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MADEN MAKİNELERİ ÜRETİCİLERİ KÜMELENME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 
 
Zonguldak İl ve İlçelerinde maden makinası üretimi alanlarında faaliyet gösteren işletme yetkilileri 
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasında toplandı. 
Zonguldak Maden Makinaları Kümelenmesi çalışmaları Vali Erdoğan Bektaş tarafından bir süre önce 
başlatılmış olup maden makinesi üreticilerinin yapılandığı dernek kurulumu tamamlanmıştır. 
Toplantının açılışında konuşan Vali Erdoğan Bektaş dernek kurulumunun tamamlandığını, derneğin 
sektörün yapılandığı kurum olduğunu, derneğin bağlantılar kuracağına, alana ilişkin eğitimleri ve diğer 
kurum ve kuruluşlarla ilişkileri koordine edeceğini, sanayi sitesini kurmak ve işletmek için kooperatif 
kurulması gerektiğini söyledi. Sanayi sitesinin adını‘’Makzon Sanayi Sitesi ‘’ olması toplantıya 
katılanlar tarafından benimsendi. Kooperatifin kurulması ile ilgili çalışmaların başlatılması ve 
kooperatife üye olacakların tespit edilmesi kararlaştırıldı. 
Vali Erdoğan Bektaş kurulacak olan ‘’ Makzon Sanayi Sitesi’’nin merkezinde Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi olacağını , yapay zeka çalışmalarının mutlaka olacağını,  kurumsal bir yapı kurulacağını 
yöneticiler değişse bile kurumsal yapının sorunsuz bir şekilde devam edeceğini söyledi. 
 

 



 

 

 

BASIN BÜLTENİ                                                                                   30 AĞUSTOS 2019    

2019/8 

 

   2 / 9 

 ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 

www.ztso.org.tr 

bilgi@ztso.org.tr 

 

 
 

ZONGULDAK TSO DIŞ PAYDAŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali destek 
ile yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sunduğu “Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası Stratejik Planını Hazırlıyor” projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odasının 2020-2023 yıllarını kapsayacak stratejik planını oluşturmak için düzenlenen “Dış 
Paydaş” toplantısı oda toplantı salonunda gerçekleşti. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir ve Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya başkanlığında ve Yrd. Doç. Ferdi 
Kesikoğlu yönetiminde gerçekleşen toplantıya kentteki resmi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri 
katıldı. 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir toplantıyla ilgili yaptığı 
açıklamada ” Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak 100. Yılımızı kutladığımız bu sene önümüzdeki 
dört yılın stratejik plan çalışmalarını yürütüyoruz. Stratejik planımızın birinci etap çalışmalarında iç 
paydaşlarla toplantımızı gerçekleştirmiş ve görüş/önerilerini toplamıştık. Bugün stratejik plan 
çalışmaları kapsamında ikinci etap olan dış paydaş toplantımızı gerçekleştirdik ZTSO Konferans 
Salonunda yapılan Zonguldak TSO Dış Paydaş toplantısında 2020-2023 stratejik plan çalışması 
kapsamında kentteki resmi ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldik. Odamız ile ilişkide 
bulunan kurumlar bizim dış paydaşlarımız olarak tanımlanıyor. Kendilerinden odamız ile ilgili bölgesel 
ve ulusal olaylardan hangileri bizim için fırsat, hangileri tehdit oluşturuyor bu gibi bilgileri almaya 
çalıştık. Odamızın güçlü ve zayıf yönlerini katılımcılarla istişare ettik.  Bu bilgileri elde ettikten sonra 
durum analizimizi yaparak önümüzdeki dört yılı planlayacağız. Kentin kalkınması için hep birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz, bugünkü toplantı bizim geleceğimizi planlamamızda, amaçlarımızı ve 
hedeflerimizi belirlememizde önemli bilgiler sağladı. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum dedi. 
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ÜYELERİMİZİ İŞYERLERİNDE ZİYARET EDEREK KÜMELEŞMEYİ ANLATTIK 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir Oda Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya ile 
birlikte üye işyerlerini ziyaret ederek KOSGEP,BAKKA ve İŞ-KUR destekleri, ZTSO tarafından 
projelendirme aşamasında bulunan küçük sanayi siteleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 
 
Aksoy Tekstil Volkan Aksoy, CAPETTİ Tekstil Hikmet Kavaz, Yıldız Makine Samet Güngör ile Mutlu 
Patlayıcılar LTD.ŞTİ Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Meydan işyerlerinde ziyaret eden ZTSO Başkanı 
Metin Demir sektörel çeşitliliğin sağlanması için oda tarafından yürütülen pek çok projenin bakanlıklar 
nezdinde ki işlemlerinde sona gelindiğini, aynı sektörde yatırımı bulunan üretici kuruluşların sağlıklı 
büyüme için kümeleşmeyi tercih etmeleri gerektiğini ifade ederek ziyaretlerinde kümeleşme ile ilgili 
geniş açıklamalard  a bulundu. 
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BATI KARADENİZ BÖLGESİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI DENEYİM PAYLAŞIM TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRDİ 
 
Batı Karadeniz bölgesinde faaliyette bulunan Zonguldak, Karabük, Bartın, Safranbolu, Devrek, Çaycuma, 
Ereğli ve Alaplı TSO genel sekreterleri ve akreditasyon sorumluları bölgesel deneyim ve paylaşım 
toplantısında buluşarak istişarelerde bulundular. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet 
İncekara ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Muharrem Sarıkaya ve Akreditasyon Sorumlusu Erdem Koltuk katıldı. Toplantıda oda temsilcileri, 
güncel konularda fikir alışverişinde bulunarak deneyim paylaşımında bulundular.7 
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ZONGULDAK TSO’DA YÖRESEL ÜRETİCİLERLE TOPLANTI 
 
Zonguldak’ta faaliyet gösteren yerel gıda ve zirai ürün üreticileri Tomris Özeler, Saniye Uysal, Hatice 
Baytu, Ayşegül Papila, Yasemin İşler, Hanım Kadın Kılıçarslan Odamızda düzenlenen toplantıda Yerel ve 
ulusal Marketler zincirlerinin yöneticilerine üretim faaliyetleri hakkında sunum yaparak faaliyetlerinin 
desteklenmesi talebinde bulundular. 
 

 
 
İLİMİZDE TEKSTİL, KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ, KÜMELENME ÇALIŞMALARIMIZ KAPSAMINDA 
TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK 
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İLİMİZDE SU SPORLARI KULÜBÜ KURULMASI İLE İLGİLİ TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK 
 

 
 

UKRAYNA İLE DIŞ TİCARETİN VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TOPLANTI ZONGULDAK 
TİCARET VE SANAYİ ODASINDA YAPILDI 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının dış ticareti geliştirme konusunda yaptığı çalışmalar devam 
ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Ukrayna Kherson Vali Yardımcısı Kyrylo Serhieiev ve beraberindeki 
işadamlarından oluşan heyet Zonguldak Ticaret 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 insanları katılım sağladı. Toplantıda Zonguldak ile Ukrayna arasında potansiyel 
ticaret ve turizm fırsatları masaya yatırıldı. 
Ziyaret hakkında açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir” Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak dış ticaretimizi ve turzmimizi geliştirmeye yönelik 
çalışmalar yapmaktayız. Karadenizin karşı kıyısında bulunan Ukrayna ile de ticaretimizi ve turizmimizi 
geliştirme gayreti içerisindeyiz. Bilindiği üzere Odamız ile Kherson Ticaret ve Sanayi Odası kardeş oda. 
Rekabetin her geçen gün zorlaştığı günümüzde ticari işbirlikleri gerçekleştirerek, farklı ülkelerde 
yatırımlar yapabilecek, dış ticareti artıracak düzeye gelmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu 
kapsamda bugün Ukrayna Kherson Vali Yardımcısı Kyrylo Serhieiev ve beraberindeki iş insanları bizleri 
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ziyaret etti. Bizler de Zonguldak Valimiz Sayın Erdoğan Bektaş ve Zonguldak Belediye Başkanımız Sayın 
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 yatırımcıları teşvik ederek uluslararası platformda yer almalarını sağlamak, 
Zonguldak’ın dış ticaret hacmini genişletmek. Bu tarz işbirliği adımları, iş adamlarımızın ticari 
faaliyetlerinde yeni fırsatlar için vesile olacaktır. Toplantıda Ukrayna'nın özellikle Kherson’un iş 
ortamı, avantajlı yönleri, yatırım, ticaret ve işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. 
Limanımızın eskiden olduğu gibi aktif hale gelerek, Ukrayna ile olan ticaret hacmini arttırması 
yönünde atılabilecek adımları değerlendirdik. Zonguldak ve Ukrayna-Kherson arasında ekonomik 
ilişkilerin ve turizmin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, karşılıklı iş heyetleri oluşturup onları 
buluşturma fikri oluştu. Önümüzdeki günlerde bu konu hakkında çalışmalarımız olacak. Bizde ilimizin 
yetkilileri ve iş insanlarımızla Kherson’u ziyaret edeceğiz. Valimiz Sayın Erdoğan Bektaş ve Belediye 
Başkanımız Sayın Ömer Selim Alan’a katılımları ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi 
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ZONGULDAK TSO AĞUSTOS AYI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLADI 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü ve KOSGEB Zonguldak İl 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde Ağustos ayı eğitimleri 
başladı. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın başarılı iş fikri olan girişimcileri ekonomiye kazandırma 
misyonu çerçevesinde KOSGEB ve İŞKUR işbirliğiyle gerçekleştirilecek eğitimler, Zonguldak TSO Eğitim 
Salonunda veriliyor. Gerçekleştirdiği çalışmalarla her yıl yeni girişimcileri Zonguldak ve ülke 
ekonomisine kazandıran ZTSO, yılsonuna kadar hayata geçirmeyi planladığı 12 ayrı eğitim programıyla 
toplamda 300 girişimciye eğitim vermeyi hedefliyor. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek eğitimler, 
4 iş günü sürecek. 
Uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile ilgili bilgi veren Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir “ Zonguldak TSO olarak İŞKUR ile yapmış olduğumuzu protokol kapsamında bu sene ki sekizinci 
eğitimimiz başladı. Aralık ayına kadar her ayın son haftası bir girişimcilik eğitimi düzenleyeceğiz. Son 
yapılan düzenlemelerle girişimcilik destekleri, Geleneksel Girişimci Desteği ve İleri Girişimci Desteği 
olarak sınıflandırıldı ve yapılacak işe ve teknoloji düzeyine göre hibe miktarları güncellendi. 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alarak şirket kuruluşu yapanlara kuruluş desteği kapsamında geri 
ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde 
kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL destek sağlanacak. KOSGEB mevzuatında yapılan değişiklikle 
imalat sektörü dışındaki girişimciler geleneksel girişimci programı adı altında sağladıkları istihdam 
oranında maksimum 60 bin TL’ye kadar destek alabilecekler. İmalat yapanlarda ise destek rakamı 
360.000 TL’ye çıkıyor. Kuruluş desteği ve istihdam desteğinin yanı sıra ileri girişimci makine teçhizat 
ve yazılım desteği %75 olarak belirlendi. Düşük teknoloji düzeyinde 100 bin TL, orta ileri teknoloji 
düzeyinde 200 bin TL, ileri teknoloji düzeyinde 300 bin TL’ye kadar imalatçılar destekten 
yararlanabilecek. Yeni girişimci imalatçıların bunun için iş planı hazırlamaları gerekiyor.” dedi 
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLADI 
KOSGEB’in yapmış olduğu yeni düzenlemeye de değinen Demir, KOSGEB, oluşturduğu e-Akademi 
sistemi ile girişimcilik eğitimini sanal ortama taşıdı. Girişimci adayları e-Devlet portalı üzerinden giriş 
yaparak yeni sistem sayesinde dersleri internet üzerinden de alabilecek. Uzaktan eğitim ile birlikte 
sınıf ortamında verilen örgün girişimcilik eğitimi de devam edecek. Şimdiye dek uygulamalı girişimcilik 
eğitimlerini yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar gerçekleştiriyordu. Bundan sonra eğitimler KOSGEB 
web sitesi üzerinden de verilmeye başlandı. Yeni sistemde anlatımlı ders videoları, interaktif ve 
etkileşimli ders içerikleri, e-kitap ve sınav soruları yer alacak. Girişimci adaylarımız, eğitim müfredatı 
olarak hazırlanan KOSGEB Girişimcilik El Kitabı'na da KOSGEB e-Akademi üzerinden mobil telefonları, 
tabletleri ve bilgisayarları aracılığıyla istedikleri zaman ulaşabilecek. Programı tamamlayan girişimci 
adayları eğitime katılım belgelerini online olarak alabilecek. Bu belgeye sahip olanlar da iş modelleri 
çerçevesinde yeni girişimci programı kapsamındaki desteklerden yararlanabilecek.  
Hayalindeki projeyi hayata geçirmek isteyen girişimci adayları tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan 
ihtiyacı olmaksızın e-Akademi sistemi ile istediklerinde eğitim alabilecek. Dersleri tamamlayanlar için 
elektronik ortamda bir sertifika oluşturulacak. Kişiye özel ve doğrulanması mümkün olan sertifika, 
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girişimci adayları tarafından bastırılıp kullanılabilecek. Böylece girişimci adayları, aynı gün eğitimini 
tamamlayıp sertifikasını alabilecek ve aynı gün işini kurabilecek’’ dedi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


