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NİKSAR CEVİZİNİN COĞRAFİ İŞARET 

09.01.2018 NİKSAR Niksar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescili yaptırılan “NİKSAR CEVİZİ” nin 

Coğrafi işaret denetimi tamamlandı.  

Denetime, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim ve Kalite Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Altuğ 

Gül, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Genel Sekreter 

Muttalip Altunay, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Yaşar Akça, Niksar 

Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Celal Şahin, Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yüksek 

Ziraat Mühendisi Serdar Gencer, Niksar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi 

Kayhan Argun ile üreticiler katıldı.  

Denetim kapsamında, coğrafi işaretli “NİKSAR CEVİZİ” üreticileri yerinde ziyaret edildi. Üreticile-

re coğrafi işaretin önemi anlatılarak, tescil belgesine uygun üretim yapıp yapmadıkları hakkında 

denetim ve rehberlik yapıldı.  
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CİLT 1, SAYI 1 Sayfa 3 

    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Niksar Ticaret ve Sanayi Odası ve Nik-

sar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile IPARD III. Başvuru Çağrı ilanı kapsamın-

da “ Kırmızı et, Kanatlı et, Süt ve Yumurta üreten işletmeler, Yeni ahır yapımı, Ahırların bakım ve 

onarımı, Sera kurulması, Arıcılık ve diğer Bitkisel, Hayvansal konu başlıklarında” %40 ila %70’ e 

varan hibe desteklemeleri hakkında Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda bilgi-

lendirme toplantısı yapıldı.  

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 

ile toplantı yapıldı  

   Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Niksar Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapı-

labilecek işbirlikleri üzerine görüşmek üzere toplantı yapıldı. Toplantıya Teknoloji Transfer Ofisi Öğre-

tim Üyeleri, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri, Niksar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yetkilileri 

ve Niktaş Gıda A.Ş. firması katıldı. Üniversite Teknoloji Transfer Ofisinin Eğitim, Tanıtım, Farkındalık, 

Destek Programlarından Yararlanma, Üniversite Sanayi İşbirliği, Fikri ve Sınai Haklar, Şirketleşme ve 

Girişimcilik konuları üzerine bilgiler verildi.  

IPARD III. Başvuru Çağrı ilanı bilgilendirme  

toplantısı yapıldı. 
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  Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor; bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk 

milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet 

ve saygıyla anıyoruz. 

TOKAT İL İLÇE ODA/BORSA İSTİŞARE TOPLANTISI 

   TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tokat İli ve İlçeleri Müşterek İstişare Toplantısı’na 

katıldı. Hisarcıklıoğlu, Tokat’taki oda ve borsaların güzel projelere imza attığını vurgulaya-

rak, istihdam seferberliği noktasında sözünü tutan Tokatlı girişimcileri de tebrik etti. Hisarcık-

lıoğlu Tokat’ta, firma başına 2,6 kişi ilave istihdam sağlandığını, bunun da Türkiye’nin 2 ka-

tından fazla olduğunu ifade etti.                     

Toplantıda açılış konuşması Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat tarafından 

yapıldı. Sözlerine 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümünü hatırlatarak başlayan 

Başkan Arat, Çanakkale şehitlerini rahmet ve minnetle andığını dile getirerek,  ‘Başta Gazi 

Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bu destanı yazan kahramanların aziz hatıraları önün-

de saygıyla eğiliyorum’ dedi. Başkan Arat:  Yine, haklı ve meşru olduğuna inanıp destekledi-

ğimiz Zeytin Dalı Harekâtı’nda hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yara-

lılara acil şifalar diliyorum. Allah, Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun, korusun, Ordu-

muzu muzaffer kılsın. Mükemmel bir bütün mükemmel parçalardan oluşur anlayışıyla, Tokat 

ili ve ilçe odalarıyla borsalarımız olarak, başlarında bulunduğumuz kurumlarının çatısı altın-

da politik kimliklerinden sıyrılarak dayanışma, yardımlaşma, paylaşma, işbirliği. 
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karşılıksız yoğun çalışma anlayışını egemen kılarak, göreve geldiğimiz günden bu güne, odalarımızın 

sürekli geliştirilmesine ve Tokat yöresinde sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinin geliştirilmesi anlayışı-

na öncülük ederek, oda çalışmalarına yeni bir yorum getirilmiş, gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ölçüle-

bilir pozitif bir fark yaratılmıştır. 

                Gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmaların dışında, edindiğimiz deneyimle, artık kentsel ekonomi 

olgusuna, yerel, yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde daha ayrıntılı bakabilecek olgunluğa 

eriştik. Üyelerimizi çok yakından ilgilendiren ve ticari faaliyetlerine olumsuz yansımaları olan Tokat’ın 

makro düzeydeki sorunlarını  mercek altına aldık. Bu sorunları her fırsatta ve koşulda çözüme kavuş-

turmaları için Sayın Başkanımız başta olmak üzere ilgililere aktardık. 

                Bu çalışmalarla eş güdümlü olarak yatırımın, üretimin, istihdamın, kısacası kentsel ekonomi-

nin gelişiminin önündeki engelleri aşmamızı sağlayacak ikili ilişkileri kurmaya özel önem verdik ve ilgili 

otoritelerle sağlıklı bir iletişim koridorunun yapı taşlarını sabırla döşedik. 

                2018-2021 döneminde de, tüm oda ve borsalarımızla birlikte ve Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin de desteğiyle, geçtiğimiz dönemin yükselişini ve başarısını sürdürmek, odalarımızı daha da 

ileri götürmek için, öncelikle tarafımızdan yürütülen bu planlı yaklaşımı sürdürmeye ve üyelerimize ver-

diğimiz hizmetlerin, Tokat’ın ekonomik yaşamında ve kentsel gelişiminde  sağlıklı ve sürdürülebilir ça-

lışmalar olarak ortaya çıkmasına devam etmeliyiz. 

       Tokat Sanayi ve Ticaret Odası olarak göreve geldiğimiz günden bu yana iki konuya özel bir önem 

verdik. Bir yandan yerel ölçekte Tokat’ın yatırım, istihdam, işletmelerin kredi ihtiyaçları, girdi maliyetle-

rindeki yükseklik, OSB gibi ekonomik gelişimiyle ilgili lokal sorunlarını gidermeye çalışırken, diğer ta-

raftan da büyük resme bakarak, genel kalkınma politikalarıyla uyumlu, makro ölçekte bir yerel kalkın-

ma politikasını uygulamaya çalıştık. Çünkü gördük ki, yerele ilişkin makro ölçekteki sorunları giderme-

den, yereldeki lokal sorunların giderilmesi ve ekonomik anlamda çeşitlendirilmiş yeterli bir gelişmenin 

sağlanabilmesi zor gözüküyor. 

  Daha açık bir ifadeyle makro ölçekteki sorunlarımız, lokal ölçekteki küçük sorunlarımızın giderilmesi-

ni zorlaştırıyor. Örneğin; Kalkınma istikametimizi yapılan uzun soluklu çalışmalar sonucunda, Tokat 

yerel siyasi otoritesi, kamu otoritesi, yerel yönetimler, meslek odaları, ilgili STK lar ve paydaşlarla işbir-

liği içerisinde tarım, tarıma dayalı sanayi ve turizm olarak belirledik, gerekli alt yapı yatırımlarını da 

yerel yönetimler, paydaşlar ve sivil toplumla işbirliği içerisinde tamamlıyoruz ama bu sektörlerin gelişi-

mine sunabileceğimiz havaalanımızı sağlıklı uçuşlara açamadık,  Tokat-Niksar-Akkuş-Ünye Karadeniz 

bağlantı yolumuzu halen yapamadık dolayısıyla uygun pazarlara erişim, lojistik ve bireysel ya da kitlesel 

seyahat ihtiyaçlarımızı yeterince gideremedik. Özellikle makro ölçekteki  sorunlarımızı çözmeye yönelik 

olarak, 2010 yılından başlamak üzere milletvekillerimizle, yerel yönetimlerle, meslek odalarıyla, sivil 

toplumla ve özel sektörle işbirliği içerisinde kapsamlı ve değerli çalışmalar yaptık, eylem planları hazır-

ladık ve bir yol haritasını ortaya koyduk. Tokat iş dünyası 21.yüzyılın ekonomisini kurmak istiyorsa, ar-

tık, olumsuz ve ayrıştırıcı, zaman ve enerji tüketen polemik tuzağından sıyrılıp, kendi alanında mükem-

mel olmaya ve birlikte çalışma kültürünü edinmeye çalışması gerekmektedir. Bu bağlamda, önümüzdeki 

süreçte de, eksiklikleri nedeniyle Tokat’ta tarım, tarıma dayalı sanayi ve turizm ile diğer iş kollarının 

gelişimine olumsuz yansımaları olan makro düzeydeki yatırımların devletimiz tarafından yapılmasını 

sağlamak için yoğun bir şekilde çalışılması gerekmektedir. Bunun için de, Tokatlıların kalkınma alanla-

rıyla ilgili ortaklaşa karar almada ve uygulamada, çıkarlarını dile getirmede, yükümlülüklerini karşıla-

mada ve çatışma noktalarının çözümünde kullanacakları, her camianın, her kesimin birlik ve beraberlik 

içinde olacağı, her kafadan çıkan ilgisiz seslerin oluşturduğu kakofoninin iyi yönetildiği ve herkesin 

dinleyebileceği bir senfoniye çevrildiği bir yapıyı mutlaka kuracağız.  
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Bu amaçla 2018-2021 döneminde, sorunların çözüme kavuşturulması ve planlamaya dayalı sürdürülebilir bir 

yerel ekonomik kalkınma sağlanabilmesine yönelik, özel sektör-sivil toplum-meslek odaları-üniversite-kamu 

işbirliğinde “Tokat Sürdürülebilir Kalkınma Platformu” isminde kurumsal bir yapının kurulmasını ajandamıza 

aldık. Bu güçbirliğini, işbirliğini sağladığımız takdirde, çok önemli çalışmalar yaptığımız OSB gibi hali hazırda 

yatırımın yoğunlaştığı alanlara ek olarak, yapım kararı alınan Tokat Havalimanı ile yapılması zorunlu bir ihti-

yaç haline gelen Tokat-Turhal Demiryolu bağlantısı, gerek lojistik, gerekse bireysel ve kitlesel seyahati geliş-

tirecek, Zile Alaca yolu ile Tokat-Niksar-Akkuş-Ünye Karadeniz bağlantı yolunun yapılması ve tüm  il ve ilçe 

borsalarımız ve ilçe ticaret odalarımızla işbirliği içerisinde gerçekleştirmeye çalışacağımız Tarıma Dayalı İhti-

sas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması, turizm sektörünün geliştirilmesi gibi makro ve merkezi düzeyde 

yürütülecek projelerle birlikte önümüzdeki dönemde, Tokat yöre ekonomisinin yeniden şekilleneceği ve bir 

sıçrama yaşayacağını öngörmekteyiz.  Bu çalışmalarla eş güdümlü olarak yürütülecek, yatırım ve makro öl-

çekteki fiziki sorun alanlarının üzerinde yoğunlaşan, planlama eksikliklerinin giderilmesine hizmet eden, yatı-

rıma uygun yeni arazi üretimi,  katma değeri yüksek tarımsal üretime ve örtü altı tarımcılığa geçilmesi, arazi 

toplulaştırılması gibi iyi tarım uygulamaları konusunda yapacağımız çalışmalarla, yine hazırlıklarını yaptığı-

mız turizm yatırımlarının kente çekilmesi, turizm merkezlerindeki süreçlerin tamamlanması ve  kent ekonomi-

si için önem arz eden konuların üzerinde duran çalışmaları da paydaşların ve siyasi aktörlerin önüne koyma-

ya devam edecek, şehrimiz ve bölgemiz adına yararlara vesile olmasını hep birlikte sağlayacağız. Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nin, laf değil iş üreten, bizlere de destek veren, işinin ehli bir başkana sahip olması 

bizler açısından da büyük bir şans. Sağ olsun, sürekli Ankara’da durmayıp, bu tür toplantılara gelip, görüp 

hissedip, sonra da Ankara’da bizlerin sesi, sözcüsü olan, sorunlarımıza çözüm arayan bir başkan olduğunu 

her defasında gösterdi .Bugün de aramızda ve bizlerle birlikte. Birazdan yapacağı değerlendirmelerle ufku-

muzu açacaktır. Vaktinizi almamak için şu kadarını söylemeliyim ki, Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu’nun 

Başkanlığını yaptığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde, ülkemiz için olduğu kadar, ticaret ve sa-

nayi odalarının, hatta  odaların bulunduğu şehirlerin gelişmesi için de çok önemli çalışmalar yapılıyor, görev-

ler ifa ediliyor. Bu bağlamda ben, 2018-2021 döneminde de ülkemiz ve odalarımız için başarılı çalışmalar ya-

pacağından kuşku duymadığım Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu’nun, Tokat’ımız için de özel bir çaba göste-

rerek, hava alanımızın açılmasına hız kazandırması , Karadeniz bağlantı yolu ve Tokat OSB-Turhal demiryolu 

bağlantısının yapılması gibi, şehrimizin ekonomik gelişimini ve yatırım ihtiyacını olumsuz yönde etkileyen 

makro düzeydeki sorunlarımızın çözümünde ve Tokat Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ku-

rulması çalışmalarında bize yardımcı olacağına ve siyasi otorite nezdinde güçlü bir destek vereceğine inanı-

yorum.Bu inançla Sayın Başkanımıza, oda başkanlarımıza, üyelerimize, paydaşlarımıza ve basın camiamıza 

katılımları için tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.                 Yaptıkları çalışmalarla fark yaratan ve 

Tokat’a değer katan girişimcilerimizi, meslek odası başkanlarımızı, sanatkarlarımızı ve paydaşlarımızı da 

“Fark yaratanlar ve Tokat’a Değer Katanlar Ödül Törenine” teşriflerinden ötürü sevgi, saygı ve muhabbetle 

selamlıyorum” şeklinde konuştu. Şehrin zenginlikleri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Salonu’nda düzen-

lenen istişare toplantısında bir sunum gerçekleştiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Tokat ili ile ilgili 

değerlendirmelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Tokat; yiğitlerin mekânı. Plevne kahramanı Gazi 

Osman Paşa’nın vatanı. Çanakkale’de, şehadete yürüyen 15’lilerin memleketi. Hz. Mevlana’nın "Tokat'a git-

mek gerek, Çünkü Tokat'ta insan ve iklim mutedil" diye övdüğü tek şehir. Gerçekten de, Yeşilırmak Vadisi’nin 

bereketi, Tokat’ın ovalarında toplanmış.  Tokat aynı zamanda, Hacı Bektaş-ı Velî’nin hayırlı ve bereketli duası-

na da mazhar olmuş özel bir yer. Evliya Çelebi, Tokat için der ki: “Tokat; Âlimler Konağı, Fazıllar Yurdu ve 

Şairler Yatağıdır. Halkı, gariplerle dosttur; kin tutmaz, hile bilmez, selim ve halim insanlardır. Herkese iyi zan-

da bulunurlar. İyi geçinirler, hayırlı yapılar yaptırırlar. Cami, köşk ve imaretleri o kadar güzeldir ki, gelen hay-

ran olur. İşte Tokat; tüm bu özel hasletlerinin sonucu olarak, Osmanlı’ya 6 tane de Şeyhülislam kazandırdı. 

Molla Hüsrev Fatih’i, İbni Kemal Paşa Yavuz’u yetiştirdi. Osmanlı’nın cihan devleti seviyesine yükselmesinde, 

Tokatlıların büyük emeği bulunuyor. Büyük Roma İmparatoru Sezar, ünlü “Veni/Vidi/Vici” (Geldim/Gördüm/

Yendim) şeklindeki mektubunu da, burada, Tokat-Zile’de yazmış. Tokat’ta göreni derinden etkileyen, pek çok 

tarihi yapı var. 

  



  

7 NİKSAR TİCARET ODASI MAYIS 2018 

Taşhan, 400 yıllık görkemli bir Osmanlı eseri. Bugünkü beton kulelere karşılık, ibret dersi gibi, geç-

mişin konut zarafetini gösteren güzel konaklar var Tokat’ta. Evliya Çelebi’nin de övgüyle söz ettiği, 

‘Arastalı Bedesten’, Anadolu’nun en kadim ticaret merkezlerinden. Tokat medreseleri de, Anado-

lu’nun en eskileri arasında. Tarihi ve doğası için, keyifle ziyaret edilecek yer Tokat. Ayrıca Tokat 

mutfağı da bir harika. Türkiye’nin ünlü lezzet uzmanlarının, gurmelerinin, burayı sıkça ziyaret etme-

leri, boşuna değil. Tokat kebabı, Niksar cevizi, Turhal yoğurtmacı, Zile pekmezinin coğrafi işaret 

almışsınız – tebrik. Erbaa bağ yaprağı, çemeni, elması, kömesi, asma yaprağı da, ülke çapında tanı-

nıyor, ama daha da fazlasını hak ediyor. Tokat’ın en önemli sembol markalarından biri de, 1.400 

yıllık şifa kaynağı Niksar Ayvaz suyu. Niksar’da çıkıyor ve nitelik sıralamasında dünya ikincisi. Ay-

rıca dünyanın birçok ülkesine doğal sodyum bentonit ihraç ediyoruz.  Ama artık bunu da Tokat'ta 

işlemenin ve katma değer üretmenin bir yolunu bulmalıyız.” 

-Havalimanı kentin çehresini değiştirir 

 Tokat Havalimanı açıldığında, Tokat’ın çehresinin değişeceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, Tokat-

Niksar-Akkuş-Ünye yolu tamamlanınca, İç Anadolu’nun Karadeniz’e bağlanacağını bildirdi. Hisar-

cıklıoğlu, “Kanal İstanbul’un bir benzeri de, Tokat’ta Yeşilırmak üzerine yapılıyor.       Karadeniz’in 

Çılgın Projesi “Kanal Tokat”, inşallah bu sene sonunda bitecek. Üretim Reform Paketi kapsamında 

Yeni Nesil Tokat Sanayi Sitesi çalışmaları başlatıldı. Erbaa'da "Tarım İhtisas Sera OSB" çalışmaları 

devam ediyor. Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için Valiliğimiz çalış-

ma yürütüyor. Ve inşallah önümüzdeki dönemde Tokat bu potansiyeliyle büyükşehir olacak iller 

kapsamında” ifadesini kullandı. 

 -Tokat oda ve borsalarına övgü 

 Tokat’daki oda ve borsaların gösterdiği birlik ve beraberliği öven TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu şunları söyledi:  “Tüm oda ve borsalarımız ortak toplantı yapıp, birlik-beraberlik sergiliyorlar. 

İşte onlar hep birlikte istediler-takip ettiler, sonunda da okulu yaptırdılar. Az önce Zile’de TOBB Sa-

karya Anadolu Lisesi’ni birlikte açtık. Tokat’a ve sizlere hayırlı-uğurlu olsun. Tokat’ta 5 Odamız ve 

2 Borsamız var. Borsaların 2’si de, Odaların dasa 3’ü akredite. 1’i süreçte, inşallah diğeri de akredi-

te olacak. Akredite Oda-Borsa ne demek? – 5 yıldızlı hizmet. Tokat’ta Oda-Borsa başkanlarımla, 

TOBB’daki komisyon ve kurullarda da birlikte çalışıyoruz. Tokat’ı Ankara’da temsil ediyorlar. Tec-

rübelerinden faydalanıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bu vesileyle 2014’te kaybettiğimiz Niksar 

TSO eski başkanımız Mehmet Şöhretoğlu’nu da rahmetle anıyorum. Burada Zile Oda-Borsama ayrı 

bir teşekkürüm var. Her ikisinin de meclisinde 1’er kadın meclis üyesi var.  Hatta Zile TSO’da YK 

Üyesi - Ceylan Candan. Oda-Borsa meclis ve yönetimlerinde daha çok kadın olmalı.” 

 2017 yılında Tokat’ta açılan şirket sayısına işaret eden Hisarcıklıoğlu rakamların Türkiye ortalama-

sının üzerinde olduğunu vurguladı. En büyük 500 sanayi kuruluşu içinde Tokat’lı firma sayısının 10 

sene önce 1’ken,  şimdi 2 olduğunu kaydeden TOBB Başkanı, “Tokat’ta Odalarımız-Borsalarımız, 

güzel işlere imza atıyorlar. Hem takip ediyorum, hem burada kendilerinden dinledim. Tokat’ın geliş-

mesi ve zenginleşmesi için, ellerini taşın altına koyuyorlar, çalışıyorlar. Başkanlarımızdan Yönetim-

lerine, Meclislerinden kadın ve genç girişimcilerimize, Genel Sekreterlerinden akademik danışman-

larına ve tüm çalışanlarına kadar, Allah hepsinden razı olsun. Onlarla ile birlikte, 2 çok önemli adım 

daha attık. 

Birincisi Online Belge.  Artık evinden, işyerinden anında belge alabileceksin. Oda’ya kadar gelme-

ne gerek kalmadı - Artık online Oda var. İkincisi şirket Kuruluşlarında Oda artık Tek Durak Ofis” 

dedi. 
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 -Şirket kuruluşları kolaylaştı 

 Tüm kuruluş işlemlerinin Odalarda gerçekleşeceğini bildiren Hisarcıklıoğlu yapılan yenilikleri şöy-

le anlattı: “Önceden 7 olan işlem sayısını 1’e düşürdük. Önceden 2.250 TL olan masrafı 650 TL’ye 

düşürdük. Üyeye hizmet işte böyle olur.  Peki TOBB olarak son 1 senede neler yaptık? Borsalarımız 

ile de birlikte, 2 çok önemli adım daha attık. Ürün İhtisas Borsası. Türk tarımının 50 yıllık rüyası 

olan Ürün İhtisas Borsası’nın kurulumunu da tamamlamak üzereyiz.  Ürün İhtisas Borsası’nın te-

melini de lisanslı depolarımız oluşturuyor. Lisanslı depodan aldığınız ürün senetlerini, Ürün İhtisas 

Borsası’nda alıp, satabileceksiniz. Tıpkı Borsa İstanbul gibi. Bu da emtia borsası. Ürün İhtisas Bor-

sasıyla birlikte artık tarım ve hayvancılık ürünlerinin fiyatları ülkemizde belirlenecek. 

  

İkincisi Borsa Tescil Yazılımı. Borsalarımızdaki tescil yazılımını da yeniliyoruz. Artık işyerinizden, 

cepten, internetten tescil yapmak mümkün hale geliyor. Yeni sistem tüm kurumlarla da entegre ça-

lışacak. Kurum kurum gezmek zorunda kalmayacaksınız.” 

 -Finansman ve istihdam alanında dev adımlar 

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, finansman alanında Türkiye genelinde 681 bin firmaya dokundukla-

rını anlattı. Oda ve borsaların katkılarıyla yüzde 9,9 faiz oranıyla üyelere nefes kredisi sağladıklarını 

bildirdi. 27 bin firmaya 5 milyar lira kaynak yarattıklarını söyledi. KOSGEB’in de  0 faizli 3 yıl vadeli 

olarak, 290 bin firmaya, 8 milyar lira  kredi verdiklerini ifade etti. Kredi Garanti Fonu olarak 364 bin 

firmaya 221 milyar lira tutarında kefalet sağladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu Tokat’da 2 bin 700 

firmanın, yani aktif üyelerin yarısının faydalandığını kaydetti. 

 İstihdamın iş dünyasının en önemli şikayet noktası olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu bu konuda 

da başlatılan İstihdam seferberliği sayesinde Türk özel sektörünün 1,5 milyon ilave istihdam sağla-

dığını ifade etti. Bursa’nın  da bu konuda sözünü tuttuğunu ve firma başına 1,3 kişi ilave istihdam 

sağladığını söyledi. İstihdam seferberliği kapsamında önemli teşvikler  sağlandığını açıklayan Hi-

sarcıklıoğlu bu teşvikleri şöyle anlattı: “Aylık 100 TL asgari ücret desteği 2018’de devam edecek. 

Yeni birini işe aldığınızda prim+vergi devlet tarafından karşılanıyor. Siz sadece maaşını ödeyecek-

siniz. Yani 1,600 TL sizden, 800 TL vergi+prim devletten. Teşvikler tam 3 yıl boyunca yürürlükte 

olacak. Bu arada geriye dönük teşviklerinizi de almayı unutmayın:” 

-İş dünyasını rahatlatan adımlar 

 Sanayi-Üretim Reform Paketi kapsamında yüzde 2 TRT kesintisi, OSB’lerde emlak vergisi ve dam-

ga vergisi gibi toplamda 1 milyarlık yükün iş dünyasının üzerinden kaldırıldığını bildiren Hisarcıklı-

oğlu şöyle konuştu: “Dünya iş-yatırım yapma kolaylığı endeksinde 60. Sıradayız. Dünyanın en bü-

yük 20 ekonomisinden biri olan ve ilk 10’u hedefleyen ülkemize yakışmayan bir tablo söz konusu. 2 

yıl içinde Türkiye'yi ilk 20’ye sokmayı hedef aldık. Bu kapsamda çok sayıda eylem planı üzerinde 

çalıştık. 100'ün üzerinde reformu, Bakanlarımızla birlikte hazırladık. Mesela; İnşaat izinlerinde mev-

cut 18 ayrı prosedür var, bunlar 6’ya iniyor. Yapı Denetim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle inşaat 

ruhsatındaki imza sayısı da 18’den 1’e düşürülüyor. Ayrıca Muhtasar ve SGK beyannameleri birleş-

tiriliyor. Bir şirketimiz yılda ortalamada 40-45 beyanname veriyordu. Şimdi bu beyanname sayısı 

12’ye düşürülüyor azalıyor . Bir diğer önemli reform KDV alanında. KDV alacaklarımız için de Mali-

ye Bakanımızla çalıştık. Ayrıca esnafın üzerindeki KDV yükü de düşürülecek. Tüm bu öneriler şuan 

mecliste. İnşallah kısa süre içinde yasalaşacak. 

Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkâna sahibiz. Bakın birlik ve 

beraberlik içinde hareket ederek pek çok iyileşme sağladık. Kavga ile sorun-sıkıntı çözülmez. Ortak 

akıl ile, diyalog ile çözülür. Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki birbiri-

mizi ötekileştirmeyelim” dedi. 
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İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ TEKCAN MAKAMINDA ZİYARET 

EDİLDİ 

önetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Aybak, Meclis Başkanı Vedat Ülker ve yö-

netim Kurulu üyeleri İlçemiz Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Başkomser Taşkın 

Tekcan’ ı makamında ziyaret ettiler. Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Ay-

bak ilçemizin asayişi ve güvenliği için yapacakları çalışmalarda başarılar dilerken yeni 

görevlerinin de hayırlı olmasını diledi. İlçe Emniyet Müdürü Taşkın Tekcan' da ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getirdi.  

Y 
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NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASIN'DA YÖNETİM BELİRLENDİ 

  Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına 

Mahmut Bülent AYBAK güven tazeleyerek yeniden başkan seçil-

di.  

Oda Meclisinin oluşmasının ardından meclis başkanlığı ve oda 

yönetimi ve Disiplin Kurulu için seçim yapıldı. 

Niksar TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için de iki liste yarıştı. 

Mahmut Bülent Aybak ile Salih Ahmed Şöhretoğlu’ nun hazırla-

dıkları listelerle yarıştığı seçimi, 10 oyla Aybak' ın başkanlığında-

ki liste kazandı. Şöhretoğlu’ nun listesi ise 6 oy aldı. 

Aybak başkanlığındaki Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuru-

lu'nda Halis Yılmaz, Mustafa Macit Uçar, Bilal Zorlu ve Hüseyin GÜN-

DOĞDU yer aldı. 

 

ORGAN SEÇİMLERİ YAPILDI 

  Odamız Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimi 

07.04.2018 Cumartesi günü yapıldı.   

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında 

Yargı gözetiminde yapılan  

 seçimlerde odamız üyeleri 8 sandıkta oylarını kul-

landılar. Yapılan sandık sayımları sonucunda İlçe 

Seçim Kurulu tarafından 1 tam iş günü ilan edilmek 

üzere gönderilen geçici sonuç listeleri askıya çıkar-

tıldı.   
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YAZICIK 1. CEVİZ ÇALIŞTAYI 

24 NİSAN 2019 tarihinde ilçemiz 

Yazıcık Kasabasında “1. Ceviz 

Çalıştayı” gerçekleşmiştir 
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk 

Özlü' nün katılımlarıyla gerçekleştirilen Tokat Oda 

ve Borsaları Sanayici İşadamları İstişare toplantısı 

21 Nisan 2018 Cumartesi günü Tokat Dedeman Otel-

de yapıldı.  

Toplantının basına açık olan bölümü Tokat Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik’in açılış konuş-

masıyla başladı.  

Başkan Çelik'in konuşmasından sonra Tokat Millet-

vekili Yusuf Beyazıt konuşma yaptı. Milletvekili Be-

yazıt Turhal Şeker Fabrikasının özelleşmesi ile ilgili 

bilgiler aktardı.  

Daha sonra Bakan Dr. Faruk Özlü genel anlamda 

bakanlık ve hükümet olarak yapılan hizmetlerden ve 

yeniliklerden bahsetti. Tokat ile ilgili müjdelerini de 

paylaşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 

Özlü: “Tokat’a bir bilim merkezi kuracağız. Belediye 

Başkanımız ve Milletvekili arkadaşlarımla bunu ko-

nuştuk. Arkadaşlarım yer konusunu çözdüklerini 

söylediler. Ben de bunu TÜBİTAK’a talimatlandıraca-

ğım. Kısa sürede adını koymuş olacağız. Sanayi Site-

mizi taşıyacağız. Belediye başkanımız ifade etti. Gü-

zel bir çalışma olmuş konuştuğumuz kadarıyla. Bu-

rada en önemli şey yerin tespiti. Tokat bu sorunu 

çözmüş. Dolayısıyla arkadaşlar taşınılacak yer bu-

lunduktan sonra gerisi kolay. Bu taşınma işinde sa-

nayi sitelerimizin mümkün olduğunca şehrin dışına 

taşınması ve modernize edilmesi gerekiyor. Ne diyo-

ruz şimdi Küçük Sanayi Sitesi. Bunu demeyeceğiz. 

Yenisi Modern Sanayi Sitesi olacak. Pırıl pırıl dük-

kanları olacak. Optimum ölçekte bir büyüklüğe sa-

hip olacak. OSB konusunda da doluluk oranlarına 

bakacağız. Geliştirmek isteniyorsa geliştirilecek, ge-

liştirilemiyorsa yenisini kuracağız. Bu konuda destek 

vereceğiz.Özellikle Genel Müdürümüz Yaşar Bey bu 

sebeple bugün burada benle beraber. Tokat’ın ihti-

yacı olan OSB ile alakalı Bakanlığımızın bütün des-

teklerini Tokat’ımıza sağlayacağız” diye konuştu.  

 

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Özlü ve Bakan-

lık Yetkilileri, basına kapalı olan istişare kısmında To-

katlı STK yöneticileri ve işadamlarının taleplerini din-

ledi.  

Toplantıya Niksar Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen 

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Mec-

lis Başkanı Engin Göze, Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Halis Yılmaz, Meclis Üyesi Salih Ahmed Şöhre-

toğlu ve Genel Sekreter Muttalip Altunay katıldılar.  

TOKAT İL İLÇE ODA/BORSALARI SANAYİCİ  

İŞADAMLARI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI 
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Tokat İl İlçe Oda/ Borsaları olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu 

makamında ziyaret edildi. Ziyarete Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, Tokat 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Gökalp Coşkun, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak ve Turhal 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çenesiz, beraberlerindeki heyet katıldılar.  

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dilekle-

rini iletti.  

Ali Çelik ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sayın Başkanımızla tanışmak ve ona destek olmak için 

geldik. Kendisinin ülkemize ve TOBB’a kattıklarını her zaman takdirle izliyoruz, takdir ediyoruz. Biz her za-

man onun arkasındayız. Sımsıkı kenetleneceğiz. Birlikte ülkeye taş koymaya çalışıp, bir şeyler yapmaya ça-

lışacağız. Biz Tokat olarak Başkanımızla her zaman beraberiz ve arkasındayız” dedi.  

Gökalp Coşkun da “Hizmet ettiğimiz 5 yıl süresince iş dünyasının Rifat Ağabeyinin birçok desteğini gördük. 

İlçe ekonomisi ile ilgili birçok konuda kendisinden yardımlar gördük. Bizde bugün Tokat’tan 5 oda borsa 

başkanı ile beraber Rifat Başkanımıza olan desteğimizi beyan ve deklare etmek için geldik. Önümüzdeki bir-

lik seçimleri sürecinde Rifat Bey’in çok büyük hizmetlerinin olacağını düşünüyoruz. Şimdiden kendisine çok 

teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.  

Ömer Çenesiz ise “Bu dönem bazı şeyler yapmak hevesindeyiz. Sayın Başkanımızın bize desteği malum. Bu-

nun devam edeceğine de eminiz. Sayın Başkanın daha ileriki dönemlerde daha iyi şeyler yapacağına eminiz. 

Bu iyi moralle iyi şeylerin ortaya çıkacağına hevesliyiz” şeklinde konuştu.  

Lütfi Bora da “Hemen hemen odalarımızın seçimleri bitti. Kısmetse TOBB’un genel seçimi olacak. Biz bura-

ya, benim en azından 1 dönemdir beraber yaptığımız ki her türlü faydasını gördüğümüz Rifat Beye desteği-

mizi belirtmeye geldik. Geçen sene olan Türkiye’de ki teşviklerin KGF olsun, KOSGEB olsun, iş başvuru sefer-

liği olsun. Bunlar hep Rifat Beyin öncülüğünde oldu. Fikir babası TOBB’dan çıkmıştır. TOBB Türk iş hayatı-

nın vazgeçilmez en yaygın en vazgeçilmez en büyük kuruluşudur ve sorunların çözümünde merkezidir” dedi.  

Mahmut Bülent Aybak ise “Odaların borsaların bulundukları yerlerde kanaat önderi olmasını sağlayan 

Başkanımızdır. Başkanımıza da desteğimiz tamdır. Bunu göstermek için Tokat olarak bugün buradayız. 

Kendisine teşekkür ediyoruz. Desteklerimiz tamdır” ifadelerini kullandı.  

 

TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU ZİYARETİ 
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NEFES KREDİSİ 

TOBB Nefes Kredisi 2018 

Düşük faiz oranlarıyla geçtiğimiz sene KOBİ’lere cansuyu olan TOBB Nefes Kredisi Projesi bu sene 18 aya uzatılan vadesi ile yeniden geliyor. 

TOBB öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için imzalar Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Tica-

ret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla 31 Mart Cumartesi günü İzmir’de atıldı. 

Nefes Kredisinde faizler aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 olarak belirlendi. 

Kredi vadesi, ilk 6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay olacak. 

İki üç ay içerisinde yaklaşık 70 bin Oda-Borsa üyesinin faydalanması beklenen Nefes Kredisi 6 bankadan kullanılabilecek. 

Nefes Kredisi verecek bankalar Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak açıklandı. 

Üyelerimiz 2 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren Nefes Kredisi kullanmaya başlayacak. 

KOBİ’ler ‘Nefes’ Alacak 

 Geçtiğimiz sene kredilerde durgunluğun yaşandığı ve faizlerin yüksek olduğu dönemde TOBB, Oda ve Borsalar elini taşın altına koymuş, 

Aralık 2016’da Nefes Kredisi ve yeni KGF sistemi ile KOBİ kredilerinde yeni bir dönem başlatmıştı. 

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

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

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

da 6’ya yükseltildi. 

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

den kullanılabilecek. 

Nefes Kredisi: Yıllık faiz oranı yüzde 12’nin altında, 6 ay geri ödemesiz, 18 ay vadeli kredi! 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Odalar ve Borsalar mevduatlarını 6 bankaya yatırarak, üyesi olan KOBİ’lere aylık %0,99 yıllık 

%11,88 faiz oranı ve 6 ay geri ödemesiz 18 ay vadeyle kredi kullanma imkanı sağlıyor. 

 TOBB, Oda ve Borsalar elindeki kaynaklarının üyelerinin kullanımına açıyor. Teminat yetersizliğinden kredi kullanamayan KOBİ’lere de 

yıllardır olduğu gibi yine KGF destek oluyor. KGF, kredi tutarının %85’ine hazine destekli kefalet veriyor. 

 Nefes Kredisi KGF’nin vereceği kefalet ile kullandırılacağı için bankaların risk primleri de sıfırlanmış oluyor. KGF de Portföy Garanti Sis-

temi ile kendisine yapılan başvuruları aynı gün içerisinde sonlandıracak. Böylelikle işletmeler günler içerisinde kredilerini kullanmış olacak. 

Finansmanda İnovasyon 

 Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Finansman’da İnovasyon” olarak nitelendirdiği Nefes Kredisi’nde Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar 500 milyon TL’lik mevduatı 6 bankaya aktaracak, bankalar da bu miktarın 15 katı yani 7,5 milyar TL 

kredi imkânı sağlayacak. 

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

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

Bürokrasisi az, basit kredi süreçleri 

 TOBB üyesi firmalar üye olduğu Oda-Borsa'ya giderek "TOBB Nefes Kredisi Başvurusu" için faaliyet belgesi isteyecek. 

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

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

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

Masraf en fazla 51 TL 
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ZİYARETLERİMİZ 

 

ÜYELERİMİZE YAPILAN ZİYARETLERİMİZ 
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KOSGEB KOBİGEL TOPLANTISI YAPILDI 

   Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlı-

ğı’nın İllerde Rekabet Avantajını Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektö-

rünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi”  yönelik Kobigel – Kobi Gelişim Destek 

Programı hakkında  Odamız Mehmet Şöhretoğlu toplantı salonunda bilgilendirme 

toplantısı yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Aybak, 

Meclis Başkanımız Engin Göze, KOSGEB Tokat İl Müdürü Kenan Sert ve işadamları 

katılmışlardır.  

Toplantıda KOSGEB Tokat İl Müdürü Kenan Sert Kobigel – Kobi Gelişim Destek 

Programı hakkında bilgilendirme yaptı. 
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TOBB Ata'nın Huzurunda 

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa baş-
kanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundular. Anıtkabir 
ziyaretine Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Meclis Başkanı 
Engin Göze ve Genel Sekreter Muttalip Altunay birlikte katıldı.  

TOBB 74. Genel Kurulu yapıldı. 
Ankara Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

74. Genel Kurulu’na Niksar Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent 

Aybak, Meclis Başkanı Engin Göze ve Genel Sek-

reter Muttalip Altunay birlikte katıldı. 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde ger-
çekleştirilen Genel Kurula oda/borsalar yoğun ilgi 
gösterdiler. 
Açılış konuşmasında İsrail’in Filistinlilere yönelik 
insanlık dışı saldırısını şiddetle kınadığını belirten 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Ölenlere 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.  

ABD yönetiminin uluslararası hukuku yok sayarak İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ne 

kadar yanlış olacağını vurgulamıştık. Maalesef, Gazze’de yaşanan ölümler gergin olan bölgemizi daha da 

gergin hale getirdi. Bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Filistin ve Kudüs yalnız değildir.” dedi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında iş dünyası olarak kendilerine güvendiklerini belirterek, 

“Hedeflerimiz büyük. Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak” dedi. 
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Oda Borsa seçimlerinde seçilen tüm başkan ve delegeleri tebrik eden Hisarcıklıoğlu “Sizler, demokrasi 
sınavından başarıyla geçtiniz. Özel sektörü temsil görevini hakkıyla üstlendiniz. Ülkemizin dört bir ya-
nında, yüzbinlerce tüccarın, sanayicinin oylarıyla seçildiniz. Yani, demokrasinin ve sandığın gücüyle bu-
radasınız. Oda ve Borsa seçimlerimiz sonucunda Başkanlarımızın yüzde 42’si, meclis üyelerimizin de 
yüzde 50’si değişti. Seçilen tüm başkanlarımı ve delegelerimi, yürekten kutluyorum. Yeni seçilen ve bu 
büyük ailenin bir ferdi olan başkanlarıma ve delegelerime de hoş geldiniz diyorum.” diye konuştu. 
 
2013-2018 döneminde hem üyelere hizmet etme hem de ülke ekonomisine katkı sağlama noktasında, 
pek çok projenin hayata geçtiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu “Bütün bu faaliyetler, elde edilen tüm bu 
başarılar, sizin emek ve gayretlerinizin eseridir. Ne yaptıysak, neleri başardıysak, gücümüzü sizden al-
dık, sizin desteğinizle yaptık. Biz, bir olduk, iri olduk, diri olduk. Sesimiz daha gür çıktı. Biz, bir oldukça 
önümüzdeki engelleri aştık, yeni yollara çıktık. Ahiliğin, “doğru ok, menzil alır” düsturuyla, her zaman 
dosdoğru olduk. Ülkemizin, milletimizin, camiamızın hak ve hukukunu koruduk. Bu çatı altında hiçbir 
zaman ayrımcılık yapmadık. Gönüllerimizi de, aklımızı da farklı seslere, farklı düşüncelere açtık. 
“İstişare sünnettir” öğüdüne hep bağlı kaldık. Anadolu’nun sesi, yüreği olduk. Bu birliktelik sizlerin ese-
ridir. Her birinizi tek tek tebrik ediyor, en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu dönemde Yönetim Kuru-
lumda, Konseylerimizde, Kurullarımızda, Komisyonlarımızda, birlikte görev yaptığımız arkadaşlarıma 
yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
Başarıya ulaştıracak esas gücün birlik ve beraberlikten geçtiğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Bu süreçte 4 ana meseleye odaklandık. İlk olarak Oda ve Borsalarımızın gücünü ve kapasitesini artır-
dık. Odaklandığımız ikinci konu, özel sektörümüzün yurtdışındaki lobisiydi. Eskiden kapısından dahi gi-
remediğimiz küresel iş örgütlerinin tamamında artık söz sahibi olduk. Özel sektörümüzün çıkarlarını 
tüm dünyada savunan bir camia haline geldik. Üçüncü önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif almak 
oldu. Dördüncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi için fikir ürettik, proje ürettik” dedi. 
 
Üyelerin sorunlarını çözmek için pek çok alanda adım attıklarını söyleyen TOBB Başkanı “Mesleki eği-
tim büyük bir sıkıntıydı. İlk defa özel sektör, Oda ve Borsalarımız vasıtasıyla, mesleki eğitimde söz sahi-
bi oldu. Şirketlerimiz daha çok ihracat yapsın diye yurtdışı taşımacılığına 35 milyar Avro kefil olduk. 
Dünyada en çok TIR karnesi veren kuruluş haline geldik. Tüm büyük kara gümrük kapılarımızı moderni-
ze ettik. Kredi Garanti Fonu kanalıyla, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırdık. Üyelerimize kefil 
olduk. TOBB Nefes Kredisiyle, bugüne kadar uygulanmış en düşük faiz oranıyla, KOBİ’lerimiz kredi aldı. 
Yaklaşık 700 bin üyemiz, tüm bunlar sayesinde ucuz kredi imkanına ulaştı.” dedi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasına şöyle devam etti: 
 
“Kültürümüzde güzel bir söz var: “zorlaştırmayın, kolaylaştırın”. Biz de iş ve yatırım ortamı önündeki 
engelleri tespit edip, hükümetimizle birlikte kaldırdık. En çok şikâyet ettiğimiz konu olan, istihdam mali-
yetlerinin düşürülmesini sağladık. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, KOBİ’lerimize büyük yükler getiriyor-
du, bunları kaldırttık. Mesleki Yeterlilik konusunda da hemen inisiyatif aldık. 81 ilde üyelerimize tehli-
keli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti verdik. Çek’e olan güven kaybolmuştu. Burada da yine 
bir ilki gerçekleştirdik.  
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  Çek’e itibarını yeniden kazandıran kare kod uygulamasını hayata geçirdik. Sanayicinin üzerindeki em-
lak vergisi yükünün azaltılmasını sağladık. Konutta, beyaz eşyada, mobilyadaki vergiler, bizim önerimiz-
le indirildi. Turizm sektöründe uçak ve kurvaziyer destekleri, bizim talebimizle getirildi. Sigorta acentele-
rimizi KOBİ kapsamına aldırdık. Hep şikâyet ettiğimiz damga vergisinin kapsamını daralttık. Yıllardır hep 
talep ederdik. Vergisini düzenli ödeyen mükellef için, yüzde 5 vergi indirimi de nihayet geldi. Biriken KDV 
alacaklarımız konusunda da talebimiz üzerine bir çalışma başlatıldı. Bunun da sonuçlanmasını bekliyo-
ruz. Tarımda 50 yıllık hayalimiz gerçek oldu. Lisanslı Depoculuk sistemini başlattık. Ürün İhtisas Borsası 
için de ilk adımı attık. Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, yargı sistemiydi. Özellikle İş Mahkemele-
rindeki davalarda, işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu. Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sis-
teminin uygulamaya alınmasını sağladık. Aylar, hatta yıllar süren davalar, artık günler-haftalar içinde 
çözülüyor. Bu vesileyle, bizlere her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Ba-
kanlarımıza ve Meclisimize, bizimle birlikte çalışan, emek veren bürokratlarımıza, camiamız adına teşek-
kür ediyorum.” 
 
“Allah’a çok şükür, tüm bu çalışmalarımız sonuç verdi. İçerde ve dışarda terör örgütlerinin saldırılarına 
rağmen, özel sektörümüz daha fazla çalıştı, üretti. Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlanma ve büyüme 
gösterdi. Oda ve Borsa üyelerimiz geçen sene yeni bir başarı hikâyesi yazdı. 1,5 milyon ilave istihdam 
sağladık. 327 milyar lira makine-teçhizat yatırımı yaptık. 160 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik. 
44 milyar dolar turizm ve taşımacılık geliri elde ettik. Bütün dünyaya, bu milletin neler yapabileceğini 
gösterdik. Tüm bunları sizlerle başardık. Oda ve Borsalarımızda ortaya koyduğunuz çağdaş vizyonla ba-
şardık. İşte bu nedenle bu salonu dolduran Türk özel sektörünün temsilcisi delegelerimizi yürekten kutlu-
yor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız!” 
 
24 Haziran seçimlerinden sonra da üyelerin sıkıntılarını sonuçlandırmak için gayret göstereceklerini be-
lirten Rifat Hisarcıklıoğlu “Daha yapacak çok işimiz var. Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası 
daha hızlı koşmak zorunda. İş dünyasının hızlı koşabilmesi için de, bizim önden gidip, yolu açmamız gere-
kiyor. Oda ve Borsalarımızda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezleri açacağız. Coğrafi işaretli ürünlerimizi, 
helal gıda sertifikasına sahip ürünlerimizi önce ülkemizde sonra dünyada yaygınlaştıracağız. 81 ildeki 
eğitim tesislerimizi tamamlayıp, Oda ve Borsalarımızın bulunduğu 160 ilçemize de, yeni eğitim tesisleri 
kazandıracağız. Yeni dönemde daha çok çalışacağız, daha hızlı çalışacağız, daha verimli çalışacağız. Ön-
ce KOBİ’lerimizi küresel KOBİ’ler haline getirmeliyiz. Sanayi 4.0 ile sanayimizi bir üst seviyeye çıkarmalı-
yız. Yerli ve akıllı üretimle ithalatı yüksek ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamalıyız. E-ticaret ve E-
ihracat hamlesi başlatarak, yeni ürünlerle yeni pazarlara girmeliyiz. Türkiye’yi bu coğrafyanın girişimci-
lik üssü yapmalıyız. Nitelikli eleman açığını kapatmak üzere, mesleki eğitim sistemini özel sektörle tam 
entegre kılmalıyız. Bu hedefler için, üzerimize düşeni yapmaya hazırız, yapacağız.” diye konuştu.  

Hisarcıklıoğlu “Bugüne kadar sizlerle birlikte, hayal görünen nice hedefi gerçeğe dönüştürdük. Bugün 

hayal gibi görünen nice hedefe de yarın, yine birlikte ulaşacağız. Umutsuzluğa asla prim vermeyeceğiz. 

Fitneyi, ayrışmayı asla yanımıza yaklaştırmayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyecek, öteki diye görmeyece-

ğiz. Tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edecek, Türkiye'yi bu zenginlikle daha da büyüteceğiz. 

Biz kendimize güveniyoruz. Hedeflerimiz büyük. Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik 

devi olacak. Dünyada en fazla uluslararası müteahhit Türkiye’den çıkacak. En fazla taşımayı Türk lojis-

tikçileri yapacak. En fazla turisti Türk otelleri ağırlayacak.  
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  Türk perakendecileri dünya çapında dağıtım ağları kuracak. Türkiye en fazla sanayi malı ihracatı yapan 

ülke olacak. Çevre coğrafyamızda her yerde şantiyelerimiz, yatırımlarımız bulunacak. Türk çiftçisi sadece 

ülkemizi değil, tüm dünyayı besleyecek. Türk malları fiyatıyla değil, kalitesiyle tercih edilecek. Uluslararası 

yatırımcılar Türk şirketlerine ortak olmak için sıraya girecek. Ve dünyadaki her evde en az bir Türk malı kul-

lanılıyor olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin emaneti olan bu ülke, hepimizin omuzla-

rında yükselecek ve yeniden lider ülke haline gelecek. Bunu da hep birlikte başaracağız. Zira bizi başarıya 

ulaştıracak esas güç, birliğimizdir. Sizlerle birlikte çalışmaktan, mesai arkadaşınız olmaktan büyük şeref 

duyuyorum. Allah gönlümüzü zengin, emeğimizi ve kazancımızı bereketli, milletimizin birliğini, dirliğini ve 

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

Tokat TSO Başkanı Dr. Ali Çelik Ziyareti 

T 
okat Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Ali Çelik 
Odamıza bir ziyaret 

gerçekleştirdi. Başkan Çe-
lik’ i odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Bülent Aybak, 
Meclis Başkanı Engin Göze, Baş-
kan Yardımcısı Macit Mustafa 
Uçar ve Genel Sekreter Muttalip 
Altunay karşıladılar. Ziyaret 
kapsamında Bölge sorunları isti-
şare edildi.   

İlçemiz Hakkında İstişare Toplantısı Yapıldı. 

İ 
lçemiz ekonomisinin gelişmesi yönün-
de neler yapılabilir konulu toplantı 
yapıldı. Toplantıya Niksar Kaymaka-
mı Selami KAPANKAYA, Niksar Beledi-

ye Başkanı Özdilek ÖZCAN, Ak parti İlçe 
Başkanı Kemal Yılmaz, Niksar Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Başkanı Cevdet Ufuk 
TURHAN, Odamız Meclis Üyeleri, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri 
katıldılar. İlçemizin sorunları ve çözüm 
önerileri istişare edildi. 
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KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başladı 

N iksar Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat İşkur İl Müdürlüğü işbirliği ile 03.07.2018 tari-
hinde KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimi odamız Mehmet Şöhretoğlu Toplantı 

salonunda başladı. 4 gün boyunca sürecek eğitime 22 kişi katılacak olup eğitim sonunda 
Girişimciler KOSGEB' in toplam 150.000 TL tutarındaki Girişimcilik desteklerinden yeni iş 
kurma durumunda yararlanma imkânları olacaktır.  
Program dahilinde uygulamalı girişimcilik eğitiminin ikincisi 13-16 Kasım 2018 tarihleri 
arasında yapılacaktır. 

Ahilik Haftası Kutlamaları yapıldı. 

T okat Valiliği, Niksar Kay-
makamlığı, Niksar Beledi-

yesi, Niksar Ticaret ve Sanayi 
Odası, Niksar Esnaf ve Sa-
natkârlar Odası, Niksar Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi Kefalet Koo-
peratifi’ nin katkılarıyla üçüncü 
geleneksel Ahilik Haftası kutla-
maları gerçekleştirildi.  

    Düzenlenen programa Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ın yanı sıra Tokat Valisi 
Dr. Ömer Toraman, Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Av. 
Yusuf Beyazıt ile Av. Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Kadim 
Durmaz ile İl ve ilçe daire müdürleri, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, 
Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Fehmi Çankaya, Niksar Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ufuk Tur-
han, Niksar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan Faruk Göze  ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. 
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   Program Ahi Pehlivan türbesinde edilen dua ile başladı. Çamiçi Yaylası'nda devam etti. 
Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Fehmi Çankaya’nın günün anlam ve 
önemini belirten konuşması ile başladı. 
Programda Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, Ak 
Parti Tokat Milletvekilleri Av. Yusuf Beyazıt ile Av. Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili, 
TBMM İdari Amiri Kadim Durmaz’ın konuşmalarının ardından Niksar Ticaret ve Sanayi 
Odası, Niksar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Niksar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Ko-
operatifinin belirlediği ahilere plaketleri verildi. 
Ödül töreninin ardından Niksar Belediyesi ve Niksar İlçe Spor Müdürlüğü tarafından or-
ganize edilen güreş müsabakaları düzenlendi. Programa katılan vatandaşlara protokol 
üyeleri tarafından Niksar Ticaret ve Sanayi Odası, Niksar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefa-
let Kooperatifi ve Onur Beton Ltd.Şti.’nin hazırlatılan Ahi Pilavı ikram edildi.  

İlçe Emniyet Müdürü Saçkan Makamında ziyaret 

     Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bü-
lent Aybak,  ve Yönetim Kurulu üyeleri Halis 
Yılmaz, Bilal Zorlu, Hüseyin Gündoğdu ve Ge-
nel Sekreter Muttalip Altunay İlçemiz Emni-
yet Müdür Vekili olarak yeni atanan Emniyet 
Amiri Nurettin Saçkan’ ı makamında ziyaret 
ettiler. Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut 
Bülent Aybak ilçemizin asayişi ve güvenliği 
için yapacakları çalışmalarda başarılar diler-
ken yeni görevlerinin de hayırlı olmasını dile-
di. İlçe Emniyet Müdür V. Emniyet Amiri Nu-
rettin Saçkan' da ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ve mutluluğu dile getirdi.  

İlçe Mal Müdürü Turan Makamında ziyaret edildi 
   Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent 
Aybak,  ve Yönetim Kurulu üyeleri Halis Yılmaz, 
Bilal Zorlu, Hüseyin Gündoğdu ve Genel Sekre-
ter Muttalip Altunay İlçemiz Mal Müdürlüğüne 
yeni atanan Taliha Turan’ ı makamında ziyaret 
ettiler. Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut 
Bülent Aybak ilçemizde yapacakları çalışmalar-
da başarılar dilerken yeni görevlerinin de ha-
yırlı olmasını diledi. İlçe Mal Müdürü Taliha 
Turan' da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve 
mutluluğu dile getirdi.  
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Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri yapıldı 

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Bakanlığı ve Niksar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile İhra-

catta Sağlanan Devlet Yatırımları ile Ülkelere ihracat imkânları hakkında Odamız Mehmet Şöhretoğlu 

toplantı salonunda Dış Ticaret bilgilendirme semineri yapıldı. Toplantıya Meclis Başkanımız Engin Göze, 

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak işadamları katılmışlardır. Toplantıda Ticaret Bakanlığı 

İhracatı Geliştirme Uzmanı Gözde Eroğlu tarafından İhracatta sağlanan Devlet Yardımları ve Ticaret 

Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Dilek Doğruer tarafından Ülke Masaları-İhracat İm-

kanları hakkında bilgilendirme yaptılar. 

KOBİ Destek (Nefes) Kredisi 

N iksar Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birliği öncülüğünde KOBİ Destek/

Nefes Kredisi’ni bir kez daha üyelerinin kullanımı-

na sundu. Uygun faiz ve ödeme koşulları ile Nik-

sartso üyelerine 50 bin TL kredi desteği sunula-

cak. 3 banka işbirliğiyle yapılacak ‘Nefes Kredisi’ 

için başvurular 21 Eylül 2018 Cuma günü başlaya-

cak. 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finans-

man sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak 

üzere gerçekleştirilecek KOBİ Destek (Nefes) Kre-

disi protokolü 31 Ağustos 2018 tarihinde imzalan-

Bu çerçevede Odamız Üyeleri,  aşağıda bahsedilen bankaların şubelerinden 21 Eylül 2018 Cuma günü itibarıyla 

başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerdir. 

“Kullandırılacak  Kredinin Brüt Faiz Oranı Aylık % 1,85’dir”  
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  Konu hakkında açıklama yapan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak; Üyelerimizin 

kullanacağı Nefes Kredisi 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli-

dir. 

Kredilendirmede tüm risk ve  teminatlandırma  protokol imzalanan bankalara ve Hazine ve Maliye Ba-

kanlığının sağladığı destekle KGF’ye ait olacaktır. 

Protokol imzalanan bankalar KGF’ye ödenecek %0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında 

üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir. Üyelerimiz Nefes Kredisini 3 banka-

dan kullanabileceklerdir” dedi. 

KOBİ Destek/Nefes Kredisi verecek Bankalar 

            ·         Ziraat Bankası 

·         Halkbank 

·         İş Bankası 

Başkan Aybak ; “KOBİ’ler krediye başvurabilmek için öncelikle Odamızdan açıklama olarak “KOBİ 

Destek (Nefes) Kredisi Başvurusu İçindir” ibareli  faaliyet belgesi almaları gerekmektedir. Bu belge 

olmadan banka talep kabul etmeyecektir. Üyelerimiz 21 Eylül 2018 Cuma  gününden itibaren Nefes 

Kredisi kullanmaya başlayabilirler” ifadelerini kullandı. 
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e-fatura e-defter ve e-arşiv eğitimi 

       Gazi Osman Paşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Kocaman’ın eğitimci olarak katıldığı e-

defter e-fatura ve e-arşiv uygulamaları eğitimi düzenlendi. Eğitime odamız üyeleri ve Mali müşavirler 

katıldılar. Eğitimin sonunda katılımcılara e-defter ve e-fatura eğitime katılım sertifikası verildi. 

2017 yılı Vergi Rekortmenlerine Plaket 

2017 yılında Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinde ilk 10 firma Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret 

edilerek plaketleri işyerlerinde kendilerine takdim edildi. Ziyarete ilk olarak Niktaş A.Ş., Niksar Nikbel 

Ltd.Şti., İsmail Düzol, Selahaddin Özbay, Burhan Özbay ve Muharrem Serin ait işyerleri ziyaret edildi. 

Sıralamaya giren firmaların işyerlerinin ziyaretleri devam edecektir. 
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5.Altın Ceviz Yarışması yapıldı. 

  Niksar Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen “5. Altın ceviz” yarışması 

ödülleri sahiplerini buldu. Belediye iş merkezinde düzenlenen programa Yönetim Kurulu Başkanımız 

Mahmut Bülent Aybak, Yönetim Kurulu Üyeleri Macit Mustafa Uçar ve Bilal Zorlu katıldılar. 

TOBB Eğitim Yardımı 

N iksar Ticaret ve Sanayi Odası, Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

(TOBB) katkılarıyla her sene olduğu gibi bu 

sene de ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot 

ve kaban yardımında bulundu.    

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, ih-

tiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan bot ve 

kabanlarla ilgili olarak yaptığı açıklama-

sında; Odamız üyesi iş yerlerinden model, 

malzeme ve kalite bakımından değerlendi-

rilerek 717 adet kışlık bot ve 445 adet ka-

ban alınmıştır. 
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İ 
lçe Merkezinde ve Köylerde bulunan 32 adet İlk/Orta Okul Müdürlükleri ile odamız tarafından 

yapılan yazışma sonucu ihtiyaç sahibi öğrenci sayıları tespit edilerek, Öğrencilere Kaban ve Bot-

ların ulaştırılması için Oda Genel Sekreterimiz tarafından bizzat Okul Müdürlüklerine teslim edil-

di. 

Buradan önemli katkılarından dolayı başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve bu organizasyonda 

emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizi temsil eden kıymetli öğrencilerimize böyle bir 

yardımda bulunabilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Tüm öğrencilerimiz bot ve kabanları iyi 

2017 yılı Vergi Rekortmenlerine Plaket 

   2017 yılında Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergi-

sinde ilk 10 firma Yönetim Kurulumuz tarafından 
ziyaret edilerek plaketleri işyerlerinde kendileri-
ne takdim edildi. Ziyarete ilk olarak Hüseyin Deli-
mehmet-Delta İnşaat, Yusuf Ateş-Ateşler İnşaat, 
Özgür Mobilya Ltd. Şti., İbrahim Toktaş ve Niksar 
Hazır Beton Ltd. Şti. ait işyerleri ziyaret edildi. 
Sıralamaya giren firmaların işyerlerinin ziyaretle-
ri devam edecektir.  

ZİÇEV Ziyaret edildi 

M 
eclis Başkanımız Engin Göze, Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Aybak, Yöne-

tim Kurulu Başkan Yardımcıları Halis Yılmaz, Macit Mustafa Uçar  ve Genel Sekreter 

Muttalip Altunay İlçemizde faaliyet gösteren Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve 

Koruma Vakfı Niksar Şubesi Makbule Ölçen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde 30/09/2018 

tarihinde yaşanan yangın nedeni ile geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Yönetim Kurulu Başkanımız 

Mahmut Bülent Aybak yaşadıkları yangın nedeniyle Merkez Müdürü Seray Kaynar’ geçmiş olsun di-

leklerini iletti. Merkez Müdürü Kaynar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Oda Yönetimi-

ne yardımları ve ziyaretleri için çok teşekkür etti.   
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SK Filtre Teknolojileri firması ziyaret edildi 

    Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bü-

lent Aybak, Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Macit Mustafa Uçar  ve Genel Sekreter 

Muttalip Altunay üyemiz SK Filtre Teknoloji-

leri San. ve Tic. Ltd. Şti’ni ziyaret ettiler. Yö-

netim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent 

Aybak ilçemize yatırım yaparak katma değer 

ürettiği için firma yetkilisi Süleyman Kurt’a 

teşekkür etti. Ziyarette firma yetkilisi Süley-

man Kurt üretimini yaptıkları toz filtreleri 

hakkında bilgi verdi ve ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getiren firma yetkilisi Yö-

netim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak’ 

a teşekkür etti.  Firmanın sorunları ve istekle-

ri dinlendi. 

YÖREX FUARI 

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı bu yıl 9’ncu defa kapılarını ziyaretçilerine açtı. 

 A ntalya Ticaret Borsa’ sının ev sahipliğinde 24-28 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen fuar da 

Tokat standı yoğun ilgi görürken Coğrafi Tescilli ürünümüz Niksar Cevizi ve İlçemize has 

1400 yıllık şifa kaynağı Ayvaz Suyu ile Olca Salça katılımcılardan tam not aldı. 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odasının organize ederek Erbaa, Niksar, Turhal, Zile Ticaret ve Sanayi Odaları 
ile Tokat, Zile Ticaret Borsalarının ortak katıldıkları fuarda Tokat standına yoğun ilgi gösteren misafirler 
stantta bulunan yöremize has ürünlerden tatma imkânı buldular. 
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Odamız Üyeleri ziyaret edildi. 

  Meclis Başkanımız Engin Göze, Yönetim Kurulu 

Başkanımız Mahmut Bülent Aybak, Yönetim Ku-

rulu Başkan Yardımcıları Halis Yılmaz, Macit 

Mustafa Uçar Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Zorlu ve 

Genel Sekreter Muttalip Altunay tarafından üye-

miz SALİHE ABU BAŞAK KİTAP KIRTASİYE ve DA-

MARLAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA İN-

ŞAAT NAKLİYE VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED Şirketi’ni ziyaret ettiler. Yöne-

tim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Aybak 

ilçemizde faaliyet göstererek ilçe ekonomisine 

katkı sağladıkları için her iki firma yetkilisi-

ne teşekkür etti. Ziyarette firma yetkilile-

ri ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getire-

rek Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Ay-

bak’ a teşekkür ettiler.  Firmaların önerileri ve 

talepleri hakkında kısa bilgiler alındı. 

2017 yılı Vergi Rekortmenlerine Plaket 

2017 yılında Gelir Vergisi ve Kurumlar 

Vergisinde ilk 10 firma Yönetim Kurulu-

muz tarafından ziyaret edilerek plaket-

leri işyerlerinde kendilerine takdim edil-

meye devam edildi. Ziyarete ilk olarak A

-Batu İnşaat Ltd. Şti., Dipova İnşaat Ltd. 

Şti., Niksar Yılmaz Petrol Ltd.Şti., Ahmet 

Arif Şöhretoğlu, Çamiçi Petrol Ltd. Şti. ve 

Yılmaz Kardeşler Gıda Ltd. Şti. ait işyer-

leri ziyaret edildi. Sıralamaya giren fir-

maların işyerlerinin ziyaretleri devam 

edecektir. 
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Tokat Ekonomisine büyük katma değer 

 sağlayacak olan "Topektaş Et Kombinası” 

 ziyaret edildi. 

T okat’ta 24 milyon liraya mal olan bölgenin en büyük et kombinası ve parçalama tesisinin bölge-

deki hayvan ve et üretimine katkı yapması bekleniyor. Tokat Belediyesi öncülüğünde, Turhal Bele-

diyesi, Pazar Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından Turhal il-

çesi Arzupınar köyünde 150 dönümlük arazi üstüne kurulan et entegre tesisi hizmet vermeye başladı. 

Günlük 250 büyükbaş ve 1000 küçükbaş kesim kapasitede olan tesisin bölgedeki hayvan ve et üretimine 

büyük katkı yapması beklenen tesis, basın mensuplarına düzenlenen programla tanıtıldı. Programa Yö-

netim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Aybak ve Genel Sekreter Muttalip Altunay katıldılar. 

TOKAT 7’İNCİ TARIM FUARI 
    Tokat’ta bu yıl 7’incisi düzenlenen Tarım Fuarı 130 firmanın 

katılımıyla başladı. 

08.11.2018 TOKAT Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat Valiliği 

ve Tokat Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 7’incisi düzenlenen 

Tokat Tarım Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Organize Sana-

yi Bölgesi’nde; Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekili 

Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu İl/İlçe 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, kamu kurum ve kuruluş 

temsilcileri ile çiftçi ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen 

törenle açılışı yapılan fuara katılım sağlayan 130 firma, ürettik-

leri teknolojileri ziyaretçilerine tanıtma imkanı buldu. Fuar açı-

lışına Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Aybak ve 

Genel Sekreter Muttalip Altunay katılmışlardır. 
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2017 yılı Vergi Rekortmenlerine Plaket 

   2017 yılında Kurumlar Vergisinde ilk 

10 firma Yönetim Kurulumuz tarafından 
ziyaret edilerek plaketleri işyerlerinde 
kendilerine takdim edilmeye devam edil-
di. Ziyarete ilk olarak 2017 yılı 1’nci Olca 
Gıda A.Ş. ve 2017 2’ncisi Yılmaz Un ve 
Gıda Ltd. Şti. firmalarına ait işyerleri zi-
yaret edildi.  

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’ya hayırlı olsun 

 ziyareti yapıldı 

   İçişleri Bakanlığı’nın son aldığı valiler kararnamesi ile birlikte Tokat İlimize atanan Vali Dr. Ozan 

Balcı’yı Oda Başkanlığımız olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Mah-

mut Bülent Aybak, Vali Dr. Ozan Balcı’ya İlimizin ve ilçemizin gelişmesi için yapacakları çalışmalar-

da başarılar dilerken yeni görevlerinin de hayırlı olması dileklerini ifade ederek, ilçemizin ekonomik 

yapısı hakkında bilgiler verdi. 

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı Tokat İli ve Niksar İlçesinin sorunlarının çözümünde işbirliği ve istişarenin 

önemine vurgu yaptı. "İnşallah el birliğiyle ilçemizin gelişmesi adına güzel hizmetler ve projeler üre-

tiriz. “Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de tüm kurumlarımızla uyum ve işbirliği içeri-

sinde halkımıza hizmet edeceğiz” dedi ve gerçekleşen nazik ziyaretler nedeniyle duyduğu memnuni-

yeti dile getirdi. 
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KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başladı 

N iksar Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği ile 13.11.2018 tarihinde KOSGEB 
Uygulamalı Girişimcilik eğitimi odamız Mehmet Şöhretoğlu Toplantı salonunda başladı. 4 gün 

boyunca sürecek eğitime 25 kişi katılacak olup eğitim sonunda Girişimciler KOSGEB' in toplam 150.000 
TL tutarındaki Girişimcilik desteklerinden yeni iş kurma durumunda yararlanma imkânları olacaktır.  

2017 yılı Vergi Rekortmenlerine Plaket 

    2017 yılında Kurumlar Vergisinde ilk 10 firma Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret edilerek plaket-

leri işyerlerinde kendilerine takdim edilmeye devam edildi. 2017 yılı Gelir Vergisi 1’nci Temam Teke As-

lan Tekstil firması ziyaret edildi. 
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         Odamız Üyeleri ziyaret edildi 

   Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent 

Aybak, Meclis Başkanımız Engin Gö-

ze, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halis 

Yılmaz, Macit Mustafa Uçar Yönetim Kurulu 

Üyesi Bilal Zorlu tarafından Niksar Organize 

Sanayi Bölgesinde bulunan ENKAYTEKS TEKS-

TİL A.Ş. ve CBF TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş.' 

ni ziyaret ettiler. Yönetim Kurulu Başkanımız 

Mahmut Bülent Aybak ilçemizde faaliyet gös-

tererek ilçe ekonomisine katkı sağladıkları için 

firma yetkililerine teşekkür etti. Ziyarette firma 

yetkilileri ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek Yönetim Kurulu Başkanı Mah-

mut Bülent Aybak’ a teşekkür ettiler.  Firmala-

rın önerileri ve talepleri hakkında kısa bilgiler 

alındı. 

Niksar Kaymakam 

 V. Dr. Mehmet Gödekmerdan Makamında 

 ziyaret edildi 

  Meclis Başkanı Engin Göze, Yönetim Kurulu Başka-

nımız Mahmut Bülent Aybak, Yönetim Kurulu Baş-

kan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel 

Sekreter İlçemiz Kaymakamlığına Vekâleten görev-

lendirilen Tokat Vali Yardımcısı Sayın Dr. Mehmet 

Gödekmerdan’ ı makamında ziyaret ettiler. Yöne-

tim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Ay-

bak Niksar İlçe Kaymakam V. Dr. Mehmet Gö-

dekmerdan’ a ilçemizin gelişmesi için yapacakları 

çalışmalarda başarılar dilerken yeni görevlerinin de 

hayırlı olmasını diledi. Başkan Aybak ilçemizin eko-

nomik yapısı, hakkında bilgiler verdi. İlçe Kayma-

kam V. Dr. Mehmet Gödekmeran' da ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getirdi. 
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       Odamız Üyeleri ziyaret edildi 

    Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Aybak, Meclis Başkanımız Engin Göze, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Halis Yılmaz, Macit Mustafa Uçar Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Zorlu tarafından üye-

miz ERİŞTE MARKET, NİKSAR SİMİT, ALİ ATİLA TEKSTİL, UMUT IŞIĞIM ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON 

HİZ. LTD.ŞTİ., NİKSAR ONUR İNŞAAT LTD.ŞTİ.ZEKİ DEVECİ İNŞAAT LTD.ŞTİ. ve MEMET ÖZER ÖZER İN-

ŞAAT' I ziyaret ettiler. Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Aybak ilçemizde faaliyet göstererek 

ilçe ekonomisine katkı sağladıkları için her firma yetkililerine teşekkür etti. Ziyarette firma yetkilile-

ri ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak’ a te-

şekkür ettiler.  Firmaların önerileri ve talepleri hakkında bilgiler alındı. 

Niksar Kaymakam V. Dr. Mehmet Gödekmerdan 

Odamızı iadeyi ziyaret etti. 

N iksar Kaymakam Vekili Tokat Vali 

Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmer-

dan odamızı iadeyi ziyarette bulundular. 

Ziyaret Yönetim Kurulu Başkanımız Mah-

mut Bülent Aybak’ ın makamında gerçek-

leştirildi.   
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Niksar Gazi Osman Paşa Mesleki ve Teknik 

 Anadolu Lisesi Öğrencilerine Ticaret ve 

 Sanayi Odasının tanıtımı yapıldı 
 

    Niksar Gazi Osman Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ve Niksar Ticaret ve Sanayi Oda-

sı Başkanlığımız tarafından organize edilen tanıtım paneli 18 Aralık 2018 Salı günü odamız Mehmet 

Şöhretoğlu Toplantı salonunda yapıldı. 

Panelin açılış konuşması Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak 

tarafından yapıldı. Başkan Aybak; Meslek liselerinin önemine değinerek, ülkemize faydalı bireyler olma-

ları için öğrencilere çalıştıklarının iki katı daha fazla çalışmaları gerektiğini ifade etti. Başkan Aybak’ın 

konuşmasından sonra Genel Sekreter Muttalip Altunay tarafından Ticaret ve Sanayi Odalarının kuruluşu 

ve görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra soru cevap bölümüne geçildi. Soruları Yönetim 

Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak ve Genel Sekreter Muttalip Altunay cevapladılar. 

Başkan Aybak; panel sonunda katılan öğrencilere ve panelin düzenlemesinde emeği geçen Gazi Osman 

Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile panele bizzat katılan Muhasebe ve Finansman Ala-

nı Şefi Sait Arslan, Muhasebe ve Finansman Alan Atölye Şefi Kenan Emiroğlu ve Muhasebe ve Finans-

man Alan Öğretmeni Ümit Önder’ e teşekkür etti. 
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Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ziyareti 

   Tokat Valisi Sayın Dr. Ozan Balcı Niksar Tica-

ret ve Sanayi Odamızı ziyaret ettiler.  Yönetim 

Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Aybak ve 

yönetim kurulu üyeleri Sayın Dr. Ozan Balcı’ yı 

oda binası kapısında karşıladılar. Yönetim Ku-

rulu Başkan odasında Yönetim Kurulu Başkanı 

ve yönetim kurulu üyeleri Vali Balcı’ya Niksar 

ekonomisi hakkında kısa bilgiler sundular. 

TOBB Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri 

   Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) iştirakleri-

nin kurumsal yapılarını ve hizmetlerini tanımak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında 

bilgiler edinmek amacı ile TOBB Birlik merkezindeki 21-23 Aralık 2018 tarihindeki seminere katılım sağ-

ladılar. 

Seminere Meclis Başkanı Engin Göze, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Halis Yılmaz, Bilal Zorlu  Meclis Üyeleri Nusret Özgün, Alattin Şen, Selçuk Bayrakcı ve Genel Sek-

reter Muttalip Altunay katıldılar. 

Üç gün süren program boyunca TOBB Hizmet Binası, Kurumsal Yapısı ve yine TOBB ETÜ Ekonomi ve Tek-

noloji Üniversitesi Kampus ve Sosyal alanlarının da tanıtım ve ziyaretleri gerçekleştirildi. 
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   TOBB tarafından 2019 yılı Nisan ayı sonuna kadar tüm Oda ve Borsalarda görev alan 10 bine yakın 

Meclis Üyelerinin sınıflar halinde katılımlarının planlandığı programına iştirak eden Meclis Üyelerimize 

Seminer süresi boyunca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kurumsal yapısı, TEPAV Dünya ve Türkiye 

Ekonomisindeki dönüşüm, Türk Dış Politikasının bugünü ve geleceği, Etkili Yönetim Becerileri, Protokol 

Kuralları, Finansal Yönetim, E-Ticaret ve Sosyal Medya, Medya İlişkileri, Mimikler Yalan Söylemez/

Kültürler Arası Beden Dili, Kişisel Gelişim, Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler, TOBB iştirakleri 

KGF, MEYBEM, GTİ, GS1 hakkında sunumlar ve detaylı bilgiler verildi.  

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Parti 

Meclis Üyesi Semra Dinçer ziyareti 

   Tokat Milletvekili Sayın Kadim Durmaz, CHP Parti Meclis Üyesi Sayın Semra Dinçer Niksar Ticaret ve 

Sanayi Odasını ziyaret ettiler.  Karşılamada Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Aybak ve yö-

netim kurulu üyeleri bulundular. Tokat Milletvekili Sayın Durmaz ve CHP Parti Meclis Üyesi Sayın Din-

çer yaklaşan yerel seçimler konusunda ve Türkiye Ekonomisi hakkında kısa bilgiler sundular. Yönetim 

Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşan yerel seçimler ve ilçe ekonomisi hakkında kısa bilgi-

ler sundular.  

 



  

38 NİKSAR TİCARET ODASI MAYIS 2018 

 

NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK ÜYE MEMNUNİYETİNİ HER ZAMAN ÖN PLANDA TUTARAK 

YÖNETİMİMİZ MECLİSİMİZ VE DİĞER ORGANLARIMIZLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ. 


