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 Zile Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TOBB ETÜ SEM) eğitmeni ve danışman Dr. Cengiz 
Tavukçuoğlu tarafından verilen  “İş Yaşamında Kuşak Yönetimi” konulu eğitime ev sahipliği 
yaptı.

 Zile Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitime ilçe protokolü, Zile TSO 
Yönetim ve Meclis üyeleri ile oda üyeleri katıldı.

 Seminere katılan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Bice, “Üyelerimizden gelen talepler 
doğrultusunda bu gibi eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceğiz. Bu gün değerli bir 
hocamızı üyelerimiz ile bir araya getirdik, bunun mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

 Eğitirken eğlendirmeyi 
amaçladığını söyleyen Dr. 
Ceng iz  Tavukçuoğ lu  
“yetişkin birer birey haline 
gelen çocukların aile 
şirketlerine katılması ile 
b ü y ü k  ç a t ı ş m a l a r ı n  
yaşandığını vurgulayan 

Dr. Tavukçuoğlu tüm aile şirketlerinin kuşak çatışması yaşamamak için daha dikkatli 
davranmaları gerektiğinin önemini 
vurgulayarak “Yeni kuşakları 
reddetmeden inovatif bakış açılarını 
d e ğ e r l e n d i r m e k  ş i r k e t l e r i n  
g e l e c e ğ i n e  b ü y ü k  k a t k ı  
sağlayacakt ı r.  Tecrübel i  üst  
kuşaklar ile yeni kuşaklar arasında 
bağ sağlanırsa, iş koşul ları 
kuşakların durumlarına göre özel 
olarak düzenlenirse aile şirketlerinin 
geleceğinde büyük fark yaratılacak 
ve başarı ortaya çıkacaktır.” Dedi.

  Zile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının düzenlemiş olduğu “İş Yaşamında Kuşak Yönetimi” 
Konulu Eğitim, katılımcıların da büyük beğenisini topladı. 23.01.2020

BİCE, 'OKULLARDAN YARINLARA' PROGRAMINA KATILDI
     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Okullardan Yarınlara programına katıldı.
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen programa, oda/borsa 
başkanları da iştirak etti.
H i s a r c ı k l ı o ğ l u ,  p r o g r a m  
öncesinde oda/borsa başkanları 
ile TOBB'da bir araya geldi.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan
 Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan programda 
yaptığı konuşmada, “Hükümete 
geldiğimizde eğitim-öğretimi 
önceliklerimizin en başına 

yer leş t i rd ik .  Uzun y ı l la r  
boyunca eğitim-öğretim bütçesi 
devlet harcamalarının i lk 
sıralarında yer aldı. Ana 
sınıfından yükseköğrenime 
kadar her aşamada ülkemizin 
eğitim öğretim alt yapısını ve 
insan gücünü güçlendirdik” 
dedi.
Türkiye'de 18 milyonu aşkın öğrencinin sayıları 70 bini bulan eğitim kurumlarında eğitim hizmeti 
aldığını kaydeden Erdoğan, “Özel eğitim kurumları ve diğer eğitim-öğretim birimleri ile bu sayı 86 
bine kadar çıkıyor. 
  Milli Eğitim Bakanlığımızın bunlara ilave olarak 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula 
ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca mevcut okulların bir kısmında da depreme karşı güçlendirme çalışması 
yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.
 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Okullardan Yarınlara Programına Zile Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Bice katıldı. 24.02.2020
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 14.04.2020 tarihinde Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı'na başvurusu yapılan “Kobi'ler 
Markalaşıyor, Zile Büyüyor” başlıklı projemiz 
desteklenmeye uygun bulunmuş ve 02.06.2020 
tarihi ile ilgili protokoller imzalanarak süreç resmi 

olarak başlamıştır.
 Protokol imzalanması sırasında OKA Genel 
Sekreter V. İbrahim Ethem Şahin, Tokat İl 
Koordinatörü Mehlika Dicle, Zile TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Necati Bice, Genel Sekreter 
Ertuğrul Oğuz Şengör ve Proje Koordinatörü Tuğba 
Vural hazır bulunmuşlardır.
 Zile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necati 
Bice yaptığı açıklamada “Ekonomik yarışın 
hızlanması ve ürün/hizmet çeşitliliğin artmasına 
paralel olarak; markalaşmanın, işletmelerin 
kurumsal kapasitelerinin ve rekabetçiliklerinin 
artırılmasına, müşteri algısının olumlu yönde 

büyümesine katkı sağlayacağı aşikârdır.
Markanın, günlük yaşantımızın vazgeçilemez bir 
parçası haline gelmiş olduğu açıktır. Markanın, 
üzerinde ürünün fiyatını ve diğer bir takım 
özelliklerini gösteren bir etiket olduğu kanaati, artık 

yerini t icari hak bil incine 
bırakmıştır.
 Hukuki açıdan da marka, 
sah ib i  i ç i n  büyük  önem 
taşımaktadır. Marka sahibi, 
üzerinde yasal hak sahibi olduğu 
markayı bir başkasına satabilme 
ya da kiraya verebilme hakkına 
sahiptir. Gerektiğinde teminat 
olarak gösterilebilme imkânı da 
tanıyan marka, bütün bu 
olanakları sağlarken işletmeden 
bağımsız  o la rak  hareket  
edebilme esnekliği tanımaktadır.
Yine projemizin en 
ö n e m l i  
gerekçelerinden biri 
d e ,  d e v l e t i m i z i n  
yürü tmüş o lduğu 
h i b e / d e s t e k  

programlarına işletmelerin erişimlerinin 
kolaylaştırılmasıdır. Son birkaç yıldır, 
Ticare t  Bakan l ığ ı  ve  KOSGEB 
Başkanlığı gibi Kurumların sağladığı 
hibe/destek programlarında; işletmelerin 
başvuru yapabilmesi için, Yurtiçi Marka 
Tescil Belgesi bulunması koşulu 
aranmaktadır.  2019 yılı, Kasım ayında 
KOSGEB Başkanl ığı  taraf ından 
yürürlüğe konulan "Yurtdışı Pazar 
Destek Programı" işletme başına 
3 0 0 . 0 0 0 T L ' l i k  b ü t ç e s i  i l e  g ö z  

doldurmakta, ancak programın Uygulama 
Esaslarında "İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt 
İçi Marka Tescil Belgesi'ne sahip olması gerekir." 
İbaresi bulunmaktadır. Planlanan bu proje ile son 
yıllarda devletimizin de önem verdiği ve 
desteklenecek projelerde işletmelere alt koşul 
olarak sunduğu "Marka" sürecinde, işletmelerin bu 
konudaki alt yapı eksiklikleri tamamlanacak ve 
h ibe/destek mekanizmalar ına u laşımlar ı  
kolaylaştırılacaktır.” Dedi.
 Projeden yararlanacak firmalar ile ilgili 
bilgiler, 05.03.2020 tarihinde SMS sistemi ile tüm 
üyelere gönderilen anket talebi ile toplanmış ve 
başvuruda bulunan 12 adet KOBİ'nin bilgileri 
alınmıştır. Proje süresince, başvuruda bulunan 
firmaların marka tasarımlarının yapılarak kurumsal 
kimliklerinin oluşturulması ve Türk Patent ve Marka 
Kurumu'na başvurularının yapılması sağlanacaktır. 
02.06.2020

KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ZİLE TSO'DAN FİRMALARA MARKA DESTEĞİ

 Zile Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda, KOSGEB tarafından 
başlatılan 'Yurt Dışı Pazar Destek Programı'na ait bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. 
 Programda konuşan ve destekler hakkında bilgiler veren KOSGEB 
Tokat İl Müdürü Kenan Sert, programdan yararlanmak isteyen işletmelerin; 

başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması 
koşuluyla, son onaylı mali yılda ihracatı varsa veya imalat sektöründe faaliyet 
gösteriyorsa ve “Yurt İçi Marka Tescil Belgesi” varsa, 
Personel Giderleri 90.000 TL, 
Donanım Giderleri 50.000 TL, 
Yazılım Giderleri 50.000 TL, 
Tanıtım Giderleri 100.000 TL, 
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000 TL, 
Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000 TL, 
Diğer Hizmet Alım Giderleri 100.000 TL olmak üzere, destek kalemlerinden 
yararlanabilecekle
rini belirtti.
 Program,  
katılan KOBİ'lerin 
soru ve cevapları 
i le  son bu ldu .  
17.02.2020
 

    
 Zile TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Necati Bice, Genel Sekreter 
Ertuğrul Oğuz Şengör ve Proje 
Koordinatörü Tuğba Vural Amasya 
Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette 
bulundu.
 Amasya TSO Yönetim Kurulu 
B a ş k a n ı  M u r a t  K ı r l a n g ı ç ' ı  
makamında ziyaret eden heyete, 
Amasya TSO Genel Sekreteri Hasan 

Cinbaz da eşlik etti.
 Ziyarette ülke gündemi, 
ekonomi ve istihdam konuları ele 
alınırken, özellikle her iki bölge de 
yoğun olarak bulunan mermer 
rezervlerinin değerlendiri lmesi 
amacıyla planlanan proje hakkında 
da istişarelerde bulunuldu.
 Başkan Bice, nazik ev 
sahipliği için Murat Kırlangıç'a 
teşekkürlerini iletirken; Başkan 

Kırlangıç da, yapılabilecek her türlü 
iş birliğine açık olduklarını belirtti. 
10.03.2020

 

ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDAN AMASYA TSO'YA ZİYARET
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“ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

 Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 365 oda/borsa başkanı 
ile video konferans yöntemiyle bir araya 
geldi.
TOBB Başkan ı  H isa rc ık l ıoğ lu  

toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-
19'un başladığı ilk günden itibaren 
Bakan Pakdemirli'nin TOBB ile devamlı 
istişare içinde bulunduğunu söyledi.
Pakdemirli'nin bu süreçte üreticinin ve 
müteşebbisin yanında olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, "Ortak akla 
verdiğiniz önem, vizyonunuz ve 
sergilediğiniz bu dinamik çalışma tarzı, 
bize moral ve şevk verdi." dedi.
Hisarcıklıoğlu, bu dönemde tarım 
kredilerinin faizsiz ertelendiğini, 
üreticilerin ayakta kalmaları için 
destekleme ödemelerinin erkene 
çekildiğini ve geleneksel şekilde 
hayvansal, bitkisel üretim yapan 
işletmelere faizsiz kredi temin edildiğini, 
lisanslı depoların 2020'de süresi dolan 
lisanslarının 1 yıl daha uzatıldığını 
anlattı.
Bu zor süreçte, bakanlık ve TOBB'un 
birlikte 2 önemli projeyi hayata 
geçirdiğine değinen Hisarcıklıoğlu, 
"Önce, DİTAP projesini ülkemize 
kazandırdık. Sonra da giderek büyüyen 

bir soruna dönüşen gıda kaybını ve 

israfını önlemek üzere harekete geçtik. 
Gıdanı Koru Kampanyası'nı başlattık. 
Sektörümüzün daha hızlı büyümesi için 
365 oda ve borsamızla birlikte 
ç a l ı ş m a y a ,  ü r e t m e y e  d e v a m  
edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, tarımda 
yerel değerlere sahip 
çıkılması gerektiğini de 
kaydetti.
-Tarım ve Orman Bakanı 
Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli de yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) 
s a l g ı n ı  s ü r e c i n d e  
sürdürülebilir üretim ve 
gıda arz-talep dengesi 
açısından küçük aile 
işletmelerinin varlığıyla, 
l isanslı depoculuğun 
öneminin bir kez daha 

hissedildiğinin altını çizerek, kısıtlama 

günlerinde fırsatını bulanların şehirleri 
terk ettiğini, köy nüfuslarının ikiye 
katlandığını söyledi.
Pakdemirli, tarım ve orman alanında 
verilen desteklere dikkati çekerek, 

şöyle devam etti: "Son 18 yılda, 310 
milyar lira tarımsal destek verdik. 
Tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırarak 
275 milyar liraya çıkardık. 585 baraj 
inşa ettik, 6,6 milyon hektar araziyi 
sulamaya açtık. 4,6 milyar fidanı 
toprakla buluşturduk. Tohumluk 
üretimimizi 8 kat, tohumluk ihracatımızı 
10 kat artırdık.
Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 80, 
küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 51 
artırdık. Süt üretimimizi de yüzde 173 
yükselttik. Ayrıca 18 milyar dolarlık 
tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar 
dolarlık dış ticaret fazlamız ile tarımda 
ne t  ih raca tç ı  konuma ge ld ik .  
İhracatımızı nasıl 2, 3, 10 katına 
çıkart ı r ız,  onun al tyapısını ve 
çalışmalarını yapıyoruz."
Pakdemi r l i ,  Cumhurbaşkan l ığ ı  
Hükümet Sistemi ile verilen desteklerle 
tarımsal üretimdeki artışın büyük bir 
ivme kazandığına işaret ederek, 
"Bugün ülkemiz tarımsal gayri 
safi milli hasılası açısından 
Hollanda, İspanya Fransa gibi 
tüm Avrupa ülkelerini geride 
bırakarak 48 milyar dolarlık 
tarımsal hasılayla Avrupa'da lider 
konumuna gelmiştir. 2018 yılında 
çiftçimize, 14,5 milyar lira tarımsal 
destek veriyorken, 2019'da bunu 
16,1 milyar liraya, 2020'de ise 
desteklerimizi toplamda yüzde 52 
artışla 22 milyar liraya çıkardık. 
Bütçemizin de yüzde 55'ini çiftçimize, 
yani tarımsal desteklere ayırdık." diye 
konuştu.

Lisanslı depoculuğun, kazancın ve 
güvencenin hazinesi olduğunun altını 
çizen Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bu 
kapsamda bugün için depolanabilen 
ürünler, hububat, baklagiller, yağlı 

tohumlar, pamuk, fındık ve zeytindir. 

Kuru kayısı, kuru üzüm ve Antep fıstığı 
ü rün le r in in  l i sans l ı  depo larda  
d e p o l a n a b i l m e s i n e  y ö n e l i k  
çalışmalarımızda son aşamaya 
geldiğimizi de belirtmek isterim. 

Halihazırda lisans alan 91 lisanslı depo 
iş le tmesin in  top lam depolama 
kapasitesi yaklaşık 4,8 milyon ton. 
Hedefimiz 2023'te 140 lisanslı depo 
işletmesi ile kapasiteyi 8-10 milyon ton 
aralığına çıkarmaktır."
Dijital Tarım Pazarının (DİTAP) 
kooperatifleşme ve sözleşmeli üretim 
adına ülke için büyük bir fırsat olduğunu 
belirten Pakdemirli, verilen eğitim ve 
tanıtım çalışmalarıyla DİTAP'da işlem 
yapan firma, kurum ve çiftçi sayısındaki 
artışa bağlı olarak ciro miktarının her 
geçen gün yükseldiğini kaydetti. 
Pakdemirl i ,  bankaların sisteme 
katılımıyla ilgili olarak ilk etapta bazı 
özel bankalarla tanıtım toplantıları 
gerçekleştirdiklerini de aktardı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 365 Oda/Borsa Başkanı 
i le sanal ortamda düzenlenen 
toplantıya Zile Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Necati Bice 
katılım sağladı. 03.06.2020

 Tokat' daki STK'lar ile ortak basın açıklaması 
yaparak; İdlib' de yaşanan saldırı sonucunda Şehit olan 
Askerlerimizi andık ve Devletimize destek olmak 
amacıyla bir araya geldik. Sonrasın da Garnizon ve 48. 
Piyade Alay Komutanı  Piyade Albay Sn. Ayhan OCAK 
ziyaret edildi. 02.03.2020 

 

GARNİZON ve 48. PİYADE ALAY KOMUTANLIĞI ZİYARETİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NUN TOKAT ZİYARETİ

      Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, bir dizi 
z i ya re t  ve  i nce leme le r in  
ardından Tokat Yerel Yönetimler 
ve Sivil Toplum Kuruluşları 
Buluşmasına katıldı.
 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 

Sayın Adil Karaismailoğlu; 
Tokat'ın yeni Hava Limanı ile 
Tokat-Niksar yolu Dönekse 
şantiyesini incelenerek 
çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.
 Zile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necati 
Bice Zile'mizin sorunları ve beklentilerini Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'ne ilettiler. 26.06.2020  



 Üye işletmelerimizin finansman sorunlarının 
giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz 
dönemlerde oda ve borsalarımızın katkılarıyla 
gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Nefes Kredisini devreye aldı. Bu çerçevede 
Denizbank Zile Şubesi Müdürü Ahmet Akdurucak ile 

Zile Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali 
Eryılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Necati Bice, 
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yiğit ve Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mustafa Yüce ile bir araya gelerek 
(TOBB) Nefes Kredisi devreye alınmıştır.
Başkan Bice; “(TOBB) Nefes Kredisi Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği'nin geçtiğimiz yıllarda 6 defa 
gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB 
Nefes Kredis i ”  tekrar başladı .  TOBB'un 
öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla 
gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için imzalar 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizbank 
Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından atıldı.
TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir 
araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi'nde 
2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık 
%7,5 faiz ile 2021 yılı içinde aylık eşit 12 taksitle 
yapılacak. Kredi'de üst limit illere göre 50 bin ila 100 
bin TL arasında değişiyor, Bu kapsamda Zile Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanlığının katkılarıyla Odamız 
üyelerine dağıtılacak tutar 3.200.000 TL'dir. 

TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL'lik 
bir kredi hacmine ulaşması ile üye işletmelerimizin 
finansman sorunlarının giderilmesi bizler için önem 
arz etmektedir diye ifade eden Başkan Bice 
üyelerimiz için hayırlı olsun dedi. 28.04.2020

TOBB NEFES KREDİSİ ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN
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   Meslek Komiteleri ortak 
toplantısı, Zile Ticaret ve Sanayi 
O d a s ı  B a ş k a n l ı ğ ı ' n d a  
gerçekleştirildi.
“  Odamızın Meslek Komitelerine 
kayıtlı tüm üyelerimizin takım 
ruhu içersin de, çalışmalarımıza 
aktif katılım sağlamalarından 
dolayı teşekkürlerini ifade eden Başkan Bice; 
     Sektörlerin yaşadıkları sorunları, beklentileri, görüş ve 
önerilerinin alınması kapsamında üyelerimize zaman zaman 
yaptığımız ziyaretler ile aldığımız öneri ile görüşlerin kısıtlı 
olması nedeniyle daha kapsamlı ele alabilmemiz için Meslek 

Komite toplantılarına önem veriyoruz.
  Bu kapsamda üyelerimizin yaşadıkları sıkıntılar ile beklentilerini masaya 
yatırmış olmamız umut verici olduğunu ifade eden Başkan Bice Üyelerimizin 
yaşadıkları sıkıntı ve beklentilerinin en kısa 
süre içersin de sonuçlanması ile çözüm 
konusunda bizlerin yetkilerini aşan konularda 
ise bir üst mercilerde çözüme kavuşturulması 
kapsamında elimizden gelenin yapılması ve 
takipçisi olacaklarını belirtti.”
Zile Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem 

ilçemiz hem de üyelerimizin yararına olan tüm proje ve faaliyetlerde her 
zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. 19.11.2020
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Bu yayın organı
Zile Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine 

özel olarak düzenli periyotta yayınlanmaktadır.

Zile Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
Üyelerine Özel Ücretsiz Yayınıdır.

ODA BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN MESLEK KOMİTELERİ 
ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

      Zile TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Necati Bice, Genel 
Sekreter Ertuğrul Oğuz 
Şengör, Proje Koordinatörü 
Tuğba Vural ve Oda Personeli 
İbrahim Alparslan Zile TSO 
üyesi olan mermer ocaklarının 
b i r  k ı s m ı n a  z i y a r e t  
gerçekleştirdi.
 Z iyaret  kapsamında 
Regal Mermer Madencilik 
AŞ.'e ait ocakta gerçekleşen 
ziyarete Pazarlama Müdürü 
U f u k  Ş e k e r ,  M a d e n   

 Mühendisi Lokman Topçu ve firma ortaklarından Hanefi Aslan katıldı.
Ardından Emmioğlu Mermer Madencilik AŞ.'ye yapılan ziyarette ise Fabrika 
Müdürü Hakan Öztürk, heyete eşlik etti. 

 Başkan Bice, “Mermer 
ocaklarımız ilçe merkezimize uzak 
durumda. Çoğunluğu Yünlü, 
Derebaşı ,  Kervansaray ve 
Karakaya köyler i  c ivarında 
yoğunlaşmış durumda. Bu ziyareti, 
özellikle sektör temsilcilerimiz ile 
bir araya gelmek için planladık. 
 Mermer sektöründe hizmet 
eden her üyemiz çok kıymetli. 
Bildiğiniz üzere; dünya mermer 
rezervinin %40'ı Türkiye'de, bu 
rezervin %20'si de Tokat'ta. Sahip 
olduğumuz mermer rezervi varlığı ile Türkiye'de 5.sıradayız. Bölgede ciddi bir 
potansiyel var ve bu sebeple bölgeye değer katan, istihdam yaratan her üyemiz 
çok değerli. Bugün bizleri ağırlayan işletme yetkililerimize teşekkürlerimizi 
sunuyorum” Dedi. 02.10.2020

ZİLE TSO'DAN MERMER SEKTÖRÜNE ZİYARET
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