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   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) & Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör & 

Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantıları’nın onbirincisi Samsun’da yapıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın toplantı öncesinde 

basına açıklamalarda bulundu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" top-

lantısında, Anadolu'da ortak diyalog toplantıları kapsamında 10 ilde toplandıklarını, Sam-

sun'da ise 11'inci toplantıyı yapacaklarını söyledi. 

         

DEVAMI 
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  Toplantıya oda, borsa ve iş dünyasının temsilcileri ile 9 bankanın genel müdür ve genel müdür yardımcıları-

nın katıldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Aslında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu sıkıntılı dö-

nemde tarihimizde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve Türk özel sektörü bir arada, Anadolu'nun dertlerini ve 

sıkıntılarını öğrenmek üzere birlikte hareket ediyor. Bu sıkıntılı ortamlarda biz biliyoruz ki ikimiz de aynı ge-

mideyiz ve ikimizin de birbirinden farkı yok. Bizim sıkıntımız onların sıkıntısı, onların sıkıntısı bizim sıkıntı-

mız." 

Sıkıntılı dönemin geçici olduğuna inandıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Önümüz açık, son 25 yıla baktığımız 

zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi, geçti ve daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz 

var" diye konuştu. 

TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise dertleri, sıkıntıları ve sorunları açık yüreklilikle konuşacaklarını vurguladı. 

Aydın, "Türk bankacılık sistemi, Türk reel sektörünün ve Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi hususunda gay-

retini azamileştirmektedir. Bunu Karadeniz Bölgesi'nde de göstereceğiz" dedi. 

Toplantıya Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Meclis Üyesi Salih 

Ahmed Şöhretoğlu ve Genel Sekreter Muttalip Altunay katılmışlardır. 

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ve bazı bakanların katılımıyla TOBB İkiz 

Kuleler'de düzenlenen TOBB Türkiye Eko-

nomi Şurası'nın açılışında yaptığı konuş-

mada, cesur ve ezber bozan yeni yatırım 

hamlesinin Türkiye'yi küresel rekabette öne 

çıkaracağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Bu te-

kerlek, bu tümsekte kalmayacak. Allah'ın 

izniyle yola devam edeceğiz. El birliğiyle 

Türkiye'yi yeniden tempolu büyüme süreci-

ne kavuşturacağız." dedi.  

 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası; 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-

mez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Tekno-

loji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan, Oda ve Borsa Başkanları, Meclis Başkanları, OSB Başkanları ile çok sayıda iş insanının 

katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Niksar Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak şuraya katılanlar arasındaydı. 
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Şura’da iş dünyasının temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ba-

kanlar ile paylaşma imkânı buldu. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 2003 yılında başlayan Ekonomi Şuralarında, hep yanla-

rında oldukları ve iş dünyasına destek verdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. 

2017’de iş dünyasının istihdamda ve yatırımda rekorlar kırdığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, aynısını 2019’da da 

yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Erdoğan’dan özel sektörü desteğinin devamını isteyen Hisarcıklıoğlu, 

“Şu an bu salonda, 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri olan, Oda ve Borsa Başkanlarımız bulu-

nuyor. Onlar Temmuz’dan beri yoğun bir mesai harcadılar. İllerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öneriler 

hazırladılar. Böylece tüm ülkede, yerelde hangi ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Emek-

leri için teşekkür ediyorum. Biz şimdi tüm bunları, il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif ediyoruz. Şu-

ra’dan sonra tamamını size ve her birini ilgili kamu kurumlarına ileteceğiz” dedi. 

-İş dünyasına moral 

İş dünyası için en büyük teşvikin devletini yanında görmek olduğunu bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Sizin liderliğinizde, gündeme getirdiğimiz her konunda, geçmişte olduğu gibi, çözüm sağlayacağınıza inanı-

yoruz. İşte bununla ilgili pek çok örneği, şu geçtiğimiz birkaç ayda yaşadık. 

Kısa çalışma ödeneği ve asgari ücret desteği artışıyla, firmalarımızın üstündeki yükleri azalttınız. 

İç Piyasaya destek için, 4 sektörde KDV ve ÖTV indirimi yaptınız. Bankaların yüksek faiz uygulaması yüzün-

den, büyük sıkıntı yaşadığımız, krediye erişimde, aylık %1,54 faizle, Kobilere kredi imkânı sundunuz. Mera 

fonu gibi ciddi bir yükün kaldırılmasını sağladınız. Kamu müteahhitlerine tasfiye ve devir hakkı tanıdınız. 

Uzun yıllardır beklediğimiz, ticari hayata büyük kolaylık getirecek, devlet destekli ticari alacak sigortasını 

başlattınız. Meslek liselerinde 81 ilde kamu-özel sektör işbirliğini tabanda sağlayacak projeyi de hayata geçi-

riyorsunuz, Yine bu vesileyle, aramızda bulunan sayın Bakanlarımıza tüm bu icraatlar için teşekkür ediyo-

rum” diye konuştu. 

Dünya Bankası’nın Doing Business raporuna göre Türkiye’nin, 2018’de en çok reform yapan ilk 10 ülke ara-

sında yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, ülke olarak iş ve yatırım ortamında 17 basamak birden sıçrayarak, 

60. sıradan 43. sıraya ilerledik ve tarihimizdeki en üst sıraya yükseldiklerini dile getirdi. 

-Bankalarla istişare 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, Hükümetin istihdamı, ticareti ve sanayiyi destekleyen adımları ile 

her kesime dokunan müjdelerinin, iş dünyasının moralini ve şevkini artırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu şöy-

le konuştu: 

“Son 3 ayda TOBB olarak bir ilki daha gerçekleştirdik. Bankalarla birlikte tüm Anadolu’yu dolaştık. 

81 il’den tüccar ve sanayicilerle bir araya geldik. Burada şunu gördük, KOBİ’lerin en büyük sıkıntısı nakit açı-

ğı. Finansmana erişimde büyük sıkıntı var. Yüksek kredi faizleri, bir türlü reel sektörümüzün yakasını bırak-

mıyor. Yaptığımız işin bereketi kalmıyor. Ne yatırım yapabiliyor, ne de iş hacmimizi artırabiliyoruz. İşte bu 

ortamda, yüksek faize karşı sizin gösterdiğiniz hassasiyet ve mücadele, bizlere güç ve moral veriyor. Bizler 

de, Sizin, bu konudaki çağrınıza, ilk ve en somut katkıyı verdik. TOBB, Odalar ve Borsalar, tüm kaynaklarını 

bir araya getirdi. Bugüne kadar ülkemizde ticari kredilere uygulanmış en düşük faiz oranıyla, KOBİ’lerimize 

nefes kredisi temin ettik. Yaklaşık 100 bin Kobimize, 12 milyar lira, düşük faizli kaynak sağladık. Sizin tabiri-

nizle “finansmanda inovasyon” yaptık. 
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Avrupa’da Brexit sıkıntısı, ABD-Çin, Rusya-Ukrayna gibi artan ikili gerilimler, Irak ve Suriye’deki durum, küre-

sel ticarette büyüyen korumacılık eğilimleri, dünyada ticaret, yatırım ve fon akışını olumsuz etkiliyor. Dışarda 

hava bozarken, içerde safları sıklaştırmalıyız. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, 

güven ve istikrar yatıyor. Bizler, bunların değerini çok iyi biliyoruz. Güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz ki, 

ekonomide yeni bir atılım daha başlatalım, reform ateşini güçlendirelim. Özellikle de, sizin önderliğinizde 

başlatılacak, cesur ve ezber bozan yeni bir yatırım hamlesi, küresel rekabette bizi öne çıkaracaktır. Ben şuna 

inanıyorum, bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, Allah’ın izniyle tüm bunları aşacak, yola devam edeceğiz. 

Elbirliğiyle Türkiye’yi yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız. Türk özel sektörü, yani bizler de, 

dün olduğu gibi yarın da, ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek ver-

meyi sürdüreceğiz.”  

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, TOBB İkiz Kuleler'de 

düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmaya, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni 

ederek başladı.Türkiye ekonomisinin nabzının şuranın yapıldığı salonda attığını belirten Erdoğan, "Biz şimdi-

ye kadar ekonominin mimarisini hep buradaki hazırun ile istişare içinde inşa ettik. Hiçbir zaman 'biz yaptık 

oldu' demedik. Yeri geldi kendi gönül dünyamıza sığdırmakta zorlandığımız adımları dahi buradaki istişare-

den çıktığı için atmaktan çekinmedik. 'Önce millet, önce memleket' ifadesi bizim için bir seçim sloganı değil, 

hayat felsefemizin ta kendisidir." ifadelerini kullandı. 

Toplantıya katılanların aynı zamanda şehirlerinin kanaat önderleri olduğuna değinen Erdoğan, "Buradaki kar-

deşlerimiz, piyasa dediğimiz mekanizmanın canlı temsilcileridir. Bu bakımdan sizlerin ülkemize, şehirlerinize 

ve sektörlerinize dair görüşleri bizim için daima yol gösterici olmuştur." dedi. 

Son 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat birlikte büyüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı sizlerle birlikte dünyaya açtık. Teknolojiyi, e-ticareti, yeni sektörleri sizler-

le birlikte ülkemizin gündemine taşıdık. Gümrük kapılarının yenilenmesinden lisanslı depoculuğa, mesleki 

yeterlilikten finansmana erişime kadar pek çok çalışmayı sizlerle birlikte hayata geçirdik. İş yapılmasının 

önündeki engelleri sizlerle birlikte tespit edip kaldırdık. Yatırım ortamını sizlerle birlikte iyileştirdik. Kısa çalış-

ma ödeneğini, Sosyal Güvenlik Kurumunun prim borçlarının vadelendirilmesini, asgari ücret desteğini, li-

sanslı depoculuk desteğini, KDV, ÖTV indirimlerini, kredi yapılandırılmalarını, faiz indirimlerini, KOBİ kredile-

rinin yaygınlaştırılmasını, ihracat kapama sorunlarının çözümünü, ticari araç kiralamalarıyla ilgili düzenleme-

leri ve diğer pek  çok uygulamayı sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Geçtiğimiz Ağustos ayında döviz kurunda 

başlayan faiz ve enflasyona da sirayet ederek ekonomimizi tehdit eden sıkıntıların aşılması için gereken ted-

birleri yine sizlerin taleplerine göre uygulamaya aldık. İnşallah 2023 hedeflerimize de yine sizlerle birlikte ula-

şacağız." "Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk ekonomisiyiz"Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomi-

si arasına iş dünyasıyla birlikte yükselteceklerini belirten Erdoğan, katılımcılara "Türkiye'yi orta-üst gelir gru-

bundan üst gelir grubuna sizlerle birlikte taşıyacağız. Yeni nesillere, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı sizlerle bir-

likte emanet edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin menfa-

atlerinin ilgilendiren her talebi dinleyeceğiz ve gereğini yapacağız." diye hitap etti. "Hep birlikte Türkiye'yiz, 

hep birlikte Türk ekonomisiyiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Ticarette de siyasette de diğer alanlarda da ba-

şarının sırrı önce inanmak, sonra harekete geçmek, ardından da yılmadan mücadeleye devam etmektir. İnan-

cı ve mücadele azmi olmayanlarla yürünebilecek hiçbir yol yoktur. Bugüne kadar elde ettiğimiz her başarının 

gerisinde milletimize ve ülkemize olan inancımız yatıyor. Bu inançla geçtiğimiz her mücadeleyi Allah'ın izniy-

le zafere ulaştırdık." değerlendirmesini yaptı. 
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   Niksar Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB MEYBEM işbirliğinde Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım 

Mesleki Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi. 

Niksar’ da ikinci el araç alım-satım işi yapan firmaların sahiplerinin yetki belgesi alarak yasal yü-

kümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için Niksar Ticaret ve Sanayi Odası organizatörlüğün-

de, “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorunlusu (Seviye 5)” mesleki yeterlilik belgelendirme sına-

vı düzenlendi. 

    Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı tarafından üç ay daha uzatılan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Prog-
ramı’na Niksar iş dünyasının destek olmaya devam etme çağrısında bulundu.   

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) sahip çıktığı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat 
Albayrak’ın üç ay daha uzatıldığını açıkladığı, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” 
çerçevesindeki indirim kampanyasına, Oda olarak tam destek verdiklerini söyledi. Enflas-
yonla Topyekûn Mücadele Programı’na Niksar iş dünyasının katkı sağlamasının önemli ol-
duğunu söyleyen Başkan Aybak, “Üyelerimizi bu çerçevede başlatılan indirim kampanyası-
na destek olmaya devam etmelerini bekliyorum” dedi.  
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     Enflasyonla mücadelenin 2019’da da aynı şekilde devam etmesini arzu ettiklerini vurgulayan Niksar Tica-

ret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, kampanyaya destek vermek isteyen üye-

lerin Oda Genel Sekreterliğine başvurarak katkı sağlamalarını istedi. Başkan Aybak, yaptığı açıklamada, şun-

ları söyledi; 

“Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele 

Programı döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına çok önemli bir katkı 

sağlamıştır. Bizler de çatı kuruluşumuz TOBB’un önderliğinde Türk özel sektörü olarak devletimizle birlikte 

topyekûn bir duruş sergileyerek, firmalarımızın en geniş şekilde katılımını sağlamıştık. Enflasyonla mücade-

lenin 2019’da da aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Zira enflasyonla mücadele işsizlikle, yüksek fa-

izle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele demektir. Ancak, bunu ne tek başına kamu, ne de tek başına 

özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Milli bir dayanışma içinde 2019’da da Hazine ve Mali-

ye Bakanlığımızın Enflasyonla Mücadele Programına desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu. 
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 Niksar Ziraat Odası Başkanı Ömer Yeteroğlu       

Ziyaret Edildi 

 Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut 

Bülent Aybak, Yönetim Kurulu Üyeleri Macit 

Mustafa Uçar, Bilal Zorlu, Hüseyin Gündoğdu 

ve Genel Sekreter Muttalip Altunay geçtiğimiz 

hafta yapılan seçimlerle Niksar Ziraat Odası 

Başkanlığına seçilen Sayın Ömer Yeteroğlu’ 

nu makamında ziyaret ettiler. Ziyarette ilçemiz 

tarım ve hayvancılığı hakkında görüşme yapıl-

dı.  

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Niksar Be-

lediye Başkan adayı Sayın Duran Yadigar 

12/02/2019 Salı günü saat 10:00’ da Belediye 

Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Niksar Ticaret ve 

Sanayi Odasını ziyaret ettiler. Sayın Yadigar’ ı ve 

beraberindeki heyeti odamız Yönetim Kurulu Baş-

kanı Mahmut Bülent Aybak, Yönetim Kurulu Üye-

leri ve Genel Sekreter karşıladılar.   

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Ay-

bak ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek, Niksar Belediye Başkan adayı Sa-

yın Duran Yadigar’ a ve Belediye Meclis Üyesi 

Adaylarına 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan 

Belediye Başkanlığı seçimlerinde başarılar diledi. 

Belediye Başkan Adayı Sayın Duran Yadigar ise 

yaptığı açıklamada,  Niksar Esnafının ve Tüccarı-

nın bir araya geldiği, yatırım yapılacak sektörlerin 

belirlenmesi konusunda Sivil Toplum kuruluşları 

ile istişareli olacaklarını ve projeleri hakkında bilgi 
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    Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut 

Bülent Aybak, Yönetim Kurulu Üyeleri 

Macit Mustafa Uçar, Bilal Zorlu ve Genel 

Sekreter Muttalip Altunay üyemiz Hüse-

yin Altunışık- İPA Tekstil firması-

nı ziyaret ettiler. Yönetim Kurulu Başka-

nımız Mahmut Bülent Aybak ilçemize 

yatırım yaparak katma değer ürettiği 

için firma yetkililerine teşekkür etti. Zi-

yarette firma yetkilileri üretimini yaptık-

ları ürünler hakkında bilgi verdi ve ziya-

retten duyduğu memnuniyeti dile geti-

ren firma yetkilileri Yönetim Kurulu Baş-

kanı Mahmut Bülent Aybak’ a teşekkür 

etti.  Firmanın sorunları ve istekleri din-

lendi.  

       Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Aybak, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Macit Mustafa Uçar, Bilal Zorlu ve 

Genel Sekreter Muttalip Altunay üyemiz Hamza Alaş – 

Peynirci Hamza firmasını ziyaret ettiler. Yönetim Kurulu 

Başkanımız Mahmut Bülent Aybak ilçemize yatırım yaparak 

katma değer ürettiği için firma yetkilisi Hamza Alaş’a teşek-

kür etti. Ziyarette firma yetkilisi Hamza Alaş üretimini yap-

tıkları Süt Ürünleri (Kaşar Peyniri, Tereyağ, Tel Peynir ve 

Köy Peyniri) hakkında bilgi verdi ve ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getiren firma yetkilisi Yönetim Kurulu Baş-

kanı Mahmut Bülent Aybak’ a teşekkür etti.  Firmanın so-

runları ve istekleri dinlendi.  
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   İYİ Parti Niksar Belediye Başkan adayı Sayın Emrah Köknar, ilçe başkanı ve yönetim 

kurulu üyeleri ile birlikte Niksar Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler. Sayın Köknar’ ı 

ve beraberindeki heyeti odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter karşıladılar.   

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Bülent Aybak ziyaretlerinden dolayı duyduğu mem-

nuniyeti dile getirerek, Niksar Belediye Başkan adayı Sayın Emrah Köknar’ a 31 Mart 

2019 tarihinde yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimlerinde başarılar diledi. Belediye 

Başkan Adayı Sayın Emrah Köknar ise projeleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra Yöne-

tim Kurulu ve Meclis üyelerimiz ilçemizle ilgili görüşlerini dile getirdikten sonra ziyaret 

sona erdi.  
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Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilme-

si için 25 Şubat 2019 tarihinde başlayan 30. Vergi haftası ilçemizde de çeşitli etkinliklerle kutlan-

maktadır. Bu etkinlikler çerçevesinde Niksar Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Zengin  ve Vergi Daire-

si Personelleri ile birlikte Odamızı ziyaret ettiler.  

Niksar Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Zengin Vergi Haftası Kutlamaları kapsamında sivil toplum 

kuruluşlarını ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Amacımız toplumun tüm kesimlerine vergiyi sevdir-

mek, sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmak ve vergi alışkanlığını kazandırmaktır” dedi. 

Yönetim Kurulu Başkan Mahmut Bülent Aybak Vergi Haftası nedeni ile odamız ziyaretini gerçek-

leştirdikleri için Müdür Zengin' e  teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi. Başkan Aybak vergi-

nin ekonomik büyümeyi gerçekleştiren istihdamı ve sanayileşmeyi teşvik eden önemli bir meka-

nizma olduğunun altını çizdi. Aybak, şöyle devam etti; “Ülkemizin, milletimizin refahının artırılma-

sı, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve verginin tabana yayılması ile mümkün olacak-

tır. Toplumu oluşturan tüm bireyler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte devletimizi kal-

kındırmak için çalışmalıyız Bu devlet hepimizin, devletimizi el birliği ile kalkındırmalıyız.” 

Bu vesile ile Vergi Dairesi çalışanlarının 30.Vergi Haftasını içtenlikle kutluyor, İlçemizdeki vergi 

mükellefi vatandaşlarımıza bol kazançlar diliyorum.” 
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Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Sayın Rüştü Bozkurt katılımıyla Niksar Ticaret ve Sana-

yi Odası toplantı salonunda Ekonomide Geleceğe uyum için neler yapmalıyız konulu pa-

nel düzenlendi.   
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Tokat Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, İlçe Tarım Müdürlüğü ve odamız işbirliği ile IPARD 

İl Programı kapsamında desteklenen projelerle ilgili üyelerimize tanıtım ve bilgilendirme toplantısı 

düzenlendi. Toplantıda destekler hakkında bilgilendirme TKDK İl Koordinatörü Fevzi Çiçek tarafın-

dan yapıldı. 

 

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat İşkur İl Mü-

dürlüğü işbirliği ile 19.03.2019 tarihinde KOSGEB 

Uygulamalı Girişimcilik eğitimi odamız Mehmet 

Şöhretoğlu Toplantı salonunda başladı. 4 gün bo-

yunca sürecek eğitime 25 kişi katılacak olup eğitim 

sonunda Girişimciler KOSGEB' in Girişimcilik des-

teklerinden yeni iş kurma durumunda yararlanma 

imkanları olacaktır.  
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        Tokat Milletvekili Sayın Yusuf Beyazıt 08/03/2019 Cuma günü saat 

11:00’ de Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Ak Parti İlçe Başkanı 

Kemal Yılmaz, İl Genel Meclis Üyeleri ve Parti yönetim kurulu üyeleri Nik-

sar Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler. Sayın Beyazıt’ ı ve beraberin-

deki heyeti odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak Yöne-

tim Kurulu Üyeleri ve Meclis üyeleri karşıladılar.   
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SIRA NO UNVAN NACE FAALIYET ADI 

1 SONGÜL YÜCEL KONUT TİCARET UN YEM KEPEK 
GÜBRE BAYİİ 

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hubu-
bat, un ve zahire ürünleri perakende ticareti 
(bulgur, pirinç, mısır, vb.) 

2 ÖSAK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCA-
RET ANONİM ŞİRKETİ NİKSAR ŞANTİYESİ ŞUBESİ 

Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer 
araç veya yaya yollarının inşaatı 

3 ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE 
KORUMA VAKFI ÖZEL MAKBULE ÖLÇEN ÖZEL EĞİ-
TİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İKTİSADİ İŞ-
LETMESİ NİKSAR ŞUBESİ 

Barınacak yer sağlanmaksızın çocuk ve gençlere 
yönelik rehabilitasyon hizmetleri (zihinsel engelli-
ler için olanlar dahil, bedensel engellilere yönelik 
olanlar hariç) 

4 KOÇHANLAR GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT 
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki 
bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli 
malların toptan satışı) 

5 ATEŞOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCA-
RET LİMİTED ŞİRKETİ 

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ağacın 
ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin peraken-
de ticareti (kereste, ağaç talaşı ve yongası, 
kontrplak, yonga ve lifli levhalar (mdf, sunta vb.), 
parke, ahşap varil, fıçı ve diğer muhafazalar, vb.) 

6 ENES ASLAN NİKSÜT SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ Sütten yapılan diğer ürünlerin imalatı (tereyağı, 
yoğurt, ayran, kaymak, krema, vb.) (krem şanti 
dahil) (katı veya toz halde krema hariç) 

7 NİKSAN FERFORJE METAL SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

Demir kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, 
panjur, vb. imalatı (bahçe kapıları dahil) 



  

16 NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 2019 


