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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TEKNOLOJİ TABANLI KOSGEB 

DESTEKLERİ İLE İLGİLİ OLARAK ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ 

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Zonguldak İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 

Teknoloji Tabanlı KOSGEB Destekleri ( Araştırma Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı, TEKNOPAZAR - 

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı, KOBİ TEKNOYATIRIM Kobi Teknolojik 

Ürün Yatırım Destek programı ve Stratejik Ürün Destek Programı ) ile ilgili bilgilendirme toplantısı 

ZTSO Toplantı Salonunda gerçekleşti.  

Toplantı Genel Sekreter Muharrem SARIKAYA’nın açılış konuşması ile başladı. SARIKAYA açılış 

konuşmasında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine  toplantıya göstermiş oldukları ilgi için 

teşekkür ederek,  kalkınmanın katma değerli ürünlerin üretim ve ihracaatta daha çok yer alması ile 

mümkün olacağını, yapmış olduğu düzenlemelerle devletin bu konuda uygun iklimi oluşturduğunu çok 

önemli teşvik ve destekler verdiğini belirtti. SARIKAYA KOSGEB İl Müdürü Güven AKTAŞ ve 

Uzman Soner KAYNAR’a da teşekkür ederek üyelerinin gerek bilgilendirilmesi ve gerekse destek ve 

teşviklerden yararlanmaları konusunda gösterdikleri olumlu yaklaşımdan dolayı teşekkür etti.  

Toplantıda, KOSGEB İl Müdürü Güven AKTAŞ ve Uzman Soner KAYNAR katılımcılara sinevizyon 

eşliğinde söz konusu destekler hakkında detaylı bilgiler verdiler. 

KOSGEB İl Müdürü Güven AKTAŞ, Stratejik ürün Destek programı ve KOBİ Tekno yatırımı Kobi 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek programı ile ilgili bilgiler vererek, KOBİ Tekno yatırım destek 

programı, yatırım projesi sonrasında verilen destekleri, Makine Teçhizat ve yazılım giderleri desteği, 

personel giderleri, enerji giderleri hakkında bilgiler verdi. Aktaş açıklamasında, ayrıca Yatırım için 

alınacak makine teçhizat desteklerini de anlattı. KOBİ Tekno yatırımları hakkında da detaylı bilgiler 

veren KOSGEB İl Müdürü AKTAŞ, “KOBİ Tekno yatırım destek programı kapsamında yatırım proje 

süresi 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kader ek süre verilebilir. Yatırım programı sonrası ise 12 ay 

desteklenir. Destek program kapsamında verilecek desteklerin üst limiti 5 milyon TL. dir. Bakanlık 

Kalkınma planları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler 

doğrultusunda bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyleri ve özel hedef gruplarını 

dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini arttırabilir” dedi. 

 

 

KOSGEB Uzmanı Soner Kaynar’da bilgilendirme toplantısında katılımcılara yatırım destek programı 

ile ilgili bilgiler vererek, yatırım yapmak isteyen müteşebbis girişimcilerin sorularını cevaplandırdı.  

Toplantı sonrası açıklama yapan Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir; 

“Bilindiği üzere KOSGEB; KOBİ vasıfları taşıyan işletmelere maddi destek sağlayan önemli bir 

kurumumuzdur. KOBİ’lerin iş dünyasındaki etkinliğini ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla geri 

ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere birçok destek programı bulunmaktadır. Bugünkü toplantımızda 

Teknoloji Tabanlı KOSGEB Destekleri hakkında üyelerimizi bilgilendirmeyi amaçladık. Teknoloji 

Tabanlı KOSGEB Destekleri; Araştırma-Geliştirme ve yenilik çalışmaları neticesinde ortaya çıkan 

yeni ürünlerin ticarileştirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması ayrıca ülkemizin teknolojik ürün 

ihracatının artırılması ile işletmeler tarafından yapılacak teknolojik ürün yatırımlarının;  yurtdışından 

ithal edilen ara ürünlerin, ülkemizdeki milli kaynaklarla üretilmesini desteklemek amacıyla 
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oluşturulmuş olup, söz konusu program kapsamında, işletme başına %70’lik bölümü geri ödemesiz 

olmak üzere, 5 milyon liraya kadar destek sağlanabilmektedir. Bu desteklere ulaşma noktasında biz 

oda olarak üyelerimizin yanındayız. Hem başvuru aşamasında hem de destek alan projelerin 

yürütülmesi noktasında üyelerimiz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ” dedi. 

 

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 

KONUSUNDA AÇIKLAMA 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir İstihdam Teşvikleri konusunda üyelerine 

hatırlatmada bulundu: 

Demir "İş dünyamız için Devletimiz tarafından sağlanan birçok istihdam teşviki söz konusudur. 

Ekonomimizin gelişmesi ve istihdamın arttırılmasına dönük olarak sunulan bu teşviklerden en doğru 

ve yüksek faydayla yararlanılabilmesi, işletmeler için ekonomik rekabet ortamında ciddi avantajlar 

sunmaktadır. Özellikle, her sektörün ortak paydası ve en önemli maliyet kalemlerinden biri olan insan 

kaynağı istihdam maliyetlerinde sunulan teşvikler, tüm işletmeler için çok önemli potansiyel bir 

kaynak oluşturmaktadır.Ancak destek ve indirimlerden yararlanma koşullarına sahip olan ancak takip 

edemedikleri için yararlanamayan işverenlerin bu teşviklerden yaralanması için geriye yönelik bir 

çalışma yapılmaktadır.Özellikle 2011 yılından bu yana, hak kazanılmışken gözden kaçan veya hiç 

yararlanma olmamış dönemler için elli ve daha fazla çalışanı olan işletmelerin odamıza müracaatları 

halinde odamız aracılığında sorgulama yapılabilecek ve yararlanılmamış bir hak var ise yararlanılması 

konusunda girişimde bulunulabilecektir. Üyelerimizin durumlarını kontrol etmelerini ve yardım talep 

etmeleri halinde odamıza müracaat etmelerini önemle hatırlatırım" dedi. 

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA 

KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE 

YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 

 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanuna 2017 yılında eklenen EK Madde 3 ile öngörülen, 

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen 

bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik 09.02.2018 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının ilimiz sanayisini canlandırmak için yürüttüğü çalışmalara hız 

katacak olan yönetmelik , Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki organize sanayi 

bölgelerinde, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun EK 3'üncü maddesi ile öngörülen 

istihdam sayısını sağlayacak yatırımlar için başvuru koşulları, tahsislerde öncelik sırası, taahhütname 

alınması, yatırım koşulları, mücbir sebepler, borçlardan mahsup işlemleri, ödemelerin durdurulması, 

ödemeye esas parsel bedellerinin tespiti, tapu kaydına konulacak şerh ve yatırımların denetlenmesi ile 

devredilen taşınmazların geri alınmasına ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

Yönetmeliğe göre Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerin mülkiyetindeki tahsis edilmemiş parseller, 

OSB müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az on kişilik istihdam öngören 

yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, bedeli Bakanlık tarafından OSB’ye verilen kredilerden 

mahsup edilmek üzere, tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilecektir. 
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Bakanlık kredisi kullanmamış olan ve planlı alanda kendi imkânları ile altyapı inşaatlarını tamamlayan 

OSB’ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan OSB’lerde müteşebbis heyeti 

veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen 

gerçek veya tüzel kişilere, tahsis edilmemiş parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi 

yapılabilecektir. 

Yönetmelikte, Bakanlığa kredi borcu devam eden OSB’lerde 4562 sayılı Kanunun Ek 3'üncü 

maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce (01.07.2017 tarihinden önce) tahsis yapılan katılımcıların, 

OSB’ye müracaat etmeleri ve müteşebbis heyet veya genel kurul kararı ile taleplerinin uygun 

bulunması halinde, sekizinci maddede belirtilen asgari istihdam sayısını sağlamaları şartıyla tamamen 

veya kısmen bedelsiz parsel tahsisinden yararlandırılabilecekleri belirtilmektedir. Yönetmeliğin 

sekizinci maddesinde belirtilen ve parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin taahhüt 

etmesi gereken asgari istihdam sayıları şöyledir: 

•5.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 10 kişi, 

•5.000 m2’den büyük olup 10.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 20 kişi, 

•10.000 m2’den büyük olup 20.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 30 kişi, 

•20.000 m2’den büyük parseller için ise en az 50 kişi. 

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere 

tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisinde ise en az on kişilik istihdam şartı aranmamaktadır. 

 

Yönetmelik kapsamında parsel tahsisi isteyen ve yukarıda belirtilen asgari istihdam sayısını öngören 

yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilerin Yönetmelikte belirtilen dilekçe ve formlarla birlikte 

tahsisi talep edilen parselin bulunduğu OSB’ye başvurmaları gerekmektedir. 

 

Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası; yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve 

yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulunca belirleneceği belirtilmektedir. Yönetmelik 

alınan kararlarda öncelik gerekçesine yer verilmek zorunda olduğunu ifade etmektedir. 

Yönetmelik, en geç otuz gün içerisinde OSB müteşebbis heyeti veya genel kurulunun belirleyeceği 

prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca ilgili müracaat hakkında karar alınması gerektiğini ve bu 

kararın yatırımcılara bildirileceğini belirtmektedir. 

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen 

bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  ilgili açıklama 

yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir; Organize Sanayi 

Bölgelerinin yatırımcılar için çok avantajlı yerler olduğunu belirterek; Zonguldak Ticaret ve Sanayi 

Odası olarak İlimizde Organize Sanayi Bölgeleri kurmakla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını; 

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Seracılık) kurulumunun tamamlandığını, yakında alt 

yapı inşaatına başlanacağını; bununla birlikte Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

(Hayvancılık-Manda)  çalışmalarının sürdüğünü; Karaman’da Karma Organize Sanayi Bölgesi, 

Gökçebey’de Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile ilgili faaliyetlerin sürdürüldüğünü ifade 

etti.  

Demir, devletimiz tarafından yapılan son yasal düzenlemeler de gösteriyor ki Zonguldak Ticaret ve 

Sanayi Odasının öncülük ettiği, içinde yer aldığı projeler, ülkemizin büyük vizyonu ile uyumludur. 

İnşallah bu projelerimizi bir bir hayata geçirerek memleketimize katkı vermeye devam edeceğiz dedi. 
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ZONGULDAK TSO ÜYELERİ İÇİN TEK DURAK HİZMET MERKEZİ OLDU 

 

Hükümetin yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yaptığı yasal düzenlemeler ile ticaret sicil 

harçlarının Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları tarafından tahsil edilmesi uygulaması  1 

Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti. Son yapılan yasal düzenleme ile birlikte ticaret sicil 

gazetesi ilan harçlarının da Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından tahsil edilmesi sağlandı. 

Konu ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin 

Demir " Taleplerimiz doğrultusunda yürürlüğe giren yasal düzenlemeler ile daha önceden kuruluş 

aşamasında noter huzurunda yapılan şirket esas sözleşmeleri 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle artık 

Odamız bünyesinde hizmet veren Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılmaya başlanmıştır. Böylece 

üyelerimiz için ekstra yük getiren   noter maliyetleri  ortadan kalkmış oldu.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilen görüşlerimiz neticesinde yapılan düzenlemelerle daha önce 

üyelerimizce tescil işlemleri esnasında Vergi Dairelerine ve Bankalara yatırılan harçlar ile sermaye 

artırımı dolayısıyla Rekabet Kurumuna yatırılan devlet harçlarının tahsilatları da Odamız tarafından 

yapılmakta olup üyelerimiz adına ilgili vergi daireleri ve bankalara aktarılmaktadır.  

Gelinen son durumda 12 Şubat 2018 tarihinden itibaren Ticaret Sicil Gazetesi ilan harçlarının da 

odamızdan tahsilatı başlamış olup bu aşama ile artık üyelerimizin bütün işlemleri başka bir kuruma 

gidip gelmeyi gerektirmeyecek şekilde Odamızda tamamlanmaktadır.  

Üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılama açısından tek noktadan hizmet verebilmenin mutluluğunu 

yaşamaktayız " dedi. 

 

TÜRK VE KAZAK KADIN GİRİŞİCİLER İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile Kazakistan Ulusal 

Girişimciler Odası ve Kadın Girişimciler Konseyi arasında ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmek 

için anlaşma imzalandı.Törenin açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk 

Öztürk, Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinin son 25 yılda hızlı geliştiğini belirterek, "Özel sektör olarak 

biz de bu ilişkilerin güçlenmesine her zaman destek verdik, veriyoruz. 2017 itibarıyla dış ticaret 

hacmimiz 2 milyar doları aştı. Hedefimiz 10 milyar dolar, inşallah bunu da kısa zamanda yapacağız." 

diye konuştu. 

  

Türk firmalarının Kazakistan’da çok önemli yatırımlar yaptığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti: 

"Bu şirketler gıdadan sağlık sektörüne, savunma sanayisinden kimya sektörüne kadar pek çok alanda 

yatırım yaparak 15 binden fazla kişiye istihdam sağlıyorlar. Yine müteahhitlik firmalarımız 

Kazakistan’da 20 milyar dolarlık projeye imza attılar. Firmalarımız bu yatırımları yapıyor çünkü hem 

Türkiye-Kazakistan ilişkilerine hem de Kazakistan’ın geleceğine inanıyorlar. Biz özellikle 

Kazakistan’ın Sayın Nazarbayev’in liderliğinde yürüttüğü '2050 Stratejisi' ve 'Nurlu Yol' programlarını 

çok önemsiyoruz. Kazakistan’ın sanayileşmesi ve özel sektörün daha da gelişmesi için bu çok önemli. 

Bunu biliyoruz çünkü geçmişte bunu biz de yaşadık. Türkiye son 35 yılda müthiş bir dönüşüm yaşadı. 

35 yıl önce 3 milyar dolar ihracat yapan bir tarım ülkesi iken, şimdi 160 milyar dolar ihracat yapan dev 

bir sanayi ülkesi haline geldik. Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 6 idi. Şimdi bu rakam yüzde 9’a 

ulaştı. Şuna bizzat şahit olduk ki kadınlarımız pek çok işte olduğu gibi iş hayatında da erkeklerden 
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daha rekabetçi ve başarılı. Yeter ki doğru fırsatları sunalım. İşte biz Kazakistan’da da bu anlayışı 

görmekten son derece memnunuz. TOBB ve Kazakistan Ticaret ve Sanayi Odası olarak güçlü 

ilişkilerimiz var. Pek çok alanda iş birliği yapıyoruz ama kadın girişimciler arasındaki bu iş forumu 

emin olun pek çok ülkeye de örnek olacak." 

  

Gerçekleşen toplantıya Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu adına Başkan 

Nurcan Abay, üyeler Edibe Keleş Gürol, Hikmet Yılmaz ve Ece Sönmez katılım sağladı. İşbirliği 

anlaşması hakkında konuşan Nurcan Abay" İki ülke arasında yatırım olanaklarının tanıtımını ve iş 

birliğinin geliştirilmesini teşvik edecek bu anlaşma son derece önemlidir. İmzalanan işbirliği anlaşması 

kadınlarımızın ekonomiye olan katkılarının ne derece önemli olduğunun da bir göstergesidir. Kadın 

Girişimciler Kurulu olarak girişimci kadınlarımızın ekonomide daha etkin olabilmeleri için sürekli 

çalışıyoruz. Anlaşmanın herkese hayırlı olması diliyorum" dedi. 

 

MESLEKİ YETERLİLİK TEŞVİKİ UYGULAMASINDA ZONGULDAK TSO TEK NOKTA 

 

Bilindiği üzere  Mesleki yeterlilik zorunluluğu bulunan mesleklerde sınav ile belgelendirme 

zorunluluğu getirildi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme 

kuruluşlarının gerçekleştireceği bu sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge 

masrafı ile sınav ücreti, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaya başlandı. 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamında uygulanan sınav ve belge ücret teşvikinden 

sadece; mesleki yeterlilik zorunluluğu kapsamında sınava girenler, sınav ücretini ödeyenler veya sınav 

ücreti tutarınca teminat gösterenler, girmiş olduğu sınav/sınavlar sonucunda belge almaya hak 

kazanmış kişi/kişiler bir defaya mahsus olarak yararlanabiliyor. 

Daha önce mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen işçiler şahsen başvuru yapıyor, yine sınavda 

başarılı olmaları halinde destek tutarını kendileri alıyorlardı. Mesleki yeterlilik alma maliyetleri işçinin 

tek seferde karşılamayacağı kadar yüksek olduğundan bazı işverenler çalışanlarına destek oluyordu. 

Bu anlamda çalışan adına sınav ücreti işverenlerce karşılanıyor, teşvik tutarının kime ödeneceği 

konusunda tereddüt yaşanıyordu. 

Konu ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin 

Demir" 2017 yılı Nisan ayında “tek nokta başvurusu” adı altında yeni bir sistem getirilmiştir. Hem 

sınav hem de belgelendirme ücretlerinin üçüncü kişiler (işveren) veya kurumlar tarafından 

ödenebiliyor hem de teşvik tutarının bu kişi ve kurumlara iade ediliyor. Tek Nokta Başvurularına 

ilişkin ödemeleri gerçekleştirebilecek üçüncü kişi veya kuruluşlar; adayların işverenleri, adayların ya 

da işverenlerinin mensubu olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek 

kuruluşları olmak zorundadır. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu tek nokta hizmetini vermekteyiz. 

TOBB MEYBEM (Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş) tarafından düzenlenen 

sınavlara başvuru asgari 10 kişilik aday grubu için yapılabilmektedir. 10 kişinin aynı ulusal yeterliliğin 

sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sınav ücretleri MYK tarafından belirlenen kurallar 

dâhilinde üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yetkili belgelendirme kuruluşlarına peşin olarak 

ödenmelidir. Belgelendirme kararının akabinde teşvikten yararlanma hakkı kazananların sınav ücretleri 

üçüncü kişi veya kuruluşa iade edilmektedir. Bu konuda belgelendirme ihtiyacı duyan her üyemizi 

odamıza bekliyoruz" dedi. 


