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GÖKÇEBEY OSB VE LOJİSTİK MERKEZ PROJELERİ İLE İLGİLİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ 
Başlangıcından sonuna kadar aktif olarak içinde bulunduğumuz ve katkı verdiğimiz, Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Gökçebey OSB ve Lojistik Merkez Projeleri Lansman 
Toplantılarını Zonguldak Valimiz Sayın Mustafa Tutulmaz’ın himayelerinde  video konferans yöntemi 
ile gerçekleştirdik. 
 

 
 

 
BANKKART TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMAN PROJESİ TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK  
 
Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi Lansmanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Hisarcıklıoğlu ve Aydın’ın imza attığı protokol ile ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı 
için işbirliğine gidildi. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Ziraat Bankası ile çok önemli bir iş 
birliği başlattıklarını ifade ederek, “Tüm üyelerimize, ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret 
sistemi ve kolay finansman imkânı getiriyoruz. Böylece tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine 
ciddi bir katkı sağlıyoruz. Ziraat Bankkart ile ekonomiye kazan-kazan anlayışını getirmiş oluyoruz. 
Tedarik Zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş 
yapmasının önünü açıyoruz” dedi. Bu sayede, üreticilerin veya satıcıların, tahsilat ile uğraşmadan, 
güven içinde mallarını satabileceklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Sattıkları mal bedelini, alacak riski 
taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir 
hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik 
ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 1,5 seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek 
vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak 
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gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da, bu kimdir diye endişe etmeden 
malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor” ifadesini kullandı. 
-Tüm oda borsa üyeleri ile sektör meclisi üyeleri yararlanabilecek 
81 il 160 ilçedeki Oda ve Borsalar ile 61 Sektör Meclisinin tüm üyelerinin de, Ziraat Bankası tarafından, 
ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde, hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden 
yararlanabileceklerini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tedarik zincirini güven altına alacak bu 
sistemin, KOBİ’lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, sonraki 
aşamadaysa, düşen finansman maliyetleri KOBİ’leri yatırım ve üretim için teşvik edeceğini, 
KOBİ’nin finansal istikrarı hem tedarik zincirini daha istikrarlı hale getireceğini ve tedarik kanallarını 
garanti altına alacağını vurguladı. Bunun da alıcı konumundaki büyük firmaların, bu tedarik zinciri 
finansmanına dâhil olmalarını motive edeceğini sözlerine ekledi. 
-Nefes kredilerinin katkısı 
TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak ekonomik sıkıntıların en yoğun hissedildiği dönemlerde Nefes Kredisi 
kampanyaları yaptıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Elimizdeki tüm kaynakları, birleştirip, üyelerimize 
düşük maliyetli kredi destekleri sağladık. Son 4 yılda düzenlediğimiz kampanyalarla KGF kefaleti ile 
150 bin firma 15 milyar lira uygun koşullarda finansmana kavuştu. Bu yıl pandemi başlayınca da Nefes 
Kredisi kampanyasına başladık. 50 bin firma KGF kefaleti ile 3 milyar lira kaynağa ulaştı” diye konuştu. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a ve bu projenin hayata 
geçirilmesi için tüm çalışanlara teşekkür etti. 
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise konuşmasında, "Bankkart Başak Tedarik Zinciri 
Finansmanı ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye iş yeri ve 
kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz." ifadesini kullandı. 
Aydın, "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürününün, çevrim içi tanıtım toplantısında yaptığı 
konuşmada, Ziraat Bankası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yaptıkları iş birliğine bir 
yenisini daha eklediklerini söyledi. 
Bankkart Başak Tedarik Zinciri finansmanı ürünüyle topraktan sofraya, denizden masaya, 360 derece 
yaklaşımıyla üretim ve ticaret zincirinin bütün halkalarını, sektörlerdeki tüm tarafları finansal açıdan 
desteklediklerini söyleyen Aydın, şöyle konuştu: 
"Bu ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye iş yeri ve kurumsal 
kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki 
ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini 
artırabilecek. Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riski ortadan kalkacak, alıcının ürün ve ham 
maddeye daha hızlı ulaşması sağlanacak. Alıcı ve satıcı kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi 
oluşturabilecek. TOBB ve bağlı 365 oda/borsa ile 61 sektör meclisi üyesi iş yerleri Ziraat Bankasının 
kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan 
yararlanabilecek. Anlaşmalı mesleki birlik veya dernek üyesi satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün ya da 
banka garantisiyle blokeli veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkânı elde 
edeceklerdir." 
- "Üretim, istihdam ve ticarette istikrar ve devamlılığı sağlıyoruz" 
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Aydın, bu sistemle, zincirdeki riskleri ortadan kaldırarak ticaretin daha etkin ve verimli yapılmasını 
desteklediklerini, alıcının finansman ihtiyacını karşıladıklarını, üretim, istihdam ve ticarette istikrar ve 
devamlılığı sağladıklarını dile getirdi. 
TOBB ile imzaladıkları bu anlaşmayla, Türkiye'nin her yerine yaygın şube ağı ve güçlü dijital bankacılık 
altyapısıyla ülkenin dört bir köşesindeki TOBB üyelerinin uygun koşullarda finansmana ulaşmalarına 
ve ticaretlerini Ziraat Bankası güvencesi altında yapmalarına imkan sağlayacaklarını ifade eden Aydın, 
"Bu yeni ve güçlü bir başlangıç olup daha da geliştirilmeye imkan tanımaktadır. Yakın zaman içinde  
'güvenli ticareti' yaygınlaştırmak amacıyla kurduğumuz yapıyı e-ticaret platformuna dönüştürmek 
öncelikli hedeflerimizden biridir. Projenin ülkemize, üreticimize, tüccarımıza, tüketicimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum." dedi. 
Protokol İmza törenine video konferans yöntemi ile katılan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Üyelerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması konusunda 
yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin girişimleri ve organizasyonu 
ile üyelerimize ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı sağlayan iş birliği protokolünü 
Ziraat Bankası ile imzalamış bulunuyoruz.  
TOBB ve Ziraat Bankası iş birliğinde hayata geçirilen ‘Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi’, 
üyelerimizin ticari mal alım-satımlarında hem kolay finansman hem de güvenli ticaret imkânı 
sağlayacak. Uygulama ile  alıcılar ve satıcılar arasında  bir tedarik zinciri kurulmuş olacak, üye iş yeri ve 
Ziraat Bankasının kurumsal kart altyapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sağlanacak. Alıcı ile 
satıcı kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak. 
Alıcı ile satıcının kendi aralarındaki kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacakları 
ticareti 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan yararlanarak gerçekleştirebilecekleri projeyi 
hayata geçiren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve Ziraat Bankası yetkililerine Zonguldak 
iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum. Üyelerimizi bu imkandan yaralanmaya davet ediyorum 
dedi 

.  
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ZONGULDAK YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE CAZİBE MERKEZİ OLACAK 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Kilimli Belediyesi ve Zonguldak Turizm Platformu’nun ortaklaşa 
çalışması sonucu Kilimli İlçesinde Yamaç Paraşütü Turizm Merkezi çalışmaları başladı. 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir; İlimizde Turizm Sektöründe 
de çeşitliliğin sağlanması ve mevcut turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için çalışmalar 
yapmaktayız. Bu kapsamda odamızın öncülüğünde Kilimli Belediye Başkanlığımız ve Zonguldak Turizm 
Platformu ile birlikte üzerinde çalıştığımız Yamaç Paraşütü konusunda uzman bir ekiple incelemelerde 
bulunduk. İncelememize Kilimli Belediye Başkanı Sayın Kamil Altun’da eşlik etti. Yamaç Paraşütü 
ekibinin İlimize gelişine Zonguldak Turizm Platformu Başkanı Muhammet Murat Cüntay öncülük etti.  
Bursa İli İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Paraşüt Sportif Havacılık Kulübü mensupları; Fatih Demir, 
Yücel Kalyoncu, Adem Akgün ve Murat Balcı ile birlikte Kilimli İlçemiz Radartepe mevkiinde 
incelemeler yaptık. Ekipteki arkadaşlar Radartepe mevkiinin Yamaç Paraşütü için son derece uygun 
olduğunu ifade ettiler. Radartepeden ilk uçuşuda İnegöl Paraşüt Sportif Havacılık Kulübü üyeleri 
yapmış oldu. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak Radartepe’yi Yamaç Paraşütü’ne açacağız 
dedi. 
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BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI ZONGULDAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın tarafından imzalanan  ‘’Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü’’ 
sonrasında, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ve Ziraat Bankası 
Zonguldak Şubesi Müdürü Vural Çapar arasında da imzalanan protokol ile  Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası üyeleri ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânına kavuştu. 
Protokol İmza töreni sonrasında açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir, Üyelerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması konusunda çalışmalar 
yapmaktayız. Bu çalışmalarımızdan biri de üyelerimize ticari mal alım-satımlarında kolay finansman 
imkânı sağlayan Bankkart Tedarik Zinciri Finansmanı projesidir. 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ve Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi iş birliğinde hayata geçirmiş 
olduğumuz Bankkart Tedarik Zinciri Finansmanı, üyelerimizin ticari mal alım-satımlarında hem kolay 
finansman hem de güvenli ticaret imkânı sağlıyor. Uygulama ile  alıcılar ve satıcılar arasında  bir 
tedarik zinciri kurulmuş oluyor. Üye iş yeri ve Ziraat Bankasının kurumsal kart altyapısı üzerinden özel 
fiyatlama ve vade avantajı sağlanıyor. Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi 
üzerinden güvenli bir şekilde yapıyor. Alıcı ile satıcılar kendi aralarındaki kartlı ödeme sistemi 
üzerinden güvenli bir şekilde yapacakları ticareti 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan 
yararlanarak gerçekleştirebilecekler. Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı projesini hayata 
geçiren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın’a Zonguldak iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum. Yerelde üyelerimize her zaman 
yardımcı olan, iş ve işlemlerimizi kolaylaştıran Ziraat Bankası Bölge Müdürümüz Oktay Karademir’e ve 
Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi Müdürü Vural Çapar’a teşekkür ediyorum. Üyelerimizi detaylı 
bilgilendirmek ve  varsa sorularını cevaplamak üzere yakın bir zamanda videokonferans yöntemi ile 
‘’Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi” bilgilendirme toplantısı yapacağız. Üyelerimizi bu 
imkandan yaralanmaya ve yapacağımız toplantıya katılmaya davet ediyorum dedi. 
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MFA İŞ GÜVENLİĞİ MEDİKAL TEKSTİL İMALAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE’NİN EN 
HIZLI BÜYÜYEN İLK 100 ŞİRKETİ YARIŞMASINDA 30. SIRADA YER ALDI 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlenen TOBB 
Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, Türkiye'nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına 
göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi kamuoyuna ilan edildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı ödül töreni webinar üzerinden gerçekleştirildi.Zonguldak 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir’de törene video konferans yöntemi ile katıldı. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törende  yaptığı konuşmada Türkiye 100 listesi hazırlanırken, 
başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2016-2018 arası ciro artış hızının, dikkate alındığını ifade etti. 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama büyümesinin, yüzde 511 
olduğunu açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 12 
kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani 
verimliliklerini ise, ortalama yüzde 221 artırdılar. 2018 yılında her bir şirket ortalama, 79 milyon TL’lik 
satış yaptı. Yine her biri ortalama 111 kişiye istihdam sağladı. 2016-2018 döneminde Türkiye 100 
şirketlerinin istihdamı yüzde 86 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63’ü ihracat yapıyor. Tam 67 
farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak 
kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum” diye konuştu. 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Odamız üyesi mfa iş güvenliği medikal tekstil 
imalat ticaret sanayi limited şirketi’nin türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi yarışmasında 30. 
sırada yer alması bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir. Disiplinli çalışmaları ve basiretli ticaretleri ile örnek 
genç girişimcilerimiz olan Şirket ortakları Murat Uzun ve Fatih Furtun’u tebrik ediyorum. Her geçen 
gün başarılarını artırarak büyüyorlar. Bizde başarıları ile gurur duyuyoruz. Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz dedi. 
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KUSİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nca hayata geçirilen Kamu - Üniversite - Sanayi İşbirliği (KÜSİ) projesi 
dahilinde İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısını İlimiz Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz'ın 
başkanlığında, telekonferans yöntemi ile gerçekleştirdik. 
 

 
 

SERA OSB YATIRIMCILARI BİLGİLENDİRİLDİ 
 
Odamız ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında, İlimiz Çaycuma ilçesi sınırları içerisinde 
bulunacak olan ve kurulum çalışmalarına devam ettiğimiz Sera Organize Sanayi Bölgesi projelerimizin, 
yatırımcı bilgilendirme toplantılarını videokonferns yöntemi ile gerçekleştiriyoruz. 
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BAKKA YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK 
 
Karabük Valisi Fuat Gürel’in Başkanlık yaptığı, Videokonferans yöntemi ile gerçekleşen Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zonguldak Valisi Mustafa 
Tutulmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 
Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, 
Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO 
Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ile 
birlikte katılım sağladık. 
 

 
 
RODEVANSLI SAHA İŞLETMECİLERİ İLE ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİ ZTSO’NUN EV SAHİPLİĞİNDE BİR 
ARAYA GELDİ 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Maden Meslek Komitesi üyeleri, ZTSO’nın organizasyonu ve ev 
sahipliğinde, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile bir araya gelerek Rodevanslı 
Saha İşletmecilerinin mevcut durumu hakkında istişarelerde bulundu. Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir’in güncel durum ile ilgili yaptığı bilgilendirme ile başlayan 
toplantıda, mevcut rödevanslı sahaların üretim kapasitelerinin ve istihdam oranlarının arttırılması ile 
ilgili görüşler ortaya kondu.  
Toplantı sonrasında konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanması ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez’e sunulması kararlaştırıldı. Toplantının ardından açıklama yapan ZTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir, her zaman yanımızda olarak bizleri destekleyen Sayın Milletvekillerimize 
teşekkür ederim dedi. 
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