üyelerimizin ve de sanayicilerin küresel pazarlamasını ve operasyonunu her aşamada başarı ile 

ekonomide rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri yanında rekabet gerçekleştirilebilecek yetişmiş uzman elemanlara sahip olmanın önemi 
güçlerinin attırılması ile birlikte Turhal da faaliyet gösteren işletmelerin büyüktür.
ve de firmaların kurumsal kapasitelerinin gelişmesine destek vererek Bu çerçevede, Turhal Ticaret ve Sanayi Odası olarak Dış ticaret 
bölgemizde sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlanmasına katkıda ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve 
bulunmak amacı ile düzenlediğimiz seminerler ve toplantılar becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye 
kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç 
çalışanlarına yönelik olarak “Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak 
ile Dış Ticarette Finansman Yöntemleri” düzenlenen eğitim amacıyla firma temsilcileri, ihracat operatörleri ve finans 
toplantısında ele alındı. departmanlarında görevli personellerden oluşan 20 temsilcinin 

Eğitmen İsmail Şen'in konuşmacı olarak katıldığı eğitim katılımıyla düzenlenen programda katılımcılara dış ticarette ödeme 
toplantısına ilçemizde  faaliyet gösteren ihracatçı firmaların çalışanları şekilleri, teslim şekilleri ve finansman modellerine göre maliyet ve risk 
ve iş adamları katıldı. Eğitimde katılımcılara Dış Ticarette Ödeme ve sorumlulukları, Pazar araştırması, pazara giriş ve ihracatta 
Teslim Şekilleri ile Dış Ticarette Finansman Yöntemleri sağlanan devlet yardımları konularında bilgiler aktarılmıştır.
konularında eğitim verilirken, Pazar araştırması, pazara giriş ve Günümüzde uluslararası ticarette en önemli rekabet enstrümanı 
ihracatta sağlanan devlet yardımları hakkında da katılımcılara olan bilgiye ulaşma ve eğitim konusunda Kurum olarak 
bilgiler verildi.    ihracatçılarımıza daha önceki yıllarda olduğu gibi her türlü desteği 

Gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili ile odamız tarafından yapılan vermeye devam edeceğiz” denildi.

Odamı İ tiyaç ah p erine ar m El  zat ı ..

z h S i l Y dı i U t .

O

Ömer Çenesiz şunları söyledi;

 “Ramazan ayın da bireyler olarak ibadetin 
mutluluğunu tadarken,  toplum olarak ta  
dayanışmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın, fakir ve 
fukarayı gözetmenin en güzel örneklerini yaşarız. Bu 
güzel ayda, dinimizin evrensel mesajlarını manevi 
dünyamızda inşa ederek, dayanışma, kaynaşma ve damız ve Odamızın bağlı bulunduğu Türkiye 
paylaşma ile doruk noktasına çıkan güzel Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonu ile 
hasletlerimizi en iyi şekilde yaşamanın gayreti 

her yıl yoksul ve yardıma muhtaç ailelere içerisindeyiz.
yönelik olarak gerçekleştirilen Ramazan Ayı 

Bu amaçla her yıl olduğu gibi bu yılda 
yardımları bu yıl da devam etti. 40 bin lira değerindeki 

Odamız ve odamızın da bağlı olduğu TOBB ile 
1000 gıda paketi oda personellerimiz tarafından birlikte ilçemizde toplam 1000 yardıma muhtaç 
yardıma muhtaç yoksul ailelere ikamet adreslerinde yoksul aileye kuru gıda yardımında bulunduk. 

Yardımlar bizzat odamız personelleri tarafından mahalle muhtarları nezaretinde teslim edildi.
yardıma muhtaç ailelere teslim edilmiştir. Yapılan kuru gıda yardımları ile ilgili olarak 
Yardımlarımız bundan sonraki süreçte de devam açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız 
edecektir” dedi.
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Başkanın Kaleminden
Ömer ÇENESİZ TURHAL TİCARET VE SANAYI ODASI

YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 
Bağlı Komisyon ve Kurullar Toplandı...

TOBB bünyesindeki komisyon ve kurullar, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyeleri'nin de katılımıyla ayrı ayrı toplandı.?Yönetim kurulu Başkanımız 
Ömer Çenesizinde kurul üyesi olduğu TOBB İnşaat ve Taahhüt 

Hizmetleri Kurulu Ankara'da toplandı.
       Bir gün süren toplantılarda kurul üyelerine Prof.Dr. Güven Sak ve Dr. Şaban 
Kızıldağ tarafından Küresel ve Bölgesel Ekonomik Gelişmeler ile Kişisel 
gelişim seminerleri ve sunumları gerçekleştirildi.
       Sunumların ardından kurullar kendi gündemleri ile toplanarak yeni 
yapılacak olan yönetmelik ve kanunların kendi sektörlerindeki etkileri 
değerlendirerek bilgi paylaşımında bulundular.

Odamız tarafından üyelerimizin değişen ve gelişen dünya ekonomisindeki 
gelişmeler hakkında bilgi vermek ve üyelerimizin küresel ekonomide rekabet 
koşullarına uyum sağlayabilmeleri ve rekabet güçlerini arttırmak için panel, 
toplantı, seminer ve eğitim programlarımız devam ediyor. 

Odamız tarafından gerçekleştirilen eğitimler kapsamında TOBB ETÜ 
Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi Eğitmenlerinden Serdar Bilecenin 
konuşmacı olarak katıldığı “Temel Satış Teknikleri Eğitimi” odamız konferans 
salonunda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu eğitime odamız üyesi 
firmaların yetkilileri ile çalışanları katıldı. Katılımcılara eğitim boyunca eğitmen 
Serdar Bilecen tarafından Temel Satış Teknikleri konusunda genel başlıkların yer 
aldığı sunum gerçekleştirildi. Gün boyunca gerçekleştirilen eğitim boyunca 
üyelerimiz karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunma imkânı yakaladılar. 
Odamız toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim karşılıklı soru ve cevap bölümü 
ile son buldu.

Temel Satış Teknikleri Eğitimi Verildi...

           Odamız Tarafından 
Bilgilendirme Toplantısı...

           Odamız ve KOSGEB’den

Bölgemizde sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlanmasına katkıda bulunmak amacı 
ile düzenlediğimiz seminerler ve toplantılar kapsamında “KOBİ'lerde Kurumsallaşma 
ve Markalaşma” destekleri odamız tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında 
ele alındı. Tokat KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü Cenk Kızılgedik'in konuşmacı 
olarak katıldığı bilgilendirme toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Turhal da faaliyet gösteren Serbest Muhasebeciler ile 
esnaflar ve iş adamları katıldı. 

Toplantıda katılımcılara KOSGEB ve KOSGEB Destekleri hakkında bilgiler 
veren Kızılgedik Programa katılanlara genel anlamda destek konularında bilgiler 
aktardı. Tokat KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü Cenk Kızılgedik ayrıca katılımcılara 
yönelik yaptığı sunumunda Yeni KOBİ Destekleri, KOBİ'lerde Kurumsallaşmanın 
Geliştirilmesi Destekleri, KOBİ'lerde Markaya Geçiş Destekleri ile KOSGEB 
tarafından gerçekleştirilen diğer desteklemeler ile ilgili bilgiler verdi.Odamız toplantı 
salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı Soru, Cevap bölümü sona erdi.



9ARALIK 2015

Odamız Üyeleri 2015 Fuar
Gezilerine Devam Ediyor

Odamız üyelerinin sektörlerinde meydana gelen değişikleri 
ve yenilikleri yakından izleyebilmeleri için düzenlediğimiz 

fuar gezilerine ara vermeden devam ediyoruz.
Bu yıl 38.si düzenlenen Turkey Buıld İstanbul Yapı, İnşaat 

Malzemeleri ve Teknolojileri ile İSMOB 2015 Fuarına Odamız ilgili 
Meslek Gurubu üyelerinden 35 kişi ile Katılan odamızın bu fuar 
gezilerinden amacı üyelerimizin iş ilişkileri kurma, iş geliştirme, 

avantaj ve dezavantajlarını görebilmeleri. 

ÇENESİZ;”Üyelerimizin Bilgi, Beceri ve 
Görgülerini arttırmak amacındayız”

Odamız üyelerinin iş ilişkileri kurma, iş geliştirme, avantaj ve 
dezavantajlarını görebilmeleri amacıyla düzenlemiş 
olduğumuz fuar gezilerimize 2015 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 gezileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenesiz “Turhal Ticaret Ve Sanayi Odası Olarak 
Üyelerimizin Sektörlerinde Meydana Gelen Değişiklikleri Ve 
Yenilikleri yerinde izleyebilmeleri İçin Düzenlemiş Olduğumuz Fuar 
Gezilerine 2015 Yılında da devam ediyoruz. Bu Amaçla Bu Yıl 11.si 
düzenlenen İSMOB 2015 Fuarına ve .si düzenlenen Turkey Buıld 
İstanbul Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarına Odanın 
ilgili Meslek Gurubu üyelerinden Toplam 35 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 amacındayız. Fuar gezilerimiz bundan 
sonrada devam edecektir” dedi.

İFTAR YEMEĞİNDE ÜYELERİMİZ
İLE BİR ARAYA GELDİK...

Yüzbaşıoğlu tesislerinde düzenlenen iftar yemeği programına Turhal Eski 
Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Tokat 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, Erbaa Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Coşkun, Zile Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sargın, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Zile Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali 
Örnek ile diğer oda ve borsaların meclis başkanları ve yönetim kurulu başkan 
yardımcılarının yanı sıra diğer protokol üyeleri katıldı.

Odamız Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında üyelerimize ve ilçe 

protokolüne iftar yemeği verdi. 

Odamız Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında üyelerimize ve ilçe 
protokolüne iftar yemeği verdi. Yüzbaşıoğlu tesislerinde düzenlenen iftar 
yemeği programına Turhal Eski Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, 
Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Lütfi Bora, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Gökalp Coşkun, Zile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Şükrü Sargın, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Bülent Aybak, Zile Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Örnek ile 
diğer oda ve borsaların meclis başkanları ve yönetim kurulu başkan 
yardımcılarının yanı sıra diğer protokol üyeleri katıldı.Üyelerimizin yoğun 
ilgi gösterdiği programda salonu dolduranlara hitaben birlik ve beraberliğin 
önemine değinerek bir konuşma Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz 
şunları kaydetti, “Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve 
sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların güçlendiği bir 
aydır. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş 
ayı olan ramazanda, bu güzel iftar sofrasını siz değerli üyelerimiz ve 
konuklarımız ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Hz. Peygamber efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar 
“birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır”. Turhal'da Anadolu'nun her 
yöresinden insan var. Çoğumuz doğduğumuz farklı illerden kalkarak buraya 
geldik, yatırımlar yaptık; toprağımızı, suyumuzu, güneşimizi buradan alarak 
en güzel renklerimizi burada oluşturmak için çaba göstermekteyiz ve 
göstermeliyiz de… Amacımız kültürlerin kaynaşmasından çıkacak enerjiyi 
hizmete dönüştürebilmek, bulunduğumuz şehri daha iyi yaşanabilir bir şehir 
haline getirmek için öneriler sunup, projeler geliştirebilmektir.Ramazan'ın 
getirdiği manevi havanın ilimizde ilçelerinde ve beldelerinde dalga dalga 
yayıldığını görüyoruz, bu akşam da Turhal'daki bu kardeşlik havası, 
dayanışmanın en güzel örneği, katıldığınız için ve iftar soframızı bizlerle 
paylaşarak onurlandırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum”dedi.
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