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EDİTÖR

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak 100 yılı aşkın birikimimizle, ilimizin ekonomisini, ticaretini, sosyal yaşamını daha 
iyiye taşımak için sürekli bir gayret içerisindeyiz.

Bu bağlamda üyelerimizin de katkıları ile birçok proje geliştirdik ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Odamızın geliştirdiği 
projelerin hayata geçirilmesi için iç ve dış paydaşlarımızla sürekli bir iletişim ve dayanışma içerisindeyiz. Bununla birlikte 
paydaşlarımız tarafından ilimizin, ekonomisine, ticaretine ve sosyal yaşamına yönelik geliştirilen projelerinde içinde yer alarak 
katkı vermekteyiz.

Son dönemde gerçekleştirdiğimiz Girişim Sanayi Sitesi ihalesi Mayıs ayında, Sera Organize Sanayi Bölgesi ihalesi Haziran 
ayında yapıldı. İnşaatları Temmuz ayı içerisinde başlayacak. Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi, Filyos Lojistik Merkezi, 
Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarımız sürüyor. Batı Karadeniz illerini kapsamına alacak olan Batı Karadeniz 
Projesi (BAKAP) çalışmalarımız devam ediyor. Mobilya Ticaret Merkezi, Zonguldak Limanı’nda vergisiz akaryakıt satış imkânı 
sağlayacak olan benzin istasyonu kurulması, Maden Makineleri Kümelenmesi, Üzülmez Kültür Vadisi çalışmalarımız başarılı 
bir şekilde devam ediyor.

Henry Ford’un ifadesi ile “Bir araya gelmek bir başlangıç, bir arada bulunmak bir gelişme, beraber çalışabilmek ise başarıdır.”

Yaptığımız tüm çalışmalarda akla akıl katmayı, istişare ederek paydaşlarımızla ortak hareket etmeyi şiar edindik.

Ortak akılla hep birlikte, daha iyiye, daha ileriye…

Saygılarımla...

Uzm. Muharrem SARIKAYA
Genel Sekreter

Hep birlikte daha iyiye, 
daha ileriye…
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BAŞYAZI

1919 yılında kurulmuş olan, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
bu yıl 102’nci yılını idrak etmektedir. Odamız cumhuriyetimizin 
ve ilimizin en köklü kurumlarından birisidir.

Odamız yüzyılı aşkın birikimi ile ilimizin ekonomik, sosyal ve kül-
türel gelişimi için önderlik etmekte, sorumluluk almaktadır. “Yeniden 
Büyük Zonguldak” şiarıyla son yıllarda önderlik ettiğimiz projelerle 
ilimizi cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi yıldız şehir yapma 
yolunda ilerlemekteyiz.

Bir yandan mevcut sektörlerde derinleşerek katma değeri yüksek 
işlere odaklanırken, diğer taraftan sektörel çeşitliliği sağlayacak, şehri-
mizin yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmekteyiz.

Odamızın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği liderliğindeki giri-
şimleri ile “Bölgesel Teşviklerin”, “İlçe Bazlı” uygulanmasına geçilmiştir. 
Buna göre; Kilimli ve Gökçebey ilçelerimizde gerçekleştirilecek yatı-
rımlar 4. Bölge, eğer yatırım Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ise 5. 
Bölge desteklerinden yararlanacaktır.

İlimizde ve bölgemizde ekonomik dönüşümün ve gelişimin sağ-
lanabilmesi için, TR81 ve TR82 Bölge illeri olan Zonguldak, Bartın, Ka-
rabük, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan, insan hayatını ve 
refahını önceleyen, beşeri zenginlikleri ön plana çıkaran, turizmden 
ulaşıma, sanayiden enerjiye, eğitim, kültür, sanattan bilişime, tarım – 
hayvancılık yatırımlarından alt yapı faaliyetlerine kadar, çok sektörlü ve 
bölgeyi bütünleşik bir şekilde ele alan entegre bir bölgesel projenin, 
Batı Karadeniz Projesi (BAKAP) ilan edilmesi için odamız tarafından bir 
rapor hazırlanmış ve gelişmeler göre revize edilerek karar alıcılar ile 
paylaşılmıştır. Yaklaşık üç yıldır kamu ve özel sektör yetkilileri ile temas 

ederek Batı Karadeniz Projesi’nin (BAKAP) hayata geçirilmesini takip 
etmekteyiz. Sonuç alana kadar takibimiz ve ısrarımız devam edecektir.

Avrupa Birliği, aday ve potansiyel aday ülkelere adaylık sürecinde 
destek olmak amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nı (IPARD) 
oluşturmuştur. Aday ülke konumunda olan Türkiye, IPA’nın V. Bileşe-
ni’nden (Kırsal Kalkınma) faydalanmak amacıyla, IPARD Programı’nı 
hazırlamıştır. IPARD-1 desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan kısmın-
da 20 il, 2014-2020 yıllarını kapsayan IPARD-2 kısmında ise ilave 22 il 
olmak üzere toplam 42 il bu desteklerden faydalanmıştır. Zonguldak 
ne yazık ki bu 42 il içerisinde yer alamamış ve IPARD desteklerinden 
yararlanamamıştır. İlimizin, IPARD-3 desteklerinden faydalanacak iller 
kapsamına alınması için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde giri-
şimde bulunulmuş olup süreç Milletvekillerimiz ve tarafımızdan takip 
edilmektedir.

Madencilik sektöründe “Maden Makineleri Üreticileri Kümelenme 
Projesi” (MAKZON) ile maden makinaları üreticilerini bir çatı altında 
buluşturarak rekabet edebilirliklerini arttırmayı hedeflemekteyiz. Bu 
amaçla Maden Makineleri Üreticileri Derneğini ve Kooperatifini kur-
duk. “Maden Makineleri Sektöründe Pazar Araştırması” çalışmasını 
gerçekleştirdik; rapor haline getirerek sektör paydaşlarına sunduk. 
Teknopark’ı ve ortak kullanım atölyelerini de bünyesinde barındıracak 
MAKZON’da 65 işyerinde bin kişilik istihdam hedeflemekteyiz.

Çalışmalarına 2016 yılında başladığımız Tarıma Dayalı İhtisas Sera 
Organize Sanayi Bölgesi’nin (SERA OSB) 25 milyon TL ödeneği 2021 
yılı yatırım bütçesine konuldu. Alt yapı ihalesi yapılmış olup alt yapı 
inşaatının 2022 yılında tamamlanarak SERA OSB’nin üretime geçme-

Metin DEMİR
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası  

Yönetim Kurulu Başkanı

“Yeniden 
Büyük 
Zonguldak”
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BAŞYAZI

sini bekliyoruz. Burada 20 dönüm ve üzeri 15 işletmede büyük ölçekli 
teknolojik üretim yapıp Avrupa Birliği ülkeleri ile Rus pazarına ihracatı 
hedefliyoruz.

İlimizin hayvancılık potansiyelini hayata geçirmek için Tarıma 
Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (Manda OSB) fizibilite 
çalışması ve su ürünleri potansiyelini hayata geçirmek için yapmış 
olduğumuz fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, yer arayışımız 
sürmektedir.

Mahalle aralarında kentleşme baskısı altında bulunan küçük iş-
letmeler ve yeni iş fikri olan girişimcilerimiz için çalışmalarına 2017 yı-
lında başladığımız “Girişim Sanayi Sitesi”nin ödeneği de 2021 yılı büt-
çesine konulmuş olup, Nisan ayında ihalesi yapıldı. Yaklaşık 163 bin 
metrekarelik alanda 74 işyeri ile bin kişilik yeni istihdam hedefliyoruz.

Yine şehirleşme baskısı altında faaliyet gösteren mobilya ticareti 
yapan işletmeleri, kümelenme mantığı ile bir araya toplayacak pro-
je odamız tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Milli Emlak Mü-
dürlüğünden sağlanan yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik alanda 19 
işletmenin yer alacağı Mobilya - Dekorasyon Ticaret Merkezimizin 
projeleri tamamlanarak ruhsatı alınmış olup inşaatına başlanılma aşa-
masındadır.

İlimizin altı ülkeye, 21 büyük limana açılan sınır kapısı Zongul-
dak Limanının cazibesini arttırmak amacı ile ihraç malı taşıyan araç-
lara ÖTV ve KDV’den muaf akaryakıt satışına imkân sağlayacak olan 
istasyon, odamız girişimleri ile limanda kurulmuş olup mayıs ayında 
faaliyete başlamıştır.

Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesinin de içinde yer aldığı “Filyos 
Vadisi Projesi” ile bölgemizde önemli bir yük haraketliliği ve çoklu 
ulaşım modlarında yük taşımacılığı söz konusu olacaktır. Bu bağlam-
da odamızın önderliğinde yapılan bir fizibilite çalışması ile lojistik 
merkezi ihtiyacı ortaya konulmuştur. Lojistik merkezinin kurulması 
ile ilgili çalışmalar odamız tarafından takip edilmekte olup, mayıs 
ayı başında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’ndan yazılı olarak talepte 
bulunulmuştur.

Gökçebey - Devrek ilçelerimizde dağınık halde çok sayıda sanayi 
işletmesi olmasına karşın organize bir sanayi bölgesi yoktur. Devrek 
Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte inisiyatif alarak bu bölgede bir Orga-
nize Sanayi Bölgesi kurulması için fizibilite çalışması yapılmış olup, çok 
net bir şekilde OSB ihtiyacı ortaya konulmuştur. Bu süreçte yapılan 
yasal düzenleme ile Gökçebey İlçemiz 4. Bölge Teşviklerden yararlanır 
hale gelmiştir. Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak her bir yatırım 
5. Bölge teşviklerinden yararlanacaktır. Gökçebey OSB’nin kurulması 
için 25 Ocak 2021 tarihinde Odamız tarafından Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına müracaat edilmiş olup, süreç odalarımız tarafından takip 
edilmektedir.

Yapılan yasal düzenleme ile Teknopark dışında kurulan Kuluçka 
Merkezlerine de Teknopark teşviklerinden yararlanma imkânı getiril-

mesi üzerine Odamızda Teknopark’a bağlı Kuluçka Merkezi kurulması 
çalışmalarını da başlatmış bulunmaktayız. 

Odamızın önderlik ettiği “Kömüre Giden Demir Yolu” ve “Üzülmez 
Kültür Vadisi” projeleri turizm sektöründen, İlimizin daha fazla pay al-
masını sağlanacak iki önemli projedir. Üzülmez Kültür Vadisi projesi-
nin ihalesi yapılmış olup üç yıl içinde tamamlanması beklenmektedir. 
Projenin maliyeti 23 milyon TL civarındadır. “Kömüre Giden Demiryolu 
Tren Turizmi” projesi için Turizm Bakanı açıklama yapmış olup, 2021 
yılında uygulamaya geçecektir.

Odamızın üyelerine ve çalışanlarına yönelik eğitimlere 2020 yılı 
boyunca devam edilmiş olup, 2021 yılı için de 14 kurumsal eğitim 
planlanmıştır. Bununla birlikte turizm sektöründe faaliyet gösteren fir-
malar için de, her ay bir eğitim olacak şekilde Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi (ZBEÜ), Zonguldak Turizm Platformu ve Odamız ortaklı-
ğında 11 eğitim planlanmış olup eğitimlere başlanılmıştır.

ZBEÜ ile protokol yapılarak üyelerimize işletme ve uluslararası 
ticaret alanlarında yüksek lisans yapma fırsatı sağlanmıştır. İlk yıl 15 
üyemiz bu imkândan yararlanmıştır.

Pandemi döneminde üyelerimizin finansmana ulaşımını kolaylaş-
tırmak, hizmetlerimizi online olarak uzaktan verebilmek adına bir çok 
uygulamayı hayata geçirdik. Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli işe de-
vam, nefes, can suyu kredilerinden çok sayıda üyemiz istifade etti. Bu 
süreçte ki katkılarından dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum.

Mesleki Eğitimde protokol okulu olarak belirlenen Zonguldak 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (ZMTAL) ile ilgili önemli çalışmalar yap-
tık. Öğrencilerimize derslerinde ve iş hayatlarında kullanabilecekleri el 
aletleri hediye ettik. Yaptığımız projelerle okulun altyapısını güçlen-
dirdik. Başarılı öğrencilerimize burs vermeye başladık. Halen 17 öğ-
renciye odamız tarafından burs verilmektedir.

Pandemi sürecinde maddi imkânları kısıtlı olan 67 orta öğrenim 
öğrencisine, Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığı ile 67 adet tablet 
bilgisayar hediye ettik.

İlimizin daha yaşanabilir bir şehir olması için her alanda sorum-
luluk aldık ve almaya devam ediyoruz. Şiarımız hep ileriye, daha iyiye. 
Bıkmayacağız, yorulmayacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
dediği gibi “Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar.” Biz de 
dinlenmemek üzere yola çıktık, asla yorulmayacağız.

Bu süreçte yanımızda olan, katkı veren, bizleri yüreklendiren Üye-
lerimize, Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komitesi üyelerimize, Genç 
ve Kadın Girişimcilerimize, Yüksek İstişare Kurulu Üyelerimize, Valileri-
mize, Belediye Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, her daim desteğini 
gördüğümüz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Ticaret Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla.
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ZTSO’DAN

D ünyanın dönüş yönü aynı olsa da dönüşümü beklenmedik bir hâl aldı. İnsanlık, kendisine bu büyük dönüşümü 
yaşatan küçük bir organizma ile mücadele sınavını halen tamamlayabilmiş değil. Nereden ve nasıl bulaşacağını 
öngöremediğimiz, bize tüm ezberlerimizi bozduran Covid-19 salgını, yıllardır kurmak ve korumak adına yoğun 

gayret sarf ettiğimiz yaşam düzenimizi ve dengelerimizi bozdu. En büyük etkisini ise dünya ekonomisinde ve ekonomi 
dünyasında gösterdi; göstermeye devam ediyor.

  Fasitten hesap makinesine, ticaret algoritmalarını kullanan yazılım ve uygulamalara dönüşümün açıklanabilmesi kolay 
oldu. Uyum sağlama sürecinde yönetsel gençleşme yaklaşımı yeterliydi. Dijital teknolojinin hızlı değişimi karşısında nasıl 
davranacağını kolaylıkla öğrenen ticaret dünyasının, özellikle son on yılda, tüm sektörleri ile yenilikçi bir satış-pazarlama 
vizyonunu benimseyişini birlikte izledik. Ancak bugün sanki çözümünü bilemediğimiz durumlara seyirci oluyoruz.

Ülkemiz, Covid19 mücadelesinde sağlık, ekonomi ve eğitim yönetiminde büyük bir mücadele politikası yürütüyor. En 
kısa sürede normal yaşama dönmek en büyük temennimiz. Ancak bu noktada süreci milli seferberlik olarak algılamak ve 
tüm kuralları harfiyen uygulamak zorundayız. Bizi, sevdiklerimizi ve dünyayı bu virüsten “maske, mesafe, hijyen” koruyacak 
ve kurtaracak.

Zonguldak ekonomisi özelinde baktığımızda ise bu zor dönemde, umut veren gelişmelerle biraz olsun nefes 
alabiliyoruz. Filyos Vadisi Projesi, şehrin ve bölgenin geleceği için açılan büyük kapıları olacak. Bu hedefe ulaşmamızda 
bir tek şart var gibi görünüyor; Zonguldak’ta var olan tüm güçleri birleştirmek ve bu güç birliğinin sürdürülebilirliğini 
sağlamak.

Filyos Vadisinin Zonguldak ve bölgemiz için bir yenilenme, değişim ve dönüşümü beraberinde getireceğine gönülden 
inanıyorum. Bugün içinde yaşadığımız pandemi süreci yeni yaşam düzeninin bir başlangıcı ise gelecekte bizleri bekleyen 
günlere yenilenerek hazırlananlar kazanacak.

Kazanmak, ticaret hayatının en sihirli kelimesidir. O halde, değişim ve dönüşümle kazanalım. Yeni mottomuz; 
“yenilmemek için çözüm: yenilenmek” olsun…

Zafer SAĞLAM
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı

Yenilmemek 
için çözüm: 
Yenilenmek
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8 KAPAK: ZTSO Projeleri
Zonguldak’ta faaliyette olan sektörleri 

çeşitlendirmek ve kentleşme baskısı altında 
kalan iş yerlerini lojistik imkânları ve fiziki 
kapasiteleri gelişmiş sanayi sitelerine taşımayı 
hedefleyen ZTSO; Filyos Vadisi Projesi, SERA 
OSB, Hayvancılık OSB, Girişim KSS, Gökçebey 
OSB, MAKZON, Mobilya Ticaret Merkezi, 
Üzülmez Kültür Vadisi ve Jeoparklaşma 
Çalışması projelerini hayata geçiyor.

24 HABER: Filyos Limanı
Yıllık 25 milyon ton kapasiteye sahip, Karadeniz’in 

yeni lojistik üssü Filyos Limanı hizmete açıldı. 
Batı Karadeniz bölgesinin dünyaya açılmasını 
sağlayacak liman, Zonguldak’ı lojistik üs 
haline getirecek.

26 HABER: SERA OSB
Tarım ve tarıma dayalı sanayilerin kurulmasıyla 

Zonguldak ilinde sektörel çeşitliliğin 
artmasını sağlayacak Çaycuma SERA OSB 
ihale tarihi belli oldu. Proje ile birlikte 
Zonguldak’ta 25 dekar büyüklüğünde 15 
sera işletmesi kurulacak ve yaklaşık bin kişi 
istihdam edilecek.

40 ÜYE ZİYARETLERİ
Aynı sektörde yatırımı bulunan üretici kuruluşların 

sağlıklı büyüme için kümelenmeyi tercih 
etmeleri gerektiğini vurgulayan ZTSO 
Başkanı Metin Demir, aynı zamanda oda 
üyelerini dış ticarete cesaretlendirmek 
istediklerini kaydetti..

48  HABER: Madencilik
Zonguldak’ta istihdama en fazla katkı sunan ve 

ekonomik değer üreten rödevanslı saha 
işletmecilerinin beklentileri ZTSO tarafından 
Ankara’da yetkililere anlatıldı. 

50 HABER: MAKZON
Madencilik ve maden makineleri üretiminde 

Zonguldak’ın sahip olduğu birikimi 
yansıtacak ve maden makineleri imalatıyla 
ilin ihracat kapasitesini artıracak MAKZON 
uluslararası boyut kazanıyor. Bu kapsamda 
yürütülen çalışmalarla MAKZON’a katkı 
sunan paydaşlar ile uluslararası şirketler 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
buluşuyor.
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GEÇMIŞI 102 YILA ULAŞAN ZONGULDAK TICARET VE SANAYI ODASI, GIRIŞIMLERIYLE ŞEHRIN ÇEHRESINI 
DEĞIŞTIRMEYE VE GELECEĞE HAZIRLAMAYA ODAKLANIYOR. PROJELERLE ŞEHIR MERKEZINE SIKIŞAN 
IŞ KOLLARI KÜMELENME ANLAYIŞI ETRAFINDA TOPLANACAK VE FIRMALARIN LOJISTIK IMKÂNLARI 

GELIŞTIRILIRKEN, ÜRETIM KABILIYETLERININ YÜKSELTILMESI SAĞLANACAK.

KAPAK

Zonguldak’ın yıldızı bu 
projelerle yeniden parlayacak
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KAPAK

Z onguldak şehrinin ekonomisini güçlendirmek ve reka-
bet gücünü artırmak, kentte faaliyet gösteren endüst-
rilerin çeşitliliğini çoğaltmaktan ve mevcut sektörleri 

geliştirmekten geçiyor. Yıllardır taş kömürü işletmeciliği ile 
bilinen Zonguldak tarım, turizm, maden makineleri imalatı 
gibi birçok endüstride potansiyele sahip. Zonguldak Ticaret 

ve Sanayi Odası da (ZTSO) yürüttüğü çalışma ve araştırma-
larla gerek bölgesel kalkınmaya katkı sunmak, gerekse ülke 
ekonomisine Zonguldak’ın geniş potansiyeli aracılığıyla daha 
fazla etki etmek amacıyla çeşitli çalışmalara imza atıyor. Bu 
çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel 
yönetimler, özel sektör ve üniversiteler gibi çeşitli paydaşlar-
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Potansiyeliyle Zonguldak 
daha fazlasını vadeden 

bir şehir.

la bir araya gelerek ZTSO, uzun erimli ve sağlam 
adımlar atıyor. Kentin sürdürülebilir kalkınmasını 
sağlamanın günümüz koşullarında sadece yerel 
imkânlara odaklanmakla gerçekleşemeyeceği bi-
linciyle ZTSO, ihracata dayalı hamlelere de yönele-
rek yurtdışı pazarlarında kurulacak bağlantıları da 
değerlendiriyor. 

ZTSO’nun ele aldığı projeler sadece endüstriye 
dayalı değil. Aynı zamanda şehrin kültürel, tarihi 
değerleri ile doğal zenginliklerini koruyan, yaşam 
kalitesini de artıran projeler üzerinde de duruluyor. 
Üzülmez Kültür Vadisi Projesi ve Jeoparklaşma Ça-
lışması bu projelerden sadece ikisi… Şimdi Zon-
guldak ekonomisini geleceğe hazırlayacak proje-
lere yakından bakalım.

DAHA FAZLASINI VADEDEN BİR ŞEHİR
Zonguldak madencilik sektöründe 180 yıla ya-

kın bir geçmişe sahip… Doğal olarak şehrin sana-
yisi de bu yönde gelişti. Fakat konumu ve potan-
siyeli itibarıyla Zonguldak daha fazlasını vadeden 
bir şehir. Zonguldak’ta atılacak adımlar sadece ilin 
gelişmesine değil, Batı Karadeniz bölgesine de kat-
kı sunacak boyut taşıyor. Bu kapsamda akla ilk ola-
rak Filyos Vadisi Projesi geliyor. Filyos Limanı başta 
olmak üzere Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest 
Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı’nı barındı-
ran bu yatırım havzası Filyos Vadisi Projesi olarak 
adlandırılıyor. Bölgede üretilen malların dünya 

KAPAK
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pazarlarına çıkışını kolaylaştıracak proje 
aynı zamanda Kuzey-Güney taşımacılık 
hattını Zonguldak’tan başlatacak. Filyos 
Vadisi Projesi tamamıyla hayata geçti-
ğinde bölgenin çehresi değişecek.

LOJİSTİK MERKEZ, ZONGULDAK’I 
ÖNE ÇIKARACAK

Filyos Vadisi Projesi hızla ilerlemekte 
ve yıllık 25 milyon ton kapasiteli liman in-
şaatı ile diğer yatırımların yakın gelecek-
te bitirilmesi bekleniyor. Limanın deva-
mında yaklaşık 6 bin dönümlük endüstri 
bölgesinin yönetici şirketi belirlendi. Yö-
netici şirket olmaya hak kazanan Tosyalı 
Holding, bu alanda çalışmalarına başladı. 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Metin Demir ile Çay-
cuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Filyos 
Vadisi Projesi’nin hayata geçirilmesinde 
etkin rol üstlenen Tosyalı Holding’i Filyos 
Endüstri Bölgesi’nde ziyaret ederek, Ge-
nel Müdür Ramazan Yücel ile görüştüler. 
Genel Müdür Yücel ile Endüstri Bölgesi 
altyapı çalışmaları, liman inşaatı başta 
olmak üzere projenin genel hatları ko-
nularında görüş alışverişinde bulunarak 
bölge STK’larının projeye verdikleri öne-
mi yenileyen Demir ve Kamitoğlu şirket 
tarafından üstlenilen görev ve sorumlu-
luğun Endüstri Bölgesi’ni yoktan var ede-
ceğini vurguladılar.

Endüstri Bölgesi’nde 2021 yılında ya-
tırımcılar için yer tahsislerinin yapılması 

bekleniyor. Endüstri bölgesi devamında 
yaklaşık 11 bin 500 dönümlük Serbest 
Bölge bulunuyor. Bölge; havalimanı, 
demiryolu, karayolu ve denizyolunun 
kesiştiği, farklı taşımacılık modlarından 
yararlanma imkânına sahip olmasıyla 
nadir yatırım alanlarından biri olarak gö-
rülüyor. Sahip olduğu avantajlar kapsa-
mında mukayeseli üstünlükler bakımın-
dan Çaycuma, lojistik bir üs kurulması 
için cazibe merkezi konumunda.

Bölgede bulunan Erdemir ve Kar-
demir gibi Türkiye’nin iki büyük entegre 
demir-çelik üreticisi, gelişen imalat sana-
yisi ile artan dış ticaret potansiyeli, böl-
gede bulunan altı adet OSB, Sera İhtisas 
OSB, endüstri bölgesi ve serbest bölge 
ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 
termik santraller, Çaycuma ilçesini lojis-
tik avantajları bakımından çok daha de-
ğerli hale getiriyor. Bununla birlikte bu 
bölgede bir lojistik merkezin kurulması 
da zorunluluk halini alıyor.  Çaycuma’da 
kurulacak olan lojistik merkezle Filyos 
Havzası ve hinterlandındaki işletmeler 
nakliye maliyetleri açısından önemli bir 
rekabet avantajı sağlayacak. Ayrıca, ku-
rulacak olan lojistik merkez bölgedeki 
ekonomik hareketliliğe ivme kazandıra-
cak ve istihdam artışına katkı sunacak.

Zonguldak Valiliği öncülüğünde, 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
organizasyonu ile Batı Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın da katılımları ile Samsun Lo-
jistik Merkezi ziyaret edilerek, yapılması 
gerekenlerle ilgili detaylı bilgi edinildi. 
Bu kapsamda ortaya konan vizyonla 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 
tarafından fizibilite çalışmaları da yapıldı.

Zonguldak ekonomisine katkısı bü-
yük olacak Filyos Vadisi Projesi’nin yanı 
sıra SERA OSB, Hayvancılık OSB, Mobilya 
Ticaret Merkezi gibi birçok projenin ha-
yata geçmesinde ZTSO aktif rol oynuyor. 
Zonguldak’ta ekonomik faaliyetleri çeşit-
lendirecek ve mevcut sektörleri üst sevi-
yeye taşıyacak diğer projeler için ZTSO, 
kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve 
üniversiteler olmak üzere tüm paydaşlar 
nezdinde çalışmaları sürdürüyor ve far-
kındalık oluşturuyor. Şimdi ZTSO’nun di-
ğer projelerine yakından göz atalım.

KAPAK
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SERA OSB İLE TARIMDA İSTİHDAM
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 

(BAKKA) desteğiyle tamamlanan fi-
zibilitenin olumlu sonuçları üzerine 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, 
Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Zonguldak İl Özel İdaresi ortaklığın-
da 2017 yılında Zonguldak-Çaycuma 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi (SERA OSB) kuruldu. Burada 
bölgenin iklimsel ve lojistik avantaj-
larını kullanıp, ölçek ve verimlilik so-
rununu aşarak, ihracat odaklı örtü altı 
üretimin geliştirilmesi hedeflendi.

ZTSO’nun talebi ve BAKKA’nın 
finansman desteğiyle Seracılık OSB 
fizibilite raporu hazırlandı. Rapor 
sonucunda SERA OSB yatırımının uy-
gun olduğu anlaşıldı. Bu doğrultuda 
ZTSO, Çaycuma TSO ve Zonguldak 
Valiliği İl Özel İdaresi ortaklığında 

2017 yılında Zonguldak Çaycuma 
SERA OSB kuruldu. Yine BAKKA ve 
Zonguldak İl Özel İdare desteği ile 
altyapı projeleri 2019 yılında tamam-
landı ve ihalesi yapıdı.

HAYVANCILIK OSB’DE 5 BİN 
MANDA HEDEFLENİYOR

ZTSO’nun öncülüğünde yapılan 
fizibilite çalışmaları ile Zonguldak’ın 
‘Manda Yetiştiriciliği’ ve ‘Küçükbaş 
Hayvan Yetiştiriciliği’ alanlarında po-
tansiyeli olduğu ortaya konuldu ve 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi (Hayvancılık OSB) kurulması 
için çalışmalar başlatıldı.

ZTSO öncülüğünde ve BAKKA’nın 
finansal desteği ile yapılan fizibilite ça-
lışmaları ile Zonguldak’ta “Manda Ye-
tiştiriciliği” ve “Küçükbaş Hayvan Yetiş-
tiriciliği” alanlarında potansiyel olduğu 

KAPAK



13ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

ortaya konuldu. Hayvancılık OSB kurul-
ması için çalışmalara başlandı. Gökçebey 
mevkiinde tamamı Hazine’nin mülkiye-
tinde bulunan yaklaşık 361 dekar araziye 
Hayvancılık OSB kurulmasının uygun ol-
duğu konunun uzmanlarınca belirlendi.

Nihai hedefi 5 bin manda yetiştir-
mek olan Hayvancılık OSB ile ilgili Gök-
çebey Beldesindeki alanın, Karma OSB 
alanına ilave edilmesi üzerine yeni arazi 
arayışları devam ediyor.

GİRİŞİM KSS LOJİSTİK ÜSTÜNLÜĞE SAHİP
Zonguldak’ta dağınık bir şekilde, 

mahalle aralarında, kentleşme baskısı 
altında bulunan girişimcilerle iş fikri olan 
yeni girişimciler için dere ıslahından ka-
zanılan ve tamamı Hazine arazisi olan 
yaklaşık 185 bin metrekarelik bir alan 
üzerinde karma bir sanayi sitesi kurma 
çalışması 2016 yılında başlatıldı. Bununla 
ilgili 2017 yılında kooperatif kuruldu ve 
arazi çalışmaları yapılarak 2018’de koo-
peratif adına tapu çıkarıldı. 

74 iş yerinin inşa edileceği arsada 
zemin etüdü başta olmak üzere altyapı, 
projelendirme, hafriyat çalışmaları koo-
peratifin kendi imkanları ile tamamlandı. 
Projede yer alan işyerlerenin inşaası için 
yapım ihalesi Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından nisan ayında yapıldı. 
Yüklenici firma haziran ayında şantiyeyi 
kurarak çalışmalarına başladı.

Girişim Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin 
başkanlığını yürüten ZTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Metin Demir, bu yatırımı 
şöyle değerlendiriyor: “Gerek şehir içinde 

kentleşme baskısı altında olan mevcut 
işletmelerimizin, gerek dışarıdan Zongul-
dak’ta yatırım yapmak isteyen girişimcile-
rin ve gerekse Zonguldak’ta iş fikri olup 
da uygun fiziki alan bulamadığı için işlet-
me kuramayan girişimcilerimiz için son 
derece modern, lojistik üstünlükleri olan 
bir sanayi sitesi kuruyoruz. Sanayi sitemiz 
ilimizde ve bölgemizde hem sektörel çe-
şitliliğin sağlanmasına hem de kalkınma-
ya çok önemli katkılar verecek.”

Kooperatife Zonguldak’taki girişim-
cilerin yanı sıra Karabük ve Bartın’daki 
girişimcilerden de çok miktarda talep 
geldiği bilgisini paylaşan Metin Demir, 
“Kooperatifimizde yer almak isteyen 
yeni girişimcilerimiz de var. Ancak kapa-
sitemiz dolduğu için ne yazık ki yeni üye 
kabul edemiyoruz. Bununla birlikte yeni 
sanayi siteleri kuruluş çalışmalarımız 
devam ediyor. İnşallah yeni talepleri de 
oradan karşılayacağız” dedi.

GÖKÇEBEY’DE YENİ NESİL 
BİR OSB KURULUYOR

Potansiyeli olduğu halde organize 
sanayi bölgesi (OSB) olmayan Devrek 
ve Gökçebey ilçeleri için Gökçebey’de 
kurulacak OSB’den iki ilçe de istifade 
edecek. Özellikle ağaç işleri ve mobilya 
sektöründe olmak üzere iki ilçede de 
çok sayıda fabrika bulunuyor. Kurulacak 
bir karma organize sanayi bölgesi hem 
ağaç işleri-mobilya sektörü hem de diğer 
sektörlerdeki firmalar için önemli fırsatlar 
sunacak. Gökçebey’de OSB kurulması ile 
ilgili çalışmalar; Zonguldak Valiliği İl Özel 

İdaresi, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası koordi-
nasyonunda devam ediyor.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Devrek Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
girişimleri, BAKKA’nın finansmanı ile ya-
pılan “Devrek – Gökçebey OSB Kuruluş 
Araştırması ve Ön Fizibilite Raporu”nun 
lansmanı sonrasında Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir proje hakkında şu 
ifadelere yer verdi: “Gökçebey’de yeni 
nesil bir OSB kuruyoruz. OSB’miz yerli, 
yenilikçi ve yeşil bir OSB olacak. ‘Avrupa 
Birliği Yeşil Mutabakatı’na uygun olarak 
bina kabuğundan başlayarak yeşil bir 
OSB hedefliyoruz. OSB’de hiçbir atığın 
boşa gitmeyeceği bir atık döngüsü ku-
racağız. İzleme, ölçe ve güncelleme ya-
parak hep yeşil kalacak bir OSB olacak. 
Hedefimiz temiz enerji ve sürdürülebilir 
sanayi ile ihracat hedefli bir OSB kurmak.”

Gökçebey Organize Sanayi Bölge-
si’nin Zonguldak, Karabük, Bartın illeri-
nin kesişim noktası üzerinde stratejik bir 
yerde bulunduğunu vurgulayan Başkan 
Demir, “Lojistik olarak çoklu taşıma seçe-
nekleri olan, uluslararası taşıma koridoru 
üzerinde. Gökçebey OSB’de uzmanlaş-
mış sektörler yer alacak ve mevzuatta 
yeni yapılan düzenleme ile en yüksek 
teşvik oranlarının verildiği bir OSB ola-
cak. Organize Sanayi Bölgemizi olabile-
cek en kısa zamanda faaliyete geçirebil-
mek üzere Valimiz Mustafa Tutulmaz’ın 
himayelerinde çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Gökçebey Organize Sanayi Böl-
gesi, Filyos Projesi devamında ve kon-

KAPAK
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septinde olacak. Valimizin lansman 
toplantısında da ifade ettiği gibi Fil-
yos Projesi önümüzdeki yüzyıla dam-
gasını vuracak bir proje olacak” dedi.

MAKZON, MADEN MAKİNELERİ 
SEKTÖRÜNÜ KALKINDIRACAK

Zonguldak’ta mahalle aralarında 
ve sıkışık alanlarda dağınık şekilde 
üretim yapan maden makineleri 
üreticileri, kümelenme mantığı içe-
risinde Maden Makineleri Üreticileri 
Sanayi Sitesi (MAKZON) çatısı altında 
bir araya gelecek. Maden makinecili-
ği sektörünün potansiyelinin önünü 
açmak, yeni girişimcilere imkân sağ-
lamak, Zonguldak’ın ekonomik kal-
kınmasına katkı sağlamak amacıyla 
Üzülmez bölgesinde MAKZON Sa-
nayi Sitesi Projesi başlatıldı. Projenin 
uygulanmasının planlandığı alanda 
imar değişikliği çalışmaları devam 
ediyor.

Zonguldak’ın madencilik üzerine 
geçmişi ve ildeki maden makinele-
ri üretiminin gelişimi MAKZON gibi 
bir siteye ihtiyaç doğurdu. Ayrıca bu 
yatırımla üreticiler çalışmalarını üst 
seviyeye taşıyarak, maden makineleri 
ihracatında daha etkin rol oynayacak 
ve ihracatta daha aktif olacaklar. ZTSO 
Başkanı Metin Demir, bu kapsamda 
şehrin gelişimine katkı sağlamak ve 

zayıf olan ihracat ayağını güçlendir-
mek adına Ekonomi Bakanlığının aç-
mış olduğu UR-GE programına proje 
hazırlama kararı aldıklarını hatırlattı.

MOBİLYA TİCARET MERKEZİ 
TİCARET HACMİNİ ARTIRACAK

Zonguldak’ta mobilya ticareti ile 
iştigal eden firmalar, Mobilya Ticaret 
Merkezi ile kümelenme mantığı çer-
çevesinde bir araya gelecek. Bu yatı-
rımla firmaların çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi hedeflenirken aynı za-
manda Zonguldak’ta mobilya ticare-
tinin hacminin artırılması ve müşteri-
lerin alışverişlerini rahat bir ortamda 
yapmaları sağlanacak. İl merkezine 
dağınık şekilde yayılmış ve günümü-

KAPAK
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zün ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan firma-
lar böylece lojistik imkânları daha uygun bir 
yerleşke kazanmış olacak. Şehir merkezini 
rahatlatacak ve mobilya ticareti bakımından 
çevre iller için de Zonguldak’ı cazip hale geti-
recek yatırım için ZTSO’nun öncülüğünde bir 
çalışma yapıldı. Böylece Milli Emlak’tan sağ-
lanan arazi üzerinde Mobilya Ticaret Merkezi 
kurma çalışmaları başlatıldı.

KAPAK

ÜZÜLMEZ KÜLTÜR VADİSİ PROJESİ
Zonguldak’ın sosyal ve ekonomik belleğinde 

önemli yer edinmiş endüstri yapıları, Üzülmez Kültür 
Vadisi Projesi kapsamında görsel önemleri, dönem-
lerine ait nitelikleri ve şehrin endüstriyel tarihindeki 
yerleriyle şehrin dikkat çekilmesini sağlayacak. Güncel 
mekân ihtiyaçları doğrultusunda yeniden işlev kazan-
dırılan yapılarla, atıl vaziyette olan endüstriyel binaların 
toplumsal hayatın bir parçası haline getirilmesi sağla-
nacak. Bu amaçla ön çalışmaları başlatılan projenin 
geliştirme çalışmaları 2018 yılında tamamlandı ve 15 
Mayıs 2020 tarihinde sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında, Zonguldak ili Merkez ilçesi Üzül-
mez Mevkiinde Üzülmez Eski Lavuar Binası ve Eski Atölye 
Binasına işlev kazandırılması planlanıyor. Proje ile Zon-
guldak ilinde kent belleği ve kent hayatını zenginleştir-
mek, kentin endüstriyel mirasının deneyim turizmine 
kazandırılması amaçlarına hizmet edecek şekilde proje 
konusu alanın yeniden işlevlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında açık otopark, kent parkı, çocuk 
oyun alanı, peyzaj alanları, gezi tüneli, etkinlik alanları, 
meydanlar, Derebaca deneyim yolu, kültür atölyesi, mü-
ze-restoran, Jeopark Müzesi gibi alanlar inşa edilecek.

Proje sonucunda; işletmeye verilecek ticari alanlarda 
müze-restoran, kafeterya, sanal gerçeklik salonu, ahşap 
oymacılığı ve ahşap hediyelik eşya satış birimi, hediyelik 
eşya ve yöresel ürün gıda satış birimleri, gençlere ve ye-
tişkinlere yönelik etkinlik alanları, çocuk oyun parkı, de-
neyim yolu ve Derebaca Maden Ocağı turizme açılacak 
olup kamusal etkinlik alanları oluşturulacak.

JEOPARKLAŞMA ÇALIŞMASI
Zonguldak ili, başta endüstriyel ve bununla ilin-

tili mimari ve kültürel miras olmak üzere, özgün kıyı 
oluşumları, karstik mağaralar ve bunların 
üzerinde Türkiye’nin en yaşlı porsuk ağacı 
da olmak üzere zengin bir flora ve yaban 
hayatı ile uluslararası öneme sahip doğal, 
arkeolojik, tarihi ve kültürel kaynak değer-
lerine ev sahipliği yapıyor.

Bu değerleri bütünleşik bir şekilde 
ortaya koymak ve turizme kazandırmak 
amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı-
nın finansmanı ile “Zonguldak Jeo Mirası-
nın Turizm Amaçlı Kullanılmasına Yönelik 
Alt Yapı Geliştirme Projesi” gerçekleştirildi. 
Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi 
ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite-
si arasında “Karaelmas Jeopark İşbirliği 
Protokolü” imzalandı. ZTSO’nun da katkı 
verdiği Jeoparklaşma süreci projenin bir 
parçası olup, mağaraların, tabiat alanları-
nın düzenlemeleri devam ediyor.
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ZONGULDAK TICARET 
ODASI’NIN AB PROJESI 

“KARAELMAS DIYARININ 
KEŞFEDILMEMIŞ CEVHERLERI 
IŞ HAYATINDA” KAPSAMINDA 

KADIN ISTIHDAMI VE 
ISTIHDAM DESTEKLERI 

HAKKINDA IŞVEREN 
BILGILENDIRME TOPLANTISI 

DÜZENLENDI.

AB projesi işverenlere tanıtıldı
Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası 

(ZTSO) ile Bülent Ecevit Üniver-
sitesi Çaycuma Meslek Yüksek 

Okulu ortaklığı ile T.C. Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2014 
yılında açılan “Dezavantajlı Kişilerin 
Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edi-
lebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Prog-
ramı”na sunulan “Karaelmas Diyarının 
Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında” 
projesi kapsamında düzenlenen kadın 
istihdamının öneminin anlatıldığı panel 
Zonguldak Dedeman Otel Karaelmas 
Salonunda gerçekleştirildi. Proje kapsa-
mında hedef grupta yer alan 18-28 yaş 
arası lise mezunu işsiz 100 kadına çağrı 
merkezi personeli eğitimi, iş yaşamına 

hazırlık ve iş yaşamına uyum becerileri 
eğitimleri verileceğinin anlatıldığı pa-
nelde ana hedefimizin; kadın istihda-
mının artışını sağlayarak kadınlarımızı iş 
dünyasına çekmek olduğu vurgulandı. 
Panelin amacının da işverenlerimizi ka-
dın istihdamının onlara sağlayacağı teş-
vikler hakkında bilgilendirmek oldu.

Panelin açılış konuşmasını Proje Sis-
tem Uzmanı Meltem Yenici gerçekleştir-
di. Moderatörlüğünü Zonguldak Ticaret 
ve Sanayi Odası Akademik Danışmanı 
Yardımcı Doçent Doktor Ferdi Kesikoğlu 
ve Proje Koordinatörü Erdem Koltuk yap-
tı. Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir 
ve ZTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Zongul-
dak Belediye Başkan yardımcısı Erol Yıl-
maz, ZESOB Başkanı Muharrem Coşkun, 
Daire Müdürleri, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, çeşitli meslek odası temsilci-
leri ve işverenler dahil 130 kişi katıldı.

“KADINLARIN ÇALIŞMA 
HAYATINDAKI YERI ARTMALI”

Panelde ilk konuşmayı SGK İl Müdür 
Yardımcısı Yunus Demir yaptı. Demir 
konuşmasına kadın ve erkek sigortalı 
rakamları hakkında genel bilgi vererek 
şunları söyledi: “Zonguldak’ta 4-a sigor-
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Metin DEMİR
Zonguldak Ticaret 
ve Sanayi Odası  
Yönetim Kurulu Başkanı

tası kapsamında 83 bin 991 sigortalı bulunuyor. 
Bunlardan 17 bin 934’ü kadın, 66 bin 57’si ise er-
kek; 4-b sigortalı kapsamında ise 12 bin 62 sigor-
talı var. Bunlardan 3 bin 313’ü kadın, 9 bin 232’si 
ise erkek; 4-c sigortalı kapsamında ise, 22 bin 63 
sigortalı var. Bunlardan 8 bin 898’i kadın, 13 bin 
732’si ise erkek. Zonguldak’ta toplam sigortalı sa-
yımız 126 bin 286’dır. Bunların 89 bin 21’u erkek, 
30 bin 225’i ise kadındır.”

KADIN GIRIŞIMCILERE POZITIF AYRIMCILIK
Ardından KOSGEB İl Müdür Güven Aktaş’ta ku-

rum olarak verdikleri desteklerden bahsetti. Kadın-
lara destek konusunda pozitif ayrımcılık yaptıkları-
nı belirten Güven Aktaş, “Kadın girişimcilere yüzde 
20 artırımlı destek veriyoruz. Yani Zonguldak böl-
gesinde bizim destek oranımız erkeklerde yüzde 
70, bayanlarda yüzde 90. Bu da devletimizin bizle-
re sağladığı önemli bir imkân olarak düşünüyoruz” 
dedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal 
Çalışmacı Pelin Çakar da bakanlık olarak kadınlara 
büyük bir önem verdiklerini söyledi ve birçok çalış-
ma yaptıklarını ifade etti.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Sinan Karademir ise 
yaptığı konuşmada istihdamın artırılması anlamın-
da başlatılan istihdamda milli seferberliğin etkili 
olacağını kaydetti. Karademir, İŞKUR olarak işveren 
ve işçi arasında arıcı bir kurum olduklarını ve istih-
damın artırılmasına amaçladıklarını söyledi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir, ülke olarak kadın is-
tihdamı konusunda biraz geri kaldığımızı ve bunu 
geliştirmek gerektiğini bildiklerini belirterek şunları 
söyledi: “Biliyorsunuz Avrupa Birliği ile Çalışma Ba-
kanlığımızın ortaklaşa destekledikleri bir program 
kapsamında bu projemizi yürütüyoruz. Projemizin 
ana hedefi kadınlarımızın istihdam edilebilirliğinin 
arttırılması. Malumunuz Türkiye Cumhuriyeti çok 
büyük işler başardı. Yüzyıla yaklaşan hikâyesi de 
önemli noktalara geldik. Milli gelirimizde 10 bin 
dolarlar seviyesini yakaladık ama bizim çok net 
gördüğümüz önemli geliştirilmesi gereken alan-
lardan birisi kadın istihdamıdır. Yani eğer biz 20 bin 
doların üzerine mili gelirimizi çıkarmak istiyorsak 
kadınlardın bu seviyede istihdam edildiği bu ya-
pıyla bunu becermemiz mümkün değil.”

“KADINLARIMIZIN ISTIHDAM EDILEBILIRLIĞININ 
ARTIRILMASINA GAYRET EDIYORUZ”

“Ülke olarak kadın istihdamı konusunda biraz 
geri kaldığımızı ve bunu geliştirmemiz gerekti-
ğini biliyoruz” diyerek sözlerini sürdüren ZTSO 
Başkanı Demir konuşmasını şöyle tamamladı: 

“Zonguldak’ın geleneksel sektörleri itibariyle bu 
konuda biraz daha geride olduğunu açıkça söyle-
yebiliriz. Çünkü ilimizin ve bölgemizin geleneksel 
sektörleri olan kömür ve çelik biraz erkek eliyle ya-
pılan bir iş kolu ve bu problem kadın istihdamının 
azlığı yüzdesel oransal sorunumuz. Zonguldak’ta 
biraz daha önde görünüyor. Bizde Zonguldak Ti-
caret ve Sanayi Odası olarak istihdam seferberliği 
de eş zamanlı olarak bir yandan yürüyor. Bu ça-
lışmada kadınlarımızın istihdam edilebilirliğinin 
arttırılması noktasında bir gayretin içerisindeyiz. 
Bu süreç eğitimlerden, panellerden ve bilgilen-
dirme çalışmalarından oluşan bir yılık toplam bir 
süreç. Proje içerisinde biz 100 genç kızımızı, yani 
18-28 yaş arasında ki genç kızımızı çağrı merkezi 
operatörlüğü konusunda eğiteceğiz, belgelendi-
receğiz. Üniversitemizin bu konudaki işbirliği çok 
önemli bizim için ve nihayetinde bu kızlarımızın 
iş sahibi olmaları içinde olabilirse bakanlıklar üze-
rinden ya da özel sektör düzeyinde de bu çalış-
maları yürütüyoruz, nihayetinde bu kızlarımızın 
Zonguldak’ta iş sahibi olmalarını hedefliyoruz. 
Ben başta rektör hocamız olmak üzere tüm üni-
versite camiasına ve diğer destek veren tüm ku-
ruluşlara teşekkür ediyorum.”
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AB projesi kapsamında verilen 
eğitimler ZTSO’da başladı

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
(ZTSO) ile Bülent Ecevit Üniver-
sitesi Çaycuma Meslek Yüksek 

Okulu ortaklığı ile T.C. Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve 
Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Program 
Otoritesi tarafından 2014 yılında açılan 
“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegras-
yonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Ge-
liştirilmesi Hibe Programı”na sunulan ve 
1 Kasım 2016 tarihinde başlayan “Karael-
mas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri 
İş Hayatında” projesi kapsamında 18-28 
yaş arası 100 işsiz kadına verilecek olan 
eğitimler başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Öğretim 
Görevlileri Hilal Turan ve Umut Üzmez’in 
verdiği derslerde “Genel İletişim, Proto-
kol Bilgisi, Etkili Ve Güzel Konuşma, Sek-
reterlik Bilgisi, Halkla İlişkiler, Çatışma Ve 
Stres Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, 
Pazarlama, Etik” gibi konular işleniyor. 
Dersler 50 kişilik grup için ZTSO’da, bir 
diğer 50 kişilik grup için de Batı Karade-
niz Kalkınma Ajansı konferans salonunda 

verilmeye başlandı. 3 Nisan- 12 Mayıs 
2017 tarihlerinde süren eğitimlerin son 
haftası Çaycuma Meslek Yüksek Okulun-
da uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

EĞITIMLER KADINLARA 
AVANTAJ SAĞLAYACAK

Konu ile ilgili açıklama yapan Zon-
guldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Metin Demir, “Projemizin en önemli 
ayağı olan eğitimlere başlamış bulun-
maktayız. 100 genç işsiz kadınımıza 
çağrı merkezi operatörlüğü sektörün-
de avantaj sağlayacak sertifika vere-
ceğimiz bu eğitimler sonunda da işin 
takipçisi olacağımızı daha önce de 
söylemiştik. İlimize devlet eli ile bir 
çağrı merkezi yatırımı çekebilmek için 
gerekli lobi faaliyetlerini sürdürüyoruz. 
Birçok bakanımıza dosyamızı sunduk. 
Kendileri de bu fikrimize sıcak bakıyor-
lar. İlerleyen zamanlarda bu konuda 
gelişmeler yaşandığında projemizin 
değeri katlanacak. Eğitimlere katılım 
sağlayan kursiyerlerimize başarılar dili-
yorum. İnşallah eğitimler kendileri için 
faydalı olur” dedi.

ÇALIŞMA HAYATINA ADIM 
ATACAK 18-28 YAŞ ARASINDAKI 

100 KADININ KENDILERINI 
GELIŞTIRMELERINI SAĞLAYACAK 

“KARAELMAS DIYARININ 
KEŞFEDILMEMIŞ CEVHERLERI 

IŞ HAYATINDA” PROJESI 
KAPSAMINDAKI EĞITIMLER 

ZONGULDAK TICARET VE SANAYI 
ODASI’NDA VERILDI.
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Z TSO Başkanı Metin Demir, Ankara Ticaret Odası’nın organi-
zasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın iştirakleri ile düzenle-
nen “Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” programına katıldı.
Toplantının son derece verimli geçtiğini ifade eden Başkan Demir, 
“Bu tür toplantılara katılarak bölgemizin çeşitliliğini ifade etme şan-
sı buluyoruz” şeklinde konuştu.

ZONGULDAK TICARET 
VE SANAYI ODASI 
PANDEMI KOŞULLARINI 
DA DIKKATE ALARAK, 
ÜYELERININ TALEPLERI 
DOĞRULTUSUNDA WEB 
SITESINI YENILEDI.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir, “Pandemi süreci 

online hizmete erişimi zorunlu hale 
getirdi. Bir kısım hizmetlerimizi web 
ortamında online olarak 24 saat eri-
şime açmıştık. Pandemi sürecinde, 
online erişime açmış olduğumuz 
hizmetlerimizin sayısını arttırdığımız 
gibi kullanıcı dostu yeniliklerle ya-
rarlanmayı daha da kolaylaştırdık. Ta-
lepleri doğrultusunda Ticaret Bakan-
lığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimizin çalışmaları neticesinde 
yapılan yasal düzenlemelerle bir çok 
hizmetin online verilmesinin önü 
açıldı. Bizde yapılan düzenlemelerin 
imkan verdiği ölçüde hizmetlerimizi 
online ortama taşıdık” dedi.

ztso.org.tr 
yenilendi

Web sitesinde; Ticaret Bakanlığının, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin, İhracatçı Birliklerinin teş-
vik ve desteklerine, eğitimlerine yer verildi. 
Web sitesi Türkçe ile birlikte İngilizce, Rusça 
ve Ukraynaca olarak dört dilde takip etmek 
mümkün hale geldi.
Yenilenen internet sitesi üzerinden üyeler 
ticari sicil, oda sicil hizmetlerinin önemli bir 
kısmına 7 gün - 24 saat ulaşabiliyor. ZTSO 
üyeleri belgelerine odanın hizmet binasına 
gelmeden hafta sonları ve mesai saatleri 
dışı da dâhil olmak üzere günün herhangi 
bir zamanında ulaşabiliyor, e-imzalı çıktısını 
alabiliyor.

“ÜYELERIMIZIN BIZLERI YAKINDAN TAKIP 
ETMELERINI BEKLIYORUM”
Yenilenen internet sitesi ile ilgili olarak Baş-
kan Demir şu bilgileri paylaştı: “Odamız ta-
rafından yürütülen projelere ve projelerin 
fizibilitelerine üyelerimiz doğrudan erişebi-
liyor, önerilerde bulunabiliyor. Beklentilerini 
online anket ve öneri bildirim sistemi ile 
bize iletebiliyor. Üyelik bilgilerini online ola-
rak güncelleyebiliyor. Böylece 7 gün, 24 saat, 
365 gün üyelerimizle irtibat halinde olaca-
ğız. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üyelerimizin 
taleplerini ilgili kurumlar nezdinde takip 
edeceğiz. Üyelerimizin bizleri, yakından ta-
kip etmelerini, öneri ve beklentilerini online 
olarak bizlere iletmelerini bekliyorum.”

Başkan Metin Demir 
‘Uluslararası Coğrafi İşaretli 
Ürünler Zirvesi’ne katıldı
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ZTSO ‘Farabi VI. Ar-Ge ve İnovasyon 
Pazarı’nda yer aldı

AR-GE PROJELERINE ILIŞKIN 
TEKNOLOJIK VE FINANSAL IŞ 

BIRLIKLERININ OLUŞMASINA 
ORTAM HAZIRLAMAK ÜZERE 
ÜNIVERSITE, ARAŞTIRMA VE 

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARININ 
TEMSILCILERINI BIR ARAYA 

GETIRMEYI AMAÇLAYAN 
FARABI AR-GE INOVASYON 

PAZARINA ZONGULDAK 
TICARET VE SANAYI ODASI DA 

KATILDI.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversi-
tesi tarafından bilim insanı Prof. Dr. 
Fuat Sezgin anısına düzenlenen 

Farabi VI. Ar-Ge ve İnovasyon Pazarı, 2 
Mayıs 2019 tarihinde yoğun katılımla 
gerçekleşti. Toplantıya Zonguldak Tica-
ret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Necmi Abay katıldı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen, TÜBİTAK Teknoloji ve Yeni-
lik Destek Programları Eğitim Tanıtım ve 
Program Değerlendirme Müdürü Ercan 
İbrahim Orhan ve Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bi-
lim Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Kaçar’ın konuşmacı olduk-
ları açılış törenine; Vali Erdoğan Bektaş, 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör 
Yardımcıları, sektör temsilcileri, akade-
mik-idari personel ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı açılış 
konuşmasında, altıncısı düzenlenen Fa-
rabi Proje Pazarına bu yıl 162 projenin 
başvurduğunu ve bunlardan 84 tane-
sinin sergilendiğini belirterek, Prof. Dr. 
Fuat Sezgin yılı olması dolayısıyla onun 
anısına özel ödül verileceğini açıkladı. 
Proje kültürümüzü geliştirmek zorunda 
olduğumuzu vurgulayan Prof. Dr. Çufalı, 
Türkiye’nin jeopolitik konumu itibariyle 
dinlenmek gibi bir lüksümüzün bulun-
madığını ifade etti. Çufalı, proje pazarı-
nın hayırlı olmasını dileyerek konuşma-
sını sonlandırdı.

HABER



TAŞKÖMÜRÜNE ALTERNATIF 
GEÇIM KAYNAKLARI ARASINDA 
GÖSTERILEN TARIM ALANINDA 

MEYVE YETIŞTIRICILIĞININ 
ZONGULDAK’TAKI GELECEĞININ 

ELE ALINDIĞI ÇALIŞTAYI 
ZONGULDAK TICARET ODASI DA 

TAKIP ETTI.

Zonguldak’ta meyvecilik
gündeme alındı

Zonguldak’ta meyveciliğin Türki-
ye’deki durumu, meyve hastalık 
ve zararlıları ile mücadele yön-

temlerinin konuşulduğu Meyvecilik 
Çalıştayı düzenlendi. Toplantıya Zon-
guldak Ticaret ve Sanayi Odası adına 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nec-
mi Abay katıldı. Dedeman Otel’de ger-
çekleştirilen çalıştaya, Zonguldak Valisi 
Erdoğan Bektaş, Tarım Orman İl Müdürü 
Cemalettin Çataklı, Prof. Dr. S. Mehmet 
Şen, Prof. Dr. Faik Ekmel Tekintaş, Prof. 
Dr. Ahmet Kazankaya, Prof. Dr. Turan Ka-
radeniz, Dr. Yılmaz Boz ve Prof. Dr. Koray 
Özrenk ve ticaret ve sanayi odaları baş-
kanları katıldı.

Saygı duruşunun ardından açılış 
konuşmasını Tarım ve Ormancılık İl Mü-
dürü Cemalettin Çataklı yaptı. Çataklı 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“İlimizde son yıllarda taş kömüründen 
başka bir geçim kaynağı aranmaya baş-
lanmış, tarım bu manada ciddi bir alter-

natif olmuştur. Bu amaçla tarım yapmak 
isteyen, yer ve proje talep eden çiftçi 
sayısında ciddi artışlar görülmüş; gerek 
genel bütçe gerekse yerelde özel idare 
bütçesi ile ciddi yatırımlar gerçekleşti-
rilmiştir. Bakanlığımız adeta tarımdaki 
teşvikleri arttırmıştır. İlimizde yıllık çiftçi-
lerimize 55 milyon lira hibe desteği veril-
mektedir. Bunun yanında sayın valimizin 
özel idaremizin destekleriyle gerek yem 
bitkisi gerek arıcılık, meyvecilik, hayvan-
cılık noktasında ciddi teşvikler verilmek-
tedir. Buradan katkılarından dolayı sayın 
valimize ve özel idaremize il genel mec-
lisi üyelerimize teşekkür ediyorum. Yer 
bitkisi tohumu isteyip de alamayan hiç-
bir çiftçimiz yok. 20 bin dönüm civarında 
yer bitkisi ekimi gerçekleştirilmiştir. Fidan 
dağıtımı noktasında da Özel İdare’den 
yoğun bir fidan dağıtımı gerçekleştiril-
miş, yine mandacılık projesi ile ilgili de 
ilimizde ıslah projesine dahil olmak üze-
re 210 adet manda dağıtılmıştır.”
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ZTSO’nun AB projesinin 
açılış toplantısı gerçekleşti

“BULUT TEKNOLOJI” VE 
“NESNELERIN INTERNETI” 

ILE ILGILI AVRUPA 
UYGULAMALARI VE 

EĞITIMLERI HAKKINDAKI 
ARAŞTIRMALARI TÜRKIYE’YE 

TAŞIYACAK PROJE, BU 
ALANDA DAHA NITELIKLI 

INSANLARIN YETIŞMESI 
SAĞLANACAK.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı tarafından hazırlanan “Dijital 
Endüstride Bulut Bilişim ve Nes-

nelerin İnterneti Alanında Yenilikçi Öğ-
renme Modüllerinin Geliştirilmesi” adlı 
Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2)- 
Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Or-
taklıklar ana başlığında Mesleki Eğitim 
Stratejik Ortaklıklar başlığına sunduğu 
ve kabul edilen projesinin açılış toplan-
tısı Zonguldak’ta yapıldı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Ge-
nel Sekreter Muharrem Sarıkaya ve Proje 
Koordinatörü Erdem Koltuk’un karşıladığı 
heyette Bulgaristan’ı temsilen Angel Tos-
hkov, Veselina Jecheva, Almanya’yı temsi-
len Fikret Sivrikaya ve İspanyayı temsilen 
Georgette Townsley ile Lauren Van Der 
Meer hazır bulundu. Toplantıda proje 
takvimi ve görev paylaşımı yapıldı. İki gün 
süren toplantılar sonunda katılımcılara 
sertifika ve hediye takdimi gerçekleşti.

PROJEYLE ULUSAL DIJITAL SANAYI 
DÜZEYI YÜKSELTILECEK

Avrupa Birliği tarafından finanse edi-
len proje 24 ay boyunca sürecek. Proje 

toplamda 182 bin 560 euro ile destekle-
niyor. Proje ile meslek lisesi, ön lisans ve 
lisans seviyesinde Endüstri 4.0 alanında 
araştırma geliştirmeye yönelebilecek 
uzman personel havuzunun genişletil-
mesi ve ulusal dijital sanayi düzeyinin 
yükseltilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sosyal 
ortaklar, özel sektör, üniversiteler, kalkın-
ma ajansları, ticaret odaları ile mesleki 
eğitim sağlayıcıları arasında kurulacak 
güçlü-kalıcı ortaklıklar vasıtasıyla eş za-
manlı müfredat ve uygulama uyumuyla 
ekonomik sektördeki açıkları ve uyum-
suzluklar azaltılacak.

NITELIKLI INSAN GÜCÜ YETIŞTIRILECEK
Eğitimcilerin uygulamakta olduk-

ları ve muhtemel eğitim yöntemleri-
ni güçlendirmek için yeni yaklaşımlar 
geliştirme hedefini de taşıyan proje, 
“Cloud Computing” ve “IoT” (Nesnelerin 
interneti) alanlarında nitelikli insan gü-
cünün yetiştirilmesine katkı sağlayacak. 
Proje aracılığıyla temel beceri ve yete-
neklerin iş gücü piyasasındaki arz ve 
talep uyumunun sağlanması, eğitim ve 
öğretimin uluslararası boyutunu güç-
lendirmek ve AB ülkeleri ile uluslararası 



düzeyde çalışabilecek kapasite ve profesyonelli-
ğin geliştirilmesi sağlanacak.

“E-LEARNING” SISTEMLERI GELIŞTIRILECEK
Bu amaçları gerçekleştirmek için hazırlana-

cak proje çıktıları ise “Bulut Teknoloji” ve “Nesne-
lerin İnterneti” ile ilgili olarak Avrupa uygulama-
ları ve eğitimleri ile ilgili araştırmalar ve Türkiye 
yol haritasının oluşturulması, Bulut Bilişim ve 
Nesnelerin İnterneti konularında pratik uygu-
lama modüllerinin geliştirilmesi olacak. Ayrı-
ca uzaktan eğitim platformu olan “E-learning” 
sistemlerinin geliştirilmesi, AB standartlarında 
eğitimlerin verilmesi ve kalifiye insan havuzu-
nun oluşturulması, seminerler ve Türkiye’de ya-
pılacak bir ulusal konferans gerçekleştirilmesi 
projenin diğer çıktıları olacak.

“NITELIKLI BIREYLERIN YETIŞMESI SAĞLANACAK”
Proje hakkında bilgi veren Zonguldak Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir, “Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, dün-
yada Dijital Endüstri ile Endüstri 4.0 kavramı haya-
tımıza girmiştir. Ülke olarak 2018 yılından itibaren 
Endüstri 4.0 alanında çalışmalar yürütmekteyiz. 
Ancak bu alanda verilen eğitimlerinin ülkemizde 
yetersiz olması, bu konuya yeterince önem veril-
memesi ve farkındalık yaratacak uygulamaların 
azlığı nedenlerinden dolayı, istihdam alanında 
nitelikli insan açığı yaşanmaktadır. Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yapılan Mesleki Eğitim Protokolü ile 
mesleki okullara müfredat desteğinde bulunabi-
lecek olabilmemiz, projemiz ile geliştirilecek olan 
pratik uygulama modüllerini değerli kılmaktadır. 
Yaptığımız çalışmayla Milli Eğitim Bakanlığının 
yürüttüğü müfredat geliştirme çalışmalarına da 
destek sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu proje sa-
yesinde dört Avrupa Ülkesi (Almanya, İspanya, 
İngiltere, Bulgaristan) ortaklığı ile Bulut Bilişim ve 
Nesnelerin İnterneti alanında yeni bir pratik uy-

gulama modülleri hazırlanacak ve nitelikli birey-
lerin yetişmesi sağlanacaktır” dedi.

Başkan Demir proje ile ilgili sözlerini şöyle 
tamamladı: “Proje ortağımız olan Almanya’da 
yaşayan gurur kaynaklarımızdan biri olan Berlin 
Teknik Üniversitesi’nde akademisyen Prof. Dr. H. 
C. Şahin Albayrak hocamızın ve ekibinin de kat-
kı sağlayacak olması bizim için çok önemlidir. Bu 
projeyi hem ülkemize hem Zonguldak’a hem de 
odamıza kazandırdığımız için çok mutluyuz. Açılış 
toplantımız ev sahipliğimizde gerçekleşti. Ortak-
larımızı şehrimizde en güzel şekilde ağırladığı-
mızı düşünüyorum. Toplantıda önümüzdeki ay-
larda proje kapsamında yapılacak işlerin takvimi 
belirlendi. Herkese katkılarından dolayı teşekkür 
ediyorum.”

Başkan Demir 
proje ortaklarına 
katkılarından ötürü 
teşekkür etti.
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ZONGULDAK VE BATI 
KARADENİZ BÖLGESİNDE DIŞ 

TİCARETİ GELİŞTİRECEK FİLYOS 
LİMANI, CUMHURBAŞKANI 

ERDOĞAN İLE BAKAN 
KARAİSMAİLOĞLU’NUN 

KATILDIĞI TÖREN İLE HİZMETE 
AÇILDI.

Karadeniz’in yeni lojistik üssü 
Filyos Limanı hizmete açıldı

F ilyos Limanı, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaisma-

iloğlu’nun, katıldığı tören ile 4 Haziran 
2021’de hizmete açıldı. Filyos Limanı’nın 
açılış töreninde konuşan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan “Heyecanlıyız. Bu eser 10 yıllık 
değil 20 yıllık değil 150 yıl, taa Sultan Ab-
dulhamid’e dayanıyor. Büyük tonajlı ge-
milerin yükleme ve boşaltma yapabilece-
ği ticaret ve sanayi alanı olan Filyos Limanı 
nihayet hayata geçti” ifadelerine yer verir-
ken; Bakan Karaismailolu, “Avrasya’nın ti-
caret gölü olacak Karadeniz’in artan ticari 
trafiğini ve buradan ülkemize sağlanacak 
kazançları öngören vizyonumuzla, liman 
yatırımlarına hız vererek projelerimizi bi-
rer birer tamamlıyoruz” dedi.

“FILYOS LIMANI, YILLIK 
25 MILYON TON KAPASITEYE SAHIP”

Dünya ticaretinin yüzde 90’ının de-
nizyolu ile gerçekleştiğini dikkat çeken 
Bakan Karaismailoğlu, lojistik süper güç 
olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin bu 
konuda iddialı projeler ortaya koydu-
ğunu ifade etti. Yüzlerce iş makinesinin 
ve binlerce çalışanın 1765 gün boyunca 
gece gündüz çalışarak Filyos Limanı’nı 
hayata geçirdiğinin altını çizen Bakan 
Karaismailoğlu, “Hükûmetlerimiz dö-
neminde kıyılarımızdaki liman sayısını 
37’den 84’e çıkarmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Hem bölgemizi hem de ülke-
mizi bir adım daha ileriye taşıyacak ‘dev 
bir lojistik merkez’ projesi olan Filyos 
Limanı’nda rıhtım ve geri saha inşaatını 
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Aynı anda farklı 
boyutlardaki 13 
geminin elleçlemesi 
yapılabilecek limanın 
yıllık kapasitesi 25 
milyon ton. 

tamamladık. Her projemizde olduğu gibi lima-
nımızın çevresindeki doğal dokunun geliştiril-
mesi konusunda büyük bir ihtimam gösterdik. 
Limanımıza bakan yamaçlara bin adet ağaç di-
kildi” dedi.

“AYNI ANDA FARKLI BOYUTLARDAKI 13 GEMININ 
ELLEÇLEMESI YAPILABILECEK”

Karaismailoğlu, “Limanımızdaki eksi 14 met-
relik rıhtımda; 70 bin detveyt tonluk genel kargo 
gemileri ile 110 bin detveyt tonluk konteyner 
gemilerine hizmet verilecek. Ayrıca yine eksi 19 
metrelik rıhtımımızda; 180 bin detveyt tonluk 
kuru yük gemileri ile 195 bin detveyt tonluk kon-
teyner gemilerine hizmet sağlanacak. Aynı anda 
farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlemesi yapı-
labilecek limanımızın yıllık kapasitesi 25 milyon 
tondur. Türkiye, ulaştırma ve haberleşme alanın-
da yatırımlarına var gücüyle devam edecek. Sa-
nayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz için 
uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına 
hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“FILYOS LIMANI DOĞAL GAZ SEVKIYATININ 
VE TICARETIN MERKEZI OLACAK”

Filyos Limanı’nın yapım aşamasından itibaren 
sondaj gemilerine ev sahipliği yaptığını anımsa-
tan Bakan Karaismailoğlu, “Fatih Sondaj gemimi-
zin ülkemizi sevince boğan doğal gaz keşfinden 
sonra, bin 132 metre uzunluğunda ve 14 metre 
derinliğindeki rıhtım ile birlikte, 23,6 hektarlık geri 
saha alanlarımızı Türkiye Petrolleri Anonim Ortak-
lığı’na tahsis edildi. Kanuni Gemimiz de kısa bir 
süre önce limanımızdan hizmet aldı. Ne mutlu 
bizlere ki, ülkemizin en önemli lojistik üslerinden 
biri olarak tasarladığımız limanımız şimdiden do-
ğal gaz sevkiyatının ve ticaretin merkezi olma ko-
numu kazandı. Ticaret yollarının kesintisiz hizmet 
verebilmesi için Filyos Limanı ve Filyos Endüstri 
Sanayi Bölgemizi, demiryolu hatlarına bağlarken 
ve karayolu kapasitesini de artıyoruz. Limanımız, 
önemli bir lojistik üs olarak, Karabük, Zonguldak 
ve Bartın ile birlikte Batı Karadeniz bölgemizin 
kalkınmasına da ivme kazandıracaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “DÜNYAYA AÇILMA 
ŞANSINI ZONGULDAK’TA YAKALAYACAĞIZ”

Gemilerin yükleme boşaltma yapabileceği 
uluslararası bir ticaret ve sanayi alanının hayata 
geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şim-
di tarihi ana şahitlik etmek üzere Filyos’tayız. He-
yecanlıyız. Bu eser 10 yıllık değil 20 yıllık değil 150 
yıl, taa Sultan Abdulhamid’e dayanıyor. O gün-

den bugüne ihmallerle geldi dayandı. Buraya 
gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesisle-
rimizin inşa edileceği alanı gezdik, sunumları 
dinledik, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve 
boşaltma yapabileceği ticaret ve sanayi alanı 
olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Men-
direği ile limanı ile aynı anda 13 gemiyi, tanker 
hariç alabilecek durumda. 13 gemi buraya ya-
naşabilecek durumda. Gayet yüksek bir derin-
liğe sahip bu limanımız Türkiye’nin en büyük 
limanı konumunda. Bu da şu anda Batı Kara-
deniz’de, yerini görüyorsunuz gayet muhte-
şem mendireği ile olsun, iç dış yanaşma alan-
larıyla olsun Batı Karadeniz’de böyle güzel bir 
limana Zonguldak’ımızın sahip olması demek 
artık buradan dünyaya açılma şansını Zongul-
dak’ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 
2023 hedefimizde dünyayı ilk 10 ekonomiye 
çıkarmanın önemli altyapılarından biridir. Yıl-
sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına 
ulaşmanın ışığını görmeye başladık. Limanın 
inşasında emeği geçen Bakanlığından, yükle-
nici firmasına, çalışanına kadar herkesi tebrik 
ederim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla bekle-
nen müjdeyi de Filyos Limanı’nın açılışında 
açıkladı. Erdoğan “Fatih Sondaj Gemimiz, Sa-
karya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 
135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz 
keşfi daha yaptı” dedi.
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TARIM VE TARIMA 
DAYALI SANAYİLERİN 

KURULMASIYLA 
ZONGULDAK SANAYİSİNDE 

SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİĞİN 
ARTMASINA KATKI 

SUNACAK SERA OSB 
İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK 

TARİHİN BELİRLENMESİYLE 
ÖNEMLİ BİR AŞAMA KAT 

EDİLDİ. SERA OSB’NİN BİN 
KİŞİYİ İSTİHDAM ETMESİ 

BEKLENİYOR.

Zonguldak-Çaycuma SERA 
OSB ihale tarihi belli oldu

Z onguldak’ta sektörel çeşitliliğin sağ-
lanması, istihdamın artırılmasına yö-
nelik olarak 2016 yılında Zonguldak 

Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) önderliğinde 
kurulum çalışmalarına başlanılan Zonguldak 
Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi (SERA OSB) alt yapı işinin ihale 
tarihi kesinleşti.

ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin De-
mir, “İlimizde sektörel çeşitliliğin sağlanması, 
istihdamın arttırılmasına yönelik projeleri-
mizden biri olan SERA OSB projemize 2016 
yılında başladık. SERA OSB fizibilitesinin hazır-
lanması, kurulacağı alanın belirlenmesi, mü-
teşebbis heyetin oluşturulması, yer tahsisinin 
yapılması, yatırım programına alınması ve 
ödenek tahsisi gibi zorlu süreçleri tamamla-
yarak, ihale aşamasına geldik. Bilindiği üzere 
SERA OSB’miz 2021 mali yılı yatırım programı-
na alınarak ödenek tahsisi yapılmıştı. İhaleye 
ilişkin dosyamızı hazırlayarak, Tarım ve Or-
man Bakanlığımıza arz ettik. İhale sürecinin 
hızlandırılması için ilimiz milletvekilleri Polat 
Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar 
ile Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pak-
demirli’yi ziyaret ettik” dedi.

IHALE ANKARA’DA YAPILACAK
Bakan Pakdemirli’nin ihaleye bir an önce 

çıkılması için ilgili birimlere talimat verdiğini 
hatırlatan Başkan Demir sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bakanlığımız tarafından ihale tarihi 
29 Haziran 2021 Salı günü olarak belirlendi. 
İhale bu tarihte Ankara’da Tarım ve Orman 
Bakanlığımızda yapılacak. SERA OSB’de her 
biri yaklaşık 25 dekar büyüklüğünde 15 adet 
sera işletmesi kurulacak ve yaklaşık bin kişiye 
istihdam sağlayacak.”

ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir sözlerini şöyle tamamladı: “Zongul-
dak-Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nin kuruluş çalışmaların-
da her zaman yanımızda olan, bürokratik 
süreçlerin aşılması ve hızlandırılmasına kat-
kı veren ve son olarak da ihale tarihinin 
belirlenmesi için Bakan ziyaretimizin ger-
çekleşmesini sağlayan ilimiz Milletvekilleri 
Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Ham-
di Uçar’a ve bizlere zaman ayırarak proje-
mizin gerçekleşmesi için derhal işlemlerin 
başlaması talimatını veren Tarım ve Orman 
Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür 
ediyorum.”
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OLUŞTURDUĞU 
İSTİHDAM İLE BİRLİKTE 

ZONGULDAK’IN 
İHRACATINA KATKI 

VERECEK MFA KOCAYUSUF 
MASKE FABRİKASI, ÇEVRE 

DOSTU ÖZELLİKLERİYLE 
DE MODERN BİR ÜRETİM 
TESİSİ KİMLİĞİ TAŞIYOR.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası üye-
si olan ve şehrin ihracatında ön sıralar-
da yer alan MFA firmasının son yatırımı 

MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni, 
4 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

“Türkiye’nin Sağlıklı Nefesi” sloganıyla 
2008 yılında faaliyetlerine başlayan firmanın, 
kısa zamanda önemli işlere attığını vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan; ayrıca MFA’nın 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tara-
fından Türkiye’nin en hızlı büyüyen 30’uncu 
firması olarak seçildiğini hatırlattı. Hizmete 
yeni giren fabrikanın, istihdama katkısı ola-
cağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şehrin ihracatının gelişmesine de katkıları-
nın olacağına inandığını belirtti.

MFA firmasının kaydettiği başarıların ar-
kasında AR-GE faaliyetleri ve yenilikçi yakla-
şımlarının önemli bir payı olduğunun altını 
çizen Erdoğan, “Tamamen yerli imkânlarla 
geliştirdikleri, Türkiye’nin ilk biyo maskesiy-

le emniyet teşkilatımızın kullanımı için özel 
olarak üretilen tam ve yarım yüz gaz mas-
keleri bu ürünlerden sadece birkaçıdır” dedi.

Pandemi sürecinde şirketin artan talebi 
karşılamak adına çalışarak, bulaşın en yoğun 
yaşandığı 2020’de yüzde 60’ı ihracat olmak 
üzere 250 milyon lirayı aşkın bir ciroya ulaş-
tığını söyleyen Erdoğan, söz konusu rakamla 
MFA’nın Zonguldak’ın en fazla ihracat yapan 
firması haline geldiğini ifade etti.

YILDA 240 BIN GAZ MASKESI ÜRETILECEK
Açılışını gerçekleştirdikleri üretim te-

sisinin, üretim modeli ve teknolojik altya-
pısının yanı sıra mimarisiyle de örnek bir 
tesis olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fabri-
kamızın kurulu gücü 1 megavat olan çatı 
güneş panelleriyle yenilenebilir enerjiden 
çevre dostu bir üretim yapması da takdire 
şayandır. Kocayusuf isimli bu fabrika yıllık 45 
milyon partikül tutucu, solunum koruyucu 
profesyonel maske, yıllık 240 bin farklı nite-
liklerde tam ve yarım yüz gaz maskesi, yıllık 
910 bin tam ve yarım yüz gaz maskesi filtresi 
üretecektir. Görüldüğü gibi Türk sanayicisi, 
ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat, 
çalışmaya, üretmeye, insanımız için istih-
dam oluşturmaya devam ediyor. Ben bunu 
biraz daha değiştiriyorum. Önce yatırım, 
istihdam, üretim diyorum ve son olarak da 
ihracat diyorum. Şimdi MFA bunların dördü-
nü de yapıyor. Yatırımsa yatırım, istihdamsa 
istihdam, üretimse üretim ve Slovakya başta 
olmak üzere ihracatsa ihracat. Bu, tabii yet-
mez, daha ne yapacağız? Bunu yayılmacı bir 
ihracat anlayışıyla geliştireceğiz.”

MFA 
Kocayusuf 

Maske 
Fabrikası 

açıldı
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YATIRIM, İŞ SAHALARI VE ÇEŞİTLİ 
PROJELERLE ZONGULDAK’A KATKI 
SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI 

YÜRÜTEN İL VE İLÇE ODALARI, ZTSO 
EV SAHİPLİĞİNDE BİR ARAYA GELEREK 

ŞEHRİN GELECEĞİNİ PARLATACAK 
VE ZONGULDAK’A YATIRIM ÇEKECEK 

KONULARI ELE ALDI.

Zonguldak’ın sorunları İl ve İlçe 
Odaları ile istişare edildi

Z onguldak İl ve İlçe Odaları İstişare 
Toplantısı” Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası (ZTSO) ev sahipli-

ğinde gerçekleşti. ZTSO meclis salonun-
da gerçekleşen toplantıya ZTSO adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, 
Meclis Başkanı Zafer Sağlam, Genel Sek-
reteri Muharrem Sarıkaya hazır bulundu. 
Toplantıya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Ke-
leş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Genel 
Sekreter Gündüz Acar katılırken, Devrek 
Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, 
Genel Sekreter Cihat Yaban da katılımcı-
lar arasında yer aldı. Çaycuma Ticaret ve 
Sanayi Odası adına toplantıya Yönetim 
Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Genel 
Sekreter Vekili Recep Acar ile katılırken, 
Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsi-
len Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak, 
Meclis Başkanı Nedim Kaplancan, Genel 
Sekreter Taner Arslan yer aldı. Akçakoca 

Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Pazvant ile Ge-
nel Sekreter Kemal Başar toplantıya katı-
lan oda başkanları arasında yer aldı. Ayrı-
ca toplantıya Zonguldak İl ve İlçe Odaları 
Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ferdi 
Kesikoğlu ve BAKKA Uzmanı Mustafa İna-
nır da katıldı.

ÇÖZÜM ÖNERILERI GÜNDEME GELDI
Toplantının açılış konuşmasını yapan 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Metin Demir, seçim 
dönemlerini tamamlayarak yeni yöne-
timlerini oluşturan ilçe odaları ile bölge-
nin sorunları için yeni dönemde birlik 
içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı. 
Sorunların ve çözüm önerilerinin masa-
ya yatırıldığı toplantıda ZTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir tarafından 
sırasıyla; Batı Karadeniz Kalkınma Prog-
ramı (BAKAP), Filyos Projesi, Zonguldak 
ulaşım altyapısı, Tarımsal ve Kırsal Kalkın-

mayı Destekleme Kurumu (TKDK) Zon-
guldak İl Koordinatörlüğü kurulması, kul-
lanılmayan Türkiye Taşkömürü Kurumu 
(TTK) arazilerinin kamu yararı için tahsisi, 
halen TTK tarafından işletilen Zonguldak 
limanının daha rantabl işletilmesi, Zon-
guldak’ta rödevanslı sahaların mevcut 
durumu, sorunları ve çözüm önerileri, ha-
len çalışmaları sürdürülen; Tarıma Dayalı 
Organize Sanayi Bölgeleri (SERA-MANDA) 
Ağaç İşleri ve Mobilya OSB Karaman Mer-
kez OSB’nin süreçleri ve yapılması gere-
kenler konusunda bilgilendirme yapıldı.

GENIŞ KAPSAMLI BIR ZIRVE YAPILACAK
Toplantının ikinci kısmında ise ZTSO 

tarafından yürütülmekte olan ve potansi-
yel yatırımcılara tanıtımları yapılan proje-
ler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Seracılık OSB, 
Manda OSB, Ağaç İşleri Mobilya OSB, Mer-
kez Karma OSB (Karaman), Kültür Mantarı 
Projesi, Defne Yaprağı İşleme Projesi, Tavuk 
Entegre Tesisi, Teknopark, İş Sağlığı Gü-
venliği Test Merkezi, Apiterapi Merkezi ve 
Lisanslı Depoculuk ile ilgili yürütülen çalış-
malarda gelinen son durum istişare edildi.

Toplantının son kısmında; Zonguldak 
il ve ilçelerine ait sorunların ve çözüm öne-
rilerinin kapsamlı bir şekilde kaleme alın-
dığı bir rapor hazırlanması ve Zonguldak 
iline yatırım çekebilecek projelerin ülke 
çapında ve yurt dışındaki potansiyel giri-
şimci adaylarına tanıtılması amacıyla geniş 
kapsamlı bir proje tanıtım ve yatırım zirvesi 
yapılması kararlaştırıldı.
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HABER

ZONGULDAK TİCARET VE 
SANAYİ ODASI (ZTSO) ÇATISI 

ALTINDA GERÇEKLEŞTİREN 
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU 
TOPLANTISI GÜNDEMİNDE 

ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ YATIRIMLARI 
İLE ZONGULDAK İÇİN 

GELİŞTİRİLEN PROJELER YER 
ALDI.

Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir başkanlığında, Ali İlkbahar, 

Osman Kıransoy, Nuri Keleş, Ali Hızır Ar, 
İsmail Kebap, Ömer Gülay, Salih Yılmaz, 
Halil Vecdi Ilgın, Turgut Hamzaçebi, Hamdi 
Uçar, Yusuf Günay, Ali Haydar Sungur, Polat 
Türkmen, Salih Yılmaz, Fahri Zengin, Murat 
Korkmaz, H. Murat Bollucuoğlu, İhsan Mer-
cimek’ten oluşan Yüksek İstişare Kurulu, 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) 
toplantı salonunda toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin De-
mir, görevi kabul etmelerinden ve zaman 
ayırıp toplantıya katılmalarından dolayı ka-
tılımcılara teşekkür etti. Sonrasında toplan-
tıda kurulun oluşumu, çalışma esasları ve 

usulleri anlatıldı. Kurul üyelerinin tanıtımı-
nın yapılmasının ardından Başkan Demir, 
bir önceki dönem başlatılan ve halen de-
vam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgeleri (SERA OSB – Hayvancılık 
OSB), Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, 
Zonguldak Merkez (Karaman) OSB ve Su 
Ürünleri OSB hakkında bilgi verdi.

ISTIŞARE KURULU YOL GÖSTERICI OLACAK
Organize Sanayi Bölgeleri yanında ha-

len çalışmaları devam eden Bakacakkadı 
Girişim Sanayi Sitesi, Elvanpazarcık Sanayi 
Sitesi, Kuruluşu tamamlanan Teknopark 
A.Ş., Tavukçuluk Entegre Tesisi, Mantar 
Üretimi, defne ağcının ticarileştirilmesi, 
Apiterapi Uygulama Merkezi (Bal Köy) 
Zonguldak Limanının işletilmesi konula-
rında ZTSO tarafından yapılan faaliyetler 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Bunun-
la birlikte ZTSO tarafından yürütülen sosyal 
sorumluluk projelerinden Kan Bağış Kam-
panyası ile Valilik makamınca yürütülen 
Kardeş Aile uygulaması hakkında katılım-
cılara bilgi verilerek kakı ve desteklerinin 
önemi anlatıldı.

Başkan Demir, yapacakları tüm faa-
liyetlerinde istişare kurulunun görüş ve 
önerilerinin kendilerine yol gösterici ola-
cağını ve varlıklarının kendilerine güç vere-
ceğini ifade etti. Toplantıya katılan üyelerin 
görüş ve önerilerinin alınması ile toplantı 
tamamlandı.
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ZONGULDAK’TA ÜST SEVİYEDE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ YÜRÜTEN ÇAY-VET VE EGE ROMANOV KOYUN 
ÇİFTLİĞİ, ZTSO ÜYELERİNİN BAŞARI ÖYKÜLERİ ARASINDA YER ALIYOR.

Çay-Vet ile Ege Romanov Koyun 
Çiftliği başarılarıyla örnek oluyor

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Metin Demir; Oda Genel Sekreteri Muharrem Sa-
rıkaya ile iş insanları Murat Çarşambalı ile Suat Karakaş’ı 

kurmuş bulundukları kesimhane ile besi ve damızlık çiftlikle-
rinde ayrı ayrı ziyaret ederek; yatırım, üretim ve başarı öyküle-
rini dinledi. Metin Demir, oda üyelerinin başarılarını il sınırlarını 
aşmasının memnuniyet verdiğini kaydederek, çözümlenmesi 
gereken sorunları için üyesi bulundukları Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı (ZTSO) çözüm ortağı olarak görmelerini istedi.

ZTSO Başkanı Demir ile Oda Genel Sekreteri Sarıkaya üye 
ziyaretlerine Çaydeğirmeni ile Saltukova Yukarı İhsaniye Kö-
yünde devam ettiler. Demir ve Sarıkaya mutat ziyaretlerinin il-
kinde Çay-Vet, RM Grup ve Batı Karadeniz Tavukçuluk şirketleri 
ile besi çiftliği, kesimhane faaliyetlerinde bulunan Murat Çar-
şambalı’yı kurmuş bulunduğu bölgenin en büyük kesimhane-
sinde ziyaret etti ve yatırımları hakkında bilgi aldı.

“KURDUĞUMUZ KESİMHANE ÖNEMLİ BİR EKSİĞİ GİDERECEK”
200 dönüm üzerine kurulu kesimhane ve ek tesisler hak-

kında bilgi veren Murat Çarşambalı, bölgede besiciliğin geliş-
tirilmesi için yapılan çalışmaları gücü oranında desteklediğini 
ifade etti. Bölgenin ihtiyacı olan kesimhaneyi kurarak önemli 
bir eksikliği gidermeyi hedeflediğini kaydeden Murat Çarşam-
balı; ziyarette bölgedeki süt üreticilerinden düzenli süt topla-

dıklarını, hayvancılığın teşvik edilmesinin yem bitkisi yetiştiri-
ciliği ile birlikte yapılması ile amacına ulaşılacağını vurguladı. 
Bölge dinamiklerinin canlandırılması için vakit kaybına taham-
mülleri olmadığını söyleyen Murat Çarşambalı; kendisinin tüm 
Anadolu’yu gezerek kesimhanenin tam kapasite çalışması için 
uğraş verdiğini söyledi. Kurban Bayramı sürecinde günlük bin 
büyükbaş hayvan kesiminin yapılacağını belirten Çarşambalı, 
“Tam otomatik ve hijyenik koşullarda yapılan hayvan kesimi 
için kurulan tesisimiz Kurban Bayramında büyük sınav verecek. 
Tüm çalışma arkadaşlarımız ile bunun hazırlığı içindeyiz” dedi.

“ODANIZ İLE BAĞINIZI SOĞUTMAYIN, KOPARTMAYIN”
ZTSO Başkanı Demir, Murat Çarşambalı’yı bölgeye verdiği 

hizmetler ve yatırımlarından dolayı tebrik ederek “Bu ölçekte 
bir tesisi bankalardan kredi kullanmadan inşa etmek büyük öz-
güven, cesaret ve risk almayı gerektiriyor. Siz bunların tümünü 
üstlenmişsiniz ve gördüğümüz kadarı ile başarmışsınız. Bu kez 
de hedefinizi genişletmişsiniz, tebrik ediyorum. Tüm Anado-
lu’yu gezerek canlı hayvan toplamak, Çaydeğirmeni’ne getire-
rek kesmek ciddi emek ve tecrübe gerektiren bir iş. Bunu başa-
ran birey için diğer sorunlar üstesinden gelinmeyecek sorunlar 
olmamalı. Ancak siyasette, bürokraside aşılamayacak sorunla-
rınızda üyesi olduğunuz sivil toplum örgütünün çözüm orta-
ğı olduğunu unutmayın. Biz duymamış, uzak kalmış veya bir 

ÜYE ZİYARETLERİ
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Modern kesimhaneye 
sadece Zonguldak’tan 
değil, Anadolu’dan da 
hayvan getiriliyor.

Suat Karakaş: 
“Emekliliğimizi 
yaşamak için 
kurduğumuz bir çiftlikte 
hobimiz asıl işimiz 
oldu.”

eksikliğimiz olur, sorununuzun bize ulaşmamış 
olabilir. Arayın, hatırlatın, ısrar edin. Ancak odanız 
ile bağınızı soğutmayın, kopartmayın. Üyeleri-
mizi iş yerlerinde ziyaret ettikçe, onların çabala-
rını başarı öykülerini dinledikçe mutlu oluyoruz” 
dedi. Demir ziyaretin sonunda Çarşambalı’ya oda 
yayınlarını imzalayarak takdim etti.

HOBİ OLARAK BAŞLADI
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Metin Demir ile Genel Sekreter 
Muharrem Sarıkaya, Ege Romanov Koyunu Çift-
liği’nde iş insanı Suat Karakaş’ı da ziyaret ederek 
ikinci emekliliğinde kurduğu damızlık koyun çift-
liğinde elde ettiği başarılarından dolayı kutladı.

10 yıl önce hayalini kurduğu çiftlik evi için 10 
dönümlük bir arsa aldığını anlatan Suat Karakaş, 
çiftlik evine birkaç tane koyun almak için girişimde 
bulununca böyle bir sektörün varlığını öğrendiğini 
söyledi. Zamanla sektörün içinde yer aldığını anla-
tan Karakaş, Romanov, Kerry Hill, Karabaş ile İlder-
pas cinsi damızlık koyun yetiştiriciliğinin yapıldığı 
Ege Romanov Koyun Çiftliği’ndeki faaliyetlerini 
şöyle özetledi: “2 bin koyun kapasiteli çiftliğimiz 
için Filyos Çayının kenarında hazineden kiraladı-
ğımız mezbelelik yerleri ıslah ederek yonca eki-
yoruz. Çevrede ikamet eden dört çalışanımız ile 
damızlık koyun yetiştiriyoruz. Buradaki koyunları-
mız dışında Ukrayna’da satın aldığımız, ancak bu-
raya getirmediğimiz 250 cins koyunumuz daha 
var. Besiciliğini yaptığımız ve tüm ülkeye dağıtı-

mını yaptığımız Romanov, Kerry Hill, Karabaş ve 
İldepras cinsleri koyun ırkının en iyileri... Kanatlı 
hayvan ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği de ya-
pıyoruz. Ancak asıl işimiz damızlık koyun yetişti-
riciliği, emekliliğimizi yaşamak için kurduğumuz 
bir çiftlikte hobimiz asıl işimiz oldu. Zonguldak’ta 
akaryakıt ofisimiz çalışmaya devam ediyor. Ancak 
biz buradayız. Her iki işletmemizin muhasebesini 
kızımız tutuyor” diye konuştu.

“TİCARİ CESARETİNİZ TÜM 
YATIRIMCILARA ÖRNEK OLSUN”

ZTSO Başkanı Demir, Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın uzun süredir üyesi olan Suat 
Karakaş’ı damızlık koyun yetiştiriciliği faaliyetlerini 
sosyal medya aracılığı vasıtası ile yakından takip 
ettiğini ifade ederek “İnşaat, hizmet ve akaryakıt 
ofisi işletmeciliğinden dolayı yakından tanıdığı-
mız iş insanını farklı sektörde bu kadar başarılı 
görünce mutlu oluyoruz. İlerleyen bir yaşta, hiç 
bilmediği sektörde, özellikle kentte büyümüş bi-
risinin dünyanın en değerli koyun ırklarını tespit 
edip bunları satın almak için Ukrayna, Rusya, Ma-
caristan köylerinde tırlarla dolaşması satın alması, 
ülkeye getirip büyütmesi damızlık hale getirme-
si ile pazarlaması gerçekten zor tebrik ediyoruz. 
Başarılarınız ve ticari cesaretiniz tüm yatırımcılara 
örnek olsun. Bugün önce Murat Çarşambalı, ar-
dından sizin çiftliğinizde gördüklerimiz ve yaşa-
dıklarımız anlatılan başarı hikâyesi tüm yorgunlu-
ğumuzu aldı.”
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ZTSO BAŞKANI DEMİR, 
BEDİŞ KURUYEMİŞLERİ 

TESİSLERİNİ GEZDİ VE 
FİRMAYI ULUSAL MARKA 

YAPAN HÜSEYİN ACAR, 
İSMAİL DEREBAŞI VE BEKİR 

ACAR’I KUTLADI.

“Bediş Kuruyemişleri tüm 
KOBİ’lere örnek olmalı”

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Metin Demir yıllar önce 
küçük bir çerez dükkânından başla-

yan, bugün 2 bin 300 metrekarelik işleme 
tesisinde 26 personel ile günde 12 ton ku-
ruyemiş işleme kapasitesine ulaşan Bediş 
Kuruyemişleri’ne ait üretim tesisini ziyaret 
etti. Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde-
ki fabrikada gerçekleşen ziyarette Başkan 
Demir; Bediş Kuruyemişleri firmasını temsil 
eden Hüseyin Acar, İsmail Derebaşı ve Bekir 
Acar’dan tesis hakkında bilgi aldı.

BİR ZONGULDAK MARKASI YARATTILAR
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 

(ZTSO) Başkanı Metin Demir, ZTSO Genel 
Sekreteri Muharrem Sarıkaya ile birlikte 
yaptığı ziyarette Seda Gıda’nın tüm KOBİ’le-
rin örnek alması gereken kuruluş olduğu 
vurgulayarak “Kentimizin sektörel çeşitliliği 
için BEDİŞ gibi markalara, Acar ve Derebaşı 
gibi başarılı ailelere ihtiyacı var. Ülkemizin 
çeşitli bölgelerinden getirdikleri kuruyemiş 
işlemek, ambalajlamak, özgün bir marka ile 
pazarlamak büyük uğraş, risk, cesaret ve bir 
o kadar da bilgi isteyen bir girişim. Odamı-
zın eski üyelerinden Hüseyin Acar’ı, Bekir ve 
İsmail kardeşlerimi tebrik ediyorum. Teşvik 
edilmesi gereken bir kuruluş, tercih edilme-
si gereken bir Zonguldak markasını yaratan-
ları gönülden tebrik ediyorum” dedi.

DOKUZ ANA ÜRÜNDE 48 AYRI 
PAKETLEME YAPILIYOR

ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir ile Oda Genel Sekreteri Muharrem 
Sarıkaya’yı tesisi gezdirerek bilgi veren Seda 
Gıda yetkilileri Hüseyin Acar, Bekir Acar ve 
İsmail Derebaşı; bir yıl önce taşınılan Çaycu-
ma Organize Sanayi Bölgesindeki kuruye-
miş işleme fabrikasının günde 40 ton ürünü 
işleme kapasitesine sahip olduğunu ifade 
ettiler. Alımı yapılan bazı ithal makinelerin 
montajının henüz yapılmadığını sözleri-
ne ekleyen yetkililer, yeni makinelerinde 

devreye alınması ile kapasitenin daha da 
artacağını söylediler. Acar, 26 personel ile 
gerçekleştirilen üretime bölge halkının bü-
yük ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Dokuz ana 
üründe 48 farklı paketleme yapıp tüketiciye 
sunuyoruz. Diğer makinalarımızın da dev-
reye alınması ile daha iyi bir konuma gele-
ceğiz” dedi. ZTSO Başkanı Metin Demir ve 
Oda Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya’ya 
ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek ürün-
lerden oluşan bir paket hediye etti.

ZONGULDAK BÜYÜSÜN,  KABINA SIĞMASIN
ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin De-

mir ise odanın yaptığı faaliyetleri hakkında 
bilgi vererek, geçen 5 yıl içinde kümelen-
meye her zamankinden daha fazla değer 
verdiklerini belirtti. Sektör buluşmalarını sağ-
lamak, sektörlerin birlik ve rekabet içinde ge-
lişimi için küçük sanayi siteleri ile ihtisas OSB 
kuruluşları oluşturulması adına yoğun mesai 
harcadıklarını ifade ettiği konuşmasında 
Başkan Demir; “KOBİ’ler mağazacılıktan son-
raki, grup şirketi öncesindeki adımdır. Seda 
Gıda kurucularını Bediş Kuruyemişleri’nin 
ulusal marka olması sürecinde emeği ge-
çenleri kutluyorum. Misafirperverliğinizden 
ötürü teşekkür ederim. ZTSO’yu takip ediniz. 
Uyarınız, etkinliklerimize katılınız. Küçük sa-
nayi siteleri, ihtisas OSB kuruluşlarında ama-
cımız daha fazla özel sektör kuruluşu olsun, 
var olanlar tıpkı Bediş gibi örnek KOBİ olsun. 
Zonguldak küçük olmasın, büyüsün kabına 
sığmasın. Her bir ilçemizi ilimizin uzuvları, 
kolları olarak görüyoruz, büyüyen kol yeterki 
Zonguldak’ın kolları olsun diyoruz. Oralarda 
büyüyen sanayi ile diğer sektörler ile gurur 
duyuyoruz. Biz her Perşembe günü üyele-
rimizi ziyaret ediyor, katılımcı bir yönetim 
için sesinize kulak veriyor. Sizin aracılığınız 
ve istekleriniz karşılığında yaptığımız çalış-
malarımızın özetini aktarıyoruz” şeklinde ko-
nuştu. ZTSO Başkanı Demir ziyaretin sonun-
da ZTSO yayınlarından oluşan seti Hüseyin 
Acar’a imzalayarak hediye etti.
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ZONGULDAK TSO BAŞKANI METİN DEMİR, EN 
BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE 32’NCİ 
SIRADA YER ALAN EREN ENERJİ’Yİ KUTLADI.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir, İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl geleneksel olarak düzenle-
diği Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan 

Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’yi ziyaret ederek, başarılarının devamını di-
ledi. Başkan Metin Demir, Oda Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya ile bir-
likte gerçekleştirdiği ziyarette, 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 5 milyar 
142 milyon 855 bin 672 TL tutarındaki üretimden satış rakamı ile 32’inci 
sırada yer alan Eren Enerji’nin Zonguldak Tesisleri İdari Müdürü Cem Çift-
çi’ye elde ettikleri bu başarı nedeni ile plaket vererek tebrik etti. Ziyarette 
ayrıca oda yayınlarından oluşan set hediye etti.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Başkanı 
Metin Demir, beraberinde ZTSO Genel Sekreteri 
Muharrem Sarıkaya ile birlikte Ticaret Bakanı 

Başdanışmanı Cihat Alagöz’ü makamında ziyaret etti. 
Ziyarette, oda çalışmaları kapsamında gündemde olan 
projelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Eren Enerji, İSO 500’de 
32’nci sırada

Yeni projeler 
tanıtıldı
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TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 
İLK 100 ŞİRKETİ SIRALAMASINDA 

30’UNCU BASAMAKTA YER BULAN 
MFA FİRMASINI KUTLAYAN 

ZONGULDAK TİCARET ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

METİN DEMİR, FİRMAYA PLAKET 
TAKDİM ETTİ.

MFA en hızlı büyüyen ilk 
100 şirket arasında

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Türkiye Ekonomi Politikala-
rı Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin 
(TOBB ETÜ) katkılarıyla düzenlenen, 
Türkiye’nin 2016-2018 dönemindeki sa-
tış geliri artış hızı sıralamasına göre en 
hızlı büyüyen ilk 100 şirketi sıralamasına 
30’uncu sıradan giren MFA İş Güvenli-
ği Medikal Tekstil İmalat Ticaret Sanayi 
Limited Şirketi, Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası (ZTSO) tarafından da ödül-
lendirildi.

ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Me-
tin Demir beraberinde Genel Sekreter 
Muharrem Sarıkaya ile birlikte MFA İş 
Güvenliği Medikal Tekstil İmalat Ticaret 
Sanayi Limited Şirketi’ni ziyaret ederek, 
şirket ortakları Murat Uzun ve Fatih Fur-
tun’u kutladı.

Metin Demir ziyaret sırasında “MFA İş 
Güvenliği Medikal Tekstil İmalat Ticaret 
Sanayi Limited Şirketi, bu başarısı ile biz-
leri gururlandırdı. Türkiye’nin en hızlı bü-
yüyen ilk 100 şirketi arasına girmek çok 

önemli bir başarıdır. Bu başarıyı disiplinli, 
vizyoner çalışmalarıyla sağladıklarının 
yakın tanığıyız. İlimizde üretim yapan, 
istihdam sağlayan ve yapmış olduğu 
ihracatlar la ülkemize döviz kazandıran 
bir firmamız MFA. Marifet iltifata tabidir. 
Sizleri tebrik ediyorum. Daha fazla bü-
yümenizi, gerek yurt içinde gerekse yurt 
dışında daha çok tanınmanızı, yatırımcı-
ya ve müşteriye daha kolay ulaşmanızı 
istiyoruz, Sizler ilimizin girişimci rol mo-
dellerisiniz” dedi.

“DAHA FAZLA GİRİŞİMCİYE İHTİYACIMIZ VAR”
“Gençlerimizin sizlerin başarı hikâye-

lerini duymalarını istiyoruz” diyen ZTSO 
Başkanı Metin Demir sözlerini şöyle 
tamamladı: “Duysunlar ki, onlar da giri-
şimci olmaya daha fazla heveslensinler, 
sizleri örnek alsınlar. Bu çağda zenginleş-
menin, kalkınmanın anahtarı girişimcilik. 
Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacı-
mız var. İlimizdeki girişimci sayısı artsın 
ki ilimiz daha fazla kalkınsın daha fazla 
zenginleşsin.”
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Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
(ZTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir uzun yıllar optik sek-

töründe çok sayıda şubesi ile bayilik faali-
yetinde bulunduktan sonra kendi markası 
olan “merrs”i kuran ve özgün modelleriyle 
sektördeki yerini pekiştiren Yücel Mer-
cimek’i iş yerinde ziyaret ederek kutladı. 
Başkan Demir, merrs markasının başarıla-
rının devamı dileğinde bulundu.

Oda Genel Sekreteri Muharrem Sa-

rıkaya’nın da eşlik ettiği ziyarette optik 
sektöründeki gelişmeler, merrs mar-
kasının AR-GE, üretim ve başarı süreci 
hakkında Yücel Mercimek’ten bilgi alan 
ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Demir, 
merrs modellerini inceledi.

Uzun süredir marka ve ürün tasarımı 
üzerine AR-GE çalışmaları yürüttüklerini 
ifade eden Yücel Mercimek, “Bu çalışma-
ların tamamlanmasının ardından 60 ayrı 
modelde 10 bin adet gözlük ile optik 

sektörüne giriş yaptık; Türkçe ve İngiliz-
ce iki ayrı web sitesi ile iç ve dış e-tica-
rette faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca kendi 
markamıza ait yeni modellerimizi 14 şu-
bemizde satışa sunduk. Geri dönüşler-
deki memnuniyet bizi gururlandırıyor. 
15’inci şubemizi yakın gelecekte İstan-
bul’da açacağız. Yurt dışı fuarlara katılım 
için de tüm çalışmaları tamamlamıştık 
ancak pandemi sürecinde beklemeye 
aldık” dedi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir Yurtbay Seramik A.Ş ku-
rucusu Zeki Yurtbay’ın ani vefatı nedeni ile Yurtbay 

Seramik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yurtbay Şirketler 
Grubu CEO’su İlter Yurtbay’a taziye ziyaretinde bulundu.

Hayatını kaybeden seramik sektörünün duayeni Zeki 
Yurtbay’ı yâd ederek ailesine ve çalışma arkadaşlarına 
başsağlığı dileklerini ileten Demir; sorunlara bakış açısı, 
çözümlemeleri ve öğretileri ile pek çok işadamının, dostu-
nun iş ve sosyal yaşamına olumlu katkılar veren Zeki Yurt-
bay’ın minnet ve şükranla anılacağını ifade etti.

YÜCEL MERCİMEK 
MARKA VE ÜRÜN 

TASARIMINA  
ODAKLANARAK 

AR-GE 
ÇALIŞMALARINI 

YÜRÜTTÜKLERİNİ 
İFADE EDİYOR.

Optik sektöründe 
bir Zonguldak 
markası

MER Optik ‘MERRS’ markası ile dünya pazarına girdi

ZTSO Başkanı Demir’den Yurtbay’a 
taziye ziyareti
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ZTSO HEYETİ, KİLİMLİ 
İLÇESİNDE NURİ ALTUN, ÇAYLI 

KURABİYE’DE SAVAŞ ÇAYLI, 
GEDİK BELDESİNDE İSE BEKA 

MADENCİLİK’TEN HÜSEYİN 
BEKTAŞ İLE GEDİK MADENCİLİK 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
RESUL CESUR’U ZİYARET ETTİ.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
(ZTSO) Başkanı Demir ile Genel Sek-
reter Sarıkaya Kilimli İlçe Merkezin-

de uzun yıllar mobilyacılık yaptıktan sonra 
kuyumcu mağazası açan Nuri Altun’a yeni 
iş yerinde hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
du. Ayrıca ulusal market zincirlerine kendi-
sini kabul ettiren Çaylı Kurabiye’nin kuru-
cusu ve sahibi Savaş Çaylı ile Rıza Çaylı’yı 
da ziyaret ederek başarı öykülerini dinledi.

Gelik Beldesi’nde ise Bekka Madencilik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bektaş ile 
Gelik Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı 
Resul Cesur’u şirkete ait karo sahasında 
ziyaret eden ZTSO heyeti, Zonguldak’ın 
dinamiklerinin her türlü şart ve koşulda 
üretim yapıyor olmasının memnuniyet ve-
rici olduğunu belirtti. ZTSO üyelerine oda 

yayınlarından oluşan set hediye eden he-
yet, üyelerle çeşitli konuları istişare ettiler.

“EN ÖNEMLİ PAYDAŞ ZONGULDAK’TIR”
Ziyaretlerin sonunda bir değerlendir-

me yapan Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir, her sektörün kendisine has 
sorunları olduğunu ifade ederek başladığı 
açıklamasını şöyle sürdürdü: “Pandemi sü-
recinin başlamasından sonra piyasaya bir 
karamsarlık çökmüş, bu karamsarlık hali ile 
üretim yavaşlamış, başta sanayici olmak 
üzere üretici bu süreçte bir çekingenlik 
yaşamıştı. Şimdi gördüğümüz pandemiye 
karşın kontrollü bir üretim seferberliği var. 
Reel sektörün isimsiz kahramanların ülke-
nin her yerinde olduğu gibi kentimizde de 
üretmenin yatırımın ve pazarlamanın haz-
zını yaşıyor. Biz sorumluluğumuzun, gö-
revimiz ve üyelerimizin beklentisini boşa 
çıkarmamak için gerekli izolasyonu sağla-
yarak üye ziyaretlerine hız verdik. Sivil top-
lum örgütü yöneticiliğinin gerekliliğini ye-
rine getirdik. Ne kadar doğru ve isabetli bir 
çalışma yaptığımızı ziyaretleri arttırdıkça 
üretimleri, başarıları, hedeflerini dinledik-
çe anlıyoruz. Nuri Altun, Savaş Çaylı, Hü-
seyin Bektaş, Resul Cesur bu kentin birer 
değeridir. Başarıları hedefleri, istihdamları 
kazanımları kendilerine ait gibi görünse 
de en önemli paydaşı Zonguldak’tır. Kent 
ekonomisine katkılarından dolayı kutluyo-
rum” dedi.

ZTSO heyeti Kilimli’de
üyeleri ziyaret etti
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ZTSO BAŞKANI METİN 
DEMİR, “ÇİFTÇİ 

ALİ” MARKASIYLA 
BAŞARIYI 

YAKALAYAN İŞ 
İNSANLARI AYŞEGÜL 

VE ALİ PAPİLA’YI 
ZİYARET ETTİ.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir, beraberinde 
Oda Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya 

ile birlikte “Çiftçi Ali” markasıyla kısa sürede besici-
lik, et, süt ve süt ürünleri sektöründe büyük atılım 
yapan Ayşegül Papila ve Ali Papila’yı Çukurören 
köyündeki çiftliğinde ziyaret etti.

Ziyareti sonrası yaptığı değerlendirmede 
bulunan Başkan Demir, ürünlerine ülke gene-

linde yoğun beğeni ve talep gösterilen Çiftçi 
Ali markasının, markalaşma ve kalite sürecinde 
rastlantıların değil; kurumsal bir yönetim anlayı-
şının büyük pay sahibi olduğuna değindi. Metin 
Demir, “Bir aile işletmesinin sekiz ile on yıl ara-
sında kat ettiği bu başarı, markalaşma ve kalite 
aşamaları, sadece Zonguldak değil, ülke geneli 
için de mükemmel bir örnek teşkil etmektedir” 
şeklinde konuştu.

Kurumsal yönetim 
Çiftçi Ali’ye başarıyı getirdi

Çiftçi Ali markasının 
gelişimi kurumsal bir 
yönetim anlayışıyla 
gerçekleşti.
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ZTSO BAŞKANI DEMİR, GENÇ 
İŞADAMI NAZİF ÇORAMAN’I 

ZİYARETİ SIRASINDA, 
ODA OLARAK BİRLİK VE 

BERABERLİĞİ SAĞLAMAK 
İÇİN DAĞINIK SEKTÖRLERİ 

İHTİSAS OSB’LERİNDE, 
SANAYİ SİTELERİNDE, TİCARET 

MERKEZLERİNDE BİR ARAYA 
GETİRMEYE ÇALIŞTIKLARINI 

ANLATTI.

“Hedefleri ve projeleri olan 
bir nesil geliyor”

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir, beraberinde Oda Genel 

Sekreteri Muharrem Sarıkaya ile birlikte 
Zonguldak Kemer Petrol ve Hizmet Ma-
dencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nazif 
Çoraman’ı Zonguldak Bakacakkadı kara-
yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda 
ziyaret etti. Başkan Demir ziyarette Zon-
guldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) 
tarafından projelendirilen ve kuruluş 
çalışmaları tamamlanarak yatırma dö-
nüştürülecek ekonomik sosyal ve kültü-
rel projeler hakkında bilgi aktardı. Demir 
ayrıca, Çoraman’dan sektörün sorunları 
ile ilgili istişarede bulunarak ivedilikle 
çözümlenmesi gereken sorunları en 
kısa sürede ilgili kurum, kuruluş ve mü-
dürlükler nezdinde girişimde bulunarak 
çözüm arayacaklarını ifade etti.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Metin Demir, ziyaret-
te akaryakıt istasyonu işlet-
meciliği, nakliyat ve maden-
cilik sektöründe yatırımları 
bulunan Nazif Çoraman’ın ya-
kın gelecekte hizmet sektörü, 
inşaat ve turizm sektörlerinde 
yatırım yapacak olmasından 
dolayı memnuniyet duyduk-
larını vurgulayarak genç işa-
damını kutladı, başarılarının 
devamı dileğinde bulundu.

“ÜYELERİMİZ ZONGULDAK’I 
ŞAHA KALDIRIR”

Başkan Metin Demir, kentleşme ile 
ilgili olarak kentin öne çıkan güzellik-
lerinin ve yeniliklerinin büyük bir bölü-
münün özel sektörün eseri olduğunu 
vurguladığı ziyarete ilişkin değerlendir-
mesinde “Kamu zemini hazırlasın, arsa 
üretsin, makul ve mantıklı, hakkaniyet 
ölçülerinde fiyat belirlesin, altyapı hiz-
metlerini gerçekleştirsin veya var olan 
ancak yetersiz kalan bölümleri iyileş-
tirsin. İnanıyorum ki üyelerimiz Zon-
guldak’ı şaha kaldırır. Bu kentte stajını 
ticarette tamamlayanlar sanayi yatırım-
larında gayet başarılılar. Geriden gelen 
genç nüfusta Nazif kardeşim gibi azimli, 
hırslı, hedefleri ve projeleri olan bir ne-
sil. Şimdi bize düşen görev kümelen-
meyi sağlamak, ortaklık kültürünü, bir 
arada ticaret yapabilme, kazan-kazan 
anlayışı sağlayabilmek. ZTSO olarak ha-
yata geçirmeye çalıştığımız bir düzine 
projemizin ana hedefi bu… Birlik ve 
beraberliği sağlamak, dağınık sektörleri 
ihtisas OSB’lerinde, sanayi sitelerinde, 
ticaret merkezlerinde bir araya getir-
mek” dedi.

ZTSO Başkanı Metin Demir ile ZTSO 
Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya ziya-
retin sonunda Nazif Çoraman ile ZTSO 
üyesi Kazım Aygün’e oda yayınlarından 
oluşan bir set hediye etti.
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ZTSO BAŞKANI METİN 
DEMİR, EKŞİOĞLU 
BETONU ZİYARET ETTİ 
VE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN 
BİRÇOK SEKTÖRÜ 
CANLANDIRDIĞINI 
KAYDEDEREK İSTİHDAMA 
KATKISINI VURGULADI.

Ekşioğlu Beton, Zonguldak’ın 
dinamizmini yansıtıyor

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir beraberinde 
Oda Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya 

ile birlikte Ekşioğlu Madencilik firmasını ziyaret 
ederek taşocağı, cevher hazırlama, kırma eleme 
tesisleri ile hazır beton santrali hakkında firma 
yetkilisi Yusuf Ekşi’den bilgi aldı.

Kentin en dinamik sektörlerinin başında gelen 
inşaat sektörünün duayenlerinden Ekşioğlu Gruba 
ait beton santralini ziyaret eden Zonguldak Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin De-
mir, taş ocağı kırma ve eleme ile beton santralini 
firma yetkilisi Yusuf Ekşi ile gezerek sektörün içinde 
bulunduğu durum ile firma, rezerv ve üretim bilgi-
ler hakkında anekdotlar derledi.

“İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN NABZINI 
TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ziyarette kuruluş, etüt, başvuru, izin, ruh-
satlandırma dönemi ve sonrasında gelişim ve 
markalaşma dönemini anlatan Yusuf Ekşi; halen 
yatırıma devam ettiklerini, piyasada zaman za-
man çekinceler yaşansa da piyasaların şu anda 
olumlu tepkiler verdiğini vurguladı. Ziyarette 
Demir ve Sarıkaya’ya tesisin tüm ünitelerini ayrı 
ayrı gezdiren Yusuf Ekşi, taş ocağından getirilen 
ham kayalardan çeşitli ebatlarda bin 500 ton ça-
kıl yapabilen, günlük 300 metreküp beton üreten 

beton santralinin inşaat sektörünün nabzını tut-
maya çalıştığını kaydetti.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ İSTİHDAMA DESTEK OLUYOR”
Ziyaret sonunda değerlendirme yapan ZTSO 

Başkanı Demir, inşaat sektörünün 100’e yakın 
farklı sektörün lokomotifi olduğunu kaydederek 
“Seramik, elektrik, kereste, PVC başta olmak üze-
re pek çok sektör inşaat sektörünün canlılığı ile 
gelişebilmekte veya idame edebilmektedir. Bu 
sektörel çeşitliliğin yanında istihdama da önemli 
destek vermektedir. Bugün inşaat sektörünün be-
ton ihtiyacını karşılayan santrallerimizden Ekşioğ-
lu Gruba ait Ekşioğlu Beton santralini ziyaret ettik. 
Yusuf Bey santrali ve ek üniteleri gezdirdi. Zon-
guldak dinamiklerini görebilmeniz için Gazipaşa 
Caddesinden dışarı çıkmanız gerek. Dört yıldır 
ziyaret ettiğimiz üyelerimiz aracılığı ile yaptığımız 
tespit ticaret ile iştigal eden üyelerimiz bu faali-
yetleri sürecinde yaptıkları tespitler üretim odaklı 
yatırıma geçtiklerinde kendilerine birer AR-GE 
olarak geri dönüyor. Ürünün hatası, eksiği, müşte-
ri geri dönüşleri, beklentileri konusunda eğitim-
lerini tamamlamış AR-GE raporları ellerinde birer 
kuruluş olarak üretim tesisi kuruyorlar. Ekşioğlu 
Grubu yatırımları, Yusuf Bey’i, başarıları, öngörü-
leri, çözümleme kabiliyeti nedeni ile kutluyorum, 
başarıları daim olsun” şeklinde konuştu.

Yusuf Ekşi: “Çeşitli 
ebatlarda bin 500 
ton çakıl yapabilen, 
günlük 300 metreküp 
beton üreten beton 
santralimizle sektörün 
nabzını tutmaya 
çalışıyoruz.”
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ZTSO Başkanı Demir: “İlimizin 
ihracat oranını arttıracağız”

Z onguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası (ZTSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir ile Oda 

Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, 
Zonguldak il merkezi, Kilimli ilçesi ve 
Gelik beldesinde oda üyesi MFA solu-
num koruyucu maske firma yetkilisi 
Fatih Furtun, Paşalar Gıda firma yet-
kilisi Yüksel Cenk, UZOK Gıda firma 
yetkilisi Halit Kemal Uzun, Erdi Makina 
İmalat Ltd. Şti. firma yetkilisi Nurhan 
Uzun ve MAB Makina Sanayi Ltd. Şti. 
firma yetkilisi Necdet Durmaz, Aksoy 
Tekstil’den Volkan Aksoy, CAPETTİ 
Tekstil’den Hikmet Kavaz, Yıldız Maki-
ne’den Samet Güngör ile Mutlu Patla-
yıcılar Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüsnü Meydan’ı, Kilimli ilçesi ile Gelik 
Beldesinde ise Akkurt Madencilik Ltd. 
Şti. yetkilileri Alaattin Kurnaz, Ahmet 
Kurt, Bahadır Petrol Akaryakıt İstasyo-
nu Şenol Bahadır’ı iş yerlerinde ziyaret 
etti. Ziyaretlerde ZTSO yayınlarının 
yanı sıra Dr. Hakan Çınar tarafından 
kaleme alınan “Dış Ticaretin El Kitabı 
“ile Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan 
ihracatçıların bakanlık destekleri hak-
kında en güncel bilgilere ulaşmasını 
amaçlayan “ Devlet Yardımları Rehbe-
ri”ni hediye etti.

“BÖLGEDE İHRACATIN ARTMASINA 
BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Metin Demir, “Oda-
mız üyelerimizin sorun ve isteklerini 
dinlemek ve karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz 

faaliyetler kapsamında bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerimizde üye-
lerimizi dış ticarete cesaretlendirmek 
amacıyla Dr. Hakan Çınar tarafından ka-
leme alınan “Dış Ticaretin El Kitabı” ve T.C. 
Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“Devlet Yardımları Rehberi”ni kendilerine 
hediye ettik. Üyelerimizin gayreti, bizle-
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ZTSO BAŞKANI METİN DEMİR, İL MERKEZİ, İLÇE VE BELDELERDE BULUNAN ÜYELERİ ZİYARET EDEREK İHRACAT 
BAŞTA OLMAK ÜZERE KOSGEB, BAKKA VE İŞKUR DESTEKLERİ İLE ODA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 

PROJELER HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNDU.

rin de destekleri ile Zonguldak ili olarak 
ihracat oranlarımızı arttıracağız. Bu kap-
samda elimizden geldiği kadarıyla üye-
lerimizi en üst seviyede ziyaret etmeye 
devam edeceğiz” dedi.

ZTSO Başkanı Demir, ayrıca oda ola-
rak bölgede ihracatın artmasına büyük 

önem verdiklerini ifade ederek; semi-
ner, panel, zoom ve benzeri toplantı-
lar ile yurt içi ve yurt dışı gezilerin pek 
çoğunun bu hedefle gerçekleştiğini 
vurguladı. Başkan Demir, sektörel çe-
şitliliğin sağlanması için oda tarafından 
yürütülen pek çok projenin bakanlıklar 

nezdindeki işlemlerinde sona gelindi-
ğini anlattı. Aynı sektörde yatırımı bulu-
nan üretici kuruluşların sağlıklı büyüme 
için kümelenmeyi tercih etmeleri ge-
rektiğini ifade eden Başkan Metin De-
mir, ziyaretlerinde kümelenme ile ilgili 
geniş açıklamalarda bulundu.



42 ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÜYE ZİYARETLERİ

ZONGULDAK TİCARET 
VE SANAYİ ODASI 
(ZTSO) HEYETİ 
UZAKTAN EĞİTİME 
TABLET BİLGİSAYAR 
DESTEĞİ VEREN BEK-KA 
MADENCİLİK FİRMASINI 
ZİYARET ETTİ.

Z TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, 
pandemi nedeniyle online eğitim gö-
ren, ama bilgisayar alacak maddi imkânı 

bulunmayan öğrenciler için Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ‘Bugünün 
küçük parmakları bir gün Türkiye’nin de gelece-
ğine imza atabilsinler’ sloganıyla bir kampanya 
başlattıklarını hatırlattı. 

Kampanya dahilinde TOBB, ZTSO ve oda üye-
lerinin katkıları ile 67 adet klavyeli tablet bilgisayar 
satın alındığını söyleyen Başkan Demir, “Ocak ayı 

içerisinde Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
aracılığı ile tabletleri öğrencilerimize hediye ettik. 
TOBB ve odamızla birlikte üyelerimiz de kampan-
yamıza maddi destek verdi. BEK-KA Madencilik de 
kampanyamıza destek veren üyelerimizden biri. 
BEK-KA Madencilik yaptığımız faaliyetlerde yer 
alan, odamızın sosyal sorumluluk projelerine katkı 
veren çok kıymetli bir üyemiz. BEK-KA Madencilik 
adına Hüseyin Bektaş’a şirket ortağı genç girişimci 
kardeşimiz Ozan Bektaş’a ve İşletme Müdürü Müs-
lüm Güneş’e teşekkür ediyorum” dedi.

BEK-KA Madencilik 
eğitim kampanyasına 
destek verdi.

BEK-KA 
Madencilik’ten 
tablet 
desteği
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Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (ZTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir, ülke genelinde ma-

ğaza sayılarını 40, çalışan sayılarını 600’e 
yükselten Açık Çarşı- Bedir Tekstil Şirketi-
nin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yılmaz’ı 
şirket merkezinde ziyaret etti.

ZTSO Genel Sekreteri Muharrem Sa-
rıkaya’nın da eşlik ettiği ziyarette çeyrek 
asıra dayanan başarı hikâyesini anlatan, 
mevcut durumun analizini yapan Yılmaz, 
40 mağazada gerçekleştirdikleri ticari fa-
aliyetlerini özetlerken, tercih edilebilirlikte 

ulusal markalarla aynı kategoriye gelme-
nin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ülkenin en büyük ve saygın AVM’le-
rinde mağaza açtıklarını söyleyen Yusuf 
Yılmaz, büyüme aşamasında piyasa araş-
tırması ve AVM pazarlama şirketleri ile 
yapılan görüşmeler sonucunda açılan 
mağazalarda yatırımın tümünü üstlenir-
ken, gelinen noktada öncelikli ve yatırımcı 
kuruluş tarafından mağaza teşviki verilen 
firma konumuna ulaştıklarını vurguladı. Yu-
suf Yılmaz, “Ulusal pazarda planlı ve prog-
ramlı, müşteri odaklı çalışmanın karşılığını 

alıyoruz. AVM işleten kuruluşların öncelikli 
davet listesindeyiz. Dört markamız 40 ma-
ğazamız 600 çalışanımız ile her yıl kalite ve 
yatırım çıtamızı yükseltiyoruz” dedi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Metin Demir ile Oda Genel Sekreteri Mu-
harrem Sarıkaya ise Zonguldak’ın ekono-
mik ve sosyal panoraması üzerine görüş-
lerini ifade ederek devam eden projeler 
hakkında bilgilendirdikleri Yılmaz’ı başarı-
larından ötürü tebrik ederken, ZTSO tara-
fından yayımlanan “Zonguldak Kentleşme 
Almanağı”nı hediye ettiler.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
(ZTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir ile Çaycuma Ticaret ve Sanayi 

Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai 
Kamitoğlu, Filyos Vadisi Projesinin hayata 
geçirilmesinde etkin rol oynayarak proje-
nin lokomotifliğini üstlenen Tosyalı Holding 
Filyos Endüstri Bölgesi A.Ş.’yi ziyaret ederek 
Genel Müdürü Ramazan Yücel ile görüştü.

Genel Müdür Yücel ile endüstri bölgesi 
altyapı çalışmaları, liman inşaatı başta ol-
mak üzere projenin genel hatları konula-
rında görüş alışverişinde bulunarak bölge 
sivil toplum kuruluşlarının projeye verdik-
leri önemi yenileyen Demir ve Kamitoğlu, 

ayrıca Yücel’in nezdinde Tosyalı Holdingi 
kutlayarak şirket tarafından üstlenilen gö-
rev ve sorumluluğun Endüstri Bölgesini 
yoktan var edeceğini vurguladılar. Filyos 
Vadisi Projesinde sona gelmenin mutlu-
luğunu yaşadıklarını ifade eden Demir ve 
Kamitoğlu “Zonguldak, Bartın ve Karabük 
başta olmak üzere Batı Karadeniz’de sanayi 
kültürünü canlandıracak bölgeyi yeniden 
cazibe merkezine dönüştürecek bir haya-
lin gerçeğe dönüşmesine tanıklık etmek 
gurur verici” şeklinde konuştular.

Genel Müdür Yücel ise altyapı çalışma-
larının hızla devam ederken tüm ülkeye 
Filyos Vadisi Projesini dolayısıyla Zongul-

dak’ı anlatarak yatırımcıları Türkiye’nin yeni 
cazibe merkezine davet ettiklerini söyledi. 
Yücel ayrıca tüm bakanların, Zonguldak 
milletvekilleri ile Zonguldak Valisi Mustafa 
Tutulmaz’ın liman inşaatının tamamlan-
ması, endüstri bölgesinin kurulması ve 
projenin tüm ayaklarının tamamlanarak 
hayata geçirilmesi için büyük gayret sarf 
ettiklerini söyledi.

Ulaştırma ile Enerji Bakanlarının böl-
geye yaptığı ziyaretlerde bazı eksiklikleri 
bizzat tespit ederek gerekli talimatları 
verdiklerini kaydeden Genel Müdür Yücel 
şirket olarak altyapı çalışmalarının ivedilikle 
bitirilmesine odaklandıklarını söyledi.

ZTSO BAŞKANI DEMİR, ÜLKE GENELİNDE MAĞAZA 
SAYISINI 40’A ÇIKARTAN İŞ İNSANI YUSUF 
YILMAZ’I ZİYARET ETTİ.

ZTSO BAŞKANI DEMİR İLE ÇTSO BAŞKANI 
KAMİTOĞLU FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ A.Ş. 
GENEL MÜDÜRÜ YÜCEL’İ ZİYARET ETTİ.

Bedir Tekstil AVM işleten 
kuruluşların öncelikli 
davet listesinde

“Bir hayalin gerçekleşmesine 
tanıklık etmek gurur verici”
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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU (ZTSO) BAŞKANI 
METİN DEMİR, FARKLI İL VE İLÇELERDEKİ 
13 ŞUBESİ İLE ZONGULDAK’IN EN BÜYÜK 
MARKETLER ZİNCİRİ AKBAL GIDA 
TİC. SAN. LTD. ŞTİ. İLE GRUBA BAĞLI 
ŞİRKETLERİN KURUCUSU, İŞ İNSANI 
ABDULKADİR AKTARI’YI ÇAYCUMA 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ ŞİRKET 
MERKEZİNDE ZİYARET ETTİ. DEMİR, 
AKTARI AİLESİNİN BAŞARI ÖYKÜSÜNÜN 
ZONGULDAK’A ÖRNEK TEŞKİL ETMESİ 
DİLEĞİNDE BULUNDU.

lar, gerçekleştirdiği istihdam sebebi ile 
kutlayan ZTSO Başkanı Metin Demir” 
Aktarı ailesi çeyrek yüzyıldan daha az 
bir sürede AKBAL Şirketler Grubunu 
başarılı bir marka haline getirmiş ol-
ması, aile adına olduğu kadar kentimiz 
içinde gurur vericidir. Akbal ailesi tara-
fından da uygulanan ‘Zonguldak’ta 
kazan, öncelikle Zonguldak’a yatırım 
yap’ anlayışını takdir ediyoruz” dedi.

“AMACIMIZ AKBAL MARKASINI 
ÜLKE MARKASI HALİNE GETİRMEK”

Akbal Şirketler Grubunun kuru-
cusu Abdulkadir Aktarı ise 300 kişi-
nin istihdam edildiği şirkette bakli-
yat, işlenmiş et, mangal kömürü gibi 
ürünlerin Akbal markası ile satılmaya 
başlanıldığını, yakın zamanda da 
dondurmada Akbal markası ile böl-
ge genelinde satışa çıkartılacağını 
ifade ederek “Gıda’da en ufak bir ha-

tanın nelere mal olacağını biliyoruz. 
Bu bilinçle çok dikkatli hareket edi-
yoruz. Gıda yönetmeliği esaslarına 
göre hareket ediyoruz. Amacımız 
AKBAL markasını ülke markası haline 
getirmek” diye konuştu.

Metin Demir, Muharrem Sarıka-
ya ve Kemal Mert’i soğuk hava de-
poları, yönetim, muhasebe, kırmızı 
ve beyaz et işleme tesisleri, unlu 
mamuller ve pastane üretim han-
garlarını ayrı ayrı gezdiren Aktarı 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti-
ni vurguladı. Ayrıca, ZTSO heyetine 
teşekkür eden Abdülkadir Aktarı, 
misafirlere Akbal markaları ürünle-
rinden oluşan çeşitli ürünler hediye 
etti. Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Me-
tin Demir’de Abdulkadir Aktarı’ya 
odanın kuruluşunun 100 yılı nede-
niyle bastırılan kitabı hediye etti.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Muharrem Sarıkaya, ZTSO K Servi-
si Sorumlusu Kemal Mert ile Akbal Şirketler 

Grubunun kurucusu Abdulkadir Aktarı’yı Çaycuma 
Organize Sanayi Bölgesindeki şirket merkezinde zi-
yaret etti. Ziyarette Aktarı’yı bölgeye yaptığı yatırım-

“Zonguldak’ta kazan, öncelikle 
Zonguldak’a yatırım yap”
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“AB Kırsal Kalkınma Politikası” 
online çalıştayda ele alındı

HABERLER

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ 
ODASI (ZTSO), TÜRKİYE-AB 

İŞ DİYALOĞU PROJESİ (TEBD) 
KAPSAMINDA “AB KIRSAL 

KALKINMA POLİTİKASI” 
KONUSUNDA İNTERAKTİF 

BİR KOBİ ÇALIŞTAYINA 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

E UROCHAMBRES ve Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş-
birliğinde yürütülen Türkiye-AB 

İş Diyaloğu Projesi (TEBD) kapsamın-
da KOBİ’lerin ve tarım konusunda 
ilgili olan yatırımcı adaylarının “AB’de 
Mevcut Kırsal Kalkınma Politikası” ko-
nusunda bilgilendirilmesini ve yeni 
stratejilere uyum sağlamalarını hedef-
leyen çalıştay gerçekleşti. Türkiye’de 
IPARD konusunda önemli bilgilendir-
melerin yapıldığı etkinlikte “AB Kırsal 
Kalkınma Politikası” ele alındı. IPA Kır-
sal Kalkınma Türkiye Program Yöneti-
cisi (Avrupa Komisyonu, Tarım Genel 
Müdürlüğü) Iwona Lısztwan, Tarım 
ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesi 
Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Osman Yıldız, TEBD Proje Direktörü 
Oya Ersöz ve 50’nin üzerinde dinleyici 
çalıştaya katıldı.

“AMAÇ İLETİŞİMİ VE İŞ BİRLİĞİNİ 
GÜÇLENDİRMEK”

Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Muharrem 
Sarıkaya’nın moderatörlüğünde 
gerçekleşen çalıştayın açılış konuş-
masını Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Metin Demir 
gerçekleştirdi. Demir’den sonra söz 
alan TEBD Proje Direktörü Oya Ersöz 

TEBD Projesi kapsamında gerçekleşen 
çalıştay ile ilgili bilgilendirme yaparak 
pojenin amacının, Türkiye ve Avrupa iş 
dünyası arasındaki iletişimi ve işbirliği-
ni güçlendirmek ve çeşitli faaliyetler ile 
Türk odalarını ve AB’deki meslektaşları 
ile bir araya getirmek olduğuna vurgu 
yaptı. Daha sonra söz alan IPA Kırsal Kal-
kınma Türkiye Program Yöneticisi Iwona 
Lısztwan ilk bölümde AB Kırsal Kalkın-
ma Politikası hakkında sunum gerçek-
leştirdi ve Avrupa’da tarımsal üretime 
sağlanan desteklere değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Re-
formu Genel Müdürlüğü Yönetim Oto-
ritesi Başkanı ve Genel Müdür Yardım-
cısı Dr. Osman Yıldız söz alarak Türkiye 
Kırsal Kalkınma Politikası hakkında bil-
gilendirmeler yaptı. Osman Yıldız ayrıca 
IPARD desteklerine ek olarak bakanlıkça 
verilen hibe programları ile ilgili katılım-
cıları bilgilendirdi. Son bölümde tekrar 
söz alan IPA Kırsal Kalkınma Türkiye 
Program Yöneticisi Iwona Lısztwan, Tür-
kiye’de IPARD uygulamaları hakkında 
bir sunum gerçekleştirdi. Çalıştayın son 
bölümünde katılımcıların soruları ce-
vaplandırıldı.

“ANA HEDEFİMİZ SEKTÖREL 
ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLAMAK”

Çalıştay hakkında açıklama yapan 
ZTSO Yönetim Kurulu Metin Demir, “Bu-
gün, EUROCHAMBRES tarafından TOBB 
ile işbirliği içerisinde yürütülmekte olan 
AB-Türkiye İş Diyalogu Projesi (TEBD) 
kapsamında ‘AB Kırsal Kalkınma Politikası’ 
konusunda bir çalıştay düzenledik. ZTSO 
olarak ilimizde sektörel çeşitliliği sağlamak 
ana hedeflerimiz arasında. Tarım sektörü 
de uzun süreden beri üzerinde çalıştığı-
mız bir alan. Sektörel çeşitliliği sağlamak 
için her türlü teşvik ve destek bizler için 
çok önemli. IPARD destekleri de bu ko-
nuda önemle takip ettiğimiz bir konu. 
Zonguldak olarak bu desteklerden ileriki 
dönemde biz de faydalanmayı umuyoruz 
ve bu konuda destek beklediğimizi belirt-
tik. Çalıştayın verimli geçtiğini düşünüyo-
rum. Bu vesileyle IPA Kırsal Kalkınma Tür-
kiye Program Yöneticisi Iwona Lısztwan’a, 
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesi Baş-
kanı ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Os-
man Yıldız’a, TEBD Proje Direktörü Oya 
Ersöz’e ve TEBD proje ekibine emeklerin-
den dolayı teşekkür ederiz” dedi.
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BULUT BİLİŞİM VE IOT 
ALANLARINDA YENİLİKÇİ 

VE UYGULAMASI KOLAY 
ÖĞRENME VE UYGULAMA 

DERS MATERYALLERİ 
GELİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN 
AB PROJESİNİN TOPLANTISI 

YAPILDI.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafın-
dan hazırlanan “Dijital Endüstride Bulut 
Bilişim ve Nesnelerin İnterneti Alanında 

Yenilikçi Öğrenme Modüllerinin Geliştirilmesi” 
adlı Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2)- Ye-
nilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar ana 
başlığında Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar 
başlığında devam eden projenin toplantısı zoom 
üzerinde gerçekleşti.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Proje Ko-
ordinatörü Erdem Koltuk, proje ortaklarından 
Bulgaristan adına PhD, Assoc. Prof. Veselina Jec-
heva, Almanya adına PhD Fikret Sivrikaya, İspan-
ya adına Georgette Townsley ve İngiltere adına 
Indrachapa Bandara hazır bulundu. Toplantıda 
proje takviminin ilerleyişi, hazırlanan eğitim mo-
düllerinin tanıtımı ve ilerleyen takvim için görev 
paylaşımı yapıldı.

ZTSO tarafından 
planlanan eğitimlerin 
ilki gerçekleşti.

Meslek lisesi, önlisans 
ve lisans seviyesinde 
uygulanacak proje ile 
Endüstri 4.0 alanında 
uzman personel havuzu 
genişlitilecek.

AB projesi toplantısı internet 
üzerinden gerçekleştirildi

ZTSO’da üyelere ‘Aile Şirketlerinde 
Kurumsallaşma Eğitimi’ verildi

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası 2021 yılı 
eğitim takvimi kapsamında planlanan “Aile 
Şirketlerinde Kurumsallaşma” eğitimi 4 Şu-

bat 2021 tarihinde web üzerinde gerçekleşti. Eği-
tim, Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sinan Yılmaz 
tarafından verildi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO)
personeli ve üyelerinin katılım sağladığı eğitim 
programında Aile şirketlerinde yönetimin organi-
ze edilmesi ve geliştirilmesi, işletme sahipliğinin 
yönetilmesi, gelecekteki yönetimin tanımlanması 
ve vizyon belirlenmesi ve geliştirilmesi konuların-
da bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programı ilgili bilgi veren ZTSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Metin Demir, “Zonguldak Tica-
ret ve Sanayi Odası olarak bu sene planladığımız 

eğitimlerin ilkini üyelerimizin ve personelimizin 
katılımı ile gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen 
eğitim sonunda hem personelimiz hem de üyele-
rimiz kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Planla-
dığımız eğitimler yılsonuna kadar web üzerinden 
devam edecek. Tüm üyelerimizi bundan sonraki 
eğitimlere de bekliyoruz” dedi.
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ZONGULDAK EKONOMİSİ 
İÇİN RÖDEVANSLI SAHA 

İŞLETMELERİNİN ÖNEMİNE 
DEĞİNEN BAŞKAN METİN 

DEMİR, “RÖDEVANSLI SAHA 
İŞLETMECİLERİMİZİN HEM 

SAĞLADIĞI İSTİHDAMI HEM 
DE ÜRETİMİ ARTIRMAK 

İSTİYORUZ” DEDİ.

Z onguldak ilinin en fazla istihdam 
sağlayan ve ekonomik değer 
üreten rödevanslı saha işletmeci-

lerinin sorunları ve çözüm önerileri Zon-
guldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) 
tarafından uzun süredir takip ediliyor. En 
son 6 Ocak 2021 tarihinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Zon-
guldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, 
Hamdi Uçar, ZTSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Metin Demir, rödevanslı saha işletme 
sahipleri Alattin Kurnaz, İsmail Ofluoğlu, 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Mü-
dürü Kazım Eroğlu, Zonguldak Belediye 
Başkanı Ömer Selim Alan ve Ak Parti İl 
Başkanı Zeki Tosun’un katılımları ile video 
konferans yöntemi ile bir toplantı yapıla-
rak “Rödevanslı Saha İşletmecilerinin Bek-
lentileri” görüşüldü.

Toplantı neticesinde, tarafların kendi 
açılarından yeni değerlendirilmelerde 
bulunarak sonrasında yeni bir toplantı 
yapılması kararlaştırılmıştı. Bu bağlamda 
1 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Şeref Kalaycı başkanlığında, Zongul-
dak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet 
Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Türkiye Taşkömü-
rü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Metin Demir, röde-
vanslı saha işletme sahipleri Alattin Kur-
naz ve Suat Velioğlu’nun katılımları ile yüz 

yüze bir toplantı gerçekleştirildi.

“MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ ÇOK AĞIR 
YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRDİ”

Toplantı sonrasında açıklama yapan 
ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir; “Rödevanslı saha işletmeleri ili-
miz ekonomisi için son derece önemli 
işletmelerdir. Madencilik sektörü gerek 
sağladığı istihdam gerekse ürettiği mali 
değerler ile ilimizin lokomotif sektörüdür. 
Soma maden kazası sonrası yapılan mev-
zuat değişiklikleri, yer altı kömür işletme-
leri için çok ağır yükümlülükler getirmiş 
olup, sonrasında ilimizde maden sektörü 
gerek üretim gerekse istihdam bağla-
mında önemli düzeyde gerilemiştir. Söz 
konusu sorunları aşmak, rödevanslı saha 
işletmecilerimizin hem sağladığı istih-
damı hem de üretimi artırmak istiyoruz. 
Gerek Bakanımız Fatih Dönmez gerekse 
Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Şeref Kalay-
cı olumlu yaklaşımları ile sorunlarımızın 
çözümleri için gayret gösteriyorlar. Tür-
kiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü 
Kazım Eroğlu’nun da katkıları ile sorun-
larımızı çözeceğimizi ve rödevanslı saha 
işletmecilerimizin daha önceden olduğu 
gibi istihdam ve üretime katkılarını, artı-
rarak devam ettireceklerine inanıyorum. 
Bu süreçte olumlu yaklaşımları ve katkı-
ları için ilimiz milletvekillerine ve bakanlık 
yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Rödevanslı saha işletmecilerinin 
beklentileri Ankara’da görüşüldü
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Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Metin Demir, Maden Makineleri 
Kümelenmesi kapsamında hazırlanan Maden 

Makineleri Pazar Araştırma Raporu’nun tanıtım top-
lantısına katıldı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAK-
KA) ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi işbirli-
ğinde hazırlanan “Maden Makineleri Pazar Araştırma 
Raporu Lansman Toplantısı”na Türkiye Taşkömürü 
Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Batı Karadeniz 

Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü, Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası, Karadeniz Ereğ-
li Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Ticaret ve Sanayi 
Odası, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak 
Maden Makineleri İmalatçıları Derneği, Müstakil Sa-
nayici ve İş Adamları Derneği Ereğli Şubesi ve Zon-
guldak Teknopark A.Ş.’nin yönetici ve yetkilileri katı-
lım sağladı.

Maden Makineleri Pazar Araştırma 
Raporu Lansman Toplantısı yapıldı

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası; 
İçişleri Bakanlığı İl ve İlçe Salgın De-
netim Merkezi tarafınca Salgın De-

netim Görevlisi olarak yetki verilen kadrosu 
ile pandemi süreci kapsamında üye iş yer-
lerini ziyaret ediliyor. Bu kapsamda “Temiz-
lik, maske ve mesafe”nin yanı sıra alınması 
gereken tedbirler konusunda rehberlik fa-
aliyeti yürütülmeye devam ediliyor.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Metin Demir, “ZTSO 
olarak yaptığımız ziyaretler esnasında 
üyelerimizin kurallara uyduğunu görmek 
bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda ziyaret-
lerimiz devam edecektir. Üyelerimizi, Cum-
hurbaşkanlığı Kabinesi, ilgili bakanlıklar 
ve il umumi hıfzıssıhha kurulunca alınan 
kararlara riayet etmeye, ‘Maske, Mesafe ve 
Temizlik’ konusunda duyarlı olmaya davet 
ediyorum” dedi.

Pandemi sürecinde 
rehberlik faaliyetleri 
aralıksız sürüyor
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ZONGULDAK’IN MADEN 
MAKİNELERİ ÜRETİMİ ALANINDA 

DÜNYA MARKASI OLMASINI 
SAĞLAYACAK MAKZON VE 

MADEN MAKİNELERİ PAZAR 
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA 

EDİNİLEN VERİLER ÇİN MERKEZLİ 
CHINA COOL NO:5 İLE PAYLAŞILDI

M aden Makineleri Pazar Araştır-
ması çalışmaları devamında, 
China Cool No:5 firması yetki-

lilerinin katılımı ile Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası ev sahipliğinde bir toplantı 
yapıldı. Toplantıda Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir, Genel Sekreter Muharrem 
Sarıkaya, MAKZON Dernek Başkanı ve 
MFA Firma Yetkilisi Murat Uzun, Makzon 
Kooperatif Başkanı ve Er-Di Makine Firma 
Yetkilisi Caner Uzun, Karbomet Maden-
cilik Firma yetkilisi Bahattin Kurnaz hazır 
bulundu. China Cool No:5 firma yetki-
lileri Erol Buğra, Jili Wang, Jianske Yuz, 

China Cool No:5 Türkiye Yöneticisi Eren 
Soyer’in katıldığı toplantıya Zonguldak 
Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekci, 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ah-
met Özarslan, Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi Metalurji Ve Malzeme Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Elemanı En-
gin Kocaman, Arkoç Maden Makineleri 
Firma Yetkilisi Hüseyin Malkoç, Sav Çelik 
Firma Yetkilisi Soner Susuz, ZESOB A.Ş. 
Yetkilisi Soner Aksakal, Demir Madencilik 
Firma Yetkilisi Bayram Demir katıldı.

“MADEN MAKİNELERİ KÜMELENMESİ’NE 
DÂHİL ETMEK İSTİYORUZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Metin Demir, “Batı Ka-
radeniz Kalkınma Ajansının destekleri ve 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesin-
den hocalarımızın çalışmaları ile Maden 
Makineleri (MAKZON) pazar araştırma 
çalışmalarımız devam ediyor. Odamızın 
daveti ile China Cool No:5 firması yetkili-
leri bugün ilimize geldiler. Çin, gerek kö-

MAKZON 
uluslararası boyut kazanıyor
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mür üretiminde, gerekse maden makineleri üre-
timinde dünyada birinci sırada. China Cool No:5 
firması da hem kömür üretiyor, hem de kömür 
üretimine yönelik cihazlar üretiyor. Her iki alanda 
da çok başarılı bir firma. Kendileri ile işbirliği yap-
mak, uygun görürler ise kendilerini ‘Maden Ma-
kineleri Kümelenmesi’ne dâhil etmek istiyoruz. 
Zonguldak’ta ortak üretim yapalım. Zonguldak 
maden kömürü üretimine yönelik ortak çözüm-
ler bulalım istiyoruz” dedi.

“HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”
China Cool No:5 firması Türkiye yöneticisi 

Eren Soyer, sizlerin ihtiyaçlarını dinlemek, anla-
mak ve işbirliği yapmak üzere buradayız. Bir ya 
da birden fazla ocak belirleyip örnek uygulama 
yapabiliriz. Sizler bizlere nasıl bir sorun olduğunu 
anlatırsanız birlikte çözümü çalışırız. Bu birlikte-
liğimiz ekipman üretimi olabilir, Kömür üretimi 
olabilir, çalışanların eğitimi olabilir, Çin’de sektör-
le ilgili ziyaretler olabilir; hepsine varız. Türkiye’de, 
Soma’da maden makineleri üretimi için yer bakı-
yoruz. Üretimin ikinci ayağını Zonguldak’ta yapa-
biliriz. Her türlü iş birliğine hazırız” dedi.

“CHINA COOL NO:5’İ ÜYEMİZ OLARAK 
GÖRMEK İSTİYORUZ”

MAKZON Dernek Başkanı Murat Uzan, “Halen 
derneğimizin 35, kooperatifimizin 20 üyesi var. 

Bu sayılar artacak. China Cool No:5 firmasını da 
üyemiz olarak görmek istiyoruz. Biz bu işi gerek 
üretim, gerekse pazarlama bağlamında dünya 
ölçeğinde düşünüyoruz. Yerelde Türkiye Taşkö-
mürü Kurumu (TTK) bu işin lokomotifi. TTK’dan 
çok önemli destek görüyoruz. Bu vesile ile Genel 
Müdürümüz Kazım Eroğlu’na teşekkür ediyorum. 
China Cool No:5 firmasının aramızda olması bize 
güç verecektir” dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden 
Makineleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-
dürü Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de söz alarak, “Mer-
kez olarak bizde bu işin içinde oluruz, her türlü 
desteği veririz” dedi.

Yapılan görüşmeler neticesinde katılımcılara 
hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi sonrasın-
da toplantı sona erdi.

ZTSO evsahipliğinde 
yapılan görüşmelerde 
China Cool No:5 
yetkilileri her türlü iş 
birliğine açık olduklarını 
söyledi.
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ZTSO VE PTT ARASINDA 
KARGO VE KURYE TAŞIMA 
HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI. SÖZLEŞMEYLE PTT 
HİZMETLERİNDEN ASGARİ YÜZDE 
20 İNDİRİM ALACAK, ODA ÜYELERİ, 
İŞLEM HACMİ ARTTIKÇA DAHA 
FAZLA İNDİRİM ALABİLECEK.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
(ZTSO) ile Posta ve Telgraf Teşkilatı 
A.Ş. (PTT) Zonguldak PTT Başmü-

dürlüğü arasında imzalanan sözleşme 
ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’na 
ve oda üyelerine kargo ve kurye taşıma 
hizmetlerinde indirim sağlandı. Yapılan 
anlaşma ile ZTSO ile oda üyeleri PTT 
hizmetlerinden asgari yüzde 20 indirimli 
olarak istifade edecek. ZTSO üyeleri PTT 
ile sözleşme imzalayarak işlem hacmine 
göre daha fazla indirim de alabilecek.

ZTSO’da düzenlenen imza törenine 
ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir, Genel Sekreter Muharrem Sarı-
kaya ile PTT Başmüdürü Mehmet Me-
şeli, İşletme Müdürü Soner Sinoplu ve 
Tanıtım Pazarlama Müdürü Ayşe Uzun 
Koçal katıldı.

PANDEMİDE TAŞIMACILIĞIN ÖNEMİ ARTTI
İmza töreninde açıklama yapan 

Başkan Metin Demir, “Kargo ve taşıma 
maliyetleri, üyelerimizin önemli mali-
yet kalemlerinden biri olup, pandemi 
döneminde daha da kritik hale geldi. 
PTT, kargo ve taşıma hizmetlerini son 
derece profesyonelce veren güvenilir 
bir kurumumuz. Yaptığımız bu anlaşma 
ile üyelerimiz daha uygun bir maliyetle 
kargo ve taşıma hizmetine ulaşabilecek-
ler. İşbirlikleri ve katkıları için PTT Baş-
müdürümüz Mehmet Meşeli’ye, İşletme 
Müdürümüz Soner Sinoplu’ya ve Tanıtım 
Pazarlama Müdürümüz Ayşe Uzun Ko-
çal’a teşekkür ediyorum” dedi.

PTT, ZTSO 
Üyelerine 
indirim 
uygulayacak

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) ile Zonguldak PTT 
Başmüdürlüğü arasında imzalanan protokolle; ZTSO’nun 
100’üncü yıl hatırasının bulunmasına karar verilen hatıra pulla-
rının basım işlemi tamamlandı ve pullar ZTSO’ya teslim edildi.

Zonguldak PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli’nin başkanlı-
ğında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Metin Demir’i ziyaret eden PTT heyeti, hazırlanan pulları 
Başkan Metin Demir ve Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya’ya 
teslim etti.

Zonguldak PTT Başmüdürü 
Mehmet Meşeli, “ZTSO ile kargo 
hizmetleri ile başlatmış olduğu-
muz işbirliğini posta hizmetleri 
ile devam ettiriyoruz. İşbirliğimizi 
daha da genişleterek kalıcı hale 

getirmek istiyoruz. Zonguldak İş dünyasının işlerini kolay-
laştırarak ve daha uygun fiyatlarla hizmet vererek, Zongul-
dak ekonomisinin büyümesine, gelişmesine katkı yapmak 
istiyoruz. İşbirlikleri için Metin Demir nezdinde odamızın 
yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.

ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir’de, “Gerek 
odamızın, gerekse üyelerimizin kaliteli hizmete daha uygun 
fiyatlarla ulaşması için çalışmalar yapıyoruz. Zonguldak PTT 
Başmüdürlüğümüz ile daha önce indirimli kargo taşımacı-
lığı konusunda bir protokol yapmıştık. Bugün de odamızın 
100’üncü kuruluş yıl dönümü hatırasına bastırmış oldu-
ğumuz hatıra pullarını teslim alıyoruz. Odamızın üyelerine 
tebligatlarını bu pullarla yapacağız. Yine önümüzdeki gün-
lerde yapacağımız 100’üncü Yıl etkinliklerimize davetimizi 
gerek 365 oda ve borsamıza, gerekse bakanlıklarımıza bu 
pullarla göndereceğiz. Gösterdikleri kolaylıklar ve işbirliği 
için Zonguldak PTT Başmüdürümüz Mehmet Meşeli nez-
dinde PTT Başmüdürlüğümüzün çalışanlarına çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

ZTSO’NUN 100. YIL HATIRA PULLARI TESLİM EDİLDİ
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MESLEKÎ EĞİTİM TANITMA VE 
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ 

(METYAP) TANITIM VE 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI, 

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ 
ODASI EV SAHİPLİĞİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

METYAP, mesleki teknik 
eğitim kalitesini artıracak

M eslekî Eğitim Tanıtma ve Yay-
gınlaştırma Projesi Tanıtım ve 
Bilgilendirme Toplantısı, Zon-

guldak Merkez Ticaret ve Sanayi Odası 
Hizmet Binası Toplantı Salonunda ger-
çekleştirildi. Toplantıya Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı 
Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman 
Akgül, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Metin Demir, Genel Sekreter Mu-
harrem Sarıkaya, Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Muharrem Coşkun, Çay-
cuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Zekai Kamitoğlu, Alaplı Ticaret ve Sana-
yi Odası Gelen Sekreteri Taner Arslan, 
sektör ve işletme temsilcileri ile Mesleki 
Teknik Eğitim alanındaki okul ve kurum 
müdürleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan program, İl Millî 
Eğitim Müdürü Ali Tosun’un açılış konuş-
ması ile devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü 
Ali Tosun, “2023 Eğitim Vizyon Belgesi’n-
de Bakanlığımız; Mesleki Teknik Eğitimi 
ayrı bir tema olarak Mesleki Teknik Eği-
timdeki hedefleri yeniden belirlemiş-
tir. Mesleki ve teknik eğitime atfedilen 
değerin artırılması, yurt dışında yatırım 
yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu 
meslek elemanları yetiştirilmesi, mesleki 
ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üre-
tim ilişkisi güçlendirilmesi, yerli ve millî 
savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu 

nitelikli insan gücü yetiştirilmesi, mesleki 
teknik eğitime özgü müfredatın yeniden 
yapılandırılması gibi hedeflere baktığı-
mızda; iş gücü piyasasının beklediği ni-
telikli insan kaynağının yetiştirilmesinde 
mesleki teknik eğitim alanında verilen 
eğitimin kalitesinin artırılması, artan eği-
tim kalitesi ile birlikte eğitim-istihdam 
ve üretim koordinasyonun sağlanması 
meslekî eğitime atfedilen değerin artı-
rılması açısından önem arz ediyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekono-
mi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) 
arasında mesleki eğitim ile reel sektörü 
birbirine entegre etmek amacıyla hayata 
geçirilen, Mesleki Eğitim İş Birliği Proto-
kolünün nitelikli iş gücünün yetişmesi 
için önemli bir fırsat olduğunu belirten 
Ali Tosun, “METYAP kapsamında yapılan 
bu tanıtım ve bilgilendirme toplantısı-
nın; mesleki eğitimdeki yeni gelişmeler, 
bu gelişmelerin işletmelerimiz açısından 
faydaları, iş gücü piyasasındaki meslek 
grupları ve iş sektörlerinin beklentileri-
nin, taleplerinin alınması ve aranan insan 
kaynağının meslek liselerimizde nitelikli 
olarak yetiştirilmesi, 2023 Eğitim Vizyonu 
Belgesi’ndeki Mesleki ve Teknik Eğitime 
dair hedeflerin gerçekleşmesi, okulları-

mız ile iş sektörleri, işletmelerimizin iş-
birliklerinin yönetimi adına özel katkılar 
sağlayacaktır” diyerek sözlerini tamamla-
dı ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

MEYTAP İÇİN BİRÇOK YENİLİK GELİŞTİRİLDİ
MEB Mesleki Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eği-
tim Daire Başkanı Süleyman Akgül ise 
konuşmasında, Millî Eğitim Bakanlığının 
mesleki eğitime büyük önem verdiğini 
ve bu kapsamda çok önemli çalışmala-
rın hayata geçirdiğini belirtti. Süleyman 
Akgül konuşmasına şu sözlerle devam 
etti: “9 Aralık 2016 tarihinde 6764 sayılı 
Kanun ile Meslekî ve Teknik Eğitimin iyi-
leştirilmesi amacıyla alınan düzenleme-
lerle 2023 Eğitim Vizyonu ile başlattığı-
mız hedef ve eylemleri gerçekleştirmek 
üzere son üç yıldır büyük bir gayretle 
çalışmalarımızı tamamladık. Bunun da 
meyvelerini almaya başladık. İş gücüne, 
çalışanlara ve gençlerimize büyük avan-
tajlar sağlayan bu çalışmaları anlatmak 
ve faydalanıcı sayısını artırmak üzere ille-
rimizde siz değerli iş ve meslek insanları 
ile toplantılar yapmak ve birebir görüş-
melerde bulunmak üzere sahaya çıktık. 
Mesleki eğitimin alanının güçlendirilme-
si 2023 Eğitim Vizyonu’nun en önemli 
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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ 
ODASI EV SAHİPLİĞİNDE 

KULUÇKA MERKEZİ KURULMASI 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Kuluçka 
Merkezi genç 

girişimcilere 
destek olacak

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
(ZTSO), Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (BAKKA) ve Teknopark A.Ş. 

ortaklığında Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası binasında sosyal gelişmeyi destek-
leme programı kapsamında bilgi-iletişim 
teknolojilerine yönelik bir kuluçka merke-
zi kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, 
çalışmaları şöyle özetledi: “İlimizde bil-
gi-iletişim teknolojilerine yönelik bir ku-
luçka merkezi kurulması üzerinde uzun 
zamandır çalışıyoruz. İlimizde mevcut 

sektörlerde derinleşerek rekabetçiliği 
artırırken, sektörel çeşitliliği sağlayacak 
öncü girişimleri de liderlik ediyoruz. Bu 
bağlamda ilimizde bilgi-iletişim tekno-
lojileri alanında ticarileşmenin önünü 
açacak, ilimizi bu alanda söz sahibi yapa-
cak olan kuluçka merkezi açılmasını çok 
önemsiyoruz. Bilindiği üzere 7263 sayılı 
yasada yapılan yeni bir düzenlemeyle 
Teknoparkın önerisi ve bakanlığın uy-
gun görüşü ile proje geliştirme bölgesi 
dışında da kuluçka merkezi açılabiliyor 
ve aynı destekler alınabiliyor.”

Kuluçka merkezleri, özellikle genç 

ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla 
girişimcilere bölge içinde veya dışında 
ofis hizmetleri, ekipman desteği, yö-
netim desteği, mali kaynaklara erişim, 
kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin 
bir çatı altında tekelden sağlandığı ya-
pılar olduğunu ifade eden Demir; “Biz 
de açacağımız kuluçka merkezi ile genç 
ve yeni girişimcilerimize bu destekleri 
sağlayacağız. İşbirlikleri ve katkılarından 
dolayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniver-
sitesi Rektörlüğümüze ve Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı yetkililerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.

hedefleri arasında yer almaktadır. Bu 
kapsamda mesleki eğitim merkezlerinin 
altyapısının güçlendirilmesine ve mesle-
ğin uygulayarak öğrenilmesi konusuna 
büyük önem verilmektedir. Öğrencileri-
mizin özlük hakları, diplomalar, işletme-
lere teşvik gibi kısa, orta ve uzun vadede 
ülkemizin istihdam sorununa çözüm 
olacak ve üretimden sanayiye yansı-
malarını her alanda göreceğimiz birçok 
yenilikler gerçekleştirdik. Mesleki Eğitim 
alanında gerçekleştirdiğimiz yenilikleri 
METYAP ile tüm Türkiye genelinde ta-
nıtmak amacıyla bugünde Zonguldak’ta 
bulunuyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon-
federasyonu, UNICEF ile bakanlık olarak 
bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahilik 
kültürümüzde önemli bir yere sahip olan 

ahilik sistemi bu çalışmada en önemli çı-
kış noktamızdır. Yapacağımız çalınmaları 
projelendirerek kurgumuzu bu şekilde 
yaparak yeni çıraklık sistemi diyebilece-
ğimiz bir sistemi ve bu kapsamda MET-
YAP projesini ortaya koyduk. Bu proje ve 
inşallah bugünkü tanıtım ve bilgilendir-
me toplantımız ilimiz Zonguldak ve ül-
kemize hayırlara vesile olur” dedi.

“TEKNİK ELEMAN YETİŞTİREREK 
ÖNEMLİ İŞLER BAŞARABİLİRİZ”

Program, İş Yeri Tabanlı Mesleki Eği-
tim Daire Başkanlığında görevli Uzman 
Öğretmen Okan Doğan tarafından Mes-
leki Eğitim Merkezleri ve yeni düzenle-
melere ilişkin yapılan sunumla devam 
etti. Toplantının finalinde, Daire Başkanı 
Sayın Süleyman Akgül, İl Millî Eğitim Mü-

dürü Ali Tosun ve ZTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir tarafından toplantı 
genel olarak değerlendirildi, öneri ve çı-
karımlarda bulunuldu.

ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir, Zonguldak’ta gerçekleşme aşa-
masına gelen Zonguldak Çaycuma Tarı-
ma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi 
Bölgesi ve Maden Makineleri Kümelen-
mesi (MAKZON) projeleri hakkında bilgi 
vererek; seracılık, makine, elektrik-elekt-
ronik, hidrolik gibi mesleki alanlarda, 
Mesleki Eğitim Merkezi şemsiyesi altında 
teknik eleman yetiştirerek önemli işler 
başarabiliriz” dedi.

Kurum-kuruluş yöneticileri, sektör 
ve işyeri temsilcilerinden gelen soruların 
cevaplanması, görüş ve önerilerin alın-
ması ile toplantı sona erdi.
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Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Protokol Yürütme Kuru-
lu (PYK) Başkanı Metin Demir’in başkanlı-

ğında yapılan toplantıya, ZTSO Protokol Yürütme 
Kurulu Üyesi Halil Vecdi Ilgın, Genel Sekreter 
Muharrem Sarıkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Yasin Türkoğlu, ZMETAL Okul Müdürü Muham-
met Yıldız, İl Milli Eğitim Şefi Murat Çolak katıldı. 
Toplantıda, ZMETAL öğretmen atama, yönetici 
görevlendirme konuları ile 2021–2022 eğitim 
öğretim yılında öğrencilere verilecek burslar, sağ-
lanacak staj imkânları, işe girişte öncelik sağlan-
ması, Atölyelerde işletmelere parça başı üretim 
konuları görüşüldü.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir; “Proje okulumuz 
olan ZMETAL için öğretmen ataması, yönetici 

B ülent Ecevit Üniversitesi’nin önceki Rek-
törü, günümüzün Milli Eğitim Bakan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, Zonguldak 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve 
beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Zi-
yarete, Mesleki Eğitim Protokol Yürütme Kurulu 
Üyeleri Halil Vecdi Ilgın, Ömer Faruk Yıldız ve Oda 
Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya da katıldı.

Zonguldak’ta mesleki eğitimin geliştirilmesi 
ve gençlerin meslek okullarına teşvik edilerek 
sanayide ihtiyaç duyulan kalifiye eleman ihti-
yacının bu gençlerle karşılanması konuşuldu. 

görevlendirilmesi ile ilgili süreçleri, mart ayı içe-
risinde tamamlamamız gerekiyor. Bu bağlamda 
okulumuza atama talep eden öğretmenlerimi-
zin taleplerini ve yönetici görevlendirmesi konu-
larını değerlendirdik. Bununla birlikte 2020–2021 
eğitim öğretim yılında okulumuzu tercih eden 
öğrencilerimize gerek odamız, gerekse üyeleri-
miz tarafından verilecek bursları, üyelerimizin iş-
yerlerinde sağlayacakları staj olanaklarını, başarılı 
öğrencilerimizin üye işyerlerinde öncelikli olarak 
istihdam edilmelerini ve okulumuzun atölyele-
rinde üyelerimizin ihtiyacı olan bir kısım ürünle-
rin parça başı üretimi konularını görüştük.

Okulumuzun mevcut başarılı öğrencilerini 
ve 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında okulumuz 
tercih eden başarılı öğrencileri desteklemeye de-
vam edeceğiz” dedi.

Mesleki konular ile karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lunarak geçen ziyarette Başkan Demir, Bakan Yar-
dımcısı Özer’e Zonguldak’ta görev yaptığı yıllarda 
kente katkılarından dolayı da ayrıca teşekkür etti.

ZONGULDAK MESLEKİ 
VE TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ (ZMETAL) 
PROTOKOL YÜRÜTME 

KURULU, ZONGULDAK 
TİCARET VE SANAYİ 

ODASI (ZTSO) MECLİS 
SALONUNDA BİR 
ARAYA GELEREK 

OLAĞAN TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ.

ZMETAL Protokol Yürütme 
Kurulu toplandı

ZTSO BAŞKANI METİN 
DEMİR, MİLLİ EĞİTİM                

BAKAN YARDIMCISI 
PROF. DR. MAHMUT 

ÖZER’İ ZİYARET ETTİ.

Meslek eğitimi gündeme geldi
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M illi Eğitim Bakanlığı (MEB), Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ara-
sında 2019 yılında yapılan işbirliği pro-
tokolü ile ülkemizde, sektörün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli insan gücünün yetiş-
tirilmesi için okullarda eğitimi verilen 
meslek alanlarında öğrenci ve öğret-
menlerin sosyal ve zihinsel becerileri-
nin geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri 
ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması 
amacı ile işbirliği protokolü imzalandı; 
Zonguldak’ta protokol kapsamına Zon-
guldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
(ZMTAL) alındı ve Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası (ZTSO) ile ilişkilendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından yayınlanan Ekono-

mik Forum dergisinin Ocak 2021 tarihli 
318’inci sayısında Zonguldak Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi (ZMTAL) tanıtıl-
dı. Dergide ZMTAL’in tanıtımı için dört 
sayfa ayrıldı. Tanıtım yazısında köklü bir 
geçmişe sahip olan okulun tarihi geç-
mişi, fiziki ve teknik alt yapısı, okuldaki 
mevcut alanlar, sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetler, sektörle yapılan iş birliği, ya-
pılan üretimler, yürütülen proje çalışma-
ları, 2020-2021 eğitim-öğretim döne-
minde okula yönelik hedefler ile ZTSO 
tarafından öğrencilere sağlanan burs, 
staj ve işe yerleştirmede öncelik imkân-
ları anlatıldı. Ekonomik Forum dergisinin 
Ocak 2021 tarihli 318’inci sayısına htt-
ps://www.tobb.org.tr/ekonomikforum/
Sayfalar/eArsiv.php adresinden ulaşıla-
biliyor.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı ve Protokol 
Yürütme Kurulu Başkanı Metin Demir, 
“Amacımız proje okulumuz olan ZMTAL’i 
tanıtarak başarılı öğrencilerin okulumu-
zu tercih etmesini sağlamaktır. Okulu-
muzu tercih eden başarılı öğrencileri 
destekleyerek, özel sektörün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli insan gücünü hem 
okulumuzda hem de iş yerlerimizde 
üretimin içerisinde yetiştireceğiz.

Sağladığımız burs imkânları, staj im-
kânları ve mezuniyet sonrasında sağla-
yacağımız iş imkânları ile okulumuzu ilk 
sıradan tercih edilen Meslek Lisesi hali-
ne getirme gayreti içerisindeyiz. Başarılı, 
üretmekten haz duyan, teknolojik geliş-
melere meraklı öğrencilerimizin okulu-
muzu tercih etmelerini bekliyoruz” dedi.

ZTSO PROJE OKULU, ZONGULDAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ZMTAL) 
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YAYINI OLAN EKONOMİK FORUM DERGİSİNDE TANITILDI.

ZMTAL, Ekonomik Forum dergisinde tanıtıldı
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PANDEMİ DÖNEMİNDE 
YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ 
GENELGELERİN ÜYELERE 

SUNULAN HİZMETLERE 
YANSIMASININ ELE ALINDIĞI 

DENEYİM PAYLAŞIM 
TOPLANTISINDA ODA 

HİZMETLERİNDE DİJİTALLEŞME 
SÜREÇLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ 
ODALARIN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR 

DEĞERLENDİRİLDİ.

Zonguldak Bölge Odaları Deneyim 
Paylaşım Toplantısı düzenlendi

Z onguldak Bölge Ticaret ve Sanayi 
Odaları deneyim paylaşım top-
lantısı Karadeniz Ereğli Ticaret ve 

Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleş-
ti. Karadeniz Ereğli TSO Genel Sekreteri 
Gündüz Acar’ın modere ettiği toplantıya 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası adına 
Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya ve 
Akreditasyon Sorumlusu Erdem Koltuk, 
Devrek TSO Genel Sekreteri Cihat Ya-
ban, Çaycuma TSO Genel Sekreteri Alper 
Püren, Alaplı TSO Genel Sekreteri Taner 
Arslan, Akçakoca Genel Sekreteri Kemal 
Başar, Zonguldak Odaları Akademik Da-
nışmanı Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ve Ak-
reditasyon Sorumluları katıldı.

Toplantıda, pandemi döneminde 
yürürlüğe giren yeni genelgelerin üye-
lere sunulan hizmetlere yansıması, Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliğinden üyeler 
için talep edilecek eğitim başlıkları, oda 
hizmetlerinde dijitalleşme süreçleri, Ki-
şisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili 
odaların yaptığı çalışmalar ve TOBB Ak-
reditasyon sürecinde yapılan çalışmalar 

değerlendirildi.
Zonguldak İl ve İlçe Odaları Akade-

mik Danışmanı Doç. Ferdi Kesikoğlu’nun 
Zonguldak güncel ekonomik veriler ve 
Zonguldak yatırım alanları ile ilgili bir 
sunum yaptığı toplantıda, bölge odala-
rı akreditasyon standardı çerçevesinde 
yaptıkları çalışmaları kıyaslayarak, iyi uy-
gulama örneklerini paylaştılar.

“DENEYİM PAYLAŞIM TOPLANTILARINA 
ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Toplantı ile ilgili açıklama yapan 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Ge-
nel Sekreteri Muharrem Sarıkaya “Bugün 
bölge odaları genel sekreterleri ve akre-
ditasyon sorumluları ile Karadeniz Ereğli 
Ticaret ve Sanayi Odamızın ev sahipli-
ğinde bir araya geldik. Bu tip deneyim 
paylaşım toplantılarına çok önem veri-
yoruz. Odalar olarak üyelerimize sundu-
ğumuz hizmetlerin süreçlerini, pandemi 
koşulları ile değişen koşulları istişare et-
tik. Akreditasyon standardı kapsamında 
çalışmalarımızı kıyasladık” dedi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı olarak uyguladıkları insan kaynakları 
politikasını anlattıklarını kaydeden Sarı-
kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü: “İlçe 
odalarımızın bu konudaki çalışmalarını 
dinledik, kişisel verilerin korunması ka-
nunu kapsamında yaptığımız çalışmaları 
diğer odalarımızla paylaşma fırsatı bul-
duk. Toplantı son derece verimli geçti. 
Toplantımızı raporlayıp yönetim kurulu-
muzla paylaşacağız.”

Genel Sekreter Muharrem Sarıka-
ya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: 
“Üyelerimize sunduğumuz hizmetlerin 
kalitesini her zaman en üst seviyede tut-
mak için bu tip deneyim paylaşım top-
lantılarını ilerleyen dönemlerde daha sık 
yapmayı planlıyoruz. Ev sahipliklerinden 
dolayı Karadeniz Ereğli TSO Yönetimine 
ve Genel Sekreter Gündüz Acar’a teşek-
kür ederiz.”
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Reel 
Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama 
Daire Başkanlığı Sanayi Müdürlüğünce 12 

Mart 2021 tarihinde video konferans yöntemi ile 
“Sanayi Kapasite Raporları Bilgilendirme Toplantı-
sı” yapıldı. Toplantıya Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odasından Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya, 
Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kayhan, Oda 
Sicil Görevlileri Cengiz Çevik ve Burak Yorulmaz 
katılım sağladı.

TOBB Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uy-
gulama Daire Başkanı Hasan Çağlayan Dündar 
toplantıda yaptığı konuşmada, “Kapasite raporla-
rının düzenlenmesi süreçlerinin büyük bir kısmı 
halen otomasyon ortamında yapılıyor. Hazırlık-
larını tamamlanmak üzere olduğunuz yeni dü-
zenlemeler ile çok yakında işletmelerin müracaat 
aşaması da dahil tüm süreçler otomasyon orta-
mında yürütülecek” dedi. Sanayi kapasite raporu 
almanın işletmelere sağladığı avantajlardan da 
söz eden Dündar, “İşletme sahiplerini ve yönetici-
lerini bilgilendirerek sanayi kapasite raporu alma-
ları konusunda farkındalık oluşturmalıyız” dedi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir kapasite raporları 
ile ilgili açıklama yaparak, “Kapasite raporu; üre-
tim yapan tüm özel ve tüzel sektör kuruluşlarının 
üretim gücünü gösteren alınması zorunlu olan 
bir belgedir. Kapasite raporu düzenlenebilmesi 
için Odamız internet sayfasından temin edilen 
Kapasite Raporu Müracaat Formu doldurularak 
ve ekinde istenilen kapasite raporunun düzen-
lenmesi için gerekli belgeler sağlanarak odamıza 
başvurulması gerekmektedir.

İmalat sanayi, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik 
mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi 
kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından 
elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün 
kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

KAPASİTE RAPORLARI;
- Yatırım Teşvik Belgesi,
- Dahilde İşleme İzin Belgesi,
- Geçici Kabul İzin Belgesi 

müracaatlarında ve bu belgeler 
kapsamındaki taahhütlerin kapatılması 
aşamasında,

- Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
- Muhtelif İthalat ve İhracat   

işlemlerinde,
- Resmi ve özel ihalelerde,
- Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
- Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
- Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı 

uygulanan hammaddelerin temininde,
- İmalatçı belgesi alımında,
- Vergi incelemelerinde,
- Kamunun muhtelif amaçlı 

incelemelerinde kullanılmaktadır.
Üretim yapan, gerek kamu gerekse 

özel sektör işletmelerimizi, kapasite rapo-
ru alarak devletimizin sağladığı avantajlar-
dan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

BAŞKAN METİN DEMİR, ÜRETİM YAPAN 
İŞLETMELERİ, KAPASİTE RAPORU 

ALARAK DEVLETİN SAĞLAMIŞ OLDUĞU 
AVANTAJLARDAN YARARLANMAYA DAVET ETTİ

Sanayi Kapasite Raporları 
Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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Ş
ehir içinde kalan ve kentleşme bas-
kısını üstünde hisseden sanayi işlet-
meleri, üstün lojistik imkânları bulu-

nan ve işletmelerin ihtiyacı olan altyapı 
ve teknolojiyi barındıran Girişim Sanayi 
Sitesi inşaatı başladı. Sadece Zonguldak 
değil, Batı Karadeniz bölgesi iş dünyası-
na da katkı sağlayacak projenin yeni ya-
tırım fikirlerine ve sektörel çeşitlenmeye 
katkı vermesi bekleniyor.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Girişim Sana-
yi Sitesi Kooperatifi Başkanı Metin Demir, 
“Gerek şehir içinde kentleşme baskısı 
altında olan mevcut işletmelerimizin, 
gerek dışarıdan Zonguldak’ta yatırım 
yapmak isteyen girişimcilerin ve gerekse 
Zonguldak’ta iş fikri olup da, uygun fiziki 

alan bulamadığı için işletme kuramayan 
girişimcilerimiz için son derece modern, 
lojistik üstünlükleri olan bir sanayi sitesi 
kuruyoruz. Sanayi sitemiz ilimizde ve 
bölgemizde hem sektörel çeşitliliğin 
sağlanmasına hem de kalkınmaya çok 
önemli katkılar verecek” dedi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın girişimleri ile 2016 yılında kurulum 
çalışmalarına başlanılan ve tapusu 9 
Ekim 2018 tarihinde alınan Bakacakkadı 
Girişim Sanayi Sitesi’nin arsa ve dolgu 
zemin iyileştirme çalışmaları koopera-
tifin kendi öz kaynakları ile 2020 yılında 
tamamlanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın 2021 yılı yatırım programına 
alınan kooperatifin üst yapı ihalesi ile il-
gili bürokratik işlemler tamamlanmasıyla 

yüklenici firma inşaata başladı.

BÖLGEYE GÜÇ KATACAK
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Girişim Sana-
yi Sitesi Kooperatifi Başkanı Metin Demir, 
“Gerek şehir içinde kentleşme baskısı 
altında olan mevcut işletmelerimizin, 
gerek dışarıdan Zonguldak’ta yatırım 
yapmak isteyen girişimcilerin ve gerekse 
Zonguldak’ta iş fikri olup da, uygun fiziki 
alan bulamadığı için işletme kuramayan 
girişimcilerimiz için son derece modern, 
lojistik üstünlükleri olan bir sanayi sitesi 
kuruyoruz. Sanayi sitemiz ilimizde ve 
bölgemizde hem sektörel çeşitliliğin 
sağlanmasına hem de kalkınmaya çok 
önemli katkılar verecek” dedi.

Girişim Sanayi 
Sitesi hayata 
geçiyor
ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN 
(ZTSO) GİRİŞİMLERİYLE 2016 YILINDA KURULUŞ 
ÇALIŞMALARINA BAŞLANILAN VE TAPUSU 9 
EKİM 2018 TARİHİNDE ALINAN BAKACAKKADI 
GİRİŞİM SANAYİ SİTESİ’NDE YÜKLENİCİ FİRMA 
İNŞAAT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.
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G ökçebey ’de Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması için Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası,  Devrek Ticaret ve Sana-

yi Odası,  Zonguldak il  Özel idaresi ve Gökçe-
bey Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa 
hazır lanan bilgilendirme raporu ve başvuru 
evrakları Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İ l 
Müdürlüğüne teslim edildi.

Gökçebey Devrek OSB kurulumu ile ilgi-
li son gelişmeler, kadastro çalışmaları ve yer 
seçimi ile ilgili son gelişmeler Zonguldak Mil-
letvekili Ahmet Çolakoğlu ve Gökçebey Kay-
makamı Ömer Övünç Koşansu’ya yerinde izah 
edildi. Görüşmelerin olumlu geliştiği bilgisini 
paylaşan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, “Hızlanın 
talimatı ile il müdürlüğümüz bünyesindeki iş 
ve işlemleri bir an önce bitirmek için var gücü-
müzle diğer kamu özel kurum ve kuruluşlar ile 
beraber bitireceğiz inşallah... Güzel işler olacak 
Zonguldak!” dedi.

GÖKÇEBEY OSB PROJESİ SAHA 
İNCELEMELERİ YAPILDI

Zonguldak ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir, Gökçebey Be-
lediye Başkanı Vedat Öztürk, Zonguldak Milli 
Emlak Müdürü Serdar Tarık Tabak, Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman 
ve beraberlerindeki heyet ile Zon-
guldak’ın Gökçebey ilçesi sınırları 

içerisinde kurulum çalışmalarına baş-
lanılan Gökçebey OSB Projesi ile ilgili 
saha incelemelerini gerçekleştirdi.

“Zonguldak’a bir OSB daha 
kazandırıyoruz”
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ZTSO YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI METİN DEMİR, VİDEO 

KONFERANS YÖNTEMİ İLE 
ZONGULDAK’IN TALEPLERİNİ 

ENERJİ BAKANI FATİH 
SÖNMEZ’E İLETTİ.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nda (ZTSO) video konferans 
yöntemi ile gerçekleşen toplan-

tıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Sönmez ile görüşüldü. Toplantının 
gündeminde Zonguldak’ta rödevans 
işletmelerinin yaşadığı sorunlar ve çö-

züm önerileri yer aldı. Toplantıda ya-
şanan sorunlar doğrudan Bakan Fatih 
Sönmez’e aktarılırken çözüm önerileri 
de sunuldu.

Toplantıya AK Parti Zonguldak mil-
letvekilleri Hamdi Uçar ve Ahmet Ço-
lakoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Metin Demir, rödevans 
işletme iş insanları Alaaddin Kurnaz ve 
İsmail Ofluoğlu, Zonguldak Belediye 
Başkanı Ömer Selim Alan, ve AK Parti İl 
Başkanı Zeki Tosun katıldı. Enerji Baka-
nı Fatih Dönmez ile Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım 
Eroğlu’da toplantıya video konferans 
sistemiyle katıldı.

ZTSO Başkanı Metin Demir, “Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez 
ile video konferans yöntemi ile toplantı 
yapıldı” dedi.

ZTSO’da Enerji Bakanı ile video 
konferans toplantısı yapıldı

Ç aydeğirmeni potansiyel sanayi 
alanlarının değerlendirildiği top-
lantı, video konferans yöntemiyle 

yapıldı. Toplantıya Devrek Kaymaka-
mı Ümit Altay, Çaydeğirmeni Belediye 
Başkanı Satılmış Gebeş, Devrek Beledi-
ye Başkan Vekili Raif Kabasakal katıldı. 
Zonguldak Ticaret Odası adına Yönetim 

Kurulu Başkanı Metin Demir’in hazır bu-
lunduğu toplantıda Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü Yaşar Karaman, DSİ 232. Şube 
Müdürlüğü İşletme Başmühendisi Nu-
ray Şahbaz, Devrek Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haldun 
Hacıkulaoğlu, Devrek Milli Emlak Şef 
Görevlisi Muhammet Öztürk, Batı Ka-

radeniz Kalkınma Ajansı Yatırım Destek 
Ofisi Koordinatörü M. Ayhan İnanır ve 
Kübra Birhan da yer aldı. 

ZTSO Projelerden Sorumlu Perso-
nel Burak Yorulmaz, Genel Sekreteri 
Muharrem Sarıkaya ve Devrek Ticaret 
ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cihat 
Yaban katılım sağladı.

Çaydeğirmeni Küçük Sanayi Sitesi 
kuruluş çalışmaları devam ediyor
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T oplantının açılışını ve moderatör-
lüğünü Genel Sekreter Muharrem 
Sarıkaya yaptı. Sarıkaya, “Altı ayda 

bir rutin olarak genişletilmiş meslek ko-
miteleri toplantılarını yapıyoruz. Amacı-
mız üyelerimizin ortak beklentilerini ve 
çözüm önerilerini almak ve ilgili kurum-
lar nezdinde takipçisi olmaktır” dedi.

TOBB Zonguldak İli Oda ve Borsaları 
Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ferdi Ke-
sikoğlu tarafından “Göstergelerle Zon-
guldak Ekonomisi” başlıklı bir sunum 
yapıldı. Kesikoğlu sunumunda Zongul-
dak özelindeki ekonomik verileri, Tür-
kiye genelindeki verilerle kıyaslayarak 
katılımcılarla paylaştı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, 
“Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak altı ayda bir genişletilmiş meslek 
komiteleri toplantılarını yapıyoruz. Pan-
demi önlemleri kapsamında bu top-
lantımızı video konferans yöntemi ile 

yapmak durumunda kaldık. Meslek ko-
mitelerimiz, odamız ile üyelerimizin ileti-
şiminde, sorunların ortaya konulmasında 
ve çözümlerin tespitinde çok önemli gö-
revler üstlenmektedir. Bizler tüm komite 
üyelerimizle sürekli diyalog halindeyiz. 
Üyelerimizin sorunlarını yakından ta-
kip ediyor, çözüme yönelik istişarelerde 
bulunuyoruz. Meslek komitelerimizden 
gelen sorun ve çözüm önerilerini bizzat 
takip ettiğimiz gibi çatı kuruluşumuz 
olan TOBB aracılığı ile de ilgili makamlar 
nezdinde takipçisi oluyoruz. Bu günkü 
toplantımızda da sizlerin sektöre yönelik 
talep ve önerilerinizi alacak ve takipçisi 
olacağız. Tüm katılımcılara teşekkür edi-
yorum” dedi.

Meslek Komitesi temsilcileri tarafın-
dan, özellikle halka yüz yüze hizmet ve-
rilen iş yerlerinde çalışanlara aşılamada 
öncelik verilmesi ve yeni bir finansman 
desteği açıklanması yönünde talepte 
bulunuldu.

ZTSO Genişletilmiş Meslek 
Komiteleri Toplantısı gerçekleşti

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ 
ODASI GENİŞLETİLMİŞ MESLEK 

KOMİTELERİ TOPLANTISI 
PANDEMİ TEDBİRLERİ DİKKATE 
ALINARAK VİDEO KONFERANS 

YÖNTEMİ İLE YAPILDI. 
ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ 

ODASI YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI METİN DEMİR’İN 
BAŞKANLIĞINDA YAPILAN 

TOPLANTIYA MESLEK KOMİTELERİ 
ÜYELERİ, ODA ÇALIŞANLARI 

VE TOBB ZONGULDAK İLİ ODA 
VE BORSALARI AKADEMİK 

DANIŞMANI DOÇ. DR. FERDİ 
KESİKOĞLU KATILDI.
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ZONGULDAK-ÇAYCUMA SERA OSB ALANINA 
AİT ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ 
YAPIM İŞİ İHALE EDİLDİ. İHALE UHDESİNDE 
KALAN FİRMANIN ÇALIŞMALARINA TEMMUZ 
AYI İÇİNDE BAŞLAMASI BEKLENİYOR.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
(ZTSO) Zonguldak’ta sektörel çeşitli-
liği sağlamak ve şehirde istihdamın 

artırılmasına yönelik geliştirdiği projelerden 
biri olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Sitesi (SERA OSB) ihalesi yapıldı. Çalışmalarına 
2016 yılında başlanan SERA OSB’nin fizibilite-
sinin hazırlanması, kurulacağı alanın belirlen-
mesi, müteşebbis heyetin oluşturulması, yer 
tahsisinin yapılması, yatırım programına alın-
ması ve ödenek tahsisi gibi zorlu süreçlerin ar-
dından ihale süreci de 29 Haziran 2021’de ta-
mamlandı. 2021 mali yılı yatırım programına 
alınan SERA OSB’nin ödenek tahsisi yapılmıştı. 
İhaleye ilişkin dosya hazırlayarak, Tarım ve 
Orman Bakanlığına arz edildi. İhale sürecinin 
hızlandırılması için Mayıs ayı içerisinde Zon-
guldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet 
Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile ZTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir, Tarım ve Orman 
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek 

kendisini bilgilendirmişlerdi. Ziyaret sonrasın-
da Bakan Pakdemirli, ihaleye biran önce çıkıl-
ması için ilgili birimlere talimat verdi. Böylece 
ihale 29 Haziran 2021 günü Ankara’da Tarım 
ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü’nde yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği 
ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumlu-
luğu altında yapılacak olan Zonguldak-Çay-
cuma SERA OSB alanına (56 hektar) ait altyapı 
ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi, birim 
fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek su-
retiyle, kapalı teklif usulü ile ihale edildi. İhale 
uhdesinde kalan firma ile yapılacak sözleşme 
sonrasında işin Temmuz ayı içerisinde başla-
ması bekleniyor. Bu süreç ile ilgili olarak Başkan 
Metin Demir: “İhale sürecini titizlikle takip eden 
ve sonuçlandıran Tarım Reformu Genel Müdü-
rümüz Kerim Üstün ve Daire Başkanımız Deniz 
Oruç’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

SERA OSB ÜRETİME VE İHRACATA KATKI VERECEK
SERA OSB hakkında bilgi veren ZTSO Yö-

netim Kurulu Başkanı Metin Demir şu bilgileri 
paylaştı: “Projemiz tamamlandığında, SERA OS-
B’mizde her biri yaklaşık 25 dekar büyüklüğün-
de 15 adet sera işletmesi kurulacak ve yaklaşık 
bin kişiye istihdam sağlanacak. SERA OSB’miz 
ile ilimizde sektörel çeşitliliğin sağlanmasına, 
istihdama, üretime ve ihracata katkı vermiş 
olacağız. Dolayısıyla ülkemizin gelişmesine ve 
zenginleşmesine de katkı vermiş olacağız.”

Başkan Metin Demir sözlerini tamam-
larken, “Zonguldak-Çaycuma SERA OSB’nin 
kuruluş çalışmalarında her zaman yanımızda 
olan, ilimiz Valisi Mustafa Tutulmaz’a, bürok-
ratik süreçlerin aşılması ve hızlandırılmasına 
katkı veren, ilimiz Milletvekilleri Polat Türkmen, 
Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar’a ve Tarım 
ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye 
teşekkür ediyorum. İhalemizin hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Z onguldak Çaycuma Tarıma Dayalı 
İhtisas (SERA) Organize Sanayi Böl-
gesinde alt yapı inşaatına başlanıla-

cak olan seraların üretim teknolojileri, enerji 
sistemleri ile işletim sistemlerine karar veri-
lebilmesi için Hollanda’ya teknik bir çalışma 
ziyareti yapıldı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ba-
kanlığında Zonguldak Belediye Başkanı 
Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası (ZTSO) Yönetim Kurulu Başka-
nı Metin Demir, Genel Sekreter Muharrem 
Sarıkaya katıldı. Gezide Çaycuma Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai 

Kamitoğlu, Tarıma Dayalı İhtisas OSB Müdü-
rü Ziraat Mühendisi Özgür Okur, ZONÇEB 
Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi Hakan Fa-
rizoğlu, Zonguldak Yatırım Destek Ofisi Mü-
dürü Mustafa Ayhan İnanır, Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı Strateji Geliştirme ve Prog-
ramlama Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya, 
teknik personel ve yatırımcı firma temsilcile-
rinden oluşan 13 kişilik heyet hazır bulundu.

Seracılık ile ilgili teknoloji ve yapılan 
AR-GE çalışmaları ile dünyada birinci sırada 
bulunan Hollanda’ya, Zonguldak Çaycuma 
SERA OSB alt yapı inşaatları başlamadan son 
teknolojik gelişmelerin yerinde incelemek 

üzere organize edilen gezide başarılı ve en 
gelişmiş sera sistemleri yerinde incelendi.

10 bin hektar topraksız tarım sera alanı 
ile dünyada en büyük topraksız sera varlığı 
bulunan Hollanda, yıllık 100 milyar dolar ta-
rım ürünü ihracatı gerçekleştiriyor.

SERA OSB 
ihalesi yapıldı

Hollanda’ya teknik gezi düzenlendi
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Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Ka-
radeniz Kalkınma Ajansı ile İşbirliği yapa-
rak SERA OSB yatırımcı adayı üyeleri için 

teknik gezi düzenledi. İki gün olarak planlanan 
teknik gezide birinci gün, İstanbul Sabancı Üni-
versitesi Kojenerasyon ve Güneş Enerji Sistemleri 
Teknik İnceleme Ziyareti; ikinci gün Bursa Tekstil 
ve Kompozit Mükemmeliyet Merkezi (BUTE-
KOM), Bursa Mesleki Eğitim Merkezi, Osmangazi 
Belediyesi Panorama 1326, Gökmen Uzay, Hava-
cılık Eğitim Merkezi Teknik İnceleme Ziyaretleri 
gerçekleştirildi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir bir açıklama yaparak, 
gezi hakkında şu bilgileri verdi: “Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından 2021 yılında da “Kaynak 
Verimliliği” konusu tüm kalkınma ajanslarında 
çalışılacak tema olarak belirlenmiş olup; işletme-
lerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, de-
neyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçek-
lenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak 
amacıyla model fabrika ziyareti, temiz üretim 
(eko-verimlilik) ve enerji verimliliği olanaklarının 
belirlenmesi ve bu olanakların hayata geçirilme-
sini hedefleyerek söz konusu teknik gezileri yap-
tık. Bu amaçla SERA Organize Sanayi Bölgemizin 
kuruluşu ve işletilmesinde istifade edeceğimiz, 
kojenerasyon ve güneş enerji sistemlerini İstan-
bul’da Sabancı Üniversitesinde; model fabrika ve 
enerji verimliliği merkezi teknik inceleme ziyaret-
lerini, BUTEKOM, Bursa Mesleki Eğitim Merkezi, 

Osmangazi Belediyesi Panorama 1326, Gökmen 
Uzay, Havacılık Eğitim Merkezi teknik inceleme 
ziyaretlerini Bursa’da gerçekleştirdik. Teknik ge-
zimize katılan üyelerimiz, teknik gezimizden isti-
fade ettiklerini, ziyaretlerin çok faydalı olduğunu 
ifade ettiler. Edinmiş olduğumuz rafine bilgiler 
ve deneyimler projelerimizin gerçekleştirilme-
sinde bizlere yol gösterici olacak.”

Başkan Metin Demir sözlerine son verirken 
“Odamız ile İşbirliği yaparak organizasyonumu-
zun gerçekleşmesine katkı veren Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansımıza; Teknik gezimizin Bursa 
ayağı organizasyonuna katkı veren Bursa Eski-
şehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA); üyele-
rimize bilgi ve birikimlerini açarak projelerimize 
destek veren İstanbul Sabancı Üniversitesi’ne 
ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza çok teşek-
kür ederim” dedi.

ZTSO, SERA OSB yatırımcı adayı 
üyeleri için teknik gezi düzenlendi

Teknik geziye katılan 
SERA OSB yatırımcı 
adayı üyeler, edindikleri 
rafine bilgiler ve 
paylaşılan deneyimlerin 
yol gösterici olduğunu 
söyledi.
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Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Me-
tin Demir, beraberinde meclis üyesi Mustafa Yıldırım ile İMEAK 

İstanbul Deniz Ticaret odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran 
ve Genel Sekreter İsmail Salihoğlu’nu ziyaret ederek, Zonguldak 
Lojistik Merkezi Projesi hakkında bilgi verdi.

Başkan Metin Demir, beraberinde Meclis Üyesi Mustafa Yıldırım 
ile birlikte İstanbul’da bulunan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 

Hizmet Üretenleri Derneği’ni ziyaret etti. Kısa adı UTİKAD olan derne-
ğin Genel Müdürü Cavit Uğur ile görüşen Başkan Demir, Zonguldak 
Lojistik Merkezi Projesi hakkında bilgi vererek, Zonguldak’ın bu alan-
da büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyelerine 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nda iade-i ziyarette bulundu.
Vali Tutulmaz’ı TOBB Zonguldak İl Kadın Girişimciler Kurulu 

İcra Komitesi Başkanı Nurcan Abay, İcra Komitesi Üyeleri Ayşen 
Orhan, Lütfiye Zilan Cenk, Ayşegül Likoğlu ve Seray Sağlam kar-
şıladılar.

Ziyarette kurul üyeleri tarafından Vali Tutulmaz’a kurulun 
üstlendiği görevler, hayata geçirilen projeler ve çalışılmakta 
olan projeler ile ilgili bilgiler verildi. Fotoğraf çekimi ve Hediye 
takdiminin ardından Vali Tutulmaz kurul üyelerince uğurlandı.

TOBB Zonguldak İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
Başkanı Nurcan Abay; “Valimiz Mustafa Tutulmaz’a nazik ziya-
retlerinden dolayı teşekkür ederim. Projelerimizi kendilerine arz 
ettik. Valimiz; çalışmakta olduğumuz projelerimizin hayata geçi-
rilmesi için her zaman katkı vereceklerini söyledi. Kendilerine bir 
kez daha teşekkür ederim” dedi.

Lojistik Merkezi Projesi 
UTİKAD’a tanıtıldı

Validen iade-i 
ziyaret

IMEAK İstanbul Deniz Ticaret Odası 
ziyareti gündeminde 
Lojistik Merkez vardı
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ZONGULDAK VALİLİĞİ, 
ZONGULDAK TİCARET VE 

SANAYİ ODASI VE ZONGULDAK 
TURİZM PLATFORMU’NUN 
ORGANİZASYONU İLE TUR 

OPERATÖRLERİ VE MEKSİKALI 
TURİSTLERE ZONGULDAK 

TANITILDI.

Tur operatörleri ve 
Meksikalı turistlere
Zonguldak tanıtıldı 

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Dedeman Otel’de düzenlenen 
öğle yemeğinde Meksikalı tu-

ristleri ağırladı. Yemekte turistlere hitap 
eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutul-
maz: “Zonguldak olarak turizmden daha 
fazla pay almak istiyoruz. Zonguldak 
dünyada ve Türkiye’de güvenli illerinden 
birisidir. Zonguldak olarak turizmi daha 
da geliştireceğiz” dedi.

Zonguldak Turizm Platformu Başka-
nı Muhammet Cüntay’ın davetlisi olarak 
Zonguldak’a gelen 16 kişilik Meksikalı 
turist grubu Gökgöl Mağarası, TTK Eği-
tim Ocağı ve Maden Müzesi gezisinden 
sonra Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından Dedeman Otel’de de öğle ye-

meğinde ağırlandılar.
Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Çufalı, Zonguldak Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Metin Demir, Zongul-
dak il Özel idare Genel Sekreteri Ahmet 
Karayılmaz, Zonguldak Turizm Platformu 
Başkanı Muhammet Cüntay, TURSAB il 
Temsilcisi Vahdettin Velioğlu, BAKKA ve 
Turizm Platformu üyeleri katıldı.

Zonguldak Turizm Platformu Başkanı 
Muhammet Cüntay, yılda 100 bin turist 
getiren ve Türkiye’nin en büyük tur ope-
ratörünün pandemi sonrası ilk turist gru-
bunu Zonguldak’ta ağırlamaktan mutlu-
luk duyduklarını ifade ederek, “Amacımız 
Türkiye’nin en büyük tur operatörünün 
turizm ziyaret noktalarına Zonguldak’ın da 
eklenmesidir. Bu kapsamda tur operatörü 
Cengiz Deveci ve ilk turist grubu Meksikalı 
16 konuğumuzu Zonguldak’a davet ettik 
ve sağ olsun bizi kırmadılar geldiler. Zon-
guldak’ın turizm konusunda gelişmesi için 
çaba sarf ediyoruz” ifadesini kullandı.

Tur operatörü sahibi Cengiz Deve-
ci de yaptığı konuşmada, pandemiden 
önce Türkiye’ye her yıl yaklaşık 100 bin 
turistin getirdiklerini ve Türkiye’nin ilk üç 
seyahat acentesinden biri olduklarını 
ifade ederek, “Zonguldak’ı gıda turizm zi-
yaret noktalarından biri haline getirmeyi 
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“ZONGULDAK’IN TURİZM PATLAMASIDAN 
PAY ALMASINI İSTİYORUZ”

Dünyada turizmin patlayacağını ve 
Zonguldak olarak bundan pay almak is-
tediklerini belirten Vali Mustafa Tutulmaz 
yaptığı konuşmada, Zonguldak’ın turizm 
anlamında her geçen gün daha da geliş-
tiğini söyledi.

Pandemi sonrası dünyada ve Tür-
kiye’de turizm patlaması olacağını ve 
Zonguldak’ın da turizmden faydalanmak 
istediklerini belirten Vali Tutulmaz şöyle 
devam etti: “Dünya ve ülkemiz çok farklı 
bir yıl yaşadı son bir yılda en fazla etkile-
nen Turizm sektörüdür. İnsanlar şu anda 
bir yıllık süreçte kendilerini hapiste hisset-
tiler ve bunun bir an evvel bitmesini dört 
gözle bekliyorlar korona bittikten sonra 
dünyada Turizm patlaması olacak. Bunun 
belirtileri bugünden var. Bu patlamadan 

HABER
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Zonguldak turizmde 
farklı ve eşsiz 
deneyimler vadediyor.

ilimizde ülkemizde ne şekilde faydalanabilir buna 
hep beraber kafa yormamız lazım. Ben özellikle mi-
safirlerimize şunu ifade etmek isterim. Zonguldak 
maden ile anılan taş kömürü anılan bir yer. Zongul-
dak dolayısıyla maden ve buna bağlı olarak daha 
sonra endüstri burada turizm açısından çok önemli 
bir deneyim olacaktır. Sizler vasıtası ile gelecek olan 
kişilerin burada ülkemizin diğer yerlerinde olma-
yan birçok endüstri mirasını bir arada görme imkâ-
nımız var. İşte bugün deneyimini yaptığınız Maden 
Müzesi ve onun yanındaki Eğitim Ocağı önümüz-
deki süreçte konuklarımıza misafirlerimize hizmet 
sunacak. Bunları önümüzdeki süreçte ve ilimizin 
turizmine kazandırmış olacağız. Şimdi şu anda çok 
ciddi bir çalışma var gerek altyapı çalışması gerekse 
de turizm ile ilgili alanlarda. Bunlar bir üç ay, belki 
bir altı ay sonra ilimizin görünümü çok daha farklı 
konumlara gelecek ve bizde altyapı olarak turizmin 
farklı alanlarında il olarak hazır olmamız gerekiyor. 
Bunlar da etkileşimli olacak sizler geldikçe ihtiyaçlar 
ortaya çıkacak ve buda yeni yatırımlar beraberinde 
getirecek. Ülkemizin genel olarak turizm geçmişi 
ve bugüne kadar turizm tecrübesi ve hizmet anla-
yışı üst düzeydedir.”

TURİSTLER SORDU, VALİ TUTULMAZ CEVAPLADI
Meksikalı turistler Mustafa Tutulmaz’a çeşitli 

sorular yöneltti. Vali Mustafa Tutulmaz turistlerin 
korona tedbirleri ve güvenlik konusundaki so-
rularına içtenlikle cevap vererek, “Zonguldak ve 
ülkemiz korona tedbirleri anlamında olsun diğer 
ülkelerden çok daha iyi durumdadır. Zonguldak 
şu anda güvenlik anlamında da Türkiye’nin en iyi 
illeri arasındadır. Bu konuda hiçbir çekince olma-
sın. Zonguldak’ta turizmi geliştirmek istiyoruz ve 
bu konuda tanıtım ofisinde açmış bulunuyoruz” 
şeklinde konuştu. Etkinlikte Zonguldak’ı ziyaret 
eden 16 Meksikalı turiste ünlü Devrek bastonu ile 
ili tanıtan broşürler hediye edildi.

İSTANBUL’DA ZONGULDAK ZİRVESİ YAPILACAK
Zonguldak Turizm Platformu Başkanı Mu-

hammet Cüntay, ayrıca yaptığı konuşmada, Zon-
guldak’a daha çok turist gelmesi için İstanbul’da 
önümüzdeki günlerde tur operatörlerinin yetki-
lerinin katılacağı önemli bir zirve gerçekleştire-
ceklerini söyledi.

Zonguldak Turizm Platformu başkanı Muham-
met Cüntay, üzerinde 3 Mart 1992 yılında meyda-
na gelen grizu faciasında şehit olan madencilerin 
isimlerinin yazılı olduğu 67 numaralı Zonguldaks-
por formasını tur operatörü sahibi iş insanı Cengiz 
Deveci’ye takdim etti.

Zonguldak Ticaret ve Sana-
yi Odası, Zonguldak Valiliği ve 
Zonguldak Turizm Platformu’nun 
ortak çalışmaları neticesinde Zon-
guldak, Meksika ve Kolombiya’nın 
tur rotasına dâhil edildi.

Zonguldak’a gelen 16 kişilik 
Meksikalı turist grubu ve tur ope-
ratörleri Gökgöl Mağarası, TTK 
Eğitim Ocağı ve Maden Müzesi 
gezisinden sonra Zonguldak Ti-
caret ve Sanayi Odası tarafından 
Dedeman Otel’de düzenlenen 
öğle yemeğinde konuk edilmişti. 
Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak 
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Metin Demir, Zonguldak il Özel 

idare Genel Sekreteri Ahmet Kara-
yılmaz, Zonguldak Turizm Platfor-
mu Başkanı Muhammet Cüntay, 
TURSAB il Temsilcisi Vahdettin 
Velioğlu, BAKKA ve Turizm Platfor-
mu üyelerinin katıldığı yemekte, 
ilimizdeki turizm potansiyelleri, 
turist grubu ve operatörlerle ile 
istişare edilmişti. Bölgemizin tur 
operatörlerinin rotasına girme-
sine yönelik tanıtım faaliyetleri 
sonrasında artık Meksika ve Ko-
lombiya’nın Türkiye Anadolu turu 
programı rotasında Zonguldak ve 
Safranbolu da eklendi.

Yapılan ortak çalışma netice-
sinde Zonguldak’ın Meksika ve 
Kolombiya’nın Türkiye Anadolu 
turu programı rotasına dâhil edil-
mesinden duyduğu memnuniye-
ti dile getiren Zonguldak Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir; “İlimizde 
sektörel çeşitliliğin sağlanmasına 
yönelik yapmış olduğumuz çalış-
malardan bir daha olumlu şekilde 
sonuçlanmış oldu. İlimiz için ha-
yırlı olmasını diliyorum. Valiliğimiz 
önderliğinde bu tür çalışmalarımı-
za devam edeceğiz” dedi.

ZONGULDAK, MEKSİKA 
VE KOLOMBİYA’NIN TUR 
ROTASINA DÂHİL EDİLDİ
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BÖLGENİN KALKINMASINA KATKI 
SAĞLAMAK VE ZONGULDAK’TAKİ 

SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİĞİN 
SAĞLANMASI ÇALIŞMALARININ 

BİR PARÇASI OLARAK DANAAĞZI 
TABİAT PARKI TURİZM MERKEZİ 

HALİNE GETİRİLİYOR.

Zonguldak Danaağzı Tabiat 
Parkı turizme kazandırılıyor

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından Zonguldak’ta ve Batı 
Karadeniz Bölgesinde sektörel 

çeşitliliğin sağlanmasına yönelik yapılan 
çalışmalar kapsamında “Danaağzı Tabi-
at Parkı” saha incelemesi 7 Kasım 2020 
günü yapıldı. Saha incelemesi ile ilgili or-
ganizasyon ve ev sahipliğini Zonguldak 
Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) yaptı.

Danaağzı Tabiat Parkı saha incele-
mesine ZTSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Metin Demir ile Doğa Koruma Milli 
Parklar İl Şube Müdürü İdris Tetik, Turizm 
Platformu Başkanı Muhammet Murat 
Cüntay The Green Park Hoteller Grubu 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla 
Üstündağ, Roof 264 Hotels ve My Yatı-
rım Danışmanlığı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Yüce, Navitas Spa Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ergün, 
Nisan Banket & Organizasyon Yönetim 
Kurulu Başkanı Serhat Tatar, Merter Park 
Otelcilik Beril Tekstil Yılmaz Efe Otelcilik 
Direktörü Adil Ceylan, Kalyon Çelik Kons-
trüksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Yücel 
Kalyoncu, Continent Luxury Suites Hotel 
Sakarya Hasan Mert İnşaat AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Emin Mert, Çay-
cuma Otel Perla yatırımcısı Sercan Durası 

Zonguldak TURSAB İl Temsilcisi Vahdet-
tin Velioğlu katıldı.

ÜLKE TURİZMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER
Danaağzı Tabiat Parkı saha incelemesi 

sonrasında, katılımcılar ilk gün yerel tarihçi 
Ekrem Murat Zaman rehberliğinde Maden 
Müzesi ve Türkiye Taş Kömürü (TTK) eği-
tim ocağını gezdiler. İkinci gün ise Filyos 
Kalesi ve Antik Kent katılımcılara gezdirildi. 
Saha inceleme ekibi Zonguldak’ın turizm 
potansiyelinden çok etkilendiklerini be-
lirterek, Danaağzı Tabiat Parkının Zongul-
dak ve ülkemiz turizmi için çok önemli 
bir değer olduğunu ifade etti. Programla 
ilgili açıklama yapan ZTSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Metin Demir; “İlimizde sektörel 
çeşitliliğin sağlanmasına ve bölgemizin 
kalkınmasına katkı vermek adına birçok 
çalışma yapıyoruz. Danaağzı Tabiat Parkı 
çalışmamızda bunlardan biri. Davetimize 
katılarak projemize katkı veren yetkililer 
turizm alanında dünyada söz sahibi olan 
kişilerdir. Başta, organizasyonda da katkı-
sı olan Muhammet Murat Cüntay olmak 
üzere katılımcılara çok teşekkür ediyorum. 
Yaptığımız çalışmalar neticesinde Dana-
ağzı Tabiat Parkı ‘da ilimizin önemli turizm 
merkezlerinden biri olacak” dedi.
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Z onguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zon-
guldak Turizm Platformu ve Zonguldak Ti-
caret ve Sanayi Odası iş birliğinde gerçek-

leştirilen “Karaelmas Turizm Eğitim Projesi” turizm 
eğitimlerinin ikincisi yapıldı. “Turizmin Sosyo-Kül-
türel Etkileri, Yerel Halkın Turizm Hareketlerine 
Adaptasyonu, Zonguldak Örneğinde Destinas-
yon Yönetiminde İşbirlikleri ve Ürün Geliştirme” 
konularının ele alındığı eğitimler, Balıkesir Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Rochester 

T ürkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 
Batı Karadeniz Bölge Temsilci Kurulu Baş-
kanı Ercan Güner ve Yönetim Kurulu Üye-

si Vahdet Velioğlu ile birlikte Devrek Ticaret ve 
Sanayi Odası Turizm Eğitim Danışmanlık Tica-
ret Limited Şirketi’nin işletmeciliğini üstlendiği 
Devrek Baston Müzesi, Doğa ve Kültür Parkı te-
sisi ziyaret edildi.

ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, 
Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Ha-

Teknoloji Üniversitesi’nden Doç. Dr. Muhammet 
Kesgin’in sunumları ile 10 Şubat 2021 tarihinde 
gerçekleşti.

Programa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mus-
tafa Çufalı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı uzman-
ları, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odaları üyeleri, 
Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİ-
AD) üyeleri ve çeşitli kamu, kurum ve sivil toplum 
kuruluşları yönetici ile temsilcileri katılım sağladı.

cıkulaoğlu, Devrek TSO Meclis Başkanı İlkin Taşçı 
ile birlikte ağırlanan, TÜRSAB yetkililerine Devrek 
Baston Müzesi, Doğa ve Kültür Parkı Tesisi gez-
dirildi.

TÜRSAB yetkililerince; Batı Karadeniz Bölge-
sine düzenlenecek gezilerde bu tesisin ziyaret 
edilmesi katılımcılara farkındalık kazandıraca-
ğını, ilgi odağı olacağı bahsedilerek, bu yıl içe-
risinde TÜRSAB tarafından planlama kapsamına 
alınacağı belirtildi.

Eğitimler turizm 
sektörü işletmecileri, 
yöneticileri, 
çalışanlarının yanı 
sıra turizm bölümü 
öğrencileri ile sektöre 
gönül verenler ve 
sektörün paydaşlarına 
yönelik olarak 
hazırlandı.

Türkiye’nin ilk baston 
müzesi olan Devrek’teki 
tesis, tarihe ışık tutuyor.

Karaelmas 
Turizm 
Eğitim 
Projesi 
devam 
ediyor

TÜRSAB yetkilileri 
Zonguldak’ın 

turizm tesislerini 
inceledi
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KİLİMLİ İLÇESİ RADARTEPE MEVKİSİNİ 
YAMAÇ PARAŞÜTÜ MERKEZİ HALİNE 

GETİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 
İKİNCİ ETAP TOPLANTISI VE SAHA 

İNCELEMESİ YAPILDI.

Yamaç 
Paraşütü 
Merkezi 

çalışmalarında 
ikinci etap

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Kilimli Belediyesi, Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü, Zonguldak Turizm Platformu, TÜRSAB İl Temsilciliği, Zon-
guldak Sportif Havacılık Kulübü ve Bursa İnegöl Paraşütçülük Kulübü 

ortaklığında Zonguldak’ın turizm potansiyelini arttırmak için Yamaç Paraşütü 
Merkezi çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda saha incelemesi yapıla-
rak, bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ ÜZERİNDE BİR SÜREDİR YAPIMI DEVAM 
EDEN UZUNMEHMET CAMİSİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN TARAFINDAN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Uzunmehmet Camisi Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından açıldı

U zunmehmet Camisi açılışı için 
Zonguldak’a gelen Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

törende yaptığı açılış konuşmasında; 
“Şehirlerimize kazandırdığımız her bir 
caminin, ülkemizin ve milletimizin gele-
ceği için vatan topraklarına dikilen birer 
manevi muhafız olduğuna inanıyorum” 
şeklinde konuşarak, “İşte bugün burada, 
Uzun Mehmet Camiini de aynı duygular-

la hizmete açıyoruz. Yaklaşık 12 bin met-
rekare alan üzerinde inşa edilen, park ve 
yeşil alanlarıyla 34 bin metrekarelik bir 
alana yayılan bu eser, kapalı alanında 6 
bin, açık alanında 7 bin 500 kişilik namaz 
kılma kapasitesine sahiptir. Yüksekliği 71 
metreyi bulan minareleri, 22 kubbesi, se-
def işlemeli kapısı, çinileri, hatları, her bir 
santimi özenle işlenmiş iç ve dış yapısıyla 
özel bir eser olan Uzun Mehmet Cami-

inin mihrap cephesindeki Ya Allah hattı 
da, şehre ve adına yakışır şekilde kömür-
le yazılmıştır” dedi.

“ZONGULDAK MÜJDELER ŞEHRİ OLACAK”
Konuşmasında, iki asır önce sahi-

linde sadece tahta iskelesi bulunan bir 
koydan bugünkü Zonguldak’a uzanan 
süreçte, kömürün nasıl önemli bir role 
sahip olduğunu en iyi Zonguldak insanı-
nın bildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Cumhuriyet döneminde vila-
yet statüsüne yükseltilen Zonguldak’ın, 
emeğin ve üretimin şehri olarak milletin 
gönlündeki mümtaz yerini aldığını belir-
terek, bir kez daha asırlardır vatanları için 
canlarını seve seve feda eden aziz şehit-
lere Cenab-ı Allah’tan rahmet diledi.

Zonguldaklılara inandığını ve Zongul-
dak’ın müjdeler şehri olacağını da sözleri-
ne ekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Uzunmehmet Camisini inşa 
eden Hasan Gürsoy’a da teşekkür ettikten 
sonra, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 
duasının ardından beraberinde ki heyetle 
birlikte camiinin açılışını gerçekleştirdi.
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TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
KAPSAMINDA YAPILAN 

ZONGULDAK TURİZM ODAKLI 
KALKINMA TOPLANTISINDA 

ZTSO YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI METİN DEMİR 

TARAFINDAN SUNUM YAPILDI.

Zonguldak’ta turizm ele alındı

4 5. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 
Zonguldak Turizm Odaklı Kalkınma Toplan-
tısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Zonguldak 

Valiliği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zon-
guldak Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Karadeniz Kal-
kınma Ajansı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğü ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 
koordinasyon ve iş birliğinde telekonferans yön-
temi ile gerçekleşti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın açılış 
konuşmaları ile başlayan toplantıda; Zonguldak 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir tarafından “Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odasının Yerel Kalkınmada Turizme Bakışı” 
başlığı altında bir sunum yapıldı.

Demir sunumunda, Zonguldak’ta sektörel 
çeşitliliğin sağlanması, mevcut sınai faaliyetlerin 
rekabet güçlerinin artırılması, ulaşım altyapı ve lo-
jistik imkânlarının güçlendirilmesi, yerleşmelerin 
mekân ve yaşam kalitesinin arttırılması, turizmin 
çeşitlendirilerek geliştirilmesi, ilimizin doğal var-
lıkları ile endüstriyel mirası, Kömüre Giden Demir-
yolu Tren Turizmi Projesi, Jeoparklaşma Süreci, Da-
naağzı Tabiat Parkı ve Apiterapi Merkezi projeleri 
hakkında bilgiler verdi.

Toplantının ilk oturumu, Batı Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu tara-
fından “Kalkınma Ajanslarının Yerel Kalkınmadaki 
ve Turizmdeki Rolü”, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Bakanlık Müşaviri ve Eski Tanıtma Genel Müdü-
rü İrfan Önal tarafından “Turizm Tanıtma Strate-
jileri ve Destinasyon Markalama”, TÜRSAB Batı 
Karadeniz Bölge Başkanı Ercan Güner tarafından 
“Batı Karadeniz Bölgesi Turizm Hareketleri”, TEM 
TOUR Genel Müdürü Derviş Öztürk tarafından 
“Ankara – Karabük – Zonguldak Turistik Gezi Treni” 
Zonguldak Turizm Platformu Başkanı ve İş İnsanı 
Muhammet Cüntay tarafından “Zonguldak Öze-

linde Destinasyon Yönetimi” konulu sunumlar ile 
tamamlandı.

ZONGULDAK’TA TURİZM FARKINDALIĞI ARTIYOR
Toplantı’nın ikinci oturumunda ise Türkiye Taş-

kömürü Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kazım Eroğlu tarafından “TTK ve Endüstri 
Mirası”, Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Ahmet Güral Karayılmaz tarafından “Zonguldak 
İlinde Turizme Yönelik Altyapı Çalışmaları”, Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı Strateji Geliştirme ve 
Programlama Birimi Başkanı Mehmet Çetinkaya 
tarafından “Zonguldak Valiliği Turizm Çalışma Ofi-
si”, Maden Mühendisi ve Kent Kültürü ve Kent Ta-
rihi Araştırmacısı Ekrem Murat Zaman tarafından 
“Zonguldak Emek ve Kültür Tarihi”, Zonguldak Kül-
tür ve Eğitim Vakfı Başkanı - Yazar - 
Karikatürist ve ZİKTM Emekli Şube 
Müdürü Kürşat Coşgun tarafından 
“Zonguldak Emek Tarihi’nin Sanata 
ve Kültüre Yansımaları”, ZBEÜ Mü-
hendislik Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu 
tarafından “Turizmde Paydaşların 
Rolü ve İşbirliğinin Önemi” konu-
lu sunumlarının ardından toplantı 
sona erdi.

Toplantının ardından açıkla-
ma yapan Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Metin Demir; “Zonguldak’ta 
turizm farkındalığının artırılması 
ve sektörel çeşitliliğin sağlanması 
adına çok faydalı faydalı bir etkinlik 
oldu. Katılım ve katkıları için başta 
Valimiz Mustafa Tutulmaz olmak 
üzere tüm paydaşlarımıza teşek-
kür ediyorum” dedi.

Başkan Demir 
sunumunda Zonguldak 
turizmine katkı 
sağlayacak projeleri 
anlattı.
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Alman heyeti MAKZON 
firmalarıyla bir araya geldi

Z onguldak’ı ziyaret eden Alman 
heyeti, Zonguldak Ticaret ve Sa-
nayi Odası’da (ZTSO) Zonguldak 

Maden Makinaları İmalatçıları Derneği 
(MAKZON) firmaları ile bir araya geldi. 
Toplantıda konuşan ZTSO Başkanı Me-
tin Demir, “Zonguldak olarak 180 yıllık 
bir madencilikte tecrübemiz var ve bu-
nunla birlikte maden makineleri konu-
sunda da birikimlerimiz ve tecrübeleri-
miz bulunuyor. Bu alanda hem kamuda 
hem özel sektörde üretim yapan arka-
daşlarımız var. Zonguldak’ı Türkiye’de 
madenciliğin ilk başladığı yerlerden 
olma sıfatı ile bir yandan Türkiye’nin ma-
dencilik okulu olarak da adlandırabiliriz. 
Bu toplantıdan ve devamındaki süreç-
ten beklentimiz dünyada maden tekno-
lojileri konusunda söz sahibi tecrübeli 
bir firmanın gerek doğrudan yabancı 
yatırımcı olarak gerek farklı işbirlikleri 
ile lisans anlaşmaları ile her ne şekilde 
olacaksa bu ziyarette biraz şekillenecek. 
Zonguldak’ta oluşan MAKZON İhtisas 
Sanayi Sitesi’ne çekebilmek” dedi. 

Zonguldak’ı ziyaret eden Alman 
heyeti, ZTSO’da, MAKZON firmaları ile 
bir araya geldi. Alman heyetini ZTSO 
Başkanı Metin Demir kapıda karşılayarak 
“Hoş geldiniz” dedi. Alman heyetinde, 
maden makineleri üretici firması sahibi 

Eberhard Braun, Satış Müdürü Uwe Ha-
ckenberger, firma Üretim Koordinatörü 
Ali Sarı, Avrupa Zonguldaklılar Derneği 
Başkanı Mehmet Karakulak ve Avrupa 
Zonguldaklılar Derneği Zonguldak Tem-
silcisi Bünyamin Altındağ bulundu.

Toplantıya Vali Vekili Turgut Subaşı, 
ZTSO Başkanı Metin Demir ile Maden 
Makinaları İmalatçıları Derneği’nin firma 
temsilcileri katıldı. ZTSO toplantı salonun-
da Alman heyetine MAKZON tanıtımını 
içeren video sunumu gerçekleştirildi.

“MADEN MAKİNELERİ ÜRETİMİNİ 
ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIMAK 
İSTİYORUZ”

Sunum öncesinde konuşma yapan 
ZTSO Başkanı Metin Demir, oda olarak 
maden makineleri üretimini uluslarara-
sı boyuta taşımak amacında olduklarını 
belirterek şunları kaydetti: “Bizim bugün 
buluşmamıza vesile olan fikir aslında 
Zonguldaklı denince akla ilk gelen kö-
mür hikâyemiz ile başlayan, bizim çok 
güçlü olduğumuz bir alan. Biz hepimizin 
malumları 180 yıllık bir madencilikte tec-
rübemiz var ve bununla birlikte maden 
makineleri konusunda da birikimlerimiz 
tecrübelerimiz, bu alanda hem kamuda 
hem özel sektörde üretim yapan arka-
daşlarımız var. Zonguldak, Türkiye’de ma-

denciliğin ilk başladığı yerlerden olma 
sıfatı ile bir yandan Türkiye’nin maden-
cilik okulu olarak da adlandırabiliriz. Biz 
bu 180 yıllık tecrübemizi bugünkü dün-
ya koşullarına uygun, kapasiteleri büyü-
terek, modernize ederek ve işi biraz da 
uluslararası boyuta taşıyarak, güçlenerek 
devam etme niyetindeyiz. Valimizin ön-
cülük ettiği maden makineleri üreticileri 
kümelenmesi ve grubu konusunda biz 
önce dernek oluşumumuzu kıymetli 
üyelerimizin katılımı ile tamamladık ve 
hazır hale geldi. Altyapı problemleri ile 
uğraşan imalatçı arkadaşlarımızı toparla-
yacağımız, onları çağdaş üretim mekân 
kavuşturacağımız bir ihtisas sanayi sitesi 
kurulmasının ilk adımlarını attık. Koo-
peratifimizi oluşturduk ve şu anda arsa 
geliştirme çalışmalarını Caner Beyin 
başkanlığındaki kooperatifimiz kalkınma 
ajansının desteğiyle hızlı bir şekilde yürü-
tüyor.”

İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİNE FAYDA 
SAĞLAYACAK BİR SÜREÇ GELİŞECEK

Mevcut birikim ve tecrübeyi modern 
çağın gereklerine uygun olarak çok daha 
başarılı uluslararası bir yapıya taşımak is-
tediklerini ifade eden Metin Demir; “Bu 
kapsamda valimizin başkanlığında geç-
tiğimiz aylarda sayın genel müdürümüz 

TÜRKİYE’DE MADENCİLİK
OKULU OLARAK KABUL

EDİLEN ZONGULDAK’I MADEN
MAKİNELER İMALATINDA

ULUSLARARASI ARENADA
TEMSİL ETMESİ HEDEFLENEN

MAKZON FİRMALARI, ZTSO EV
SAHİPLİĞİNDE ALMANYA’DAN

GELEN HEYET İLE BİR ARAYA
GELDİ.
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ile birlikte üretici arkadaşlarımız ile birlik-
te Almanya’ya malumunuz olduğu üze-
re bir ziyaret gerçekleştirmiştik ve orada 
bir kısım firmalarla görüşmeler yürüttük. 
Kendilerini Türkiye’ye Zonguldak’a da-
vet etmiştik. Bu fikrimize ilgili detayları 
paylaşmak üzere birazdan Umut Hocam 
sağ olsun, güzel bir sunum hazırladı ve 
Zonguldak’ın madencilik alanındaki, 
özellikle maden makinalarında ki bilgisi-

ni tecrübesini ve bu alandaki altyapısını 
detaylıca inşallah firma temsilcilerine su-
nacağız” dedi.

Başkan Demir sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Bu toplantıdan ve devamındaki 
süreçten beklentimiz, dünyada maden 
teknolojileri konusunda söz sahibi tecrü-
beli bir firmanın gerek doğrudan yaban-
cı yatırımcı olarak gerek, farklı işbirlikleri 
ile lisans anlaşmaları ile her ne şekilde 

olacaksa bu ziyarette biraz şekillenecek. 
Zonguldak’ta oluşan MAKZON’a sanayi 
çekebilmek, birlikte Türkiye’de üretim 
yapabilmek istiyoruz. Bugün inşallah fir-
ma temsilcileri ile bugün ve yarın devam 
edecek iki günlük ziyaret de bölgenin alt 
yapısını inceledikten sonra umuyoruz ki 
Zonguldak için her iki ülkenin ilişkilerine 
fayda sağlayacak bir süreç gelişir. Ben ka-
tılımın için tekrar teşekkür ediyorum.”

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (ZTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir, Genel Sekreter Mu-

harrem Sarıkaya ve Ticaret Bakanı Başda-
nışmanı Cihat Alagöz, Rusya Federasyonu 
Türkiye Ticaret Baştemsilcisi Aydar Gaşi-
gullin’i Ankara’da ziyaret ettiler. Ziyarette, 
Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi ve 
Serbest Bölge hakkında Gaşigullin’e bilgi 

verildi. Bununla birlikte Zonguldak Ticaret 
ve Sanayi Odası öncülüğünde fizibilite 
raporları hazırlanan yatırım alanları anla-
tılarak fizibilite raporlarının birer örneği 
Gaşigullin’e sunuldu. Ziyaret sonrası açık-
lama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin De-
mir; “Yıllık 25 milyon ton kapasiteli Filyos 
Liman Projesi’nin tamamlanması, Filyos 

Endüstri Bölgesinin ise çelik ağırlıklı olarak 
çok yakında faaliyete geçmesi planlanıyor. 
Genişleme alanı ile birlikte yaklaşık 1.8 mil-
yon metrekarelik serbest bölge çalışmaları 
yürüyor. Çok yakın bir gelecekte Zongul-
dak, Türkiye’nin Rusya’ya açılan en büyük 
kapısı olacak. Şimdiden Rus iş dünyası ile 
Batı Karadeniz iş dünyasını buluşturmak, 
geleceği planlamak istiyoruz” dedi.

T CDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yazı-
cı, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nı 

ziyaret etti. Başkan Demir, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek “İlimizi ziyaret eden 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Kamuran Yazıcı ile bir araya ge-
lerek, Zonguldak demiryolu turizmi projesi olan 
“Kömüre Giden Demiryolu” hakkında görüş alış-
verişinde bulunduk. Ziyaretleri için kendilerine 
teşekkür ederiz” dedi.

Zonguldak’ta Türk ve Rus iş insanları buluşacak

BAŞKAN METİN 
DEMİR, TCDD 

GENEL MÜDÜRÜ 
KAMURAN YAZICI’YA 

DEMİRYOLU 
TURİZMİNİN BÖLGE 

İÇİN ÖNEMİNİ 
AKTARDI.

Demiryolu Zonguldak için önem taşıyor
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UKRAYNA İLE DIŞ 
TİCARETİN VE TURİZMİN 

GELİŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK TOPLANTI 

ZONGULDAK TİCARET 
VE SANAYİ ODASINDA 

YAPILDI.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odasının 
(ZTSO) dış ticareti geliştirme konusun-
da yaptığı çalışmalar devam ediyor. Bu 

çalışmalar kapsamında Ukrayna Kherson Vali 
Yardımcısı Kyrylo Serhieiev ve beraberindeki 
işadamlarından oluşan heyet, Zonguldak Ti-
caret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Zonguldak 
Valisi Erdoğan Bektaş’ın başkanlığında yapılan 
toplantıya Zonguldak Belediye Başkanı Ömer 
Selim Alan, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Genel 
Sekreter Muharrem Sarıkaya, Zonguldak iş in-
sanları katılım sağladı. Toplantıda Zonguldak 
ile Ukrayna arasında potansiyel ticaret ve tu-
rizm fırsatları masaya yatırıldı.

ZTSO’NUN KARDEŞ ODASI
Ziyaret hakkında açıklama yapan Zongul-

dak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir, “Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak dış ticaretimizi ve turiz-
mimizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yap-
maktayız. Karadeniz’in karşı kıyısında bulunan 
Ukrayna ile de ticaretimizi ve turizmimizi ge-
liştirme gayreti içerisindeyiz. Bilindiği üzere 
odamız ile Kherson Ticaret ve Sanayi Odası 
kardeş oda. Rekabetin her geçen gün zorlaş-
tığı günümüzde ticari işbirlikleri gerçekleşti-

rerek, farklı ülkelerde yatırımlar yapabilecek, 
dış ticareti artıracak düzeye gelmek öncelikli 
hedeflerimiz arasında. Bu kapsamda bugün 
Ukrayna Kherson Vali Yardımcısı Kyrylo Serhie-
iev ve beraberindeki iş insanları bizleri ziyaret 
etti. Bizler de Zonguldak Valimiz Erdoğan Bek-
taş ve Zonguldak Belediye Başkanımız Ömer 
Selim Alan’ı bu toplantıya davet ederek hep 
beraber Zonguldak için ne yapabiliriz diye 
konuşmak istedik. Amacımız yapılacak saha 
çalışmaları, iş gezileri ve ikili iş görüşmeleri, 
kamu ve özel sektör bilgilendirmeleri ile yatı-
rımcıları teşvik ederek uluslararası platformda 
yer almalarını sağlamak, Zonguldak’ın dış tica-
ret hacmini genişletmek” dedi.

KARŞILIKLI İŞ HEYETLERİ OLUŞTURULACAK
Bu tarz işbirliği adımlarının iş insanlarının 

ticari faaliyetlerinde yeni fırsatlar için vesile 
olacağını ekleyen Başkan Demir, sözlerini şöy-
le tamamladı: “Toplantıda Ukrayna’nın özel-
likle Kherson’un iş ortamı, avantajlı yönleri, 
yatırım, ticaret ve işbirliği olanakları hakkında 
görüş alışverişinde bulunduk. Limanımızın es-
kiden olduğu gibi aktif hale gelerek, Ukrayna 
ile olan ticaret hacmini arttırması yönünde 
atılabilecek adımları değerlendirdik. Zongul-
dak ve Ukrayna-Kherson arasında ekonomik 
ilişkilerin ve turizmin geliştirilmesine katkı 
sağlamak amacıyla, karşılıklı iş heyetleri oluş-
turup onları buluşturma fikri oluştu. Önü-
müzdeki günlerde bu konu hakkında çalış-
malarımız olacak. Bizde ilimizin yetkilileri ve iş 
insanlarımızla Kherson’u ziyaret edeceğiz. Va-
limiz Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanımız 
Ömer Selim Alan’a katılımları ve destekleri için 
teşekkür ediyorum” dedi.

Ukrayna 
ile ticaret 

olanakları 
ele alındı
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ZTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI METİN DEMİR, CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A ZONGULDAK İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİNİ İLETTİ.

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun ev sahipliğindeki Türkiye Eko-
nomi Şurası; Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı 
Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-
soy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu 
Üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler 

Konferans Salonu’ndan video konferans 
aracılığıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya video konferans yöntemi 
ile katılan Zonguldak Ticaret ve Sana-
yi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan Batı Karadeniz illerini kapsa-
yan (Zonguldak, Karabük, Bartın, Çankırı, 
Sinop, Kastamonu) bir kalkınma projesi 
(Batı Karadeniz Kalkınma Projesi - BA-
KAP) ilan edilmesini ve bu bölgede Bölge 
Kalkınma İdaresi kurulmasını talep etti. 

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
(ZTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Me-
tin Demir Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin webinar yöntemi ile gerçekleşen 
76.-77. Genel Kurulu’na katılarak, Genel Ku-
rula hitap etti.

“Sayın Divan, saygıdeğer Başkanım, Ge-
nel Kurulumuzun Kıymetli Delegeleri, değer-
li konuklarımız, sizleri emeğin başkenti Zon-
guldak’tan sevgiyle saygıyla selamlıyorum” 
diyerek konuşmasına başlayan Metin Demir, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm dünyayı etkisi 
altına alan, Covid-19 pandemisinin iş dünya-
sına olumsuz etkileriyle yüzleştiğimiz zorlu 
bir süreçten geçmekteyiz. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğimiz, saygıdeğer başkanımı-
zın önderliğinde, bu sürecin olabildiğince 

az hasarla atlatılması için üstün bir gayret 
sergilemektedir. Sahadan, Odalarımız ve 
Borsalarımız aracılığıyla toparlanan verilerin, 
akılcı önerilere dönüştürülerek hükümetimi-
ze sunulması sayesinde, imkânlar dâhilinde 
en etkili destek paketlerin devreye alınması 
sağlanmaktadır.

Bir yandan da ülkemizin yarım asırlık 
hayali olan yerli otomobil projesine liderlik 
eden birliğimiz, bu zorlu süreçte dahi iler-
lemeler kaydederek hepimizi gururlandır-
mıştır.” ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 
“Türkiye’nin yaslı adasının ‘Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası’na dönüşmesini sağlayan 
birliğimiz, Türkiye vizyonumuzun sadece 
ekonomi alanıyla sınırlı olmadığını da ortaya 

Metin Demir ayrıca Zonguldak ilinin bir 
an önce IPARD kapsamına alınarak IPARD 
teşvik ve desteklerden yararlanmasının 
sağlanmasını ve Zonguldak’ı lojistik an-
lamda cazip hale getirecek Zonguldak – 
Filyos sahil yolunun bir an önce tamam-
lanmasını, Zonguldak il merkezindeki 
çevre yollarının tamamlanmasını, Adapa-
zarı-Arifiye-Bartın demiryolu hattındaki 
çalışmaların hızlandırılması taleplerini de 
dile getirdi.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir ile birlikte Meclis Başkanı Za-
fer Sağlam ve Genel Sekreter Muharrem 
Sarıkaya da katıldı.

koyarak, göğsümüzü kabartmıştır.
Genel Kurul toplantımız vesilesiyle Co-

vid-19 pandemisinde hayatını kaybeden, 
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Nuri Keleş 
başta olmak üzere, tüm birlik mensupları-
mızı rahmetle anıyorum. 76.-77. Genel Ku-
rulumuzun hayırlı sonuçlara vesile olması 
dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

İş dünyası TOBB’da buluştu

Başkan Demir 76-77. Genel Kurul toplantısına katıldı
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K uruluşunun 100’üncü yılını 2019’da kut-
layan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
(ZTSO) için düzenlenen kutlama etkin-

liklerine, başta dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere çok 
sayıda üst düzey konuk katıldı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zongul-
dak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, 
Zonguldak Alay Komutanı Albay Gönen Uslu, 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak İl Emniyet 
Müdürü Metin Turanlı, ilçe Ticaret ve Sanayi 
Odaları Başkanları, siyasi partiler ve sivil toplum 
örgütleri temsilcileri, il daire müdürleri, ZTSO 
üyeleri ile kalabalık bir davetli grubunun ka-
tıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başladı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın et-
kinlikleri ile Zonguldak’ın anlatıldığı tanıtım 
filminin izlenmesinin ardından, ZTSO Meclis 

Başkanı Zafer Sağlam toplantının açılış konuş-
masını yaparak,100’üncü yılın ZTSO üyelerine 
ve Zonguldak’a hayırlı olması dileğinde bulun-
du. Daha sonra kürsüye gelen ZTSO Başkanı 
Metin Demir, konuşmasına konukları selamla-
yarak başladıktan sonra, “Yoğun programları-
nız arasında vakit ayırarak, odamızın bu gurur 
gününde bizlerle olduğunuz için hepinize şük-
ranlarımı arz ediyorum. 100’üncü yıl zirvemize 
hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi.

Konuşmasında özellikle Zonguldak’ın ülke 
sanayileşme hamlesine kömürü ve çeliği ile 
omuz vermiş önemli merkezlerden biri oldu-
ğunu vurgulayan Başkan Demir, yanı sıra ken-
tin binlerce insanını maden kazalarında, on 
binlerce insanını da meslek hastalıkları sonucu 
erken yaşta feda ederek, ülkenin kalkınması 
için sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdi-
ğini ifade etti. Böylesi bir yapısal bütünlük içe-
risinde Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
şehre olan katkılarına değinerek sözlerine de-
vam eden Başkan Demir, şunları söyledi; “Çok 
kıt kaynaklarla başarılan bu iktisadi mucizenin 
tanığı ve aktörü olan Zonguldak Ticaret ve Sa-
nayi Odası, 100 yılı aşan tecrübesiyle bugün de 
ülkemizin kalkınması için yerel potansiyellerin 
hayata geçirilmesi amacıyla, Zonguldak özel 
sektörüne liderlik etmeyi sürdürmektedir. Bu 
süreçte kuruluşundan itibaren odamızın tüm 
organlarında görev alan, üyelerimize şükran-
larımı sunuyor, ebediyete intikal etmiş olanları 
rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Geleneksel 
sektörlerimizden kömür ve çelik alanındaki 
varlığımızı kuvvetlendirmek, derinleştirmek ve 
çeşitlendirmek adına bugünlerde yoğun me-

100. YIL ÖZEL

Odamızın kuruluşunun 100. yılını kutladık

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:
“ZTSO proje fabrikası gibi çalışıyor”

ÜLKE SANAYİLEŞME 
HAMLESİNE KÖMÜRÜ 

VE ÇELİĞİ İLE KATKI 
SAĞLAYAN ÖNEMLİ 

MERKEZLERDEN 
ZONGULDAK ŞEHRİNİN 

KÖKLÜ KURULUŞU, 
ZONGULDAK TİCARET 

VE SANAYİ ODASI 
KURULUŞUNUN 

100’ÜNCÜ YILINI 
DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ 

ETKİNLİKLERLE 
KUTLADI.
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sai harcıyoruz. Taşkömürü üretiminin hem devlet 
hem de özel sektör eliyle artarak devamı için, Ba-
kanlığımız ile sürekli iş birliği halinde çalışmalar 
yürütüyoruz. Sayın Valimizin vizyoner liderliğiyle 
başlatılan çelik kümelenmesi çalışması da, Ma-
den Makinaları Grubu ve ihtisas sanayi sitesi ola-
rak ilk meyvelerini vermeye başladı. Havzamızda 
bu alanda oluşmuş birikim ve tecrübeyi inşallah 
hep birlikte uluslararası bir başarı hikâyesine dö-
nüştüreceğiz.

Abdülhamid Han’dan bu yana bölgemizin 
hayali olan Filyos Vadisi projesinin, hem ilimiz ve 
bölgemiz hem de ülkemiz için muhteşem fırsat-
larla finale yaklaştığı bir dönemdeyiz. Liman in-
şaatını hızla sona yaklaşması, endüstri bölgemi-
zin yönetici şirketinin belirlenmesi, amiral gemi 
olarak gördüğümüz ana yatırımcıya yer tahsi-
sinin yapılmış olması bizleri ziyadesiyle mutlu 
etmektedir. 25 milyon tonluk limanı, demiryolu, 
karayolu ve hava yolu bağlantı imkânlarıyla Ana-
dolu’nun kuzey kapısı olmaya aday olan Filyos 
Bölgemizde, modem bir lojistik üs kurulmasının 
hem bölgemiz, hem de ülkemiz için önemli bir 
kazanım olacağı kanaatindeyiz.

Sayın Bakanım, Bakanlığınızın uhdesinde 
olan lojistik üs uygulamasının bölgemize kazan-
dırılması için desteğinizi istirham ediyor, her türlü 
işbirliği ve göreve hazır olduğumuzu ilginize arz 
ediyorum. İlimizde sektörel çeşitliliğin de sağlan-
ması çalışmalarımız kapsamında, yaklaşık üç yıl 
önce başladığımız SERA OSB projemizde yatırım 
aşamasına kadar geldik. SERA OSB’mizde, son 
teknolojik imkânlarla üretim yapacak, ihracata 
odaklı bir yapıyı hayata geçirerek, bölgemiz için 
yeni bir istihdam ve ticaret kapısını açmış ola-
cağız. Kentleşme baskısı ve alt yapı sorunlarıyla 
boğuşan imalatçı KOBİ’lerimiz için planladığımız 
Girişim Sanayi Sitemizde, kooperatifleşme ve arsa 
temi aşamasını başarıyla tamamladık. Projemizin 
2020 yatırım programına alınması halinde 170 
bin metrekare arsa üzerine 110 adet iş yerinden 
oluşacak bu projemizi de hızlıca hayata geçirece-
ğiz. Mobilya dekorasyon sektöründeki üyelerimi-
zi bir araya getireceğimiz ticaret merkezi proje-
mizde ise ruhsat aşamasına kadar geldik. 2020 yılı 
içinde inşasını ve açılışını yapmayı hedefliyoruz.

İlimizin AR-GE ve İnovasyon kapasitesini ge-
liştirmek için Bülent Ecevit Üniversitemiz ve İl 
Özel İdaremizle birlikte kurduğumuz, Zonguldak 
Teknoparkımızın başarılı çalışmalarıyla gururla 
takip ediyoruz.

Zonguldak limanımızın daha verimli işletil-
mesiyle ilgili gayretlerimiz devam ediyor. Yurt, 

dışına ihraç malı taşıyan tırlarımıza ÖTV’siz yakıt 
imkânı sunabilmek için yaptığımız girişimin, kısa 
bir süre içerisinde olumlu yönde neticelenmesini 
umut ediyoruz. Sayın Bakanım, İlimizin ihracat ka-
pasitesini arttırmak için Odamız hizmet binasında 
ihracat destek ofisimizi sizlerin sayesinde hayata 
geçirdik. Aynı amaç doğrultusunda Batı Karade-
niz Bölgemizde halen şubesi ya da irtibat bürosu 
olmayan Türk Eximbank ile görüşmeler yürüttük. 
Mevcut durumda işletmelerimiz için muhatap 
şube Gebze Şubesi olup oldukça uzaktır ve İşlet-
melerimizin Eximbank’ın imkânlarından yararlan-
masını güçleştirmektedir. Eximbank şubesi ya da 
irtibat ofisi için bilabedel ev sahipliği yapmaya 
hazır olduğumuzu belirterek, bu hususta deste-
ğinizi beklediğimizi bildirmek isterim.

Saygıdeğer Bakanım, kabinemizin bir kadın 
üyesi olarak özel bir istirhamımızı son olarak dile 
getirmek isterim. Geleneksel sektörümüz olan kö-
mür ve çelik sektörleri malumunuz olduğu üzere 
kadın istihdamı için sınırlı imkânlar sunmaktadır. 
Bu noktadan hareketle Oda olarak Avrupa Birliği 
imkânlarını da kullanarak Madenci eşleri ve kızla-

100. YIL ÖZEL

ZTSO’nun kuruluşunun 
100’üncü yılı çoşkuyla 
kutlandı.

Hizmet Ödülleri 
sahiplerini buldu.
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rından oluşan yüzlerce kadınımızı, çağrı merke-
zi operatörü olarak eğittik, meslek sahibi yaptık. 
Bakanlığınıza hizmet verecek bir çağrı merkezi-
nin Zonguldak’ta hayata geçirilmesi için inisiya-
tif kullanmanızı hassaten talep ediyoruz. Şehit 
madencilerimizin bizlere emanet yakınları ile 
cefakâr madenci eşleri ve kızları bu husustaki 
gayretinizi dört gözle beklemektedir. 

Çalışmalarımız esnasında vizyonuyla ufku-
muzu açan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanımıza, tüm gayretlerimizde yanımızda 
olan Sayın valimize, milletvekillerimize, bele-
diye başkanlarımıza, asırlık çınarımız ZTSO’nun 
tüm kurullarında görev olan yol arkadaşlarıma 
ve üyelerimize şükranlarımı arz ederim.

Nice yüzyıllara… Sağ olun, var olun…”

“ZTSO ZONGULDAK’A YAKIŞIR 
ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR”

Konuklar arasında yer alan bir başka isim 
olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı  
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise ZTSO’nun Zongul-
dak’ın tarihine ve taşıdığı öneme yakışır şekilde 
çalıştığını belirterek konuşmasında şunları söy-

ledi: “Bizler Zonguldak’ı İstiklal Harbinde Kuvayi 
Milliye’ye en önde saflarda katılan kahraman 
bir şehir olarak tanıdık. Ekmeğini taştan çıkar-
tan, helal rızkın şehri olarak bildik. Emeğin şehri, 
alın terinin ortaya çıkardığı, sanayi kültürünün 
ilk oluştuğu şehirlerimizden biri olarak gördük. 
İşte böyle önemli şehirde ekonomin kanaat 
önderi görevini üstlenmiş, asırlık bir kurumuz 
var. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odamız, Zon-
guldak’ın tarihine ve taşıdığı öneme yakışan şe-
kilde, azimle ve gayretle çalışıyor. Şehre değer 
katan çalışmalar gerçekleştiriyor. Metin Başkan, 
genç, heyecanlı ve profesyonel bir başkan. 
ZTSO da aynı bir proje fabrikası gibi çalışıyor. 
Kendisi ayrıca Ankara’da mesai arkadaşım. TSO 
Konseyinde de birlikte çalışıyoruz. Tecrübele-
rinden istifade ediyoruz. Sizleri Ankara’da en iyi 
şekilde temsil ediyor.”

Gecesini gündüzüne katıp, üreten, ihracat 
yapan, istihdam sağlayan girişimcilerle böyle 
güzel törenlerde bir araya gelmekten mutluluk 
duyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerine 
şöyle devam etti. “Onlar hem Zonguldak eko-
nomisine hem de Türkiye ekonomisine katkı 
sağlıyorlar. Aslında ödül alsın almasın, benim gö-
zümde tüm girişimcilerimiz ayrı birer yıldız. Allah 
sizlerin de başarılarınızı daim kılsın. Zonguldak 
geçmişte sadece yeraltı kaynakları ile anılan bir 
şehirdi. Ama artık bu tablo değiştiği. İşte bu giri-
şimci kardeşlerim sayesinde şimdi ticaret var, tu-
rizm var, eğitim var.” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Zonguldak’ın hızla kalkınabilmesi için özellikle; 
içinde, liman, endüstri ve serbest bölgeyi barın-
dıran Filyos Projesinin ve var olan hava, kara ve 
deniz yollarının daha etkin kullanılması gerekti-
ğine dikkat çekerek, “TSO olarak sizler de ekono-
miyi çeşitlendirmek adına doğru bir iş yapıyor ve 
Seracılık İhtisas OSB kuruyorsunuz. Metin Başkan 
bu konuda büyük gayret gösteriyor. İnşallah kısa 
zamanda bunu Zonguldak’a kazandıracaksı-
nız. Doğa turizminde önemli bir potansiyel var. 

100. YIL ÖZEL

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 
“ZTSO bir proje fabrikası gibi 

çalışıyor.” 

En Eski Oda Üyeler de 
ödüllerini aldılar.
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Bunu da kullanmalıyız. Zonguldak’a de-
ğer katacak bir diğer önemli konu da fuar. 
Özellikle vitrifiyede ciddi bir gelişme var. 
Bunu tanıtmak lazım. İnegöl’ün mobilya 
da yaptığını siz de yapabilirsiniz” şeklinde 
konuştu.

BİRÇOK BAŞLIKTA ÖDÜL VERİLDİ
Konuşmaların ardından Zonguldak 

Ticaret ve Sanayi Odası 100’üncü Yılı 
adına hazırlanan ödüller birçok alanda 
belirlenen katılımcılara takdim edildi. 
“Hizmet Ödülleri” başlığında M. Salih 
Demir, Zafer Sağlam, Metin Demir, Nec-
mi Abay, Levent Sürmen, Zeki Tosun, 
Lütfiye Zilan Cenk, Ömer Faruk Yıldız, 
Batuhan Uludüz, Yücel Mercimek, Mus-
tafa Özkan, Hamdi Öztürk, Ali Osman 
Haberal, Ayşen Orhan, Abdulbaki Gök-
çek, Tanju Akbulut, Vahdettin Velioğlu, 
Tansel Yılmaz, Süleyman Öztürk, Şükrü 
Velioğlu, Ragıp Bayraktar, Teoman Papi-
la, Fırat Birkan, Murat Uzun, Mustafa Yıl-
dırım, Leyla Muslu, Bülent Zavagar, Ha-
run Demir, Edibe Keleş Gürol, Mehmet 

Abalı, Nurcan Abay, Hüseyin Demirel, Ali 
Kemal Bahadır, Hüseyin Papila, Hüseyin 
Korkmaz, Hasan Gürdal, Durmuş Kabak-
çı, Hasan Zilan, Temel Küçük, Mustafa 
Dinç, Mecit Aydın, İrfan Gül aldı.

“Genç Girişimciler” başlığında Serkan 
Aycı - Promosyon PVC Doğrama Maden-
cilik İnşaat Otomotiv Taşımacılık Turizm 
San. ve Tic. Ltd. Şti., Fatih Furtun - M.F.A. 
İş Güvenliği Medikal Tekstil İmalat Tic. 
San. Ltd. Şti., Caner Uzun - Er-Di Maki-
na İmalat Otomotiv Yedek Parça İnşaat 
San. ve Tic. Ltd. Şti., Mehmet Ali Güldaş 
- Bg Dost Bilgisayar İletişim İnşaat Gıda 
İthalat İhracaat Hizmet Organizasyon 
Taahhüt Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., 
Mükerrem Aydoğan - Mevsimlik Gıda 
Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., 
Muhammet Yazıcı - Yazdoğan İhtiyaç 
Maddeleri Gıda Elektrik Elektronik İnşaat 
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Harun Demir - Ka-
raelmas Turizm A.Ş., Erdal Demir Serra 
Petrol A.Ş., Hülya Cora Arığ ,Volkan Zava-
gar B-V İnşaat Madencilik Sondaj Eğitim 
Öğretim Gıda ve Temizlik Hizmetleri San. 

Tic. Ltd. Şti., ödül aldı.
“Yüksek Düzeyde İstihdam Sağla-

yan Firmalar” kategorisinde Eren Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak Şb, Çates 
Elektrik Üretim A.Ş., Özel Zonguldak Va-
tan Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Demir 
Madencilik Petrol Ürünleri Enerji İnşaat 
Liman Gemi-Yat Yapım Turizm Nakliyat 
San. ve Tic. A.Ş., Bahadır Kardeşler Ma-
dencilik Sanayi Lavvar İşletmeciliği ve 
Nakliye Tic. Ltd. Şti., Zonguldak Gelik Ma-
dencilik Nakliyat Orman Ürünleri Gıda 
Petrol Enerji San. ve Tic. AŞ., Sfh Enerji 
Madencilik Petrol İnşaat Nakliyat San. ve 
Tic. Ltd. Şti., Akkurt Madencilik İnşaat Ta-
ahhüt Turizm Pazarlama San. ve Tic. Ltd. 
Şti., Aslantürk Orman Ürünleri Nakliye 
Madencilik Akaryakıt İnşaat Taahhüt Pa-
zarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., Zonguldak 
3 D Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri San. 
ve Tic. Ltd. Şti. ödüllendirildi.

“Yüksek Düzeyde İhracat Yapan Fir-
malar” başlığında Emko Fenni Malzeme 
San. ve Tic. A.Ş., M.F.A. İş Güvenliği Me-
dikal Tekstil İmalat Tic. San. Ltd. Şti., Er-Di 

100. YIL ÖZEL

Genç Girişimciler kategorisinde ödül alan üyeler gelecek için umut verdi.

Kadın Girişimciler için 
oluşturulan kategoride 
ödüller sahiplerine 
verildi.

Yüksek Düzeyde İhracat Yapan Firmalar kategorisinde üyeler ödül ile  teşvik edildi.
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Makina İmalat Otomotiv Yedek Parça İnşaat San. 
ve Tic. Ltd. Şti., Profsan Boru ve Çelik Eşya San. 
Ltd. Şti., Değirmenciler Endüstri Tozları Madenci-
lik San. ve Tic. A.Ş., Hikmet Kavaz - Capeti Tekstil, 
Volkan Aksoy - Aksoy Tekstil ödüllendirildi.

“En Eski Oda Üyeleri” başlıklı kategoride Ziya-
ettin Küçüköz - Ali Şeker Yapı Malzemeleri İnşaat 
Makina Madencilik Otomotiv Gıda Nakliye San. 
ve Tic. Ltd. Şti., Mehmet Seyfi Uygun - Uygun 
Ticaret, Ahmet Hüsnü Çakmak - Çakmaklar Ti-
carethanesi, Temel Küçük - Güven İş Kuyumcu-
su, Özdemir İnşaat Turizm Enerji San ve Tic. A.Ş. 
Zonguldak Şubesi, Konfor Kollektif Şirketi - İsmet 
Nusret ve Mehmet Emin Avcı Kardeşler, Acar 
Kollektif Şirketi-Hüseyin Acar Ve Oğulları, Yılmaz-
lar Kollektif Şirketi - Suat Yılmaz; Esen Yılmaz ve 
Yavuz Yılmaz, Davut Hacısalihoğlu, Asrın Kuyum-
culuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Duran 
Kollektif Şirketi Abdullah Nergiz Ve Tülay Nergiz, 
Kemal Kapkaç, Kadir Tatoğlu, Nejat Şefik Altınka-
ya, Zafer Sağlam - Zafer Ticaret, Dursun Ali Uzun 

- Metin Orman Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malla-
rı San. ve Tic. Ltd. Şti., Konutsan Hırdavat İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ahmet Kaya 
- Barış Elektrik, Mustafa Nair, Tayfun Yazıcı, Meh-
met Salih Pakkan, İsmail Reha Ofluoğlu, Musta-
fa Erik - Kotiloğlu Ticaret, Mahmut Kamil Ciner 
Tura Kuyumcusu, Remzi Durdu - Menekşe Tica-
ret, Keleşler Dayanıklı Tüketim Malları ve Petrol 
Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Yıldırım Gıda 
İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Papila Taşımacılık İnşaat 
Tic. San. A.Ş., Yusuf Özdemir, Yıl-Nak Yıldırım Nak-
liyat Otomotiv İnşaat Turizm ve Deniz İşletme-
ciliği San. ve Tic. Ltd. Şti. Şanal Gıda San. ve Tic. 
A.Ş., Reşat Küçük - Asrın Kuyumcusu, Ali Osman 
Haberal - Haberal Mühendislik ve Müteahhitlik 
Bürosu, Yaman Tıbbi Alet İlaç ve Itriyat Ticaret ve 
San. Ltd. Şti., Umut Pazarlama Dayanıklı Tüketim 
Malları Tekstil Tic. San. Ltd. Şti., Arısan İnşaat Tic. 
ve San. Ltd. Şti., Arif Demirel - Metin Petrol, Şa-
hin Kalça, Sami Aydın - Memurlar Lokali, Subaşı 
İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti., 
Sezai Özsoy - Güven Market, Acar Turizm İnşaat 
ve Tic. A.Ş., Şekerler Makina Çevre Teknolojileri 
Yapı İnşaat Otomotiv Gıda San. ve Tic. A.Ş., Bey-
tom Zonguldak Sağlık Tesisleri Güzellik Merkezi 
İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş., Keleşler 
Ev Aletleri Otomotiv Seyahat Turizm San. ve Tic. 
A.Ş., İsmail Alim - Alimler Gerekli Ticaret, Zonder-
san Deri Mamulleri Turizm San. ve Tic. A.Ş. ödül-
lerini aldılar.

“Kadın Girişimciler” kategorisinde Ayşen Or-
han - Umut Pazarlama Dayanıklı Tüketim Malları 
Tekstil Tic. San. Ltd. Şti., Simten Papila Pervaneli 
- Papila Unlu Mamulleri Tic. ve San. Ltd. Şti., Hik-
met Yılmaz - 3f Eğitim Turizm Tic. Ltd. Şti., Seray 
Sağlam - Zonguldak Zafer Petrol Ürünleri Turizm 
İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş., Ayşegül Papila – 
Ali Papila Gıda San. ve Tic. A.Ş., Edibe Keleş Gürol 
- Keleşler Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti., Lüt-
fiye Zilan Cenk Paşalar Gıda ve Temizlik Ürünleri 
Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Elektrik Elektronik 
Telekominikasyon San. Tic. Taahhüt ve Pazarla-
ma Ltd. Şti., Nurhan Uzun - Er-Di Makina İmalat 
Otomotiv Yedek Parça İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., 
Aynur Ermiş - Gizem Medikal İtriyat Pazarlama ve 
Tic., Fatma İnci Öz Tuna ödüllendirildiler.

“İnovatif Ürün Üreten Firmalar” ile “Yüksek 
Düzeyde İhracat Yapan Firmalar” başlığında Per-
de Zonguldak Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birli-
ği Eğitim Geliştirme ve Yatırım Üretim San. ve Tic. 
A.Ş., Karbomet Maden İnşaat Turizm Taşımacılık 
Liman Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Gökhan 
Bayar - Bayar Robotics plaket aldılar.

100. YIL ÖZEL

Yüksek Düzeyde İstihdam 
Sağlayan Firmalar 

kategorisinde ödül kazanan 
firmalar da onurlandırıldı.

İnovatif Ürürn ile Yüksek 
Düzeyde İhracat Yapan 

Firmalar kategorisi 
kazananları bir aradaydı.
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www.batuhansigorta.net
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Zonguldak mebusu-şair 
Celâl Sahir Erozan

CELÂL SAHIR EROZAN, TÜRK ŞAIR, YAZAR, YAYINCI VE POLITIKACI. 29 EYLÜL 1883’TE 
ISTANBUL’DA DOĞDU. BABASI, OSMANLI’NIN YEMEN VALISI ISMAIL HAKKI PAŞA, 
ANNESI ŞAIR FEHIME NÜZHET HANIM’DIR. ILKÖĞRENIMINE NUMUNE-I TERAKKI 

MEKTEBI’NDE BAŞLADI; DAVUT PAŞA RÜŞTIYESI (ORTAOKULU) ILE VEFA IDADISINDE 
(LISESINDE) DEVAM ETTI. LISEYI BITIRINCE HUKUKÇU OLMAK ISTEDIYSE DE HUKUK 

ÖĞRENIMINI IKI YIL SÜRDÜREBILDI.

Şiir yazmaya çocukluk döneminde başladı; dokuz yaşındayken 
güzel şiir okuduğu için II. Abdülhamit’in dikkatini çekti ve sık sık 
sarayda padişahın konuğu olarak ona şiirler okudu, bu nedenle 

“liyakat nişanı” aldı. On dört, on beş yaşlarındayken Malumat, Musav-
ver Fen ve Edeb, Pul, Lisan gibi dergilerde şiir ve makaleleri yayımlan-
dı. Bu yazılarında “Ahmet Celal, Velhan, Şârık, Hikmet Celal” gibi takma 
adlar kullanmıştır. Fransızcasını ilerletip Fransız yazınını tanıyınca ya-
zınsal değerleri değişti. Genç yaşında son dönemini yaşamakta olan 
Servet-i Fünuncular arasına katıldı. Servet-i Fünun dergisi kapatılınca-
ya değin burada şiir ve yazıları çıktı.

1903’te “Hariciye Nezâreti”nde göreve başladı, 1907 sonrasında 
Kabataş ve Mercan Liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1. Kitap, 
2. Kitap, 3. Kitap adıyla aylık bir dergi, kısa bir süreliğine de ‘Demet’ 
adlı bir kadın dergisi çıkarmış ve burada kadın haklarını savunmuştu. 
Servet-i Fünun dergisi kapanınca “Milli Edebiyat” akımını benimsedi 
hece ölçüsüyle şiirler yayımlamış ve dilde sadeleşmeyi savunmaya 
başlamıştır.

1911’de Selanik’e giden Celâl Sahir, burada çıkarılan Türk Yurdu, 
Türk Derneği, Genç Kalemler gibi dergilerde yazdı. I. Dünya Savaşı 
sırasında bir ara ticaret yaptı, cumhuriyetin ilanından sonra 1928’de 
Zonguldak Milletvekili seçildi.

Harf Devrimi’ni gerçekleştiren kurula da katılan Celal Sahir, Türk 
Dil Kurumu’nun dört kurucu üyesinden biri oldu ve böylece uzun 
süredir savunduğu dilde sadeleşme eyleminin yapıcıları arasında yer 
aldı. İlk Türk Dil Kurultayı’nda (1932) kurulan “Lugat ve Istılah Kolu”nun 
başkanlığını yaptı. İkinci kurultayda bu kolun çalışmaları ikiye ayrılıp 
adı “Lugat Kolu” olarak değiştiğinde de başkanlığı sürdürdü.

Servet-i Fünun’a bağlı olduğu dönemlerde şekil, dil ve tema bakı-
mından bu hareketin genel anlayışına uygun davrandı. Milli Edebiyat 
akımına geçtikten sonra ise dilini sadeleştirmeye başladı, aruz vezni 
yerine heceyi kullandı. Servet-i Fünun şiirinin aksine toplum sorun-
larıyla daha çok ilgilendi. Şiirde her yeniliği benimsedi. En sonunda 
vezinsiz şiir akımına katılacak kadar yenilikçiydi.

Şiirlerinde aşk ve kadına çok fazla yer vermesi, Servet-i Fünun 
akımının beslediği yoğun duyarlığı ve Milli Edebiyat’a geçişteki bo-
calamalarıyla Celal Sahir, birçok yönden ilgi çekici olan, fakat çok fazla 
tanınmayan bir şair olarak edebiyatımızdaki yerini aldı.

TBMM III. Dönem (Ara Seçim), IV. ve V. Dönem Zonguldak 
Milletvekilliği yaptı. Üç evlilik yapmış, iki çocuk babasıdır. 16 
Kasım 1935’te akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

KÜLTÜR SANAT

ESERLERI:
• Beyaz Gölgeler (1898-1909)
• Buhran (1909)
• Siyah Kitap (1911)



M. Nurettin Artam
Şair-Yazar

Lokomotifin tiz ıslığı asırlardır bu kıyılara uğrayan şimal rüzgâ-
rına şimdiye kadar duymadığı ve bilmediği bir ahenk öğretti. 
Bugün ilk lokomotifi içinde yaktığı kömürün kapısına kendi 

ayağı ile Ankara‘dan gelmiştir. Ankara‘dan Karadeniz ‘e bir bayındır-
lık dalgası halinde gelen konukları haşmetli dalgalar ile Karadeniz 
ve çoğu acık renk giyinmiş köylü kalabalığı selamlamaktadır.

Filyos’a ilk varan lokomotif’in sibratininin arkasından engine 
doğru bakınız. O zaman bir taraftan tabiatın enginliği, bir taraftan 
Türkün yapıcılık kudretinin sonsuzluğu size ne derin bir sevinç ve 
heyecan verir.

Ne kadar soğukkanlı olursanız olunuz üzeri defne dallar ile süs-
lenen lokomotifin yanında gözleri sevinç yaşlar ile dolu duraklayan 
şu ihtiyarın karşısında bir gönül dolusu heyecan ve iftihar duymak-
tan kendimizi alamazsınız…

Demir ağlarımız bir defa daha Akdeniz’i Karadeniz’e bağladı; 
bir defa daha cenubun ılık sesli dalgalarından, şimalin kükreyen ve 
yuvarlanan sularına iki katar dolusu selam götürüyoruz. Filyos, al 
bayraklar ve defne dalları içinde bu sayılı günü Kutlayarak bayram 
ediyor. Kurdelenin kesildiği yerin yanı başına kürsüler kurulmuştur. 
Burada en önce kömür kaynaklarımızın kapısı olan bu noktaya de-

miryolunun gelmesin-
den sevinen Zonguldak 
konuştu İki yurt çocu-
ğunun içten gelen heyecanında yurdu bayındırlaştıran Atatürk 
rejimine ne engin bir bağlılık, sevgili yurdun öteki bölgelere bağ-
lanmaktan doğan ne sonsuz bir sevinç vardı.(2)

Bugün biz, demir yolu hattının bölgede büyük bir sevinç 
yarattığını bu yazılardan anlamaktayız. Demir yollarının bölgede 
kurulmasıyla halk üç gün bayram etmişti.
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O GELIYOR
Yıl, 1919,
Mayısın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren
Cana heyecan veren
Al yüzlü doğan güneş!
Takanın burnu nasıl Karadeniz’i yırtar;
Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu,
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü doğan güneş!
Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş!

Yıl, 1919,
Mayısın on dokuzu.
Uyanın Samsunlular!
Uyumak ölüme eş,
Diriltin ruhunuzu.
Ufukta bir gemi var!
Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?
Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?
Bu gemi umut yüklü, inan yüklü, hız yüklü;

İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır,
Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
Bir baş ki gökler gibi bir küme yıldız yüklü!
Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor

Yıl, 1919,
Mayısın on dokuzu.
Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor.
Üzülmemek elde mi?
Hız yüklü, inan yüklü, umut yüklü bu gemi!
O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız doldukça bütün damarlara kan gibi,
Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,
Ateşler püskürecek uyanan volkan gibi!
Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten
Karardı gözlerimiz.
Koş, atıl, gemi, sana engel olmasın deniz!
Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel!
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgâr gibi es de gel!

BUHRAN
Bir yığın toz olmuş ruhumun kederi
Dünyanın buruşuk yüzüne yağıyor
Yok hayır bahtımın görünmez elleri
Göklerin göğsünden geceler sağıyor

Bir ılık son nefes kalbimi sarıyor
Ne hazin bu hasta gündüzün ölümü
Eşya örtünüyor renkler kararıyor
Gece mi bu yoksa bir matem tülü
Bu akşam göklerin kandilsiz Allah’ım
Nasıl bulsun seni karanlıkta ahım

BAŞIMLA GÖNLÜM
Başım dedi: Dinlen; gönlüm dedi: Koş!
Başım dedi: Durul; gönlüm dedi: Coş!
Başım yüreksizdi, gönlüm başıboş;
Varlığım arada oynadı gitti...

Başımla gönlüm edemedim eş;
Biri yüz yaşında, biri yirmi beş.
En sonunda sardı saçağı ateş;
Varlığım arada kaynadı gitti...

“Filyos’a Vardığımız Gün”
(Filyos Demiryolunun 
açılışına hitaben)



86 ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

ZTSO İMALAT SANAYİNDE 
DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE 

TEKLİF ÇAĞRILARI KONULU 
WEBİNAR DÜZENLEDİ.

KOBİ’ler dijital teknoloji geliştirmeye teşvik ediliyor

T .C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmele-
ri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), imalat sana-

yi sektörlerinde hızlı ve sürdürülebilir 
ekonomik büyüme için modern imalat 
ve bilişim teknolojilerinin desteği ile 
verimlilik ve yüksek katma değer odaklı 
imalat sanayi yapısının oluşturulabilmesi 
hedefiyle ‘KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek 
Programı’ kapsamında “İmalat Sanayinde 
Dijitalleşme” temalı 2021-01 ve 2021-02 
Proje Teklifi’ne çıktı. Teklif çağrısı ile ilgili 
olarak Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
ve KOSGEB işbirliğinde 16 Nisan 2021’de 

“KOBİGEL Destek Programı 2021-01-02 
İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı 
Proje Teklif Çağrıları” konulu bir bilgilen-
dirme toplantısı düzenlendi.

Pandemi dolayısıyla video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirilen seminer ile 
ilgili açıklamalarda bulunan Zonguldak 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir; “Üyelerimize yöne-
lik destek programları ile ilgili bilgilendir-
melerde bulunuyoruz. KOSGEB Başkanlı-
ğının son duyurmuş olduğu 2021-01 ve 
2021-02 Proje Teklif Çağrılarının amacı 
imalat sanayi sektöründe dijitalleşme sü-
recine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji 
geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi-
dir. Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün 
ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, 
makine imalat sektörlerindeki teknoloji 
geliştiricisi üyemiz KOBİ işletmelerimizi 
bilgilendirdik. Özellikle imalat sanayiinde 
faaliyet gösteren üyelerimize yönelik dü-
zenlediğimiz bilgilendirme toplantımız-
da KOSGEB Zonguldak İl Müdürü Güven 
Aktaş ve Uzman Soner Kaynar, aydınlatı-
cı bilgiler vermiştir. Kendilerine teşekkür 
ediyoruz” dedi.

HABER

BAŞKAN DEMİR, BLOOMBERG 
TV’DE YAYIMLANAN “HT ALİ 

ÇAĞATAY İLE 30 DAKİKA” 
PROGRAMINA KATILDI.

B LOOMBERG TV’de yayımlanan, 
HT Ali Çağatay ile 30 Dakika 
programına konuk olarak katı-

lan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Demir, pandemi sürecinde 
ekonomide yaşanan gelişmeleri de-
ğerlendirdi.

Zonguldak iş dünyasının bu dönem-
de yaşadığı sıkıntıları da dile getiren 
Başkan Demir, Covid-19 nedeniyle eko-
nomik dalgalanmaların tüm dünyada 
yaşandığını ifade ederek, “Bu süreçten 
en az zararla çıkmanın yollarını bulmaya 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Pandemi sürecini en 
az zararla atlatmaya 

çalışıyoruz”
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HABER

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ 
İŞLETMELERİN (KOBİ) 

FİNANSMAN SORUNLARININ 
GİDERİLMESİNE KATKI 

SAĞLAMAK ÜZERE TÜRKİYE 
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 

ÖNCÜLÜĞÜNDE, 365 ODA VE 
BORSA, HAZİNE VE MALİYE 

BAKANLIĞI, KREDİ GARANTİ 
FONU VE 10 BANKANIN İŞ 

BİRLİĞİYLE “NEFES KREDİSİ” 
PROJESİ YENİDEN BAŞLADI.

Nefes Kredisi 
Projesi 

yeniden 
başladı

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
katkıda bulunarak, üyelerinin zor 
gününde yanında olmaya gayret 

gösterdiği Nefes Kredisi’nin özellikleri ve 
başvuru şartlarına ilişkin detaylar şöyle 
paylaşıldı:

BAŞVURU YAPILABİLECEK BANKALAR
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş 
Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi 
Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katı-
lım, Vakıf Katılım Bankası

FAİZ ORANI VE GERİ ÖDEME KOŞULLARI
18 ay vadeli (6 ay anapara ve faiz ödeme-
siz 12 ay eşit taksitli geri ödemeli)
Brüt faiz oranı yıllık yüzde 17,50 olacak.

MASRAFLAR
%0,03 (onbinde üç) KGF kefalet başvuru 
bedeli ve komisyonu
%1 banka komisyonu

BAŞVURU ŞARTLARI VE LİMİTLER
Krediden 2020 yılı cirosu 2019 yılı ciro-
suna göre yüzde 25 düşük olan üyeler 
faydalanabilecek. 2019 yılı ve sonrasında 

kurulmuş şirketler için bu şart aranmaya-
cak. Ciro kaybı koşulu kredi kullandırımı 
yapan banka tarafından kontrol edilecek.
2020 yılı cirosu 1 milyon TL altında cirosu 
olan işletmeler azami 50.000 TL, 1 mil-
yon TL ve 10 milyon TL (dahil) arasında 
cirosu olan işletmeler azami 200.000 TL 
kullanabilecek.
Kredi kullandırımında maddi teminat is-
tenmeyecek.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Krediye başvuracak olan üyelerin ZTSO 
Üyelik Hizmetleri Birimi’nden “Nefes 
Kredisi başvurusu içindir.” ibareli faaliyet 
belgesi alması gerekiyor.

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANI METİN DEMİR, ZONGULDAK 
GAZETECİLER CEMİYETİ’Nİ ZİYARET 
EDEREK, CEMİYET BAŞKANI DERYA 
AKBIYIK İLE ÇEŞİTLİ KONULAR HAKKINDA 
GÖRÜŞMELER YAPTI.

A ynı zamanda ziyarete katılan 
basın mensuplarının da soru-
larını yanıtlayan Başkan Demir, 

Editör Masası’nın konuğu olmaktan 
mutluluk duyduğunu söyledi. Görevde 
olduğu altı yıllık süreç içerisinde yapılan 
çalışmalara da değinen Metin Demir, 
“Altyapıları birbirine bağlı bir dizi proje 
çalışmamız içerisinde, hem bizim hem 
de Zonguldak için en önemli proje kuş-

kusuz Filyos Limanı projesidir. 25 milyon 
tonluk liman 6 bin dönümlük sanayi 
bölgesiyle organize ve planlı bir şekilde 
yürütülüyor. Zonguldak Lojistik Merkezi 
Projesinde BAKKA ile birlikte çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu.

MAKZON ve Seracılık OSB hakkında 
da açıklamalarda bulunan Başkan De-
mir, bir diğer ana hedeflerinin de Zon-
guldak’ı turizme kazandırmak olduğunu 

ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye’de 
45 yıldır demiryolu turizmi büyük ilgi 
görüyor. Kentimizin de bu potansiyeli 
var. Kömüre giden demiryolu turları dü-
zenleyeceğiz. Çok fazla sayıda turisti bu 
projeyle Zonguldak’a getirmeyi planlı-
yoruz. Hafta sonu turları olarak düzen-
lemeyi düşünüyoruz. Görüşmelerimiz 
devam ediyor. Otellerimiz de buna hazır 
ve yeterli yatak sayımız var.”

Başkan Demir ‘Editör 
Masası’na konuk oldu
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Sanayi sicil belgelerinin vize ettirilmesi

VERBİS’e 
kayıt 
zorunluluğu 
ertelendi

S anayi Sicil Belgelerinin Vize Etti-
rilmesi ile ilgili açıklama yapan 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanu-
nu’nun 1. maddesine atıfta bulunarak 
şu açıklamayı yaptı: “Bir maddenin va-
sıf, şekil, hassa veya terkibini makine, 
cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve 
kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el 
emeği ile kısmen veya tamamen de-
ğiştirmek veya bu maddeleri işlemek 
suretiyle devamlı ve seri halinde imal 
veya istihsal eden yerlerle madenlerin 
çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletme-
si; buralarda yapılan işler sanayi işleri ve 
buraları işletenler sanayici sayılır.

‘Devamlı ve seri halinde tamirat 
yapan müesseselerle elektrik veya sair 
enerji istihsal eden santraller, gemi in-
şaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim 

teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler 
de bu madde şümulüne girer’ hükmü 
bulunmaktadır.

Bu tanıma uygun sanayi işletmeleri-
nin, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (sanayisicil.
sanayi.gov.tr) üzerinden başvurarak Sa-
nayi Sicil Belgesi almaları gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi bulunan sanayi 
işletmeleri; Elektrik Kullanımlarından 
yüzde 2 oranında TRT Payının Hesap-
lanmaması, İhraç Kaydıyla Mal Teslimle-
rinde KDV Tecil-Terkin Uygulamasından 
Yararlanma, Kamu İhale Kanununda 
Yer Alan Yerli İsteklilerin Belirlenmesin-
de Avantaj Sağlama, Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Sağladığı Desteklerden 
Faydalanma, Elektrik Faturalarını Sanayi 
Abonesi Tarifesinden Ödeme (elektrik 
tarifesinde sanayi abonesi olarak yüzde 
20’ye varan indirim) gibi birçok avantaj-
dan yararlanmaktadır.

Sanayi işletmelerinin söz konusu 
belgenin sağladığı avantajlardan yarar-
lanabilmesi için, Sanayi Sicil Belgelerini 
veriliş tarihinden itibaren iki yılda bir 
vize ettirmesi zorunludur. Sanayi Sicil 
Belgelerini vize ettirmeyen işletmele-
rin, satış tarifelerinin, vize süresinin sona 
erdiği tarihten itibaren indirimli olan 
sanayi abonesi kapsamından çıkıp şan-
tiye-ticarethane olarak değiştirileceği 
bilinmelidir.

Ayrıca, sanayi işletmelerinin elektrik 
indiriminden yararlandırılmasında ak-
saklık yaşanmaması için, vizesi yapılan 
belge ile buna ait Zonguldak Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğünce verilen yazı-
nın bir örneğini Başkent Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (BEDAŞ) Zonguldak İl Müdürlüğü’ne 
ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgeli işletmelerimize 
hatırlatırız” dedi.

5 0’den fazla işçi çalıştıran ve yıllık 
mali bilançosu 25 milyon liranın 
altında olan ve özel nitelikli kişi-

sel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler ile 
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Ku-
ruluşları, Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nu hükmünce Veri Sorumluları Sicil Bilgi 
Sistemi’ne (VERBİS) kaydolma ve diğer 
yükümlülükleri yerine getirme zorunlu-
luğu 31 Aralık 2021 tarihine kadar erte-
lendi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 

11.03.2021 tarih ve 2021/238 sayılı kara-
rına göre; 

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya 
yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon 
TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek 
ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt 
yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 
belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık 
mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup 

ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel 
veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü-
nü yerine getirmeleri için belirlenen sü-
renin 31.12.2021 tarihine,

- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu 
veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlü-
lüğünü yerine getirmeleri için belirlenen 
sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatıl-
masına oybirliği ile karar verilmiştir.”

HABER

VERBİS’E KAYIT ZORUNLULUĞU 
31 ARALIK 2021 TARİHİNE 
KADAR ERTELENDİ!
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Eren Enerji Türkiye’nin elektrik
ihtiyacının %8’ini karşılıyor.
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