
HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

TOBB NEFES KREDİSİ

Denizbank A.Ş. Karadeniz Bölge Müdürü
Seyfi Doğan Atakent, Karadeniz Kobi Bankacılığı
Bölge Satış Müdürü Fatih Şenel ile Zile Şube Mü-
dürü Ahmet Akdurucak Zile Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sargın’ ı maka-
mında ziyaret ettiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı
oda ve borsa üyelerine % 9,90 yıllık faiz oranıyla,
(aylık % 0,83)’den 50.000-TL kadar kredi imkânı
sağlanmış olduğunu ifade eden Başkan Sargın KO-
Bİ’lerin en büyük sorunlarından birisi finansmana
erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üze-
rindeki kredi faiz oranlarıdır. H.4
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Zile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sar-
gın, Sesimiz Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. 2013 yılının
Mayıs ayında göreve geldiklerini söyleyen Başkan Şükrü Sargın, gö-
reve geldikten sonra meclis üyelerini Zile’de bulunan sanayicilerden
seçtiklerini kaydetti. Meclisin yüzde 70’inin üniversite mezunu ol-
duğunu hatırlatan Başkan Şükrü Sargın, “Vergi sıralamasındaki ilk
10’daki beş firmamız, meclis  üyelerimizden gelmiştir.  Biz buraya
geldikten sonra buradaki proje mantığını yerleştirmek için acilen pro-
je ofisi kurduk. UR-GE Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi pro-
jesini yaptık. Tarıma dayalı ürünlerin ve sanayisinin projesiydi. Bunu
gururla söyleyebiliriz ki, Türkiye’deki tek yapan ilçe biziz. Diğer illerde
yapılıyor. Bu projeler de başarılı bir personel ve ekibimiz var. Bun-
larla birlikte tabi Bakanlık desteği ile personel  aldık” dedi.H.2

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı E-
Tuğra EBG A.Ş. , Zile Ticaret ve Sanayi Odası
(ZTSO) ile elektronik imza (e-imza) çözümü için
anlaşma yeniledi. Geçtiğimiz yıllarda da ZTSO
üyelerinin elektronik imza kullanımında çözüm
ortağı olan E-Tuğra EBG A.Ş., yenilediği anlaşma
ile Oda üyelerinin ticaret sicil kayıt işlemlerine hız
kazandırmaya devam edecek.

Zile Ticaret ve Sanayi Odası elektronik
imza kullanımında bu sene de  E-Tuğra EBG Bi-
lişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. ‘yi seçti. 

Haberi 4’de

E-TUĞRA, Zile TSO İLE ANLAŞMA YENİLEDİ
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Zile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sargın, Sesimiz Ga-
zetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. 2013 yılının Mayıs ayında göreve geldiklerini
söyleyen Başkan Şükrü Sargın, göreve geldikten sonra meclis üyelerini Zile’de bu-
lunan sanayicilerden seçtiklerini kaydetti. Meclisin yüzde 70’inin üniversite mezunu
olduğunu hatırlatan Başkan Şükrü Sargın, “Vergi sıralamasındaki ilk 10’daki beş fir-
mamız, meclis üyelerimizden gelmiştir. Biz buraya geldikten sonra buradaki proje man-
tığını yerleştirmek için acilen proje ofisi kurduk. TC. Ekonomik Bakanlığı desteği ile
UR-GE Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesini yaptık. Gıda ve ve Gıda
makineleri sektörünün projesiydi. Bunu gururla söylebiliriz ki o dönemde projesi uy-
gulanan ilk ilçeydik. Diğer ilçeler için rol model olduk. Bu projeler de başarılı bir per-
sonel ve ekibimiz var. Bunlarla birlikte tabi Bakanlık desteği ile personel aldık” dedi.

ZİLE’YE OKUL YAPTIRIYORUZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Zile’ye yeni bir okul yapıldığını söy-
leyen Başkan Şükrü Sargın, “Tabi bu konuda Tokat ve ilçeler Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanlarına ayriyeten teşekkür ediyoruz. Bu konuda da bize destek verdiler. Ay-
rıca Kırım Hanlarından Girayhan Konağını Zile’de tarihi eserinin bulunduğu aileden
aldık. Bununla birlikte Sayın Valimizin desteği ve bizim bütçemiz ile bu tarihi konağı
hayata geçireceğiz. Bunu altını müze üstünde sekretarya olarak kullanacağız” diye
konuştu.

BİRİNCİ AMAÇLARINI AÇIKLADI

İlçeye gelen insanların Zile tarihini öğrenmelerini amaçladıklarını kaydeden Baş-
kan Şükrü Sargın, şöyle konuştu: “Burada birinci amacımız Zile’de bulunan üyeleri-
mizin gelir seviyesini ve refahını arttırmaktır. Bununla birlikte projelerimiz devam edi-
yor. İş kurumlarıyla birlikte eğitimlerimiz devam ediyor. KOSGEB ile birlikte girişimci-
lik eğitimlerimiz devam etti. Şuanda tahmin ederim ki 240 kişilik 8 sınıf yaptık. Bununla
birlikte eğitimlerimiz devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz üzere Artova
Sulusaray Yeşilyurt İlçeleri de üye olarak bize bağlıdır. Çalışmaya devam ediyoruz”
D.3

Mesleki istihdam seferberliği kapsamında Zile Ti-
caret ve Sanayi Odası (Zile TSO) ile Çalışma ve İş
Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde, Zile Ticaret ve Sana-
yi Odası toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş
Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Birliğimiz Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında “Mes-
leki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü” im-
zalanmıştı. İmzalanan protokol gereği Tokat İŞ-
KUR, Tokat TSO, Tokat TB, Erbaa TSO, Niksar TSO,
Turhal TSO, Zile TSO ve Zile TB yetkililerin yer al-
dığı bir çalışma grubu oluşturulmuş ve aylık dü-
zenlenen bilgilendirme toplantılarının 2.si Zile’de ya-
pıldı. Toplantı neticesinde üyelerimizin İşkur ile ilgi-
li taleplerinin hzırlığı ve tamamlanması noktasında
da destek aldık.

Toplantı Zile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü
SARGIN, Zile TSO Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcıları Necati BİCE ve Emin AKKOCA, Zile TSO
Yönetim Kurulu Sayman Üye Ali ERYILMAZ; Tokat
TSO, Zile TSO, Zile TB, Turhal TSO İdari Personelleri
ve Zile TSO Üyelerinin yüksek katılımı ile gerçekleşti.

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş ve Mes-
lek Danışmanı Mustafa EKİCİ’nin sunumu ile ger-
çekleşen toplantıda; katılımcılara bölgedeki işsizlik
ve istihdam oranları hakkında bilgi verilerek, İŞKUR
olarak ihtiyacınız olan personeli birlikte bulabiliriz me-
sajı verildi. Daha sonra işveren sigorta pirim teşvi-
ki, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursu ve
kısa çalışma ödeneği gibi destekler hakkında bilgi-
ler veren Mustafa EKİCİ; konular hakkındaki kendi
gözlemlerini de anlatarak katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantının son bölümünde katılımcıların sorula-
rını yanıtlayan Mustafa EKİCİ, işveren ziyaretlerin-
de karşılaştığı sorunlardan bahsedip bunlarla ilgili alı-
nacak ufak önlemler hakkında da bilgiler vererek top-
lantıyı tamamladı.

ZİLE TSO, MESLEKİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ İÇİN KOLLARI SIVADI



Konu hakkında açıklamada
bulunan Başkan Sargın, “Değer-
li UR-GE Katılımcıları,

Projemizin ilk yıl faa-
liyet raporunu tarafınıza sunar-
ken; birlikte geçirdiğimiz ilk yıl için,
beraber çalıştığımız her an için ve
en önemlisi bu projeye hayat
verdiğiniz için; hepinize teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.

Ağustos 2015’te katılım için
başvuruda bulunduğunuz proje,
01.09.2015 tarihinde Bakanlığa
sunulmuş ve 17.09.2015’te “Fir-
ma sayısının az olması ve yeterli
faydanın sağlanamayacağı ge-
rekçesiyle” reddedilmişti. Ek ka-
tılımlar ile desteklenen ve revize
edilen proje, 05.11.2015 tarihin-
de tekrar Bakanlığa sunulmuş,
13.11.2015 tarihinde 15UR-
GE061 kodu ile desteklenmesine
karar verilmiştir.

2010/8 sayılı Ulus-
lararası Rekabetçiliğin Geliştiril-
mesinin Desteklenmesi (UR-GE)
Tebliğinin Uygulama Usul ve
Esaslarına ilişkin Genelgede
(Madde 12/4) projenin başlangıç
tarihi “proje kapsamında gerçek-
leştirilen ilk faaliyet tarihi” olarak
belirtilmiştir. Bu çerçevede, pro-
je kapsamında gerçekleştirilen
ilk faaliyet “İhtiyaç Analizi Onayı”
08.01.2016 tarihinde gerçekleş-
tirilmiştir.

“Zile Gıda ve Gıda Maki-
neleri Sektörünün Uluslararası
Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi
Projesi”nin ilk yılını kutluyoruz. Bir
yılı geride bıraktık.

Aradan geçen bir yılda;
İhtiyaç Analizi Danışmanlı-

ğı
Uluslar arası Fuarlara Etkin

Katılım Stratejileri Eğitimi
Kalite Danışmanlığı
Kurumsal Kimlik Danış-

manlığı olmak üzere, toplamda
4 faaliyet gerçekleştirdik.

İhtiyaç analizi danışmanlığı
kapsamında; Proje’de yer alan
tüm firmaların mevcut rekabet
güçlerini belirleyen iç ve dış ko-
şullar analiz edilerek, uluslarara-
sı ortamda rekabet güçlerinin ve
ihracat potansiyellerinin artmasını

sağlayacak ortak ihtiyaçlar belir-
lenerek, bu ihtiyaçlar ışığında
ortak bir vizyon belirlendi. Stratejik
yol haritası hazırlandı. İzmir’den
Zobu Consulting Ltd. Şti.’den
Mustafa Hakan ZOBU ve Taylan
Özgür ÇELİK tarafından gerçek-
leştirilen çalışma; Ocak-Mart

2016 tarihleri arasında tamam-
lanarak, toplamda 438 saat da-
nışmanlık hizmeti alındı.

11.08.2016 tarihinde Oda-
mız Toplantı Salonunda “Ulus-
lararası Fuarlara Etkin Katılım
Stratejileri” konulu eğitim ger-
çekleştirildi. İstanbul’dan Röne-
sans Değişim ve Yönetişim Bi-
limleri Enstitüsü Ltd. Şti.’den
Ceyhun YEŞİLŞERİT tarafından
verilen eğitime; Birsan AŞ., Öz-
kaleli AŞ., Zile Sebat Makine

Ltd. Şti., Sesveren Makine Ltd.
Şti., Doğmazer Gıda Ltd. Şti. ve
Meyko Pekmez Ltd. Şti.’nin yet-
kilileri olmak üzere toplamda 9
kişi katıldı. Eğitim 8 saatte ta-
mamlandı. Eğitim bedeli Zile Ti-
caret ve Sanayi Odası tarafından
finanse edildi.

Ağustos-Kasım 2016 ta-
rihleri arasında gerçekleştirilen
Kalite Danışmanlığı faaliyeti ile iş-
tirakçi işletmelerin kalite çıtasını
yükseltmesi ve dış pazarlarda
rekabet gücünü yakalaması he-
deflenmiştir. Bu kapsamda, yö-
netim ve ürüne yönelik kalite bel-
gelerinin sağlanması noktasında
danışmanlık hizmeti alınmış;
toplamda 4 firmanın ürün/sistem
belgelendirme süreçleri tamam-
lanmıştır. Proje kapsamında da-
nışmanlık hizmeti alan firmalar ve
ilgili belgeler aşağıda listelen-
miştir:

Birsan Birlik Gıda Sanayi ve
Ticaret AŞ. Zile Şubesi

ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi

Özkaleli Gıda Üretim ve
Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi
ve Ticaret AŞ.

Helal Belgesi
Sesveren Makine Elektrik

Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.CE Belgesi

Zile Sebat Makine Sanayi

ve Ticaret Ltd. Şti.
ISO 9001 Kalite Yönetim

Sistemi
Kalite Danışmanlığı süre-

since, 180 saat danışmanlık hiz-
meti alınmış; bu sürenin %40’ı,
bilfiil firmalarda saha çalışması
olarak yürütülmüştür. Faaliyet

süresince, toplamda 17 kişi ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi ve
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yö-
netim Sistemi eğitimlerini ta-
mamlamışlardır. Her bir firma ile
ilgili olan eğitim, firmanın belirle-
diği kalite ekibi kullanıcılarına in-
ternet üzerinden online olarak
açılmış ve 360 saat kalite eğitimi
de faaliyet kapsamında gerçek-
leştirilmiştir.

Faaliyet Ankara’dan ICT
SERTDanışmanlık Eğitim Ltd.
Şti. firmasından Nazife SİLSÜ-
PÜR tarafından yürütülmüş, yak-
laşık 3 ayda tamamlanmıştır.

Ağustos-Aralık 2016 ta-
rihleri arasında yürütülen Ku-
rumsal Kimlik Danışmanlığı faa-
liyeti kapsamında; mevcut dış
pazarlardaki payı artırmak ve
potansiyel hedef ülkelere ihracat
yapmaya yönelik gerekli altyapı-
yı oluşturmak amaçlanmıştır.
Faaliyet kapsamında kümenin
kurumsal kimliği hazırlanmış;
Türkçe-İngilizce-Fransızca-
Arapça olmak üzere dört dilde ta-

nıtım filmi, katalog, broşür, web
sayfası tasarımları yapılmıştır.

Danışmanlık faaliyeti Aren
Reklam Tanıtım Dış Ticaret Ltd.
Şti. ile yürütülmüş; Genel Koor-
dinatörlüğünü Engin YALÇINKA-
YA ve Proje Koordinatörlüğü’nü
ise Baha YILMAZ yönetmiştir.
Toplamda 552 saat danışmanlık
hizmeti alınmış; tanışma toplan-
tıları, firma ve ürün resimlerinin
alınması, tanıtım filmi çekimleri-
nin yapılması gibi büyük bir sü-
reçte; 9 kişilik teknik ekibe, Zile
TSO çalışanları da destek ver-
miştir. Yaklaşık 4 ay da tamam-
lanmıştır.

UR-GE Projesinin “İstih-
dam Desteği”nden yararlanarak,
Zile Ticaret ve Sanayi Odası’nda
Bakanlık kriterlerine uygun 1 kişi
istihdam edilmiştir. Sayın “Mu-
harrem KANKAL”, 02.01.2017
tarihinde “Proje Uzmanı” unva-
nıyla; hem UR-GE Projesine des-
tek olmak, hem de yeni projeler
yazmak üzere Odamız bünye-
sinde çalışmaya başlamıştır. Uz-
man personelimizin, Odaya ma-
liyetinin %75’i UR-GE kapsa-
mında TC. Ekonomi Bakanlığı ta-
rafından karşılanacaktır.

Genel olarak bakıldığında;
15UR-GE061 kodlu UR-GE Pro-
jemiz kapsamında, ilk yılda 1538
saat eğitim/danışmanlık hizmeti
alınarak, firmaların ihracat ve re-
kabetçiliğe yönelik alt yapıları
daha uygun hale getirilmiştir.

İlk yılda eğitim/danışman-
lık hizmetleri için toplam
104.547,80 TL finanse edilmiştir.
Bu meblağın “İhtiyaç Analizi” ve
“Uluslararası Fuarlara Etkin Ka-
tılım Stratejileri Eğitimi” faaliyeti-
ne ilişkin 16.821,00 TL’lik kısmın
geri iadesi TC. Merkez Bankası
tarafından yapılmıştır. “Kalite Da-
nışmanlığı” ve “Kurumsal Kimlik
Danışmanlığı”na ait 61.587,50
TL’lik ödeme ise TC. Ekonomi
Bakanlığı tarafından uygun bu-
lunmuş, şu anda TC. Merkez
Bankası’ndan yapılacak geri öde-
me beklenmektedir.

Bir yılda; hep birlikte, güzel
işler başardık.

Türkiye Cumhuri-
yeti’nin yayınladığı ve proje sü-
resince kullandığımız “Turkey-
Discover the potential” logosu
bize şunu söyledi: Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet.

Bizde Zileli UR-GE’ciler ola-
rak şunu söylüyoruz:

BIZ ZILE’YIZ VE GÜCÜ-
MÜZÜN FARKINDAYIZI

Birlikte geçireceğimiz yeni
proje yılımızın da hepimiz için ha-
yırlı ve bol kazançlı geçmesini te-
menni ediyoruz. Saygılarımızla,”
dedi
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Pazartesi Günleri Çýkar
Yayýn Türü: Yerel Süreli

Gönderilen yazýlar yayýnlansýn yayýnlanmasýngeri ver-
ilmez. Yazýlarýn fikir sorumluðu yazarýna aittir.Özel
ilanlar pazarlýða tabidir. Bu fiyatlara KDV eklenecek-
tir. Resmi veözel ilanlarýnmetnindendoðacaksorum-
luluk ilan sahibine aittir.

SSee  ssii  mmiizz  BBaa  ssýýnn  MMeess  lleekk  ÝÝll  kkee  llee  rrii  nnee  UUyyaarr

ULU ÖZ LÜ GA ZE TE CÝ LÝK MAT BAA BA SIN YA YIN
SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.

ÝM TÝ YAZ SA HÝ BÝ

ÝL HAN ULU ÖZ LÜ

So rum lu Ya zý  Ýþ le ri Mü dü rü

ÝL HAN ULU ÖZ LÜ

HAF TA LIK SÝ YA SÝ MÜS TA KÝL GA ZE TE

Yö ne tim ve Ha ber leþ me:
GOP. Bul va rý Bul var Ýþ ha ný Kat : 1 To kat

Tel fax : 0356 2130338
se si miz ga ze te si@hot mail.com
www.se si miz ga ze te si.com

Bas ký:
ULU ÖZ LÜ GA ZE TE CÝ LÝK MAT BAA BA SIN

YA YIN SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.
Ali pa þa Mah. Cum hu ri yet Cad. Apay dýn

Psj. 21/A TO KAT

Yýl lýk abo ne (Hizmet Bedeli Dahil)      200 TL.
(ABO NE (DIÞ POS TA)                          500 TL.

“BİZ ZİLE’YİZ VE GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ”
ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞÜKRÜ SARGIN:
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Zile Ticaret ve Sanayi Odası elektronik
imza kullanımında bu sene de E-Tuğra EBG
Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. ‘yi seç-
ti. Zile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü
SARGIN yapılan anlaşmayla ilgili şu açıklamayı
yaptı; “Zile Ticaret ve Sanayi Odası olarak yal-
nızca Zile’de değil; diğer ilçelerimiz olan Arto-
va, Sulusaray ve Yeşilyurt’ta da hizmet veri-
yoruz. Bölgemizde son yıllarda sanayi alanın-
da kayda değer gelişmeler yaşanıyor. Üye sa-
yımızın artışında ciddi bir ivme var ve Odamı-
zın bünyesinde yardımcı olabileceğimiz her ko-
nuda üyelerimizin çözüm ortağı olmaya çalı-
şıyoruz.Bunlardan bir yenisi de, e-imza hizmeti
ile ilgilidir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
gereğince, şirketlerimizin yaptıkları her yasal
değişiklikte bundan sonra üyelerimizin e-imzası
talep edilecek. Uygulaması başlayan Merkezi
Sicil Sistemi (MERSİS)’te üyelerimiz bütün iş-
lemlerde öncelikle e-imza ile sistem üzerinden
işlem yapmak durumundalar. Bu hizmeti sunan
değişik firmalar var; ama üyelerimizin yararı-
na gördüğümüz, E-Tuğra EBG A.Ş bir proto-

kol imzaladık. Üyelerimiz için uygun ücretler-
le anlaşmamızı yaptık. Bu uygulama, kayıt al-
tına alma noktasında da önemli bir katkı sağ-
layacak. E-imza ihtiyacı olan üyelerimiz bun-
dan sonra Oda ile irtibata geçebilirler. Tüm üye-
lerimize hayırlı olsun.”

ZTSO ile yaptıkları anlaşma gereği oda
üyelerine çeşitli kampanyalarla e-imza satışı
gerçekleştirdiklerini söyleyen E-Tuğra EBG A.Ş.
Kurumsal Satış ve Pazarlama Yöneticisi Zeli-
ha Arkcı, “Böylelikle Oda’dan e-imza alan fir-
maların işleri kolaylaşacak. Zaman kaybı,
odaya gidiş geliş masrafları ortadan kalkacak.
Başvurular elektronik ortamda yapılacağı için
kağıt israfının da önüne geçilecek” dedi.

Arkcı, E-defter, e-arşiv, e-fatura gibi şir-
ketleri çok yakından ilgilendiren elektronik uy-
gulamalarda e-imza kullanılmasının zorunlu ol-
duğunu hatırlatarak, E-Tuğra’dan e-imza alan
çözüm ortaklarına her türlü kaliteli, güvenilir tek-
nik hizmeti sunarak onların bu geçişe kolayca
adapte olmalarını sağladıklarını da sözlerine ek-
ledi.

E-TUĞRA, Zile TSO İLE ANLAŞMA YENİLEDİ
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı E-Tuğra EBG A.Ş. , Zile Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO)
ile elektronik imza (e-imza) çözümü için anlaşma yeniledi. Geçtiğimiz yıllarda da ZTSO üyele-
rinin elektronik imza kullanımında çözüm ortağı olan E-Tuğra EBG A.Ş., yenilediği anlaşma ile

Oda üyelerinin ticaret sicil kayıt işlemlerine hız kazandırmaya devam edecek.

Denizbank A.Ş. Karadeniz Bölge Müdürü
Seyfi Doğan Atakent, Karadeniz Kobi Bankacılığı
Bölge Satış Müdürü Fatih Şenel ile Zile Şube Mü-
dürü Ahmet Akdurucak Zile Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sargın’ ı maka-
mında ziyaret ettiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne
bağlı oda ve borsa üyelerine % 9,90 yıllık faiz ora-
nıyla, (aylık % 0,83)’den 50.000-TL kadar kredi im-
kânı sağlanmış olduğunu ifade eden Başkan Sar-
gın KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birisi fi-
nansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflas-

yonun çok üzerindeki kredi faiz oranlarıdır. Bu doğ-
rultuda, ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan KO-
Bİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine kat-
kı sağlamak üzere, "TOBB Nefes Kredisi" adı al-
tında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.
ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında bir proto-
kol imzalandı

Zile Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri T.C.
Ziraat Bankası A.Ş. Zile Şubesi ve Denizbank A.Ş.
Zile Şubesi üzerinden söz konusu TOBB Nefes
Kredisine başvuruda bulunabileceklerini ifade et-
tiler.

TOBB NEFES KREDİSİ

Tokat İl ve İlçe Oda Borsa Baş-
kanları ile YÖK Başkanı hemşerimiz Prof
Dr. M. A. Yekta SARAÇ’ ı makamında zi-
yaret edildi.

Başkan Sargının yaptığı açık-
lamada; YÖK Başkanı hemşerimiz Prof
Dr. M. A. Yekta SARAÇ’ a yaptığımız zi-
yaret samimi bir ortamda gerçekleşirken

Başkan Saraç ziyaretimizden duyduğu
memnuniyeti dile getirdiğini ifade eden;
Başkan Sargın Tokat İl ve İlçe Oda Bor-
sa Başkanlarımızla birlikte taleplerimizi
Başkan Saraç’a ilettik. Zile’miz için ise
Üniversitelerimize yeni bölümlerin açıl-
ması ve fakülteye dönüşmesi talebinde
bulunulduğunu ifade ettiler

TOKAT İL VE İLÇE ODA VE BORSA
BAŞKANLARINDAN YÖK
BAŞKANI SARAÇ’A ZİYARET



Zile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şükrü Sargın, Zile Ticaret ve Sa-
nayi Odasının Yeni logosu hakkında açıkla-
malarda bulundu.

Başkan Sargın, “Kurulduğu 1923 yılından
bu yana 94 yıldır üyelerine, topluma ve iş dün-
yasına yön verme ilkesiyle çalışan Odamız; pek
çok farklı konuda düzenlediği etkinlik ve faali-
yetlerle, hazırladığı yayın ve araştırmalarla, söz
sahibi ve lider duruşuyla çalışmalarına devam
etmektedir ve edecektir.

Gelişen ve değişen zamana ayak uy-
durabilmek adına, Zile Ticaret ve Sanayi Oda-

sı kurumsal yüzünü yenileme gereği duymuş-
tur.

Yenilenen logomuzda birbirinden özel
detaylar gizlidir. Yeni logomuzun, her şeyden
önce sade ve enerjik olmasına özen gösterdik.
4000 yıllık bir şehrin; ahşap kapılarında, ca-
milerinde ve Osmanlı motiflerini taşıyan tüm de-
taylarında gizli olan "HAKİKAT SEMBOLÜ", Zile
Ticaret ve Sanayi Odası’nın dürüst ve ilkeli ça-
lışmasını yansıtmak için logomuzun içerisine
gizlenmiştir. Yine; DİŞLİ ÇARKLAR; Ticaret yol-
ları üzerinde bulunan bu şehrin önemini, Zile
Ticaret ve Sanayi Odası’nın misyonunu yan-

sıtacaktır. Ve Zile’mizin baş harfleriyle, geçmişe
yapılan tarihi yolculukla hayat bulan ve iç içe
geçen “Z” harfleriyle tamamlanan logomuz için
seçilen “ALTIN SARISI” renk, yüzü hep gülen
bir kurum olduğumuzun ve olacağımızın ifadesi
olsun istedik.

Biz Zile Ticaret ve Sanayi Odası’ yız.
Nerede doğduğumuzu ve kime hizmet ettiğimizi
iyi biliyoruz. Çünkü biz, bu toprakları ve insa-
nımızı iyi tanıyoruz. Yeni yüzümüzle, yeni ge-
len yılımızın Ülkemiz için savaşsız ve terörsüz
bir yıl olmasını ve bu vesile ile üyelerimize ve
halkımıza sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz.”
Diye konuştu.
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2016 Yılının Mart ayında başlanılan
Medicalpark Tokat Hastanesi ek bina inşaatı
zor geçen kış koşullarında çalışmalarına ara
vermeden devam ediyor.

Tokat Medical grup A.Ş. yönetim kuru-
lu başkanı Dr. Bilal DURMAZ ek bina inşaa-
tıyla ilgili olarak, en kısa zamanda Medicalpark
ek bina inşaatını bitirmek süretiyle halkımızın
hizmetine sunmayı amaçlıyoruz dedi.

Yeni yapılacak olan hastanemizde 6
adet yüksek standartlı ameliyathane ,yoğun
bakım yatakları,v.i.p hasta odaları ve neona-
tal yoğun bakım hizmetleri sunulacaktır,ayrı-
ca 24 saat hizmet verecek olan tam donanımlı
yoğun bakım hizmeti içeren çocuk ve erişkin
acil hizmeti de sunulacaktır.

Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz
ekonomik koşullara rağmen yatırımlarımızı ak-
satmadan devam ettirme ve bitirme kararlılı-
ğı içerisindeyiz.

Ülkemize ve ekonomimize olan güve-
nimiz tamdır çok çalışarak her türlü sorunun
üstesinden geleceğimize inanıyoruz H

MEDİCALPARK EK
BİNA İNŞAATI SON
HIZ DEVAM EDİYOR

YENİ YILDA, YENİ YÜZÜMÜZLE, YENİ İŞLERE

Türkiye Satranç Federasyonu’nun
(TSF) Antalya’da düzenlediği rekor katılımlı
“Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar
Satranç Şampiyonaları” Türkiye’nin 81 ilin-
den ve KKTC’den 7'den 77'ye her yaş
grubundan toplamda 2 bin 457 sporcunun
hamlelerine sahne olan dev satranç turnu-
vasında, 26 kategoride şampiyonlar belli
oldu. Tokat'ı temsilen 11 Yaş Grubu’nda ka-
tılan Efe Hakan Öztürk, zorlu geçen mü-
sabakaların sonunda rakiplerini mağlup
ederek 11 yaş kategorisinde Türkiye Şam-
piyonu oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu’nun
(TSF) tarafından 21-27 Ocak 2017 tarihle-
ri arasında Antalya’da düzenlenen rekor ka-
tılımlı “Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emek-
tarlar Satranç Şampiyonaları” Türkiye’nin 81
ilinden ve KKTC’den 7'den 77'ye her yaş
grubundan toplamda 2 bin 457 sporcunun
hamlelerine sahne oldu.

26 kategoride şampiyonlar belli ol-
duğu dev satranç turnuvasında, Tokat'ı
temsilen 11 Yaş Grubu’nda katılan Efe Ha-
kan Öztürk, 205 rakibi ile 9 turda nefes ke-
sen mücadelelere girdi, 1804 UKD, 7,5 pu-
anla 11 yaş kategorisinde Türkiye Şampi-
yon oldu ve Milli takımımız adına Dünya Yaş
Grupları Satranç Şampiyonasında To-
kat'ımızı ve Ülkemizi temsil edecek.

Niksar'da öğretmenlik yapan Baş-
çiftlik Karacaören Mahallesi doğumlu Yusuf
Öztürk'ün tek çocuğu olan Efe Hakan Öz-
türk, 2015 yılında 9 yaş ve 2016 yılında 10
yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olur-
ken 2016 yılında Yunanistan Hakidiki'de dü-

zenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampi-
yonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu tara-
fından Antalya'da düzenlenen Türkiye kü-
çük Erkekler Satranç Şampiyonasında al-
tın madalya kazanan Milli Sporcu Efe Ha-
kan Öztürk ve antrenörleri için sosyal med-
yada tebrik mesaj yayınlandı.

Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer,
Facebook hesabındaki tebrik mesajında;
"Efe Hakan Öztürk, 11 yaş Satranç Türki-

ye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu
oldu. Şampiyon hemşerimizi kutluyor ba-
şarılarının devamını diliyorum." ifadelerini
paylaşırken Tokat Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürü Cemil Cağlar ise "Antalya'da
21/ 27 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan
Satranç Şampiyonasında 11 Yaş Kategori-
sinde Efe Hakan ÖZTÜRK 205 sporcu
arasında Türkiye Şampiyonu oldu.Sporcu-
muzu ve antrenörlerini kutluyoruz." ifade-
lerine yer verdi.

Satranç'ta Tokat'ın Gururu; Efe Hakan Öztürk
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Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Ta-
rımsal Enstitüsü Müdürlüğü’nde üreti-
len tıbbi ve aromatik bitkilerde ilk ürün-
ler Vali Cevdet Can’a takdim edildi.

Vali Cevdet Can, Orta Karadeniz
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek, ça-
lışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Vali Can, ziyarette enstitünün,
tıbbi ve aromatik bitkilerde lokomotif ola-
cağını söyledi. Tarla Bitkileri Bölümü
Yüksek Mühendisi Dr. Başak Özyılmaz,
enstitünün koleksiyon bahçesinde üre-
tilen ürünlerle ilgili Vali Can’a bilgiler ve-
rerek, ekinezya, oğulotu, şekerotu, re-
zene ve limonotu bitkilerinden oluşan
ilk ürünleri takdim etti.

Vali Cevdet Can, ziyaretinde Orta
Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine
geçtiğimiz günlerde başlayan Ahmet
Boz’a da hayırlı olsun dileklerini iletti.

OKTAM Müdürü Boz, gerçekle-
şen nazik ziyaret nedeniyle duyduğu
memnuniyeti ifade ederek, Vali Can'a
teşekkür etti.

OKTAM, TIBBİ VE AROMATİK
BİTKİLERDE LOKOMOTİF OLACAK

DSP Tokat İl Başkanı Hüseyin Alpay ya-
yımladığı yazılı açıklamada Tokat’taki dilencilik
olaylarındaki artışa dikkat çekti. Tokat caddele-
rinde hoş olmayan görüntülerin yaşandığına dik-
kat çeken Alpay, askerlik çağındaki Suriyelilerin
Türkiye’de rahat şartlarda yaşarken Türk askerinin
Suriye topraklarında şehit düştüğünü hatırlattı. Al-
pay, “Yaşları 15 ile 44 arasında değişen yaklaşık
900 bin Suriyeli erkek Türkiye’de rahat şartlarda
yaşarken, bizim askerlerimizin Suriye toprakla-
rında şehit olması, toplumun vicdanında yara teş-
kil etmektedir” şeklinde konuştu.

“SOKAKLARDAKİ GÖRÜNTÜLER
İÇ AÇICI DEĞİL”
Demokratik Sol Parti (DSP) Tokat İl Başkanı

Hüseyin Alpay, Tokat’taki mültecilerin önemli bir
kısmının dilencilik yaptığını belirterek, etik olmayan
görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. Alpay, “Be-
lediye’nin kolluk kuvveti Zabıta ile bu sorunun çö-
zülemeyeceği açıktır. Devletin her türlü desteği
verdiği mültecilerin ilimizde bu işi yapmalarına, ka-
nunlar çerçevesinde müsaade edilmemelidir.”
dedi.

Toplum vicdanında sorgulanan bu olayın
yurttaşları üzdüğüne işaret eden Başkan Alpay,
ülkemizdeki yaklaşık 3 milyon Suriyelinin önem-
li bir bölümünün de Tokat’ta ikamet ettiğini hatır-
lattı. Başta Suriyeli mülteciler olmak üzere diğer
bütün göçmenlere kucak açan Türk milletinin iyi
niyeti ile oynanmaması gerektiğinin altını çizen
Alpay, sokaklardaki görüntülerin iç açıcı olmadı-
ğını kaydetti.

“ASKERLİK ÇAĞINA GELMİŞ ADAMLAR
BURADA GEZERKEN, MEHMETÇİK
SURİYE’DE ŞEHİT OLUYOR”
DSP Tokat İl Başkanı Hüseyin Alpay, va-

tandaşların “Bizim Mehmet’imiz El Bab’da, Suri-
ye’de şehit olurken, Türkiye’ye gelen Suriyeli er-
kekler Türkiye’de kafelerde geziyor” algısı ile ra-

hatsızlığını ifade ettiğini öne sürdü. Alpay açık-
lamasında, “Yaşları 15 ile 44 arasında değişen
yaklaşık 900 bin Suriyeli erkek Türkiye’de rahat
şartlarda yaşarken, bizim askerlerimizin Suriye
topraklarında şehit olması, toplumun vicdanında
yara teşkil etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Tokat caddelerindeki dilencilik başta olmak
üzere vatandaşları rahatız eden davranışları
sergileyen mültecilerin, kanunlar çerçevesinde hak
ve sorumluluklarını bilmelerinin zorunluluk oldu-
ğunu vurgulayan DSP İl Başkanı Alpay, “Türk mil-
letinin kardeşlik hukuku ile karşıladığı mültecile-
rin, aynı hukukla bu topraklarda yaşanacağını bil-
meleri gerektiğini” sözlerine ekledi.

“ASKERLİK YAPABİLECEK ERKEK
MÜLTECİLER BURADA RAHATÇA YAŞARKEN,

MEHMETÇİK SURİYE’DE ŞEHİT OLUYOR”
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1-2 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul ilinde
devam eden U-14 Salon Türkiye Atletizm Şam-
piyonasının ilk gününde İlimizi temsil eden
sporculardan Abdulkadir Ateş 60 metre Türkiye
İkincisi, Melis Yeşilbağ 60 metre Türkiye Üçün-
cüsü, Melis Yeşilbağ Uzun Atlama Türkiye
Üçüncüsü ve Safa Arpancıl 60 metre Türkiye
Üçüncüsü olmuşlardır.

20-23 Şubat 2017 tarihleri arasında Tokat
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Gençlik Merkezi toplantı salonunda Atle-
tizm Aday Hakem Kursu açılacak olup kurs için
istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

KURSA KATILACAKLARDAARANACAK
ŞARTLAR

1-T.C. Vatandaşı Olmak.
2-En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Ol-

mak
3-18 yaşından küçük 35 yaşından büyük

olmamak.
4-Herhangi bir nedenle ceza kurullarından

6 ay veya daha fazla müsabakalardan men veya
hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

5-Açılan Kurs Sonunda Yapılan Yazılı ve
Sözlü Sınavlarda Başarılı Olmak.

KURSİYERLERDEN İSTENEN BELGE-
LER

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Resimli)
2-Diploma veya mezuniyet belgesi (Öğ-

renci Belgesi)
3-Savcılık İyi Hal Kâğıdı (Aslı)
4-Dört Adet Vesikalık Fotoğraf
5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü-

ğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı)
6-Kurs Ücreti 100 TL (Türkiye Garanti Ban-

kası TR51 0006 2000 7110 0006 2959 13 no’lu
hesaba yatırdığına dair Banka Dekontu)

7-Sağlık Raporu (Sağlık kuruluşlarından -
Aslı)

8-Kurs Katılım Dilekçesi
9-Hakem Bilgi Formu

ATLETİZM ADAY
HAKEM KURSU
AÇILACAK

SALON ATLETİZMİN
İLK GÜNÜNDE DÖRT
MADALYA

Yakın dönem Türkiye tarihini konu
alan “Matruşka Oyun İçinde Oyun” adlı tiyatro
oyununu Eğitim Bir Sen Tokat Şubesi ve To-
kat Kent Konseyi tarafından tiyatro sevenlerle
buluşturuldu.

Eğitim Bir Sen Tokat 1 Nolu Şube ve
Tokat Kent Konseyi, Tokat halkını birbirinden
güzel etkinlikler ve tiyatro oyunlarıyla buluş-
turmaya devam ediyor. Bir taraftan öğrenci-
lere yönelik olarak düzenlenen Eğitim Bir Sen
“Tokat Kış Okumaları” etkinlikleri Mehmet Akif
Ersoy Görme Engelliler Okulunda devam
ederken, diğer taraftan da; Yakın dönem Tür-

kiye tarihini konu alan, Ayşe Bayyurt’un ka-
leme aldığı, Hakan Sönmez’in yönettiği ve
Cem Kurtoğlu, Metin Yıldırım, İdil Aladağ, Nur-
gül Açık, Zeynep Bone, Çağdaş Çankaya,
Çağrı Gökbak’ın oynadığı “Matruşka Oyun
İçinde Oyun” adlı tiyatro “Yedi Tepem Sanat
Tiyatro Pencere Grubu” tarafından 26 Hazi-
ran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans
Salonunda sahnelendi.

Siyasal düşünce üzerinde hâkimiyet
kurmaya çalışan şer odaklarının yaklaşık 100
yıldır bu ülkede oynadıkları oyunları konu alan
ve bu konuları mizahi bir dille sahneleyen

oyun, izleyicileri adeta büyüledi. 31 Mart ola-
yı, çok partili hayata geçiş, 1960 darbesi Ad-
nan Menderes’in idam edilmesi, 1980 dar-
besi, 28 Şubat Postmodern darbe, gezi
olayları ve 15 Temmuz darbe girişim gibi olay-
ların da işlendiği “Matruşka Oyun İçinde
Oyun” adlı tiyatroya; Tokat Millet Vekili Zeyit
Arslan, Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Şaban
Ceylan, Kent Konseyi Başkanı Abdullah
Gürbüz, STK temsilcileri, daire amirleri ve da-
vetliler katıldılar. Oyununun sonunda salonu
dolduran yüzlerce seyirci, oyuncuları uzun
süre alkışladı.

‘MATRUŞKA’ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

2016 yılında Sosyal Medyada "Geliş-
tirmek İçin Gönüllüyüz" sloganıyla kurulan
kısa adı BAŞGEH olan Başçiftlik Gençlik Ha-
reketi çalışmalarıyla adından söz ettirmeye
başladı. Gençlik Hareketi üyelerinin Başçift-
lik Kaymakamlığı, Başçiftlik Belediyesi ve
Başçiftlik Müftülüğü'nün katkılarıyla 3. Kar
şenlikleri sonrası düzenlendiği "Şehitlere
Saygı ve Bayrak Aşkı" yürüyüşüne Başçift-
lik Kaymakamı Mehmet Özcan ile Başçiftlik
Belediye Başkanı Murat Tunçel'in yanı sıra
Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Ayhan
Karayama da katılarak destek verdi.

2016 Ağustos ayında Sosyal Medyada
"Geliştirmek İçin Gönüllüyüz" sloganıyla kısa
adı BAŞGEH olan "Başçiftlik Gençlik Hare-
keti" adıyla yeni bir gençlik grubu kuruldu.
Mutlu Aymak, Ertuğrul Koç, Hakan Karaka-
ya ve Adem Yıldız tarafından "Başçiftlik'e kül-
türel,sanatsal,çevresel,sportif, maddi ve
manevi bütün alanlarda katkı sağlamak,
Başçiftlik ile ilgili plan, proje,tasarı oluşturup
tavsiyelerde bulunmak" gibi amaçları kurulan
grup aradan geçen 5 aylık sürede yaptığı ça-
lışmalarla adından söz ettirmeye başladı.

Gençlik Hareketi üyeleri önce Başçift-
lik Merkez Cami minareleri arasına ve Baş-
çiftlik'in en güzel seyir mekanlarından kızlar
kayası mevkine dev Türk bayrağı astı, son-
ra Başçiftlik Kaymakamlığı, Başçiftlik Bele-
diyesi ve Başçiftlik Müftülüğü'nün katkılarıy-
la 28 Ocak 2017 Cumartesi günü 3. Başçiftlik
Kar Şenlikleri sonrası saat 18:00'da şehitler
anısına "Şehitlere Saygı ve Bayrak Aşkı" yü-
rüyüşü düzenledi. Başçiftliklerin soğuk havaya
rağmen yoğun destek verdiği yürüyüşe Baş-
çiftlik Kaymakamı Mehmet Özcan ile Başçiftlik
Belediye Başkanı Murat Tunçel'in yanı sıra

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Ayhan
Karayama da katılarak destek verdi. Yürüyüş
öncesi bir konuşma yapan Genel Müdür Ay-
han Karayama, organizasyonu çok anlamlı
bulduğunu söyledi, katılanlara teşekkür etti.

Başçiftlik Gençlik Hareketi grubunun
kurucularından Mutlu Aymak, grubun çalış-
maları hakkında şunları söyledi; "2016 Ağus-
tos gibi Başçiftlik Gençlik Hareketi diye bir top-
luluk oluşturduk, memlekete hizmet için. 3.
Kar şenlikleri sonrası Şehirlere Saygı ve Bay-
rak Aşkı adını verdiğimiz yürüyüş düzenledik.

İyi bir katılım oldu. Kızlar kayasına ve mer-
kez cami minareleri arasına büyük bayrak as-
tık. Bu faaliyetlerde belediye kaymakamlık
gibi kurumlarımızın çok büyük destek ve ka-
tılımları oldu. İlerleyen dönemlerde yine pa-
neller, kamplar, piknikler, yürüyüşler, burs im-
kanı, çevre düzenlemeleri gibi vb çalışmalar
yapmak istiyoruz."

"Başçiftlik Gençlik Hareketi" grubu-
nun faaliyetlerini hareketin resmi Facebook
adresi olan Facebook.com/BaşçiftlikGenç-
likHareketi sayfasından takip edebilirler.

Başçiftlik'te Yeni Bir Gençlik Hareketi; BAŞGEH



6 ŞUBAT 2017
PAZARTESİ

k c ym

l l l l

l l l l

2016 yılında Uluslararası ve Ulusal olmak
üzere toplamda 35 dev organizasyona ev sahipliği
yapan İlimizde, Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü koordinesinde 2017 yılında da ardı
ardına Spor Organizasyonları düzenlenmeye
devam ediyor.

Spor faaliyetleri toplumsal dayanışma ve
bütünleşmeyi sağlar. Sporun evrensel değerle-
rinde, toplumlarda insanları guruplara ayıran ırk,
milliyet, din, mezhep, sosyal konum, eğitim, kül-
tür ve ekonomik farklılıklar, vb. özellikleri göz ardı
eden bir yaklaşımla herkese eşit bir yaklaşım (
FAİR PLAY ) ortaya konur.

Modern toplumların yaşamının önemli bir
parçası olan TURİZM içinde spor son yılarda çok
önemli bir yere gelmiştir. Bu ilişki sporun insan ve
toplum yaşamında önemli bir yer almaya başla-
ması ve turizm sektörünün bundan faydalanmak
istemesiyle ortaya çıkmıştır.

Spor Turizmi sayesinde ilimizin marka de-
ğerini yükselterek, Sosyal ve Ekonomik açıdan
da büyük destek sağlayacak olan daha birçok
şampiyonalara ev sahipliği yapmak için kurum ola-
rak çalışmalarımız devam etmekte ve yapmış ol-
duğumuz başarılı organizasyonlar ile Gençlik ve
Spor Bakanlığımız tarafından İlimize peş peşe
Ulusal ve Uluslararası Şampiyonalar verilmektedir.

2017 yılı Şubat ayı içerisinde ev sahipliği
yapacağımız organizasyonlar

10-12 Şubat 2017 Anadolu Yıldızlar Ligi Vo-
leybol Kız-Erkek Çeyrek Final Müsabakaları

17-19 Şubat 2017 Okulsporları Yıldızlar
Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakaları

18-21 Şubat 2017 Okulsporları Gençler Kız-
Erkek Bölgesel Eleme Müsabakaları

23-27 Şubat 2017 U-16 Basketbol Erkek-
ler Bölge Şampiyonası

25-26 Şubat 2017 Yıldızlar Serbest Güreş
Grup Şampiyonası


