
Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
sisteme dahil edilen akredite odalar arasına 2015 yılında 
katılırken, 2018 yılı denetimleri sonucunda ikinci defa akredite 
oda unvanını elde edip, başarısını yeniden tescilledi.
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“Tarihi Süreçte Turhal” 
Kitabının Tanıtım Toplantısı Yapıldı...

raştırmacı yazar Hasar Akar, Burhan Kurddan ve Mahmut AHasgül tarafından günümüz Türkçes�ne çevr�len ve 
odamız destekler� �le basımı gerçekleşt�r�len Turhal'ın �lk 
Müftüsü merhum H. Mustafa B�lgen'�n Osmanlıca el yazması 
eser� k�tabının tanıtımı odamız eğ�t�m ve konferans salonunda 
gerçekleşt�r�ld�.   6

MURZİOĞLU ODAMIZI ZİYARET ETTİ...
Samsun T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı ve 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Yönet�m Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sal�h Zek� MURZİOĞLU Odamızı z�yaret ett�.Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ ve Samsun T�caret ve Sanay� 
Odası Yönet�m Kurulu Başkanı ve TOBB Yönet�m Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sal�h Zek� MURZİOĞLU arasında yaklaşık b�r saat 
süren görüşmeye, Turhal T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ceng�z Öz'de katıldı. 

Odamız Tarafından
Muharrem Ayı
Oruç Açma 
Programı 
Gerçekleştirildi...
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İlçemizde İstihdama Katkı
Sağlayan Firmalar Ödüllendirildi
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Sivil Toplum Kuruluşlarından 

BARIŞ PINARI 
Harekatına Destek! 

Odamız �le TESK' e bağlı odalar ve Memur-
Sen, Kamu-Sen İlçe Tems�lc�l�kler�, Türk-İş 

İl Tems�lc�l�ğ� yaptıkları ortak basın açıklaması �le 
Türk�ye'n�n güney sınırında oluşturulmaya 
çalışılan terör kor�dorunu yok etmek, bölgeye 
barış ve huzur get�rmek amacıyla başlatılan Barış 
Pınarı Harekatı'na destek verd�.

 Odamız da  gerçekleşt�r�len basın 
toplantısında Açıklamayı okuyan Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z, harekat kararının 
arkasında olduklarını bel�rtt�.

 F ı r a t  K a l k a n ı  v e  Z e y t � n  D a l ı 
harekat lar ıyla  başlayıp  devam eden bu 
operasyonlarla Türk�ye'n�n terör örgütler� ve 
destekç�ler�ne gereken cevabı en güçlü şek�lde 
verd�ğ�n� d�le get�ren Çenes�z, açıklamaya şöyle 
devam ett�:

 "Değerl� Basın Mensupları,

 Turhal T�caret ve Sanay� Odası, Memur-
Sen, Kamu-Sen İlçe Tems�lc�l�kler�, Türk-İş İl 
Tems�lc�l�ğ�, Türk�ye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK), Türk�ye Z�raat Odaları 
B�rl�ğ�'ne Bağlı Oda Başkanları olarak bugün 
buradayız.

 81 İl'de aynı anda tüm Odalar ve 
Borsalarla b�rl�kte bu açıklamayı yaparak, s�zler 
aracılığıyla hem ülkem�z, hem de dünya 
kamuoyuna seslen�yoruz.

 Türk�ye, 9 Ek�m 2019'da Sur�ye sınırı 
üzer�nde “Barış Pınarı” adı ver�len sınır ötes� 
harekât başlatmıştır.

 Amaç,  hem ülkem�z  s ın ı r la r ın ın 
güvenl�ğ�n� sağlamak, hem de ülkem�z ve bölge 
ülkeler� �ç�n tehd�t oluşturan terör kor�dorunu 
ortadan kaldırmaktır.

 Bu bölgey� PKK/PYD/YPG ve DEAŞ 
g�b� terör örgütler�nden tem�zleyerek, Sur�ye 
halkını terör�stler�n baskı ve zulmünden 

kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış 
ortamını yen�den tes�s etmekt�r.
 B�zler devlet�m�z�n aldığı bu kararın 
arkasındayız ve destekl�yoruz.
 Z�ra Türk�ye, uluslararası kurallardan 
doğan hakkını kullanmıştır.
 Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve 
B�rleşm�ş M�lletler Güvel�k Konsey� terörle 
mücadele kararları �le BM Sözleşmes�'nde yer 
alan meşru müdafaa hakkı çerçeves�nde 
başlatılmıştır.
 S u r � y e ' n � n  t o p r a k  b ü t ü n l ü ğ ü n e , 
egemenl�ğ�ne ve s�yas� b�rl�ğ�ne saygı 

göster�lmekted�r.
 Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve 
u l u s l a r a r a s ı  h u k u k a  u y g u n d u r .
Ülkem�z özell�kle Fırat'ın doğusunda sınırın 
ötes�nde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son �k� 
yılda yüzün üzer�nde tac�z ve hasmane eyleme 
maruz kalmıştır.
 Bu terör örgütler�, Sur�ye �ç�nde ve 
Sur�yel�lere yönel�k de saldırılar düzenlemekted�r.
 Sur�ye'dek� yerel  halkın da terör 
örgütler�n�n g�derek artan �nsan hakkı �hlaller�, 
göçe zorlanma, tac�z ve zulmüne karşı ş�kâyetler� 
ve tepk�ler� sürekl� artmaktadır.
 Herkes artık şunu çok �y� görmel�d�r k�; 
masum �nsanları  katleden ve ülkem�z�n 
güvenl�ğ�ne de açık tehd�t oluşturan terör 
gruplarına sess�z kalmamız beklenemez.
 Fırat Kalkanı ve Zeyt�n Dalı Harekâtıyla 
başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla 
Türk�ye, terör örgütler�ne ve destekç�ler�ne 
gereken cevabı en güçlü şek�lde vermekted�r.
 Aynı zamanda da s�v�ller�n ve masumların 
korunmasına azam� d�kkat göster�lmekted�r.
 Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de 
Zeyt�n Dalı harekâtlarında da gösterd�k.
 Önceden terörün hâk�m olduğu bölgede 
hayat normale döndü, barış ve huzur geld�.
 Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış 
Sur�yel�ler�n ger� dönüşüne de zem�n hazırlamış 
olduk.
 T ü r k � y e ' n � n  e l � n d e n  g e l e n  t ü m 
�mkânlarını bu bölgeler �ç�n nasıl seferber ett�ğ�n� 
de tüm dünya kamuoyu gördü.
 Çünkü b�z �nanıyoruz k�, gönül dünyasını 
ve �nsanları �mar edemeyenler, yeryüzünü �mar 
edemezler.
 B�zler Türk�ye olarak yıkmaktan, 
yakmaktan yana h�ç olmadık, olmayacağız.
 B�z�m tarafımız huzurdur, barıştır, 
kardeşl�kt�r.
 Türk�ye'n�n terörle mücadeleye dönük 

çabaları, etn�k ve d�n� tem�zl�k de dâh�l olmak 
üzere, �nsanlığa karşı �şlenen suç n�tel�ğ�ndek� 
PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemler� neden�yle 
yerler�nden ed�lm�ş Sur�yel�ler�n ger� dönüşler�n�n 
önünü açacak, Sur�ye'n�n toprak bütünlüğü ve 
b�rl�ğ�n�n korunmasına da katkıda bulunacaktır.
 Bu nedenle Türk�ye'n�n başlattığı her 
harekât, Sur�yel� göçmenler, mazlum ve mağdur 
d u r u m d a k �  y e r e l  h a l k  t a r a f ı n d a n 
desteklenmekted�r.
 Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası 
cam�ayı, teröre karşı ortak duruş serg�leme ve 
evrensel �nsan haklarını bu bölgede hâk�m kılma 
yönünde n�yetler�n� açık b�r şek�lde göstererek, 
ülkem�ze destek vermeye davet ed�yoruz.
 Son olarak, şunu da herkes�n b�lmes�n� 
�st�yoruz.
 Türk�ye ve Türk�ye ekonom�s�ne 
yönelt�len tehd�tlere Türk m�llet�, �ş dünyası ve 
s�v�l toplumu, b�r ve beraber olarak en güzel 
cevabı verecekt�r.
 Bu tehd�tler karşısında bu vatanın her b�r 
ferd�, Türk�ye'n�n geleceğ� �ç�n daha çok çalışacak, 
daha çok üretecekt�r.
 Üst kuruluşlarımız,  yurtdışındak� 
muad�ller� olan kurumlar ve üyes� oldukları 
uluslararası kuruluşlar nezd�nde çalışmaya ve 
ülkem�z�n bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar.
 Gün sess�z kalma değ�l, m�ll� b�rl�k 
ruhuyla, b�r ve beraber olarak ses verme günüdür.
 Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, 
özell�kle sosyal medyadak� b�lg� k�rl�l�ğ� ve 
provokasyonlara  karş ı  d �kkat l �  o lmaya 
çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar b�z�m 
komşumuzdur, kardeş�m�zd�r.
 Aynı meden�yet�n, aynı kültürün, aynı 
�nancın mensupları olan b�zler arasındak� 
kardeşl�k ve komşuluk hukukunu k�mse yok 
edemez.
 Aramıza k�mse fitne ve fesat sokamaz, 
b�z� b�rb�r�m�ze düşman edemez.
 T ü r k � y e ' n � n  � ş  d ü n y a s ı  o l a r a k 
dualarımızla ve bütün gönlümüzle devlet�m�z�n ve 
kahraman askerler�m�z�n yanındayız.
 Türk S�lahlı Kuvvetler�m�z�n bölgedek� 
terör unsurlarını yok edeceğ�ne ve terör örgütler�n� 
hez�mete uğratacağına olan �nancımız tamdır.
 Tüm şeh�tler�m�ze Allah'tan rahmet 
d � l � y o r u z ,  m e k â n l a r ı  c e n n e t  o l s u n .
Yaralılarımıza ac�l ş�falar temenn� ed�yoruz. 
Cenab- ı  Hak Mehmetç�ğ�m�z�  korusun, 
Ordumuzu muzaffer kılsın. Allah, yar ve 
yardımcımız olsun."ded�.



Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� Akred�tasyon 
Sert�fika Tören�, Ankara'da yapıldı. Odamız 
Akred�tasyon Tören�nde "5 Yıldızlı" H�zmet üreten 

oda olarak �k�nc� defa belges�n� aldı. 

            Odamız, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
tarafından s�steme dah�l ed�len akred�te odalar arasına 2015 
yılında katılırken, 2018 yılı denet�mler� sonucunda �k�nc� 
defa akred�te oda unvanını elde ed�p, başarısını yen�den 
tesc�lled�.

            2018 yılı Aralık ay'ında Türk Loydu Yönet�m 
S�stemler� Denet�m uzmanları tarafından yapılan denet�m 
sonucunda, odamız sah�b� olduğu ISO 9001:2008 belges�n�, 
ISO 9001:2015 Kal�te Yönet�m S�stem� Belges� �le 
güncellem�ş, Akred�tasyon Belge yen�leme denet�m�n� de 
başarıyla tamamlayarak 5 yıldızlı h�zmet sunan oda unvanını 
yen�den tesc�llem�ş, akred�te oda belges�n� yen�lemeye hak 
kazanmıştı.

            Odamıza, belges� Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ�'nde  düzenlenen tören �le ver�ld�. T�caret Bakanı 
Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı törende  odamız, Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, odamız  Genel Sekreter� 
Alper Saygılı, Odamız Akred�tasyon sorumlusu Necdet 
İsenl�k tarafından tems�l ed�ld�.  

            Törende konuşan Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) Başkanı M.R�fat H�sarcıklıoğlu, Akred�tasyon 
uygulamasıyla oda ve borsaların dünya standartlarına 
yükseld�kler�n� belgeled�kler�n� bel�rten H�sarcıklıoğlu, 
şunları kaydett�: "Bu belgey� b�z verm�yoruz. Belgey� ben 
versem 365 oda ve borsaya akred�tasyon belges� ver�r�m, 
seç�mler� de garant� eder�z. Belgeler� bağımsız b�r kurum 
ver�yor. Yan� �lt�mas, torp�l burada �şlem�yor. Tüm dünyaya 
b�z�m s�stem� �hraç edecek konuma geld�k. Mesela Türk 
Cumhur�yetler�nden, 57 İslam ülkes�nden talepler var. Oda 
ve borsa s�stem�m�z� öğrenmek �st�yorlar. Hatta kanunlarını 
hazırlamamızı �st�yorlar, onları da hazırlıyoruz. Kıskançlık 
yaparak b�lg�ler� kend�m�ze saklamıyoruz. B�lg� ve 
deney�mler�m�z� onlarla da paylaşmaya başladık. Hatta 
b�z�m s�stem�m�z� yürürlüğe koyan ülkeler oldu."

             H�sarcıklıoğlu, geçen sene 115 oda ve borsada 
akred�tasyon denet�mler� yapıldığını, bunlardan 103'ünün 
belgeler�n� yen�leyeb�ld�ğ�n� b�ld�rd�. H�sarcıklıoğlu, 
"Belgey� aldık, �ş b�tt� yok. Onlar da kend�ler�n� 
yen�l�yorlar." ded�.

             H�zmet kal�tes�n� daha da artırmak �ç�n üyeler�n ve 
firmaların talepler�n�n toplanmasına devam ed�lmes� 
gerekt�ğ�n� �fade eden H�sarcıklıoğlu, "B�zden daha fazla 
nasıl h�zmet bekl�yorlar, bunu görmem�z lazım. Cam�amıza 
yakışan kal�tede ve akt�f çalışan kurumlar olmamız lazım. 
Bu cam�aya h�zmet, esasında m�ll� b�r görev. İnşallah hep 
b�rl�kte cam�amızı ve ülkem�z� daha �ler� noktalara 
taşıyacağız." d�ye konuştu.

        Konuşmaların ardından gerçekleşt�r�len tören �le oda ve 
borsalara sert�fikaları ver�ld�. Odamıza sert�fikası Türk�ye 
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M.R�fat 
H�sarcıklıoğlu ve TOBB Akred�tasyon Kurulu Başkanı Fa�k 
Yavuz tarafından Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 

Çenes�z'e ver�ld�.  
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ODAMIZ, AKREDİTE
  Oda Unvanını Yeniden Tescilledi.   

amsun T�caret ve Sanay� Odası 

SYönet�m Kurulu Başkanı ve 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 

(TOBB) Yönet �m Kurulu  Başkan 

Yardımcısı Sal�h Zek� MURZİOĞLU 

odamızı z�yaret ett�.

 Yönet�m Kurulu Başkanımız 

Ömer ÇENESİZ ve Samsun T�caret ve 

Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı ve 

T O B B  Y ö n e t � m  K u r u l u  B a ş k a n 

Yardımcısı Sal�h Zek� MURZİOĞLU 

aras ında  yak laş ık  b � r  saa t  sü ren 

görüşmeye, Yönet�m Kurulu Başkan 

Yardımcımız Ceng�z Öz'de katıldı. 

 Samsun T�caret ve Sanay� Odası 

Yönet�m Kurulu Başkanı ve Türk�ye 

Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 

Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı Sal�h 

Zek� MURZİOĞLU, gerçekleşt�rd�kler� 

z�yaretler � le � lg�l�  olarak yaptığı 

açıklamada tüm Oda ve Borsalara 

z�yaretler gerçekleşt�rd�kler�n�, bu 

z�yaretlerdek� esas amacın; şeh�rler�n ve 

Oda/Borsaların sorunlarını öğrenerek bu 

sorunların Ankara'da d�le get�r�lmes�n� 

sağlamak olduğunu söyled�. 

 Yönet�m Kurulu Başkanımız 

Ömer ÇENESİZ �se z�yaretten duyduğu 

memnun�yet� ve mutluluğu �fade ederek, 

başta �malat sanay� olmak üzere, tarım, 

hayvancılık ve �lçe esnafının sorunları ve 

sıkıntıları hakkında b�lg�ler ver�rken, bu 

sorunların çözümü �le �lg�l� öner�ler�n� de 

d�le get�rd�.  Yaklaşık b�r saat süren 

görüşmede Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z� 

de d�nleyen Murz�oğlu d�le get�r�len 

sorunları sıkıntıları not alarak bu 

sorunların g�der�lmes� ve talepler�n yer�ne 

get�r�lmes� �ç�n oluşturulacak raporun 

�lg�l� kurumlara �let�leceğ�n� söyled�.

 Z � y a r e t  Y ö n e t � m  K u r u l u 

Başkanımız Ömer ÇENESİZ'�n z�yaretler� 

anısına Murz�oğlu'na verd�ğ� hed�ye �le 

son buldu.

MURZİOĞLU 
ODAMIZI ZİYARET ETTİ 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Salih Zeki MURZİOĞLU odamızı 
ziyaret etti.



İLÇEMİZ İSTİHDAMINA KATKI 
SAĞLAYAN FİRMALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yüzbaşıoğlu Sosyal tes�sler�nde 
düzenlenen programa Tokat 
Val�s� Dr. Ozan Balcı'nın yanı 

sıra, CHP Tokat M�lletvek�l� Kad�m 
Durmaz, Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet 
Süheyl Üçer, Turhal Beled�ye Başkanı 
İ lker  Bekler,  Turha l  Cumhur �ye t 
Başsavcısı Osman Kara, Tokat Defterdarı 
Musa Avcu, Sosyal Güvenl�k Kurumu İl 
Müdürü Turgut Pekdem�r, KOSGEB İl 
M ü d ü r ü  K e n a n  S e r t ,  T K D K  İ l 
Koord�natörü Fevz� Ç�çek Tokat, Z�le, 
N�ksar oda ve borsa Başkanları, Mecl�s 
Başkanları �le odamız üyeler� katıldı.

            Yönet�m Kurulu Başkanı Ömer 
Çenes�z programda  yaptığı konuşmada 
odamız üyeler�yle b�rl�kte aynı �ftar 
sofrasında b�r araya gelmekten mutlu 
olduklarını �fade ederek, "Ramazan ayının 
get�rd�ğ� b�rl�k ve beraberl�k duygusunu 
d�ğer zamanlarda da devam ett�rmel�y�z. 
Bu sayede terör belasını, bütün dünyada 
cereyan eden ekonom�k sorunları ve çeş�tl� 
dış kaynaklı ekonom�k saldırılar neden�yle 
y a ş a d ı ğ ı m ı z  s o r u n l a r ı  t o p y e k ü n 
aşılab�leceğ�m�z düşünces�ndey�m" ded�.

            Törene katılan Tokat Val�s� Ozan 
Balcı �se konuşmasında amaçlarının değer 

üretmek olduğunu �fade ederek, "Değer 
üretenler� de değerl� kılmak. Amacımız 
Tokat'ı tarımda, tur�zmde, sanay�de, 
eğ�t�mde, ulaşımda, �let�ş�mde, enerj�de 
kısacası hayatın ve yaşamın her alanında 
gel�şen, �lerleyen, Türk�ye'ye ayak 
uydurab�len, kalkınmış, her alanda örnek 
b�r �l hal�ne get�reb�lmek. Bunu k�mlerle 
yapacağız. Buradak� �ş adamlarımızla 
yapacağız" ded�. 

            Konuşmaların ardından mart ayı 
ver�ler�ne göre �st�hdama sürekl� ve 
kes�nt�s�z katkı sağlayan Kayser� Şeker 
Turhal Şeker Fabr�kası, Tet G�y�m İnşaat 
Tur�zm Gıda ve Dış T�caret A.Ş., Hayka 
Tekst�l Sanay� ve Dış T�caret LTD. ŞTİ.,  
Özdem�r Ant�muan Madenler� A.Ş., 
Yen�çağ Hazır G�y�m Tekst�l San. T�c. 
LTD. ŞTİ. ve Kazova Vasfi D�ren Tarım 
İşletmes� San. T�c. A.Ş.'ye ödüller� Tokat 
Val�s� Dr. Ozan Balcı, CHP Tokat 
M�lletvek�l� Kad�m Durmaz, Turhal İlçe 
Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, 
Turhal Beled�ye Başkanı İlker Bekler, 
SGK İl Müdürü Turgut Pekdem�r ve Tokat 
Defterdarı Musa Avcu tarafından ver�ld�.



ODAMIZ TARAFINDAN MUHARREM AYI
ORUÇ AÇMA PROGRAMI GERÇEKLEŞİRİLDİ 

Odamız tarafından “Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır” temalı Muharrem Ayı  Oruç Açma 
Programı gerçekleştirildi. Toplumun her kesiminden yoğun katılımın olduğu programa 
Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Belediye Başkanı İlker Bekler, Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, 
Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Odamız Üyeleri ile Cemevi Dedeleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Oruç açma önces� 
Turhal Cem Ev� 
D e d e s �  H a m � 

Özev yaptığı konuşmada 
M u h a r r e m  Ay ı n ı n 
�çer�s�nde barındırdığı 
olaylara d�kkat çekerek 

yen� Kerbela' ların yaşanmaması �ç�n b�rl�k, beraberl�k ve 
kardeşl�ğ�n önem�ne vurgu yaptı. Özev konuşmasının sonunda 
"Bu ülken�n b�rl�k ve beraberl�ğ�n� k�mse bozamayacak." ded�.
 Oruç açma programında yaptığı konuşmada b�rl�k ve 
beraberl�ğ�n önem�ne vurgu yapan Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z şunları söyled�;
 “İslam d�n�nde en kıymetl� 4 aydan b�r�s� olan ve h�cr� 
takv�m�n �lk ayı olan muharrem ayı, bünyes�nde öneml� olayları 
barındırmaktadır. 
 İslam tar�h�nde dönüm noktası sayılab�lecek olayların 
yaşandığı aydır . Paylaşmanın, şükretmen�n, bereket�n adı olan 
aşure günü'nün �lah� bereket ve feyz�n�n yanı sıra, muharrem 
ayı,zulme boyun eğmeyen, adalet�n ve doğruluğun yanından 
ayrılmayan peygamber efend�m�z�n sevg�l� torunu Hz. Hüsey�n'�n 
Kerbela' da  şeh�t ed�lmes� hüznünü de barındırmaktadır.
  Kerbela şeh�tler�n� ve şeh�tler�m�z� rahmetle anarken, 
bugün 9 Eylül. İzm�r'�n düşman �şgal�nden kurtuluşunun 97. 
Yıldönümü. Büyük önder gaz� Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere, s�lah arkadaşlarını, kahraman gaz�ler�m�z� ve 
şeh�tler�m�z� rahmetle ve m�nnetle yad ed�yorum.
 Konuşmamı sonlandırırken, 
Muharrem ayının; İslam coğrafyasında dökülen kanın durmasına, 
b�rl�k, beraberl�k ve kardeşl�k duygularımızın daha da 
pek�şmes�ne, dünya üzer�nde barış, huzur ve mutluluk 
tohumlarının yeşermes�ne, gözyaşı, zulüm ve yaşanan 
olumsuzlukların sona ermes�ne ves�le olmasını d�l�yor 

katılımlarınızdan dolayı hep�n�ze teşekkür ed�yorum.” ded�. 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'�n ardından kürsüye 
gelen Turhal Kaymakamı Al� Gökay'da b�rl�k ve beraberl�k 
mesajları verd�ğ� konuşmasında  “Muharrem Ayı İslam d�n�nde 
oldukça kıymetl� b�r yer� olan H�cr� senen�n başlangıcı �lk 
ayımızdır. 
       Haram kılınan, yasaklanan kutsal olan, saygı duyulan 
anlamlarına gelen Muharrem, savaşmanın haram kabul ed�ld�ğ� 
dört aydan b�r�d�r.
       Muharrem ayı; paylaşmanın, şükretmen�n, bereket�n adı olan 
Aşure Günü'nün bereket�n�n yanında; zulme boyun eğmeyen, 
adalet�n ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamber�m�z�n 
sevg�l� torunu Hz. Hüsey�n ve beraber�ndek� masum �nsanların 
Kerbela'da şeh�t ed�lmes� hüznünü de �çer�s�nde barındırmaktadır. 
B�rl�ğ�m�z�n, beraberl�ğ�m�z�n ve kardeşl�k duygularımızın daha 
da arttığı bugünlerde gözler�m�z�n da�ma barışa, doğruluğa, 
kardeşl�ğe bakması, yüreğ�m�z�n sevg�, saygı ve hoşgörüyle 
atması gerekmekted�r. 
Bu ves�le �le başta Kerbelâ şeh�tler�m�z olmak üzere 15 Temmuz 
şeh�tler�m�z �le d�n, vatan, m�llet, hak, hak�kat ve adalet �ç�n 
canlarını veren bütün şeh�tler�m�z� rahmet ve m�nnetle yâd 
ed�yorum."ded�.
Program yapılan konuşmaların ardından son buldu.



“TARİHİ SÜREÇTE TURHAL”
Lanmanı Gerçekleştirildi
Araştırmacı yazar Hasar Akar, Burhan Kurddan ve Mahmut Hasgül 
tarafından günümüz Türkçes�ne çevr�len ve odamız destekler� �le basımı 
gerçekleşt�r�len Turhal'ın �lk Müftüsü merhum H. Mustafa B�lgen'�n 
Osmanlıca el yazması eser� k�tabının tanıtımı odamız eğ�t�m ve konferans 
salonunda gerçekleşt�r�ld�.   

 Turhal Halkının da �lg� gösterd�ğ� “Tar�h� Süreçte Turhal” �s�ml� 
eser�n tanıtım toplantısına Turhal Beled�ye Başkan Yardımcısı Muzaffer 
Ey�maya,  Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay, Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z, eser�n yazarı Rahmetl� Müftü Hacı Mustafa B�lgen'�n 
yeğen� Yusuf Ayhan Necl� başta olmak üzere mecl�s üyeler�m�z �le oda 
üyeler� katıldı. 

 Programda �lk olarak söz ver�len eser�n sah�b� Rahmetl� Müftü H. 
Mustafa B�lgen'�n yeğen� Yusuf Ayhan Necl� bu tanıtım �ç�n �kamet ett�ğ� 
şeh�r dışından Turhal'a gel�rken, eser�n hatırlanıp, gün yüzüne 
çıkar ı lmasının mutluluğunu yaşadığını  söyleyerek,  eser �n 
hazırlanmasında emeğ� geçenlere şahsı ve a�les�ne adına teşekkür ett�. 

 Rahmetl� Müftü H. Mustafa B�lgen'�n yeğen� Yusuf Ayhan 
Necl�'n�n konuşmasının ardından kürsüye gelen k�tabın hazırlayıcısı 
Hasan Akar k�taba da�r b�lg�ler aktardı. 1869 doğumlu Hacı Mustafa 
B�lgen'�n Tokat'ta �y� b�r eğ�t�mle kend�n� yet�şt�rm�ş değerl� b�r d�n adamı 
olarak Turhal �lçes�ne resm� görev ver�len �lk müftü olduğunu bel�rtt�. 1964 
yılına kadar bu görev�n� devam ett�ren H. Mustafa B�lgen'�n Turhal'ın 100 
yıllık sosyal hayatında öneml� b�r yer� bulunan pek çok olayın şah�d� 
kültürlü b�r devlet adamı olduğunu d�le get�ren Hasan Akar “O, sadece d�n� 
alanda dönem�n medreseler�nde öğrenc� yet�şt�rmekle kalmamış, S�vas İl 
Genel Mecl�s� Üyel�ğ�, Turhal na�pl�ğ�, va�zl�k, okullarda öğretmenl�k, 
sosyal derneklerde başkanlık, cam� ve okul onarımlarında öncülük etm�ş, 
Mustafa Kemal'�n M�ll� Mücadele önces� ve sonrasında da�ma yanında 
olmuştur. Müftülük dönem�nde Turhal'ın b�l�nen Şeyh Mustafa Cam�� 
(Kes�kbaş Cam��) yanına büyük b�r kütüphane yaptırarak 3500'ü aşkın 
k�tabını buraya bağışlamıştır. Turhal tar�h�ne ve sosyal hayatına büyük �lg� 
duyan B�lgen, bu alanda da 1950 yılından başlayarak yıllar süren b�r 
çalışma �le 'Turhal Tar�h�' adıyla b�r eser yazmayı da başarmıştır. Eser�n 
or�j�nal� Osmanlıca olup parşömen kağıda kend� el yazısıyla yazılmış, boş 
bırakılan bazı sayfalarla b�rl�kte toplam 426 sayfadır. Rahmetl� B�lgen'�n 
torunu Mustafa B�lgen'den yeğen� Yusuf Ayhan Necl� aracılığıyla or�j�nal� 
tesl�m alınan eser�n fotokop�s� çek�lerek tekrar a�leye tesl�m ed�lm�şt�r. 
T�t�zl�kle gözden geç�r�lerek eks�k sayfalarla b�rl�kte bazı sayfalar yen�den 
tercüme ed�lm�şt�r. İmkanlar ölçüsünde sadeleşt�r�lerek günümüz 
Türkçes�ne uygun hale get�r�lm�şt�r.” ded� ve k�tabın ortaya çıkmasında 
katkı veren Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'e, Müftü Hacı 
Mustafa B�lgen'�n a�les�ne, y�ğen� emekl� eğ�t�mc� Yusuf Ayhan Necl�'ye, 
emekl� bankacı Basr� Atay'a, Tar�hç� Alparslan Dem�r, GOP. Ün�vers�tes� 
Kütüphane ve Dokümantasyon Da�re Başkanı Ekrem Anaç'a, yerel tar�hç� 
Hasan Erdem'e, Remz� Zeng�n'e, Turhal Beled�yes�'n�n öncek� dönem ve 
yen� dönem Beled�ye Başkanlarına teşekkürler�n� d�le get�rd�.

 K�tabın hazırlayıcısı Hasan Akar'ın ardından kürsüye gelen 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z "Tar�h� Süreçte Turhal" 
k�tabının �lçen�n tar�h�n� yansıtacak düzeyde �lk basılı eser olmasına d�kkat 
çekerek, Rahmetl� Müftü H. Mustafa B�lgen'�n Osmanlıca el yazması 
eser�n� günümüze taşıyan araştırmacı yazar Hasan Akar, Burhan Kurddan 
ve Mahmut Hasgül'e teşekkürler�n� d�le get�rd�.

 K�taba da�r yapılan tanıtımın ardından k�tabın hazırlanmasında 
emeğ� geçenlere hed�ye takd�m ed�ld�. Program sonunda "Tar�h� Süreçte 
Turhal" �s�ml� k�tap katılımcılara dağıtıldı.
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ODAMIZDA E-ARŞİV, E-FATURA,
E-DEFTER KONULARINDA
SEMİNER VERİLDİ... 

O
damız eğ�t�m ve konferans salonunda Turhal Verg� Da�res� Müdürü 

Barış Sönmez'�n konuşmacı olarak katıldığı e-dönüşüm 

uygulamaları ve GİB. VUK. Yen� Tebl�ğ B�lg�lend�rme sem�ner� 

gerçekleşt�r�ld�.

 Odamız tarafından gerçekleşt�r�len b�lg�lend�rme sem�ner�ne 

Serbest Muhasebec� ve Mal� Müşav�rler �le Gıda Maddeler� Satıcıları Esnaf 

Odası Başkanı Ahmet El�taş, Şoförler ve Otomob�lc�ler Odası Başkanı B�lal 

Arslan, Maden� Eşya .Elk.ve Elk.Tek.Esn.ve Sant. Odası Başkanı Murat 

Boyraz ve odamız üyeler� katıldı.

 Katılımın yoğun olduğu sem�nerde Turhal Verg� Da�res� Müdürü 

Barış Sönmez tarafından katılımcılara;

· e-dönüşüm uygulamalarına başvuru süreçler� ve zorunluluk 

kapsamındak� mükellefler, 

· Gel�r İdares� Başkanlığı (GİB) tarafından 19 Ek�m 2019 tar�h�nde 

Resm� Gazete'de yayınlanan, e-Dönüşüm uygulamalarının 

kullanımına �l�şk�n tebl�ğ kapsamında e-Fatura, e-Arş�v Fatura ve 

e-İrsal�ye geç�ş süreler� hakkında b�lg�lend�rme yapılması,

· Verg�ler dah�l, 5 b�n ve 30 b�n l�ra üzer� faturaların durumu,

· e-Makbuz uygulamalarına (e-Müstahs�l ve e-Serbest Meslek 

Makbuzu) geç�şler,

· e-Defter uygulamalarında yen� tebl�ğ kapsamında zorunluluk 

kapsamına g�ren mükelleflere � l �şk�n sunum eşl�ğ�nde 

b�lg�lend�rmeler yapıldı.

 Turhal Verg� Da�res� Müdürü Barış Sönmez'�n konuşmacı olarak 

katıldığı programın �lk bölümü  sonrasında �k�nc� bölümünde katılımcılara E-

Dönüşüm uygulamalarında entegratör firmalardan b�r� olan Vega Yazılım 

tarafından s�stem�n �şley�ş� ve tekn�k altyapısı hakkında firma sah�b� Özcan 

Kaya ve firma çalışanları tarafından b�lg�lend�rme yapıldı. 

 Odamız toplantı salonunda yaklaşık üç saat süren sem�ner soru-

cevap bölümü �le sona erd�.
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CHP Tokat Mv. Kadim Durmaz
CHP Turhal Belediye Başkan Adayı
Yücel Resuloğlu ile Birlikte Odamızı 
Ziyaret Etti... 

CHP Tokat M�lletvek�l� Kad�m Durmaz beraber�nde, CHP 
Turhal Beled�ye Başkan Adayı Yücel Resuloğlu, İlçe Başkanı 
Efend� Atılgan, İl Genel Mecl�s Üyes� Adayı Şenel Kepçel� �le 
b�rl�kte Yönet�m Kulu Başkanımız Ömer Çenes�z makamında 
z�yaret ett�ler.   

 Karşılıklı görüş alışver�ş� �le başlayan z�yarette, CHP Tokat 
M�lletvek�l� Kad�m Durmaz ve CHP Turhal Beled�ye Başkan Adayı Yücel 
Resuloğlu Turhal da yapmayı planladıkları çalışmalar ve projeler �le �lg�l� 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'e b�lg�ler verd�. 
 Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z de z�yaretten 
duyduğu memnun�yet� d�le get�rerek CHP Tokat M�lletvek�l� Kad�m 
Durmaz beraber�nde, CHP Turhal Beled�ye Başkan Adayı Yücel 
Resuloğlu, İlçe Başkanı Efend� Atılgan, İl Genel Mecl�s Üyes� Adayı 
Şenel Kepçel�'ye teşekkür ett� ve seç�m sürec�nde kend�ler�ne başarılar 
d�led�.

AK Parti Tokat Mv. Av. Mustafa Arslan
AK Parti Turhal Belediye Başkan Adayı
İlker Bekler ile Birlikte Odamızı 
Ziyaret Etti... 

Ak Part� Tokat M�lletvek�l� Av. Mustafa Arslan beraber�nde, Ak 
Part� İlçe Başkanı Abdullah Ay, Ak Part� Turhal Beled�ye Başkan Adayı 
İlker Bekler, Turhal esk� Beled�ye Başkanlarından Duran Evren, İl Genel 
Mecl�s Üyes� Adayları ve İlçe Teşk�latı Yönet�c�ler� b�rl�kte yerel seç�m 
çalışmaları kapsamında Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'� 
makamında z�yaret ett�ler.  

 Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay'ında hazır bulunduğu z�yarette, Ak Part�  
Tokat M�lletvek�l� Av. Mustafa Arslan ve Ak Part� Turhal Beled�ye Başkan Adayı 
İlker Bekler Turhal da yapmayı planladıkları çalışmalar ve projeler �le �lg�l� 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z’e b�lg�ler verd�ler.
         Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z de z�yaretten duyduğu 
memnun�yet� d�le get�rerek Ak Part� Tokat M�lletvek�l� Av. Mustafa Arslan'a ve 
İlçe Başkanı Abdullah Ay'a, Ak Part� Turhal Beled�ye Başkan Adayı İlker 
Bekler'e, İl Genel Mecl�s Üyes� Adaylarına ve �lçe teşk�latı yönet�c�ler�ne 
teşekkür ederek seç�m sürec�nde kend�ler�ne başarılar d�led�.

Saadet Partisi Turhal İlçe Başkanı
İbrahim Tıkaç, Saadet Partisi Turhal 
Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin
ile Birlikte Odamızı Ziyaret Etti... 

Saadet Part�s� Turhal İlçe Başkanı İbrah�m Tıkaç beraber�nde, Saadet 
Part�s� Turhal Beled�ye Başkan Adayı Mustafa Şah�n ve �lçe teşk�latı 
yönet�c�ler� �le b�rl�kte Yönet�m Kulu Başkanımız Ömer Çenes�z'� 
makamında z�yaret ett�ler.  
         Karşılıklı görüş alışver�ş� �le başlayan z�yarette, Saadet Part�s� 
Turhal İlçe Başkanı İbrah�m Tıkaç ve Saadet Part�s� Turhal Beled�ye 
Başkan Adayı Mustafa Şah�n Turhal da yapmayı planladıkları çalışmalar 
ve projeler �le �lg�l� Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z’e b�lg�ler 
verd�.
         Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z de z�yaretten duyduğu 
memnun�yet� d�le get�rerek Saadet Part�s� İlçe Başkanı İbrah�m Tıkaç, 
Beled�ye Başkan Adayı Mustafa Şah�n ve �lçe teşk�latı yönet�c�ler�ne 
teşekkür ett� ve  seç�m sürec�nde kend�ler�ne başarılar d�led�.

İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü
Orhan Koçak Odamızı Ziyaret Etti...

İŞKUR Turhal H�zmet Merkez� Müdürü Orhan Koçak Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'� makamında z�yaret ett�.
  Odamız Genel Sekreter� Alper Saygılı'nında hazır 
bulunduğu z�yarette İŞKUR Turhal H�zmet Merkez� Müdürü 
Orhan Koçak kurum olarak 2018 yılında Turhal da yürüttükler� 
faal�yetler �le 2019 yılı �çer�s�nde yapmayı planladıkları 
çalışmalar hakkında Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z'e b�lg�ler verd�. 
 Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z de 
z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le get�rerek İŞKUR Turhal 
H�zmet Merkez� Müdürü Orhan Koçak'a teşekkür ett�. 
 Karşılıklı görüş alışver�ş� �le devam eden z�yarette; Turhal'ın 
sanay�, t�car� ve ekonom�k konuları �le güncel konular  da 
görüşüldü.
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ODAMIZDAN 

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE 

DESTEK ÇAĞRISI! 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, tüm �şverenler�n 
"İst�hdam Seferberl�ğ�"ne destek olmasını �sted�.

            "İst�hdam Seferberl�ğ� 2019" kampanyası �le �lg�l� olarak 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z b�r  basın toplantısı 
düzenlend�. 

            Toplantıda, �şverenlere �st�hdam konusunda 8 farklı başlıkta 
teşv�k �mkanı sunulduğunu aktaran Çenes�z, "İst�hdam seferberl�ğ� 
destekler�nden yararlanan �şveren�m�z, g�r�ş�mc�m�z hem �l 
ekonom�m�z�n büyümes�ne katkı sağlayacak, hem de Türk�ye'n�n 
geleceğ�ne yatırım yaparak kazanan olacak." ded�.

            Basın toplantısının devamında Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z sözler�n� şöyle sürdürdü:

            "Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak'tak� TOBB Türk�ye 
Ekonom� Şurası'nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayy�p 
Erdoğan �ş dünyasına yen� b�r �st�hdam seferberl�ğ� çağrısında 
bulundu. 

            Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Haz�ne 
ve Mal�ye Bakanımız, A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler 
Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun b�r 
şek�lde çalışarak �st�hdam teşv�kler�n� hazırladılar.

            Bunlara yönel�k yasal düzenleme de hızla Mecl�sten geçt� 
ve Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

            25 Şubat 2019 tar�h�nde TOBB Başkanımızın ev 
sah�pl�ğ�nde Haz�ne ve Mal�ye Bakanımız, A�le, Çalışma ve Sosyal 
H�zmetler Bakanımız �le Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB 
Sektör Mecl�s� Başkanlarımızın katılımıyla “Burası Türk�ye 
Burada İş Var” sloganıyla İst�hdam Seferberl�ğ� 2019 
kampanyası başlatıldı. 

            İst�hdam Seferberl�ğ� 2019 kapsamında �ş dünyamıza, 
g�r�ş�mc�ler�m�ze 8 farklı teşv�k sunuluyor ve bunları pek çoğu 
tar�h� destekler şekl�nde. 

Ben s�ze bunlardan özell�kle çok öneml� gördüğüm �k�s�nden 
bahsedeceğ�m.

            B�r�nc�s�; n�san ayı sonuna kadar sağlayacağınız her �lave 
�st�hdamın tam 3 ay boyunca ücret�n�, s�gorta pr�mler�n� ve 
verg�s�n� devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca �şveren�n mal�yet� sıfır. 

            2.021 TL ücret ve 1.113 TL s�gorta ve verg�ler olmak üzere 
3.134 TL'y� devlet�m�z karşılamış olacak. İşveren ceb�nden sıfır 
mal�yetle yen� b�r �şs�z kardeş�m�z� �şe almış olacak. 

            Devamındak� 9 ay boyunca da devlet�m�z s�gorta pr�mler�n� 
ve verg�ler� ödemeye devam edecek. Yan� aylık 1.113 TL'y� 
devlet�m�z karşılayacak. B�z �şverenler olarak sadece 
çalıştırdığımız kardeş�m�ze ücret�n� ödeyeceğ�z. 

            İş alınacak k�ş� kadın, genç ve engell� �se 9 aylık süre 15 aya 
kadar uzamış olacak.

            Y�ne �malat sanay� ve b�l�ş�m sektöründe aylık 1.113 TL 
olan pr�m ve verg� teşv�k� 2.712 TL olarak ver�lecek. 

            Buradan �ş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gel�n bu tar�h� 

teşv�kten yararlanın. Böyle b�r teşv�k� hayata geç�rd�ğ� �ç�n 
hükümet�m�ze çok teşekkür ed�yoruz.

            İk�nc�s� de; herhang� b�r sebeple �ş�nde sıkıntı yaşayan 
g�r�ş�mc�ler�m�z �ç�n çok öneml� b�r destek get�r�ld�. Böylece 
Devlet�m�z sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu b�r kez 
daha göster�yor. 

            Eğer b�r �şveren �şler�nde sıkıntı yaşadıysa, faal�yetler� 
durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa 
Çalışma Ödeneğ� kapsamında İşs�zl�k S�gortası Fonu'ndan 
öden�yor. 

            Yan� burada devlet�m�z �şverene d�yor k�, düzen�n� bozma, 
�st�hdamı koru. 

            Tüm bu teşv�klere �l�şk�n tüm detaylara 
�st�hdamseferberl�g�.org adres�nden ulaşab�lmek mümkün.

Aklınıza takılan b�r konu olursa, Turhal T�caret ve Sanay� Odamıza 
ulaşmanız mümkün. 

            Bu teşv�kler konusunda ş�rket sah�pler� ve yönet�c�ler� kadar 
muhasebec�lere ve ş�rketler�n �nsan kaynakları yönet�c�ler�ne de 
büyük görevler düşüyor. İst�hdam teşv�kler�n�n �y� anlaşılması ve 
uygulanması konusunda onlardan ekstra hassas�yet bekl�yoruz.

            Önümüzdek� süreçte de Val�m�z, Kaymakamlarımız, 
Beled�ye Başkanlarımız, A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler 
Bakanlığımızın yerel teşk�latları ve �ş dünyası kuruluşlarımızın 
başkanlarının katılımıyla üyeler�m�ze yönel�k olarak �st�hdam 
teşv�kler� b�lg�lend�rme toplantıları yapmaya devam edeceğ�z.

            İl�m�zde her ay en çok �lave �st�hdam sağlayan üyeler�m�z� 
kutlayacağız.

            Bakın 2017'dek� �st�hdam seferberl�ğ�nde kamu-özel sektör 
olarak el ele verd�k ve 1,5 m�lyon �lave �st�hdam sağladık. Kamu-
özel sektör el ele verd�m� yapılmayacak şey yoktur. 

            Buradan tüm �ş dünyamıza ve �şverenlere de çağrıda 
bulunuyorum. 

            S�zler vasıtasıyla ülke çapında her �şverene seslen�yoruz; 
Türk�ye'n�n gücüne ve geleceğ�ne güven�n. İst�hdam Seferberl�ğ� 
2019'a katılın, bu tar�h� �st�hdam teşv�kler�nden faydalanın. En az 
b�r �şs�z vatandaşımızı �şe alarak, hem �ş�n�z� gel�şt�r�n, hem 
ekonom�n�n büyümes�ne katkınız olsun, hem de Türk�ye'n�n 
geleceğ�ne yatırım yaparak, kazanan s�z olun. 

            Dünün en çok kazananları, Türk�ye'ye yatırım yapanlar, 
Türk�ye'de �st�hdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları 
da, bugün Türk�ye'ye yatırım yapanlar, �nsanımıza �st�hdam 
sağlayanlar olacak.

            Bu topraklarda bereket� ve umudu h�ç kaybetmed�k, 
kaybetmeyeceğ�z. 

            Bereketl� ve umut dolu b�r güne merhaba demek �ç�n, 
Burada �ş var, Burada aş var, Burada gelecek var d�yoruz.

            S�zler� Turhal T�caret ve Sanay� Odası olarak saygıyla 
selamlıyorum."ded�.

http://www.istihdamseferberligi.org
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ODAMIZDAN BELEDİYE BAŞKAN 
ADAYLARINA ZİYARET...
 Yönetim kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz beraberinde 
Başkan Yardımcımız Cengiz Öz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
M.Erdem Ural, Süleyman Aykut, Yalçın Çetin ve Erol Ayten ile 31 
Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde seçime katılan 
siyasi partilerin Belediye Başkan Adaylarına nezaket 
ziyaretinde bulundular.

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve beraber�ndek� Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�z z�yaretler kapsamında sırası �le, İYİ Part� Turhal Beled�ye Başkan 
Adayı Opr.Dr. Bek�r Baklacı, Ak Part� Turhal Beled�ye Başkan Adayı İlker 
Bekler, MHP Turhal Beled�ye Başkan Adayı Gökhan Bozkurt, Saadet Part�s� 
Turhal Beled�ye Başkan Adayı Mustafa Şah�n, CHP Tokat M�lletvek�l� Kad�m 
Durmaz ve CHP Turhal Beled�ye Başkan Adayı H.Yücel Resuloğlu'nu   seç�m 
koord�nasyon merkezler�nde z�yaret ett�ler. 

            Z�yaretlerde, Başkan Adayları ve s�yas� part�ler�n �lçe teşk�lat 
yönet�c�ler� tarafından karşılanan Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z ve beraber�ndek� Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z seç�m 
çalışmalarında kend�ler�ne başarılar d�leyerek, Turhal'ın ekonom�k 
yapısı ve durumu hakkında görüş alış ver�ş�nde bulundular.

“İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019"
TEŞVİKLERİ TANITIM TOPLANTISINA

İLGİ YOĞUN OLDU...

Odamız ev sah�pl�ğ�nde düzenlenen "�st�hdam seferberl�ğ� 2019" tanıtım 
ve b�lg�lend�rme toplantısı büyük �lg� gördü. Tokat SGK İl Müdürü 
Turgut Pekdem�r ve İş-Kur �l Müdürü Bek�r Fındık'ın da katıldığı 

b�lg�lend�rme toplantısında Şubat Ay'ı �çer�s�n de  açıklanan �st�hdamı artırıcı 
teşv�kler detaylı b�r şek�lde anlatıldı.

            “Burası Türk�ye Burada İş Var” sloganıyla düzenlenen “İst�hdam 
Seferberl�ğ� 2019” kampanyası tanıtım ve b�lg�lend�rme toplantısına Turhal'lı 
�şadamları �le mal� müşav�rler yoğun �lg� gösterd�.

            Odamız Konferans Salonu'nda düzenlenen b�lg�lend�rme toplantısına 
Tokat SGK İl Müdürü Turgut Pekdem�r, Tokat İş-Kur İl Müdürü Bek�r Fındık, 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, odamız üyeler� ve mal� müşav�rler 
katıldı.

            Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, yaptığı açış konuşmasında, 
25 Şubat'ta Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'nde açıklanan �k�nc� �st�hdam 
seferberl�ğ�n�n, ekonom�k sıkıntılar �ç�ndek� �şverene yönel�k pek çok 
kolaylıklar �çerd�ğ�n�; �st�hdamı artırmayı amaçlayan bu teşv�kler� detaylı 
olarak anlatmak ve b�lg�lend�rmek amacıyla bu toplantıyı düzenled�kler�n� �fade 
ett�.

          İşadamlarına, tar�h� teşv�klerden yararlanma çağrısında bulunan Çenes�z, 
bu önlemler�n yüksek oranlara çıkan �şs�zl�ğ�n azaltılmasında ve üret�m�n 
artırılmasında etk�l� olacağını vurguladı.

            Tokat SGK İl Müdürü Turgut Pekdem�r ve Tokat İş-Kur İl Müdürü Bek�r 
Fındık, slaytlar eşl�ğ�nde yen� �st�hdam seferberl�ğ�n�n detayları hakkında 
katılımcılara b�lg�ler verd�ler.

            Odamız Konferans Salonu'nda düzenlenen b�lg�lend�rme toplantısı soru-
cevap bölümü �le sona erd�.

İŞKUR VE SGK’DAN 
ORTAK ZİYARET...
Turhal SGK H�zmet Merkez� Müdürü Durmuş Fırat ve Turhal İŞKUR H�zmet 
Merkez� Müdürü Orhan Koçak Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'� 
z�yaret ederek �st�hdam seferberl�ğ� kapsamında �st�hdamın korunmasına ve 
artırılmasına yönel�k teşv�kler �le "İst�hdam Seferberl�ğ� 2019" kapsamında 
yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar �le �lg�l� görüş alışver�ş�nde bulundular.

       Z�yarette, Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z; Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın başlattığı yen� �st�hdam seferberl�ğ� kapsamında Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) tarafından "Burası Türk�ye, Burada İş Var" sloganıyla 
hayata geç�r�len �st�hdam seferberl�ğ�n�n  �şletmeler �ç�n öneml� b�r fırsat olduğunu 
vurguladı. "Burası Türk�ye Burada İş Var" sloganıyla hayata geç�r�len "İst�hdam 
Seferberl�ğ� 2019"'da uygulanacak olan seferberl�k �ç�n Turhal T�caret ve Sanay� 
Odası olarak  eller�nden gelen her türlü katkıyı sağlayacaklarının altını ç�zen 
Çenes�z,  SGK ve İŞKUR Müdürlükler� �le b�rl�kte önümüzdek� süreçte �st�hdam 
seferberl�ğ�yle �lg�l�  gen�ş katılımlı b�r  b�lg�lend�rme toplantısı 
gerçekleşt�recekler�n� söyled�.



10

Yönetim Kurulumuz 
Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler’e 

Nezaket Ziyareti Gerçekleştirdi.

Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay ve Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z beraberler�nde Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z �le b�rl�kte 31 Mart 
tar�h�nde yapılan yerel seç�mlerde Turhal Beled�ye Başkanlığına seç�len 
İlker Bekler'e hayırlı olsun z�yaret� gerçekleşt�rd�.

   Karşılıklı sohbet havasında geçen z�yarette Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay, 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�z Turhal Beled�ye Başkanı İlker Bekler'e görev�nde başarılar 
d�led�ler.

    Turhal Beled�ye Başkanı İlker Bekler'de Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay, 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�ze gerçekleşt�rd�kler� z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le 
get�rerek teşekkür ett�.

  Karşılıklı görüş alışver�ş� �le devam eden z�yaret, d�lek ve temenn�ler �le 
son buldu.

Yönetim Kurulumuz 
Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın’a 
Nezaket Ziyareti Gerçekleştirdi.

Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay ve Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z 
beraberler�nde Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z �le b�rl�kte 31 Mart tar�h�nde 
yapılan yerel seç�mlerde Z�le Beled�ye Başkanlığına seç�len Şükrü Sargın'a 
hayırlı olsun z�yaret� gerçekleşt�rd�.

            Karşılıklı sohbet havasında geçen z�yarette Mecl�s Başkanımız Bek�r 
Ay, Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�z Z�le Beled�ye Başkanı Şükrü Sargın'a görev�nde başarılar 
d�led�ler.

            Z�le Beled�ye Başkanı Şükrü Sargın'da Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay, 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�ze gerçekleşt�rd�kler� z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le 
get�rerek teşekkür ett�.

    Karşılıklı görüş alışver�ş� �le devam eden z�yaret, d�lek ve temenn�ler �le 
son buldu.

Yönetim Kurulumuz 
Tokat G.O.P. Üniversitesi Resktörlüğüne
atanan Pro.Dr. Bünyamin Şahin’e
Nezaket Ziyareti Gerçekleştirdi.
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z beraber�nde Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�z �le b�rl�kte Tokat GOP Ün�vers�tes� Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. 
Bünyam�n Şah�n'e hayırlı olsun z�yaret� gerçekleşt�rd�.

    Sohbet havasında geçen z�yarette Kamu Ün�vers�te Sanay� İş B�rl�ğ� (KÜSİ) 
programı çalışmaları ele alınırken, Hayırseverler�n katkısı �le yapılan Turhal 4 
Yıllık Uygulamalı Teknoloj� ve İşletmec�l�k Yüksekokulu'nun d�ğer bölümler�n�n 
de açılması noktasında Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve Yönet�m 
Kurulu Üyeler�m�z Rektör Prof.Dr. Bünyam�n Şah�n'e talepler�n� �lett�ler. 

     Rektör Şah�n'de bu noktada gerekl� çalışmaların yapıldığını, d�ğer taraftan y�ne 
�lçem�zde bulunan 2 yıllık eğ�t�m veren Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulu 
ve Meslek Yüksek Okulu'nun d�ğer �ht�yaçlarının da yaz dönem� �çer�s�nde 
g�der�leceğ�n� söyled�.        

    Karşılıklı görüş alışver�ş� �le devam eden z�yaret, d�lek ve temenn�ler �le son 
buldu.

TOKAT STANDINA 

YOĞUN İLGİ

Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı'nın ev sah�pl�ğ�nde düzenlenen "Orta Karaden�z 
Bölges� Coğrafi İşaretl� Ürünler Buluşması: Coğrafi İşaretl� Ürünler�n Pazarlanmasında 
Yen�l�kç� B�r Model" Z�rves�'ne coğrafi �şaretl� �dd�alı ürünler� �le katılan Tokat en çok 
beğen� toplayan �l oldu.

            Başta odamız olmak üzere Tokat, N�ksar, Z�le T�caret ve Sanay� Odaları �le Z�le 
T�caret Borsası'nın b�rl�kte katılım sağladığı z�rvede coğrafi �şaretl� yöresel 
lezzetler�m�z ve Yöresel değer�m�z Yoğurtmaç z�yaretç�ler �le d�ğer katılımcıların 
beğen�s�ne sunuldu.

            Orta Karaden�z Kalkınma Ajansı'nda gerçekleşt�r�len z�rveye, Samsun Val� 
Yardımcısı İbrah�m Avcı, OKA Samsun Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürü Selahatt�n 
Altunsoy, Tokat Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürü Hal�l İbrah�m Yüksel, OKA Tokat 
Yatırım Destek Ofis� İl Koord�natörü Mehl�ka D�cle, uzmanlar ve bürokratlar katıldı.

            Çok sayıda katılımcının z�yaret ett�ğ� odamız standı �le Tokat, N�ksar, Z�le 
T�caret ve Sanay� Odaları �le Z�le T�caret Borsası'nın stantları z�yaretç�ler ve 
katılımcılardan büyük beğen� topladı. 

            Stantları gezen z�yaretç�ler Odamız tarafından coğrafi tesc�l �şaret� alınan 
Yoğurtmaç başta olmak üzere Tokat sarması, Z�le Pekmez�, Bez Sucuk, N�ksar Cev�z� �le 
b�rl�kte yörem�ze has b�r çok coğrafi �şaretl� ürünü tatma �mkanı buldular. Büyük beğen� 
toplayan yöresel tatlarımız ve yoğurtmacımız z�yaretç�ler den tam not aldı. 

            Z�rven�n açılışında konuşan OKA Genel Sekreter� Mevlüt Özen, geçen yıllarda 
çeş�tl� coğrafi �şaret olab�lecek potans�yel� olan ürünler� bel�rlemeye ve bunlarla �lg�l� 
çalışmalar yapmaya başladıklarını söyled�. Bundan sonra k� süreçte coğrafi �şaretl� 
ürünler�n pazarlanmasında �ler�ye dönük yapılacak çalışmalar �ç�n bu z�rvey� ve 
buluşmayı gerçekleşt�rd�kler�n� bel�rtt�.

            Z�rven�n �lk bölümünde bel�rlenen ortak sorunlar üzer�ne �k�nc� bölümde grup 
çalışmaları gerçekleşt�r�lerek sorunlar ve çözüm öner�ler�ne fik�r alışver�ş� �le b�lg� 
paylaşımında bulunuldu.

            B�r gün süren z�rve grup çalışmalarının ardından sona erd�.
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ODAMIZ TARAFINDAN “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ...

Odamız üyeler�m�z�n �ht�yaçlarına yönel�k eğ�t�m ve 
b�lg�lend�rme toplantıları gerçekleşt�rmeye devam ed�yor.

 Odamız Konferans salonunda K�ş�sel Ver�ler�n 
Korunması Kanunu (KVKK) ve Ver� Sorumluları S�c�l 
B�lg� S�stem� (VERBİS)'e kayıt �le �lg�l� üyeler�m�ze 
yönel�k b�lg�lend�rme toplantısı gerçekleşt�r�ld�.

 Toplantıya Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z Yönet�m Kurulu üyeler�m�z M.Erdem Ural, 
Süleyman Aykut, üyeler�m�z �le Serbest Muhasebec� ve 
Mal� Müşav�rler katıldı. Uzmanlar tarafından sunum 
yapılan toplantıda 6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n 
Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe g�ren Ver� 
Sorumluları Hakkında Yönetmel�ğe �l�şk�n katılımcılara 
b�lg�lend�rmelerde bulunuldu.

 Yaklaşık 1 saat süren toplantının son bölümünde 
katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.

TURHAL HEYETİ 

TBMM’İNDE
AK PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLLERİ
İLE BİR ARAYA GELDİ...

 Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, Mecl�s 
Başkanımız Bek�r Ay �lçem�z de faal�yet gösteren d�ğer odaların 
ve kooperat�f Yönet�m Kurulu Başkanları, Beled�ye ve İl Genel 
Mecl�s Üyeler�, Ak Part� �lçe yönet�c�ler� �le b�rl�kte başkent 
Ankara'dak�  temasları kapsamında TBMM' �nde Ak Part� Grup 
Başkanvek�l� ve Tokat M�lletvek�l� Özlem Zeng�n, Ak Part� Tokat 
M�lletvek�ller� Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan'ı z�yaret ett�ler.

        Z�yarete �lçem�z ve bölgem�z ekonom�s� üzer�nde 
durulurken, sorunlar ve çözüm öner�ler� de bölgem�z 
m�lletvek�ller�ne �let�ld�.

KAYMAKAM ÜÇER
ODAMIZA VEDA ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRDİ...

7 Ağustos tar�hl� Cumhurbaşkanlığı kararnames� �le İzm�r İl� Gaz�em�r 

�lçes� Kaymakamlığına atanan Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer 

odamıza veda z�yaret� gerçekleşt�rd�. 

 Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay, Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 

Çenes�z �le Yönet�m Kurulu Sayman Üyem�z M.Erdem Ural ve Süleyman 

Aykut tarafından karşılanan Kaymakam  Dr. Ahmet Süheyl Üçer z�yarette 

Turhal'da görev yapmaktan ve başta Yönet�m Kurulu Başkanımız olmak 

üzere Ömer Çenes�z olmak üzere odamız organlarında görev alan d�ğer 

üyeler�m�z �le ortak mesa� bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu d�le 

get�rerek  Mecl�s Başkanımız Bek�r Ay, Yönet�m Kurulu Başkanımız 

Ömer Çenes�z �le yönet�m kurulu üyeler�m�ze bundan sonra yapacakları 

çalışmalarda başarılar d�led�.

 Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z de Kaymakam  Dr. 

Ahmet Süheyl Üçer'e kend�ler�n� tanımaktan büyük mutluluk duyduklarını 

d�le get�rerek, �lçem�zde gerçekleşt�rm�ş oldukları başarılı çalışmalarından 

dolayı teşekkür ett�.

 Z�yaret�n sonunda Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z 

günün anısına Kaymakam  Dr. Ahmet Süheyl Üçer'e plaket takd�m ett�.  
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VALİ BALCI TURHAL OSB’DE İNCELEMERDE BULUNDU
B�r d�z� z�yaret ve �ncelemeler �ç�n �lçem�ze gelen Tokat Val�s� Dr. 
Ozan Balcı Turhal Organ�ze Sanay� Bölges�nde �ncelemelerde 
bulundu. 
 Val� Balcı,  Turhal Organ�ze Sanay� Bölges�nde 
gerçekleşt�rd�ğ� �nceleme ve z�yaretler kapsamında, TET G�y�m 
İnşaat Tur�zm Gıda ve Dış T�caret A.Ş., Mensace Mermer 
Madenc�l�k.A.Ş., Akasya Ahşap ve Dem�roğulları Isı Metal 
sanay�n� z�yaret ederek firma yetk�l�ler�nden b�lg�ler aldı.    
 Tokat Val�s� Dr. Ozan Balcı son olarak Turhal Organ�ze 
Sanay� Bölges�'nde �nşaatı devam eden Kreş ve İdar� b�na yapım �ş� 
�le �lg�l� olarak Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer'den 
b�lg�ler alarak Organ�ze Sanay� Bölges�'ndek� �nceleme gez�ler�n� 
tamamladı.   
 Z�yaretlerde Tokat Val�s� Dr. Ozan Balcı'ya Turhal 
Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer Turhal Beled�ye Başkanı İlker 
Bekler ve Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z de eşl�k ett�. 

TURHAL OSB
MÜTEŞEBBİS HEYET
TOPLANTISI YAPILDI

31 Mart tar�h�nde yapılan yerel seç�mler�n ardından yen� üyeler�nde 
katılımı �le gerçekleşt�r�len Turhal Organ�ze Sanay� Bölges� 
Müteşebb�s Heyet� toplantısı Val� Dr. Ozan Balcı başkanlığında 
odamız Mecl�s Toplantı salonunda gerçekleşt�r�ld�. 
  Toplantıda �lk olarak Organ�ze Sanay� Bölges� �le �lg�l� 
olarak genel b�lg�lend�rme yapıldı. 2018 yılı yönet�m kurulu 
faal�yet, denet�m kurulu raporu, b�lanço gel�r g�der cetveller�n�n 
okunmasının ardından 2019 yılı tahm�n� bütçes� görüşüldü. 
  Gündem maddeler�n�n görüşülerek karara bağlandığı 
toplantıya Val� Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra  Turhal Kaymakamı 
Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Beled�ye Başkanı İlker Bekler, Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve müteşebb�s heyet üyeler� 
katıldı.
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Çenesiz Adalet Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
Uğurhan Kuş’u Ziyaret Etti...
Y ö n e t � m  K u r u l u 
Başkanımız Ömer Çenes�z 
Adalet Bakanlığı Bakan 
Yardımcılığı Görev�ne 
Atanan Uğurhan Kuş'a 
Hayırlı Olsun Z�yaret� 
Gerçekleşt�rd�.
 Yönet�m Kurulu 
B a ş k a n ı m ı z  Ö m e r 
Çenes�z ,  beraber �nde 
Mecl�s Başkanımız Bek�r 
Ay � le b�r l �kte Bursa 
Cumhur�yet Başsavcısı 
�ken Adalet Bakanlığı 
B a k a n  Ya r d ı m c ı l ı ğ ı 
g ö r e v � n e  a t a n a n 
hemşer �m�z  Uğurhan 
Kuş'u makamında z�yaret 
ederek yen� görev�nde 
başarılar d�led�ler. 
 
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görev�ne atanan hemşer�m�z 
Uğurhan Kuş' da z�yaret duyduğu memnun�yet� d�le get�rerek 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve Mecl�s Başkanımız 
Bek�r Ay'a teşekkür ett�.
 Z�yaret karşılık görüş alışver�ş� �le devam ederken Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z z�yarette odamız adına Adalet 
Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görev�ne atanan hemşer�m�z Uğurhan 
Kuş'a anı plaket� takd�m ett�.

Odamız Eğitime Destek
Vermeye Devam Ediyor...

Odamız, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �ş b�rl�ğ� �le her yıl 
gerçekleşt�rd�ğ� eğ�t�m yardımları kapsamında Turhal'da örgün eğ�t�m veren 
�lk ve ortaöğret�m kurumlarının �lk ve son sınıf aralığında eğ�t�m ve öğren�m 
gören toplam 800 öğrenc�ye kırtas�ye yardımında bulundu. 

 Odamız, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �ş b�rl�ğ� �le her yıl 
gerçekleşt�rd�ğ� eğ�t�m yardımlarına 2019–2020 eğ�t�m ve öğret�m yılında da 
devam ett�. Kırtas�ye yardımları Odamız  personeller� tarafından okul 
müdürlükler�ne b�zzat tesl�m ed�ld�.

 Odamız, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �ş b�rl�ğ� �le her yıl 
gerçekleşt�rd�ğ� eğ�t�m yardımları kapsamında �lçem�z ve �lçem�ze bağlı 
köylerde eğ�t�m gören toplam 800 �lk ve ortaokul öğrenc�s�ne kırtas�ye 
yardımı gerçekleşt�rd�. Yardımlar �ht�yaç sah�b� öğrenc�lere dağıtılmak üzere 
okul müdürlükler�ne odamız personeller� tarafından tesl�m ed�ld�. 
Gerçekleşt�r�len yardımlar �le �lg�l� açıklamalarda bulunan Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z şunları söyled�;

            "Turhal T�caret ve Sanay� Odası olarak 2019 – 2020 eğ�t�m ve 
öğret�m yılında odamızın da bağlı bulunduğu Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� �ş b�rl�ğ� �le her yıl gerçekleşt�rd�ğ�m�z eğ�t�m yardımlarımızı bu yılda 
gerçekleşt�rm�ş bulunuyoruz. Ülkem�z�n ekonom�k anlamda kalkınmasında 
eğ�t�m�n önem� büyüktür. İler�de ülkem�z� emanet edeceğ�m�z�n 
çocuklarımızın �y� b�r eğ�t�m almasını sağlamalıyız.  Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) önderl�ğ�nde cam�amız her zaman öğrenc�ler�m�z�n 
yanında olacaktır. B�zlerde  oda olarak sosyal sorumluluğumuzu yer�ne 
get�rmen�n de mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 - 2020 eğ�t�m ve öğret�m yılının 
başta öğrenc�ler�m�z ve öğretmenler�m�z olmak üzere başarılı b�r yıl 
olmasını temenn� ed�yoruz" ded�.

KAYMAKAM GÖKAY
TURHAL OSB’DE
İNCEMELERDE BULUNDU...
 Turhal Kaymakamı Al� Gökay, Yönet�m Kurulu 
Başkanımız ve Turhal OSB Başkan Vek�l� Ömer Çenes�z �le 
b�rl �kte Turhal Organ�ze Sanay� Bölges� 'n�  gezerek 
�ncelemelerde bulundu.

 Kaymakam Gökay, Turhal Organ�ze Sanay� Bölges�ne 
gerçekleşt�rd�ğ� �nceleme z�yaret�nde bölge ve firmalar hakkında 
�lk olarak Yönet�m Kurulu Başkanımız ve Turhal OSB Başkan 
Vek�l� Ömer Çenes�zden de b�lg�ler aldı. Kaymakam  Al� Gökay 
daha sonra sırası �le bölgede faal�yet gösteren Gökkuşağı Teskt�l, 
Dörtler Kablo Sanay� A.Ş., TET G�y�m Sanay� İnş.Tur. Gıd.Dış 
T�c.A.Ş. İr�s Mermer Yapı Mlz.San.T�c. A.Ş., Kazova Gıda 
Sanay� Ltd. Şt�.,  Öz Apsa Mermer A.Ş., Akasya Ahşap Ambalaj 
San.T�c.Ltd.Şt�., Tokat Şah�n Mermer San.Ltd.Şt�., Tokat 
Mermer-M�ne Dumanlıdağ, Dem�roğulları Isı Metal Sanay�  
firmalarının tes�sler�n�  gezerek firma yetk�l�ler�nden ürett�kler� 
ürünler ve �şletmeler� hakkında b�lg�ler aldı.

 Turhal Kaymakamı Al� Gökay firma z�yaretler�n�n 
ardından son olarak Turhal Organ�ze Sanay� Bölges�'nde �nşaatı 
devam eden kreş b�nası z�yaret ederek çalışmalar hakkında b�lg� 
aldı. 




