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SUNUŞ
İş Dünyasının Kıymetli Temsilcileri;

Kurulduğu 1923 yılından bu yana üyelerine, topluma ve iş dünyasına yön veren ve bunu kendisine ilke edi-
nen Odamız; pek çok farklı konuda düzenlediği faaliyet ve etkinliklerle, hazırladığı yayınlar ve projelerle, 
söz sahibi ve lider duruşuyla çalışmalarına devam etmektedir.

1923 yılında; Zile Ticaret ve Sanayi Odası ilk kurulduğunda, zihinlerde tek düşünce vardı:

“Memlekete hizmet sevdası…”

Heraklitos’un dediği gibi “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” felsefesiyle, aradan geçen 99 yılda 
çok şey değişti. Hep birlikte büyüdük, geliştik ve değiştik. Ancak zihnimizde tek şey değişmedi:

“Memleket Sevgisi…”

Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Mevlanâ’nın ve Evliya Çelebi’nin övgüsüne mazhar olmuş bu şehirde bulunmak 
gururumuz oldu her zaman…

2019 yılında bayrağı teslim alırken, “Memleket için çalışmak” sevdamız vardı…

2022 yılına geldiğimizde, bu işi hakkıyla yapabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Üyelerimize sunduğumuz hizmetler ve eğitimler, sanayimiz ve sanayicilerimiz için sürdüğümüz projeler, 
ilçemiz için yapılan etkinlikler ve görüşmeler, teşvik edici uygulama ve yardımlar ve sosyal sorumluluk-
larımız… 

Biz Zile Ticaret ve Sanayi Odası’yız…

Nerede doğduğumuzu ve kime hizmet ettiğimizi iyi biliyoruz… Çünkü biz, bu toprakları ve insanımızı ta-
nıyoruz. Çünkü bu toprağın filizleriyiz biz…

Önümüzdeki dönemlerde de aynı aşkla, aynı istikrarla bu topraklara daha çok değer katmak dileğiyle…

Saygılarımla...

Necati BİCE
Zile TSO Yönetim Kurulu Başkanı
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ŞEHRİMİZİ VE İŞ DÜNYAMIZI
ÜST DÜZEYDE TEMSİL ETTİK…
Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar üyemizin ve Zile’mizin ge-
lişimine katkı sağlayacak her konunun takipçisi, ihtiyaç ve beklenti-
lerinin sözcüsü olduk. Memleketimize değer katacağına inandığımız 
her sözü otoritelere aktarmaktan çekinmedik. Bu konuda gerekli 
tüm girişim ve gayreti gösterdik.
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ÇEKEREK BARAJI
KIRMIZI ÇİZGİMİZ…
Zile Ovası’nın suyla buluşmasının; tarıma, 
hayvancılığa ve akabinde ekonomiye kataca-
ğın değerin farkındayız. Üyemizin, çiftçimizin, 
memleketimizin yüzü bir an önce gülsün diye; 
her platformda sesimizi dile getirdik. Zile’nin 
faydasına olduğuna inandığımız her yerde; 
siyasilerimizle, STK’larımızla, yerel yönetim-
lerimizle birlikte güç birliği yaptık.
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TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
ZİLE’YE ÇOK YAKIŞTI…

PROJELERİMİZ

Odamız tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığı tarafından destek-
lenen “Zile Gıda ve Gıda Makineleri Sektörünün Uluslararası Rekabet-
çiliği’nin Geliştirilmesi UR-GE Projesi” ile Odamız Türkiye Birinciliği’ni 
Zile’ye getirdi.

Oda/Borsaların projelerinin tanıtılması, prestij ve imajlarının gelişti-
rilmesi ve en önemlisi de başarılı uygulamaların yaygınlaştırılmasının 
teşvik edilmesi amacıyla Birliğimiz tarafından “Oda/Borsa Proje Yarış-
ması” düzenlendi.

Sekiz kategoride düzenlenen yarışmaya; Zile Ticaret ve Sanayi Odası 
da “Dış Ticaret” kategorisinde, “Zile Gıda ve Gıda Makineleri Sektörünün 
Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi UR-GE Projesi” ile katılmıştı. 
Dış Ticaret kategorinde Türkiye Birincisi olan Odamız, 2.5.2019 tarihin-
de ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Birlik 
Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.

4



ZİLE TSO DESTEĞİYLE
MARKALAŞAN FİRMALAR,
BELGELERİNİ TPE BAŞKANININ 
ELİNDEN ALDI
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteği ve Odamız önderliğinde sür-
dürülen “KOBİ’LER MARKALAŞIYOR, ZİLE BÜYÜYOR” isimli bir projede marka 
süreçlerini tamamlayan firmalar, belgelerini Türk Patent ve Marka Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN’dan alarak proje sürecini taçlandırdı.

Başkan Asan; ilk kez toplu bir marka töreni yaptıklarını belirterek, “Daha 
önce coğrafi işaretler vb konular için çoğu kez toplu program yaptık. Ancak 
bugün ilk kez toplu bir marka belgelendirme töreni yapıyoruz. Zile Ticaret 
ve Sanayi Odamızın firmaları bir araya getirerek, Ajans desteği ile böyle bir 
çalışma yapması takdir edilecek bir konu” dedi.

Zile TSO olarak İLK’leri gerçekleştirmeyi seviyoruz…
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ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KOOPERATİFİ
YAKIN ZAMANDA YÜKSELİYOR…
Uzun zamandır üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, mevcutta bulunan Küçük Sanayi Sitemi-
zin genişleme bölgesine, yeni bir Küçük Sanayi Sitesi yapılması ile ilgili hazırlıklara 2021 yılı içerisinde 
başlandı. Proje hazırlıklarının tamamlanmasına müteakip, ilk toplantının 28.6.2021 tarihinde yapılması 
ile yeni küçük sanayi sitemizin işlemleri başladı. Şu anda arazilerin satın alınması ile ilgili süreç devam 
etmekte olup, planlanan alanın yüzde 45’i satın alınmıştır.
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EĞİTİM/DANIŞMANLIK

HİZMETLERİ
Eğitimin önemini biliyoruz. Henry Ford’un dediği gibi:

“Eğitim maliyeti, firmanın eğitim için ne harcadığı değil, eğitimsiz personel ile çalış-
tığı için ne kaybettiğidir.”

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda eğitimler, üyelerimizi ilgilendiren yasal 
değişikliklerde veya yeni açıklanan konularda bilgilendirme toplantıları, ortak konu-
larda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

8



Mesleki Yeterlilik Sınavlarımız devam ediyor...

Pandemi sürecinde de eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz online şekilde devam etti.
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SEKTÖREL TOPLANTILAR
Sektör bazlı çalışmaları ve toplantıları önemsiyoruz.

Sektör bazlı değişikliklerde, yeni düzenlemelerde veya sektör üyelerinden 
gelen talepler doğrultusunda, mutlaka bir araya geliyoruz.

Kuyum Yetki 
Belgesi 
Bilgilendirme 
Toplantısı

Fırıncı 
Üyelerimizle 

İstişare 
Toplantısı
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Saha Ziyaretleri

Toplantılar

MERMER 
SEKTÖRÜ 
TOPLANTILARI
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MAKEDONYA-KARADAĞ
İŞ GEZİSİ
12-18 Ekim 2019 tarihlerinde, 10 üyemiz ile KOSGEB Destekli “Zile TSO 
Gıda, Tarım ve Yan Sanayileri Kümesi Makedonya-Karadağ İş Gezisi”ni 
gerçekleştirdik.

Katılımcı 10 firmamız toplamda 33 yabancı firma ile iş görüşmesi ger-
çekleştirdi. Toplamda 6 Sivil Toplum Kuruluşu ve dernek, ayrıca ilgili 
ülkelerin Büyükelçilik ve Ticaret Müşavirlikleri ziyaret edildi.

YURT DIŞI FAALİYETLERİ
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AZERBAYCAN
İŞ GEZİSİ
24-28 Mayıs 2022 tarihlerinde, yine 10 üyemiz ile KOSGEB Destekli “Azerbay-
can İkili İş Görüşmeleri ve Yurtdışı Pazarlama Programı”nı gerçekleştirdik.

Katılımcı 10 firmamız toplamda 35 adet iş görüşmesi gerçekleştirdi. Top-
lamda 4 Sivil Toplum Kuruluşu ile görüşüldü. Ayrıca Bakü Büyükelçiliği ve 
Ticaret Müşavirliği ziyaret edildi.

Görüşmelerin oldukça verimli geçtiği Azerbaycan’da, yurda dönen 3 firma-
mız numune gönderimi/fiyat teklifi süreci içerisindedir.
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FUARLAR
Üyelerimizin sektörlerinin önde gelen firmaları 
ile buluşmasını, yenilik ve teknolojileri takip et-
melerinin önemini biliyoruz. Bu sebeple, Odamız 
destekli fuar katılımları gerçekleştiriyoruz.
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VERGİ ÖDÜL TÖRENLERİ 
VE İFTAR YEMEKLERİ

Uzakları yakın etmek, üyelerimize ulaşmak için vakit ayırmak bizim 
görevimiz…

Zile Ticaret ve Sanayi Odası olarak hizmet alanımızda bulunan; başta 
Zile olmak üzere, Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenli ola-
rak yapılan iftar yemekleri ve vergi ödül törenleri vasıtasıyla üyeleri-
miz ile bir araya geliyoruz.

Ayrıca üye ziyaretleri ile sürekli sahadayız.

Bir arada olmanın gücünü hissediyor ve üyelerimizle istişare yapacak 
zamanı buluyoruz.
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GİRAY HAN KONAĞI
İlçemiz Ali Kadı Mahallesi, Turhal Caddesi üzerinde bu-
lunan; Geleneksel Zile Evleri’nin plan tipini en iyi yansı-
tan, tarihî ve tescilli bir konak olan Hankeri Giray Han 
Konağı’nın restorasyonu tamamlanarak hizmet binamız 
bu konağa taşındı.

Yeni bir hizmet binası alımı ve inşaatı için yapılacak har-
cama, tarihî ve tescilli bir konağın kurtarılması için akta-
rılarak; hem somut kültürel mirasımıza sahip çıkma adı-
na bir adım atıldı hem de yeni hizmet binamız şehrimizin 
tarihî ve kültürel dokusuna haiz bir yapı oldu.
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ÜYELERİMİZ VE 
BANKALAR ARASINDA
KÖPRÜ OLDUK…

NEFES KREDİSİ

Üyelerimizin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, bankacılık süreç ve bürokrasilerini azaltmak, 
bankaların kampanyalarından ve yeniliklerinden faydalanmalarını sağlamak için bankalarımızla pro-
tokoller ve bilgilendirme toplantıları yaptık.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan protokol ve 
TOBB’un desteği alınarak; 2020 yılında üyelerimiz 3 milyon 500 bin TL kredi kullandı.
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EĞİTİM VE GIDA 
YARDIMLARI
Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde ve Birlik’imiz destekleriyle, her yıl Odamız tarafından 
gerçekleştirilen eğitim ve gıda yardımları devam ediyor.

Son 4 yılda, toplamda 470.000 TL’lik yardım içeriği dağıtıldı. Bu malzemelerin alımları, üye firmaları-
mızdan yapılarak hem ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesi hem de üye firmalarımızın kazanması 
sağlandı. İlgili tutar, Zile ekonomisine kazandırıldı.
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PROJE OFİSİ
Proje Ofisimiz; hem Odamızın projelerini yürüterek hem de üyelerimize danışmanlık/destek vererek 
fark yaratıyor.

Destek verilen konular;

√ Proje Danışmanlığı,
√ Yatırım/Teşvik Danışmanlığı,
√ Dış Ticaret Danışmanlığı,
√ Proje/Rapor Hazırlama Danışmanlığı,
√ TSE, TPE gibi Kurumlara Yapılacak Başvuruların Hazırlıkları,
√ KOBİ’lerin İhtiyaç Duyacağı Üretim/Pazarlama/Kalite-Kontrol gibi Konularda Sağlanan Destekler.

Son 4 yılda;

• Motorlu Kara Taşıtları Alım Satımı ve Kuyum Sektörü ile ilgili yapılan mevzuat değişikliklerine is-
tinaden; 66 üyemizin evrakları hazırlanarak, Ticaret Bakanlığı sistemlerine “Yetki Belgesi” girişleri 
yapıldı. 

• Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destek ve projeleri ile ilgili 8 firmaya bilgi verildi.
• Sanayi Sicil Belgeleri ile ilgili 9 firmaya bilgilendirme ve danışmanlık sağlandı.
• Dış Ticaret Danışmanlığı ile toplamda 5 firmamıza danışmanlık sağlandı. (İhracatçı Birliği kaydı, yurt 

dışında firma sorgulanması, gümrük müşaviri bulunması vs.)
• Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili 7 üyemize bilgilendirme yapılarak, raporları hazırlandı. Ayrıca “Yatırım 

Teşvik Belgesi” başvurusu için süreç anlatıldı ve evrakları hazırlandı.
• Müteahhitlik belgesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak isteyen 21 üyemi-

zin başvuru dosyaları hazırlanmıştır.
• Odamıza gelerek “K Belgesi” için ilk başvuruda bulunmak isteyen 18 üyemizin gerekli evrakları te-

min edilerek kendilerinin nezaretinde e-devlet sistemi üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 
sistemine yüklemeleri yapılmıştır.

• Marka Tescil Başvurusu/Değişikliği yapmak isteyen 20 üyemize danışmanlık sağlanmıştır.
• Farklı konularda 6 üyemize danışmanlık sağlanmıştır.
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KOSGEB 
HİZMETLERİ

SAYISAL TAKOGRAF KARTLARI İÇİN 
ODAMIZ YETKİLENDİRİLDİ 

Ayrıca 6-8 Şubat 2019 tarihlerinde KOSGEB Başkanlık Binası’nda ger-
çekleşen eğitimler ile “Zile KOSGEB Temsilciliği” resmî olarak görevine 
başladı.

Son 4 yılda; toplam 876 kişiye KOSGEB Bilgilendirmesi, iş ve işlemlerinin takibi gibi konularda destek 
sağlanmıştır.

Odamız 07.02.2022 tarihi itibariyle Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelikte 
belirtilen sayısal takograflarda kullanılmak üzere sürücü, servis ve 
şirket kartlarının ve bunlara ilişkin hizmetlerin verilmesi konusunda 
yetkilendirilerek başvuruları almaya başlamıştır.

Geçen 7 aylık sürede 90 adet dijital kart teslimi yapılmıştır.
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ÜYE İNDİRİMLERİ
Üyelerimizin yararına olacak alanlarda protokoller imzalayarak indirimler sağlıyoruz.

• Medical Park Tokat Hastanesi
• Tokat Termal Sulusaray Kaplıcaları
• MNG Kargo
• Fimar Life Terziköy Kaplıcaları
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ZİLE ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ

1093 dönümlük bir alanı kapsayan Zile Organize Sanayi Böl-
gesi’nin su ihtiyacını karşılamak amacıyla, mevcuttaki sondaj 
kuyusuna ek olarak 2019 yılı sonunda Tokat Valimiz Sn. Ozan 
Balcı’nın desteği ile ikinci sondaj kuyusu vuruldu. 197 metre de-
rinliğe inilen sondaj kuyusu, halen ana depoya su basmaktadır.

2020 yılında Zile OSB tarafından hazırlanan; Zile Kaymakamlığı, Zile 
Belediyesi ve Zile Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortağı olduğu “Zile OSB 
Su Altyapısını İyileştirilme ve Geliştirme” Projesi, Orta Karadeniz Kal-
kınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

16.04.2021’de gerekli protokollerin imzalanması ile başlayan proje 
2021-2022 yılları içerisinde tamamlandı. Proje ile;

• Yangın hidrantları ve şebeke sisteminin yenilenerek ana sistemden 
ayrılması ve su kayıplarının önüne geçilmesi,

• İçme suyu deposunun bakım onarımının yapılması,
• Su deposu ve elektrik hatlarını korumak üzere, toprak kayması olan 

bölüme istinat duvarı yapılması,
• 50 KVA İçme Suyu Trafo Tesisi yapımı,
• Yağmur suyu ızgaralarının bakım onarımının yapılması

Faaliyetleri tamamlandı. Toplamda 984.085,43 TL’lik destek kullanıldı. 
Hem Zile OSB’nin alt yapı eksiklikleri tamamlandı, hem de bu tutar ilçe 
ekonomisine kazandırıldı.
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YENİ YATIRIMCILAR
Bölgenin Yatırım Teşvik Sistemi’nde 5. bölge olması ve OSB içe-
risinde yer alan yatırımların bir üst bölge teşviki olan 6. bölge 
teşviklerinden yararlanıyor olması sebebiyle, Zile Organize Sanayi 
Bölgesi’nde ciddi bir hareketlenme vardır.

Son 4 yılda, 7 yeni yatırımcıya tahsis yapılmıştır. 

Bu yatırımcıların bir tanesi faaliyete geçmiş ve 120 kişilik istihdamı 
ile üretimine devam etmektedir.

4 yatırımcımız ruhsatlarını alarak inşaat işlemlerine başlamıştır.

2 yatırımcımız ile de tahsis sözleşmeleri yapılmış, Bakanlık süreci 
tamamlanmıştır.

Tahsisi yapılan ve inşaat işlemleri devam eden 6 yeni yatırımcımı-
zın da faaliyete başlamasıyla, 350 kişilik daha istihdam yapılması 
öngörülmektedir.
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SOSYAL 
SORUMLULUKLAR

Cezaevi Kitap Kampanyası

Biz büyük bir aileyiz...
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Şehrimizin tanıtımını önemsiyoruz.
(TRT Gönül Dağı Programı - Zile Çekimleri)

Avrupa Hareketlilik Haftası

Oda Başkanlığımızın daveti ile Zile’ye gelen Gönül Dağı Programı çekimleri, şehrimizde tamamlandı. 
TRT Belgesel’de gösterilen program, şehir içi ve şehir dışında bulunan hemşerilerimizden tam not 
aldı.
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ…
Yeni kayıt yaptıran üyelerimize hem tanışmak, hem de “Hayırlı olsun” demek için ziyarette bulunuyoruz.

Ayrıca mevcut üyelerimizi de, bölgesel olarak sıklıkla ziyaret edip; birlikte olmanın gücünü hissediyor, 
fikir ve önerilerine kulak veriyoruz.
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KARDEŞ ODAMIZ
POLATLI TİCARET ODASI’NA ZİYARET…
Polatlı Ticaret Odası ile yaptığımız görüşmeler neticesinde; bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, iyi uy-
gulamaların  örneklendirilmesi amacıyla 05.08.2020 tarih ve 122 sayılı Yönetim Kurlu Kararı ile Polatlı 
Ticaret Odası “Kardeş Oda” ilan edilmiştir.
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SON SÖZ
Üzerinde çalıştığımız, yapmayı planladığımız çok işimiz var. Aklımızda hayata geçirilmeyi 
bekleyen projelerimiz var… Hayalimizde olan ve gerçekleşmesini umut ettiğimiz, bu 
uğurda yollara düştüğümüz daha nice serüvenimiz var.

Biz bu sayfalarda yaptıklarımızı, başarılarımızı anlattık…

Tüm bunları başardıysak, bundan sonrasında da başarmamak için bir engelimiz yok…

Aynı azimle, aynı sevdayla yolumuza devam etmek istiyoruz.

BİZ SİZLERLE GÜÇLÜYÜZ,
BİZ BİRLİKTE ZİLE’YİZ
VE GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ…

Necati BİCE
Zile TSO Yönetim Kurulu Başkanı




