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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Zile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Sargın“Zile’deki
gıda ve gıda makineleri yapan firmalarımızı Ekonomi Bakanlı-
ğının uluslararası rekabetçiliği geliştirme projesine dahil ettik.Bu
projeyi uygulamaya başladığımızda Türkiye’de projesi aktif ola-
rak yürütülen tek ilçeydik. Diğer ilçeler için rol model olduk. Şu
anda başka ilçelerde de uygulanıyor. Bu projede 150.000 TL
para harcadık ve %75 Ekonomi Bakanlığı desteği ile 110.000
TL hibe aldık. Ciddi destekler alıyoruz. Firmalarımız bu proje

ile ilgili 1554 saat eğitim/danışmanlık aldılar. Bununla birlikte oda-
mızın en gurur verici tarafı, kendi proje ekibimizi oluşturduk. Bu
ekibimiz konusunda çok iddialıyız. Proje ekibimiz bir buçuk yıl
içerisinde 750 bin TL hibe kazandırdı Zile’ye. Bu hibe ödeme-
siz ve karşılıksız. Zile’ye böylesi bir parayı sokabildik. Bu dar alan-
da bile biz bunları yapabiliyoruz. Proje mantığını geliştirerek ça-
lışamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Sargın, Zile Ticaret ve Sanayi Odası olarak unutulmaya yüz tutan mesleklerden olan leble-
biciliği de yeniden hayata geçirmeyi istediklerini vurguladı. “Zile leblebisine yeniden değer katmak için de
çalışmalarımız var. Leblebi imalatı yapan bir esnafın dükkanını aldık ve restore edeceğiz. Burada meş-
hur Zile leblebisi yeniden Zile üretilecek” dedi.

Başkan Sargın, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Oda ve Borsalardaki sistemlerin iş dünyası
nezdinde ki saygınlığının artırılmasını, Odalar ve Borsaların hizmet kalitesinin geliştirilmesi, üyeleri-

ne ve dolayısı ile ilçemize daha faydalı hizmet sunabilmesi amacı ile TOBB Oda/Borsa Akreditas-
yon Sistemine başvuruyu 25.10.2013 tarihinde yapmıştık. Gerekli denetlemelerin ardından

02/12/2014 tarihi itibariyle “Akredite Oda” olarak hizmet vermeye başlamıştık.Aradan geçen 4
yılda “Yapılan her çalışmanın daha iyisi vardır” düşüncesiyle çalıştık. Doğduğumuz toprakla-

rı tanıyarak, İlçemize hizmet etmek en büyük sevdamız oldu. Geçen yıl-
larda, Odamız yeterliliklerini ve hizmetlerini sürekli geliştirdi. Bugün

itibariyle; gerekli denetlemelerimizi tamamlayıp, başarılarımızı
taçlandırarak B seviye Oda statüsüne yükseldik. Zile Tica-

ret ve Sanayi Odası olarak başardığımız bu süreci, bir
sorumluluk olarak taşıyıp kendimizi geliştirmeye de-

vam edeceğiz..” dedi.

ZİLE’DEN URGE PROJESİ

Haberleri
Sayfa 2-3-4’de

ZİLE LEBLEBİSİ ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞACAK

ZİLE TSO “B” KALİTE ODA
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Zile Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Şükrü Sargın; “Odalar ve Borsa-
lar Birliği’nin Her İle Bir Okul Kam-
panyasında Tokat ve ilçe odalarının im-
zaları ile bu okulumuzu Zile’ye yaptık.
Türkiye Odalar Borsalar birliği olarak
Sakarya Anadolu Lisesini yaptık. Bu
okulumuz bitti ve teslim ettik. Mart ayın-
da açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah
açılışa Birlik Başkanımız Rıfat Hisar-
cıklıoğlu’nun da katılacak” dedi.

KONAK ASLINA
UYGUN YAPILIYOR

Zile’nin meşhur konaklarından
birini de restore ettirdiklerini belirten
Sargın; 200 yıllık Giray Han Konağı’nı
Belediyemiz bize tahsis etti. Buranın da
tadilatına başladık. Bu konağımızı da
aslına uygun şekilde yapıyoruz. Ama-
cımız konağın alt katını müze haline
getirmek. Yaşanabilir bir kent müzesi
olacak. 4 yabancı dilde animasyonla-
rın oynayacağı bir müze hayal ediyo-
ruz. Bu müzede bu şekilde Zile’deki ta-
rihi yerleri turistlere gezdirmiş olacağız.
Projelerimiz hazır. Bu konularda Vali-
lik Makamından Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinden ve Kültür ve Turizm
Bakanlığından maddi olarak destek al-
dık. Şu ana kadar odamızın kasasın-
dan bir lira çıkmadan projelerimizi yü-
rütüyoruz” diye konuştu.

HÜSEYİN GAZİ TEPESİ
DAHA YEŞİL OLACAK

Sargın, daha yeşil bir Zile için de
çalıştıklarını ifade ederek şunları söy-
ledi; “Hüseyin Gazi Tepemizde Amas-
ya Orman Müdürlüğü ile birlikte bir pro-
je başlattık. Buraya 2 bin 500 tane se-
dir ağacı diktik. Bu tepe çok kayalıklı bir
bölge olduğu için çok meşakkatli bir işti.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne te-
şekkür ederiz. Orada ağaç dikilecek bir
bölüm daha var. Bu konuda da çalış-
malarımıza devam ediyoruz.

ZİLE’DEN URGE PROJESİ

Aynı zamanda bir de URGE pro-
jesi başlattıklarını söyleyen Sargın;
“Zile’deki gıda ve gıda makineleri ya-
pan firmalarımızı Ekonomi Bakanlığı-
nın uluslararası rekabetçiliği geliştirme
projesine dahil ettik. Bu projeyi uygu-
lamaya başladığımızda Türkiye’de pro-
jesi aktif olarak yürütülen tek ilçeydik.
Diğer ilçeler için rol model olduk. Şu
anda başka ilçelerde de uygulanıyor.
Bu projede 150.000 TL para harcadık
ve %75 Ekonomi Bakanlığı desteği ile
110.000 TL hibe aldık.Ciddi destekler
alıyoruz. Firmalarımız bu proje
ile ilgili 1554 saat eğitim/danışmanlık
aldılar.. Bununla birlikte odamızın en
gurur verici tarafı, kendi proje ekibimi-
zi oluşturduk. Bu ekibimiz konusunda
çok iddialıyız. Proje ekibimiz bir buçuk
yıl içerisinde 750 bin TL hibe kazandırdı
Zile’ye. Bu hibe ödemesiz ve karşılık-
sız. Zile’ye böylesi bir parayı sokabil-
dik. Bu dar alanda bile biz bunları ya-
pabiliyoruz. Proje mantığını geliştirerek
çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri-
ni kullandı.

ZİLE KÖMESİ YENİ BİR
YÜZLE YENİ PAZARLARA
GİRECEK

Zile TSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şükrü SARGIN; “Bizim için böl-
gemize değer katan, bölgemize ait
olan ve içinde ZİLE ibaresi geçen her
ürün çok kıymetli. Bu sebeple böl-
gede çok sevilen ve uluslararası
arenada da sevileceğine inandığımız
Zile Kömesi için, Odamız tarafından
yapılan "Coğrafi İşaret" başvurusu
01.11.2017 tarihi ile onaylandı. Zile
Kömesi artık tescilli. Ancak bir ürünü
sadece tescil etmenin yetmeyeceği,
bu ürünün bölge ekonomisine ka-
zandırılmasının da ne kadar önem-
li ve zorunlu olduğunun da farkın-
dayız.

Coğrafi işaret tescili alarak
başlattığımız süreci yarım bırakma-
dık. Bu ürünü bölge ve ülke ekono-
misine kazandırmak, başladığımız işi
hakkıyla tamamlamak için çalışıyo-
ruz. Ürünün raf ömrünün tayin edil-
mesi ve ambalaj çalışmaları, pazar-
lama stratejimiz için kilit noktası. Bu
süreci doğru yönetebilmemiz için,
önce kilit noktayı çözmemiz gerekli.
Şu anda ürünün yeni yüzü olan ku-
rumsal kimlik çalışmaları tamam-
lanmak üzere. Numune ürünleri de
hazırlayarak, laboratuar çalışmalarını
da başlattık. Bu süreçte proje büt-
çemiz 125.000 TL ve bu bütçenin
75.000 TL’sini KOSGEB Başkanlı-
ğı’ndan hibe desteği alarak aşacağız.
İlçemize, ilimize ve bölgemize hayırlı
olmasını umuyorum.” Dedi.

“B” KALİTE ODAYIZ..

Zile Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı tarafından 4 yıldır uygu-
lanan Akreditasyon Sisteminin de-
netlenmesi başarıyla sonuçlanmıştı.

24 Ağustos 2017 Perşembe
günü Oda Başkanlığımızda, Türk
Loydu Ankara Temsilcisi ve Bağım-
sız Denetçi Serkan Şahin tarafından
Zile TSO’ nun 4 yıllık çalışmalarının
denetlemesi gerçekleşmişti.

Yönetim Kurulu Başkanı Şük-
rü Sargın yaptığı açıklamada “Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin
Oda ve Borsalardaki sistemlerin iş
dünyası nezdinde ki saygınlığının ar-
tırılmasını, Odalar ve Borsaların hiz-
met kalitesinin geliştirilmesi, üyelerine
ve dolayısı ile ilçemize daha fayda-
lı hizmet sunabilmesi amacı ile TOBB
Oda/Borsa Akreditasyon Sistemine
başvuruyu 25.10.2013 tarihinde yap-
mıştık. Gerekli denetlemelerin ar-
dından 02/12/2014 tarihi itibariyle
“Akredite Oda” olarak hizmet ver-
meye başlamıştık.Aradan geçen 4
yılda “Yapılan her çalışmanın daha
iyisi vardır” düşüncesiyle çalıştık.
Doğduğumuz toprakları tanıyarak, İl-
çemize hizmet etmek en büyük sev-
damız oldu. Geçen yıllarda, Odamız
yeterliliklerini ve hizmetlerini sürekli
geliştirdi. Bugün itibariyle; gerekli
denetlemelerimizi tamamlayıp, ba-
şarılarımızı taçlandırarak B seviye
Oda statüsüne yükseldik. Zile Tica-
ret ve Sanayi Odası olarak başardı-
ğımız bu süreci, bir sorumluluk ola-
rak taşıyıp kendimizi geliştirmeye
devam edeceğiz. Bu konuda emeğini
esirgemeyen Meclis Üyelerim, Yö-
netim Kurulum, Akreditasyon Kuru-
lum, Genel Sekreterim ve perso-
nellerime sonsuz teşekkürlerimi su-
nuyorum.

HER ŞEY ZİLE İÇİN
Zile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Sargın, 2017 yılını değerlendirdi.
Sargın, geçen yılda hayata geçirdikleri projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
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Zile Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Şükrü Sargın: “Sadece
ilçemizde değil; ilimizde, ülkemiz-
de ‘Ticaret Odaları ne işe yarar?’
diye bir algı var. Bu sebeple aşa-
ğıdaki bilgileri özellikle paylaşmak
istiyorum.

Oda ve Borsalar, 5174 sayılı
Odalar ve Borsalar Kanunu’nun
hükümlerini yerine getirmek zo-
rundadır. Ayrıca bağlı bulunduğu-
muz üst kuruluş olan Odalar ve
Borsalar Birliği’nin taleplerini yeri-
ne getirmek görevimizdir. Bunlar dı-
şında yapılan ve yürütülen tüm
hizmetler; zorunluluk arz etmeyen,
Oda/Borsa’nın inisiyatifinde olan
hizmetlerdir. Yıllardır üyelerimize
birçok hizmet sunuyoruz. Durum o
kadar kanıksandı ki, insanlar bu hiz-
metleri bizim zorunluluğumuz gibi
algılıyor. Oysaki bu hizmetler, üye-
miz için sunduğumuz ekstra hiz-
metlerimiz… 

• KOSGEB Hizmetleri
Odamız bünyesinde uzun

yıllardır KOBİ’lerimize, girişimcile-
rimize, yatırım düşünenlere, iş ara-
yanlara; kısacası sadece üyemize
değil, Zilemiz insanına hizmet sun-
maktayız. Akredite bir Oda olmanın
sorumluluğuyla, zorunlu hizmetle-
rimiz dışında yapılan işlerin de ka-
yıt altına alınmasının uygun ola-
cağına karar verdik. Aralık 2016’da
oluşumu tamamlanan “Kobi ve Kü-
melenme Merkezi” ile güzel işler
başardığımızı da kayıt altına aldık.

Bu hizmetlerimizden biri,
KOSGEB hizmetlerimiz…2017 yı-
lında 337 üyemizin KOSGEB ka-
yıtlarını güncelleyerek ilgili dosya-
larını oluşturduk. Üyemiz, artık İl
Müdürlüğü’ne gitmeden, Odamız-
dan gerekli tüm bilgilere ulaşabili-
yorlar. Bu yıl Kobi-Gel Programı ile
ilgili bir adet bilgilendirme toplantı-
sı yaptık ve projesini hazırlayan 3
üyemize projenin son düzenleme-
si ve revizyonu noktasında 75 saat
danışmanlık verdik. Projesi ön
onaylardan geçen 2 üyemizin top-
lam proje bütçeleri 1.500.000 TL ci-
varında. Son onayları da geçerler-
se 1.000.000 TL gibi büyük bir ra-
kam geri ödemesiz destek daha il-
çemize kazandırılacak. 

Girişimcilerimiz projelerini
önce Odamıza getiriyor, inceleye-
rek eksiklerini tamamlıyoruz. Üye-
mizi, girişimcimizi defalarca To-

kat’a gidip gelme derdinden kurta-
rıyoruz. Bu yıl 2 adet “Girişimcilik
Kursu” açtık. 48 yeni girişimcimiz
kursu başarı ile tamamlayarak bel-
gelerini aldı. Girişimcilerimizin bu
bölge için önem taşıdığını ve her bir
iş fikrinin çok değerli olduğunu bi-
liyoruz. Son 5 yılda verdiğimiz bel-
ge sahiplerinin 16 tanesi bugün iş
yeri sahibi. Türkiye ortalamasının
üzerindeyiz. Girişimcilerimize, üye-
lerimize değer katan bir oda olarak
gururluyuz…

• İŞKUR Hizmetleri
Bir diğer hizmetimiz, İŞKUR

hizmetlerimiz… 2017 yılı başın-
dan beri, üyelerimize İŞKUR nok-
tasında da hizmet vermeye başla-
dık. Geçirdiğimiz yılda çok yoğun
katılım ile 2 bilgilendirme toplantı-
sı yaptık. Toplantıya gelemeyene
üyelerimize, matbu evraklar gön-
dererek destekleri duyurduk. Oda-
mızda üyelerimize yönelik iş veren
kayıtları ve destekler için dosya olu-
şumlarını yapabiliyoruz. Geriye dö-
nük 5 yıllık ortalamaya bakıldığın-
da; 2017 yılında kayıt yaptıran iş-
veren sayısında %50,49, kayıt yap-
tıran iş arayan sayısında %27,56,
destek kullanan işveren sayısında
ise %22,22 oranında artış olduğu
görünüyor. Sayılar halen yeterli
değil, ama ibreler pozitiften yana…

• E-İmza Hizmetleri
5070 sayılı Elektronik İmza

Kanunu gereğince, şirketlerin al-
mak zorunda oldukları e-imza ile il-
gili süreçte; üyelerimizin işlerini
kolaylaştırmak üzere; Zile Ticaret ve
Sanayi Odası, E-Tuğra EBG A.Ş ile
bir protokol imzaladı. İlgili protokol
gereği; üyelerimiz için en uygun fi-
yatla, en hızlı şekilde ve Oda bün-
yesinde e-imza verilmeye başlan-
dı. 2017 yılı içerisinde 16 adet e-
imza satışı yapıldı.

• Yatırım Danışmanlığı
2017 yılında 98 adet giri-

şimciye yatırım danışmanlığı veril-
di. Girişimcilerimizi dinliyoruz, iş fi-
kirlerini değerlendiriyoruz. Yapa-
bileceklerimizi yapıyor; yapama-
dıklarımız içinse TKDK ve İlçe Ta-
rım Hayvancılık Müdürlüğü gibi
kurumların kurumlara yönlendir-
me sağlıyoruz. Bu bizim için çok
önemli. İnsanların artık doğru bilgi
alabilecekleri ve oturup konuşabi-
lecekleri bir kapıları var.

Pa zar te si Gün le ri Çý kar
Ya yýn Tü rü: Ye rel Sü re li 

Gön de ri len  ya zý lar ya yýn lan sýn ya yýn lan ma sýn ge ri  ve r-
il mez. Ya zý la rýn fi kir so rum lu ðu ya za rý na ait tir.Özel
ilan lar pa zar lý ða  ta bi dir. Bu fi yat la ra  KDV ek le ne cek -
tir. Res mi ve özel ilan la rýn met nin den do ða cak so rum-
 lu luk ilan sa hi bi ne ait tir.
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ULU ÖZ LÜ GA ZE TE CÝ LÝK MAT BAA BA SIN YA YIN
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www.se si miz ga ze te si.com

Bas ký:
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Ali pa þa Mah. Cum hu ri yet Cad. Apay dýn

Psj. 21/A TO KAT

Yýl lýk abo ne (Hizmet Bedeli Dahil)      300 TL.
(ABO NE (DIÞ POS TA)                         400 TL.

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Sakarya Anadolu Lisesi devir
teslimi yapıldı.

Devir teslime Zile Kaymakamı
Adnan Tezcan, Belediye Başkanı
Lütfi Vidinel, İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Murat Küçükali, Zile Ticaret ve Sa-
nayi Odası Meclis Başkanı Sami Sol-
maz, Yönetim Kurulu Başkanı Şük-
rü Sargın, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Necati Bice ve Emin Ak-
koca, Sayman Üye Ali Eryılmaz,
Genel Sekreter Ertuğrul Oğuz Şen-
gör katılmıştır.

İlçemize kazandırmış olduğu-
muz “Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği Sakarya Anadolu Lisesi” Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinin önder-
liğinde eğitim yatırımları nihai hedefe
ulaşmıştır.

Bununla birlikte 81 İle, 81 Okul
Projesi ile bu günlere geldik, bu sü-
recin üç yıl gibi büyük emek ve
gayretler sonucu 2017 – 2018 yılı
eğitimine başlamış bulunmakta olup
bizlere desteklerini esirgemeyen
başta TOBB Başkanımız M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu ve Tokat TSO Başkanı
Ahmet Arat olmak üzere  bu okulun
yapılması için bizlere destek veren
Tokat TB Başkanı Lutfi Bora, Erbaa
TSO Başkanı Gökalp Coşkun, Tur-
hal TSO Başkanı Ömer Çenesiz,
Niksar TSO Başkanı Mahmut  Bülent
Aybak, Zile TB Başkanı Mehmet
Yeni’ye   teşekkürlerini ifade eden

Başkan Sargın sözlerine şöyle de-
vam ettiler “Bütün yapılan yatırım-
larda risk vardır, Ancak eğitime ya-
pılan yatırımda risk yoktur." diye
ifade ettiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği Sakarya Anadolu Lisesi Müdürü
Avni Başdağ’a yeni okulunda ve
yeni eğitim yılında Odalar Birliğimi-
zin son denetimleri sonrası müdü-
rümüze okulumuzun devir teslimi
yapmanın hem Meclis Üyelerim,

hem de kendi adına onur duydukla-
rını ifade ederek devir teslimi yaptı-
lar. Zile Kaymakamı Adnan Tezcan,
Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Murat Küçüka-
li, ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği Sakarya Anadolu Lisesi Müdürü
Avni Başdağ olmak üzere ZTSO
Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu
Başkanı ve Meclis Üyelerimize ve
emeği geçenlere teşekkürlerini ifade
ettiler

HER ŞEY ZİLE İÇİN
Zile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Sargın, 2017 yılını değerlendirdi. 
Sargın, geçen yılda hayata geçirdikleri projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

ÜYELERİMİZE 
ÇÖZÜM SUNMAK 

İÇİN HİZMET 
KAPSAMIMIZI SÜREKLİ

GELİŞTİRİYORUZ…

Zile’de odun ateşinde kuru nohutla yapılan efsane
leblebimiz Odamızın öncülüğünde tekrar gün yüzüne
çıkıyor.    2016 yılında hayatını kaybeden İlçemizde “Ka-
rabalak” lakabı ile anılan Sadık Adsan'a ait Sakiler Ma-
hallesindeki işyeri bugün itibariyle Zile Ticaret ve Sa-
nayi Odası adına satın alınmıştır.  Zile Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sargın konu
ile ilgili yaptığı açıklamada: İşyerinin alınmasında
merhum Sadık Adsan'ın varisleri olan eşi Sayın Saki-
ne Adsan'a oğulları Hacı Ali ve Fevzi Adsan'a,hayata
geçireceğimiz projemizi anlattığımızda bizlere göstermiş
oldukları teveccühten ötürü ve bizlere bu işyerini layık
görmelerinden teşekkürlerimi arz ediyorum.     Kara-
balağın Sadık Usta, çifte kavrulmuş özel leblebisi ve
şehrimizde “Lağlek gözü” diye bilinen kırık leblebisi ile
dillere destandı. Zile dışında yaşayan gurbetçiler,
şehrimize her tatil için geldiklerinde ondan leblebi al-

mak için sıraya girer, günler öncesinden sipariş verip
gidecekleri güne kadar hazır olması için beklerdi. Öyle
her önüne gelen alamazdı ondan leblebiyi. Eğer içi ısın-
mazsa, vermezdi el emeği göz nuru leblebisinden on-
lara...   Bir çınarın yitişi ile İlçemizin bu kıymeti kay-
bolmamalıydı dedik ve işyerinde onlarca Sadık Usta
yetiştirebilmek için talip olduk. Sadık Usta’yı kaybetmiştik
ama onun bu özel ürünü kaybolmamalıydı.   Bugün res-
mi süreçler tamamlanarak Karabalağın Sadık Usta’nın
dükkânı Odamızca satın alındı. Önce gerekli kurum-
lara projeler hazırlanarak dükkânın restorasyonu ta-
mamlanacak, ardından da bu dükkânda hem üretim
hem kursiyer yetiştirilmesi sağlanacak.   Bu konuda Baş-
ta Adsan ailesi olmak üzere, hayalimdeki projeyi sun-
duğumda desteklerini esirgemeyen Yönetim Kuruluma
ve Meclisimize teşekkür ediyor,İlçemize hayırlı olma-
sını temenni ediyorum. “ dedi.

ZİLENİN EFSANE 
LEBLEBİSİ GÜN 

YÜZÜNE ÇIKIYOR
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. Renkli görüntülere ev sahipliği
yapan fuar, katılımcılar için bereketli bir
dönemin kapılarını açmış, yeni iş bağ-
lantıları ve yeni satışlara vesile ol-
muştu. Fuarın ardından yapılan anket
çalışmaları ve ziyaretlerde, fuarın de-
vam etmesi talebi oldukça fazlaydı.
Özellikle katılımcıların talepleri göz
önüne alınarak, 2017 yılında Zile Ta-
rım ve Tarım Makinaları Fuarı’nın 2.’si
düzenlendi.

Fuar; 5 Ekim 2017 tarihinde To-
kat Valisi Dr. Ömer Toraman, İl Jan-
darma Komutanı Albay Hidayet Arıkan,
Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Zile
Belediye Başkanı Lütfü Vidinel, İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe,
İlçe Mülki ve İdari Amirleri, Zile TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sargın,
Zile TSO Meclis Başkanı Sami Solmaz
ve Zile TSO Meclis Üyelerinin katılımı
ile yapılan görkemli açılış ile start
aldı.

Tokat Valimiz Dr. Ömer Tora-
man, Zile Kaymakamımız Adnan Tez-
can, Zile Belediye Başkanımız Lütfi Vİ-
DİNEL, Zile Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü SAR-
GIN yapmış oldukları açıklamalarda
ortak mesajlar vermiş; geleceğin Zile'si
için birlik ve beraberlik mesajları ve-
rirken, Zile'nin geçmişte sahip olduğu
ticari merkez kimliğine tekrar bürün-
mesi ve Zile'nin bölgenin parlayan
yıldızı olması için ellerinden gelecek-

lerini yapacaklarını belirterek, güzel di-
lekler ve temennilerini sunmuşlardır.

Zile Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Şükrü Sargın; fuara
bayisi oldukları traktörlerle katılan Baki Şa-
hiner, Ahmet Gökay, Ahmet Mazman,
Kamil Temizbal, Hulusi Serezli'ye; yine ta-
rım alet ve makineleri ile katılan, Ali-
Mustafa Yüce ve Emin Akkoca'ya teşek-
kürlerini iletti.

Fuar süresince, katılımcılar ortalama
1.500.000,00 TL satış gerçekleştirmiş; ka-
tılımcılarımızın da alıcılarımızın da yüzleri
gülerek, bu para ilçe ekonomisine ka-
zandırılmıştır. Fuarın geleneksel hale ge-
tirilmesi, daha büyük bir alana taşınması
ve “Yurtiçi Fuarlar” kapsamına alınması ile
ilgili görüşmeler devam etmektedir.

2. ZİLE TARIM VE TARIM MAKİNELERİ FUARI YAPILDI
Zile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından; 7-9 Ekim 2016 tarihleri arasında, Zile Tarım ve Tarım Makinaları Fuarı’nın ilki gerçekleşmişti.
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Hizmetlerine hız kesmeden devam eden Zile Ticaret ve Sanayi
Odası, bölgemizde faaliyetlerini sürdüren üyelerine ziyaretlerine de-
vam ediyor.

Zile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sar-
gın ve Meclis Başkanı Sami Solmaz, meclis üyeleri ile birlikte; Oda-
mız üyelerini yerlerinde ziyaret etmek, sorun ve isteklerini dinlemek
ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Eylül ayı içerisin-
de üye ziyaretlerinde bulundular. Zile TSO Başkanı Şükrü Sargın;
“Elimizden geldiği kadarıyla üyelerimizi en üst seviyede ziyaret et-
meye devam edeceğiz. Amacımız üyelerimizin sorunlarını dinlemek
ve sorunlarına çözümler üretebilmektir.” Dedi. Ziyaret sırasında Oda-
mız hedefleri, çalışmaları, projeleri ve bölgemizdeki mevcut gelişmeler
hakkında da bilgiler verildi.

ZİLE TSO ÜYE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
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