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ZTSO BAŞKANI METİN DEMİR EKŞİOĞLU BETONU ZİYARET ETTİ 
 
Zonguldak 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 Demir 
taş ocağı kırma ve eleme ile beton santralini firma yetkilisi Yusuf Ekşi ile gezerek sektörün içinde 
bulunduğu durum ile firma,  rezerv ve üretim bilgileri hakkında anekdotlar derledi. 
Ziyarette kuruluş, etüt, başvuru, izin, ruhsatlandırma dönemi ve sonrasında gelişim ve markalaşma 
dönemini anlatan Yusuf Ekşi halen yatırıma devam ettiklerini, piyasada zaman zaman çekinceler 
yaşansa da piyasaların şu anda olumlu tepkiler verdiğini vurguladığı ziyarette Demir ve Sarıkaya’ya 
tesisin tüm ünitelerini ayrı ayrı gezdirerek taş ocağından getirilen ham kayalardan çeşitli ebatlarda 1500 
ton çakıl yapabilen, günlük 300 m3 beton üreten beton santralinin inşaat sektörünün nabzını tutmaya 
çalıştığını kaydetti. 
 
Ziyaret sonunda değerlendirme yapan ZTSO Başkanı Demir inşaat sektörünün 100’e yakın farklı 
sektörün lokomotifi olduğunu kaydederek “seramik, elektrik, kereste, PVC başta olmak üzere pek çok 
sektör inşaat sektörünün canlılığı ile gelişebilmekte veya idame edebilmektedir. Bu sektörel çeşitliliğin 
yanında istihdama da önemli destek vermektedir. Bugün inşaat sektörünün beton ihtiyacını karşılayan 
santrallerimizden Ekşioğlu  
Gruba ait Ekşioğlu Beton santralini ziyaret ettik.  Yusuf Bey Santrali ve ek üniteleri gezdirdi. Zonguldak 
dinamiklerini görebilmeniz için Gazipaşa Caddesinden dışarı çıkmanız gerek. 4 yıldır ziyaret ettiğimiz 
üyelerimiz aracılığı ile yaptığımız tespit ticaret ile iştigal eden üyelerimiz bu faaliyetleri sürecinde 
yaptıkları tespitler üretim odaklı yatırıma geçtiklerinde kendilerine birer ARGE olarak geri dönüyor. 
Ürünün hatası, eksiği, müşteri geri dönüşleri, beklentileri konusunda eğitimlerini tamamlamış ARGE 
raporları ellerinde birer kuruluş olarak üretim tesisi kuruyorlar. Ekşioğlu Grubu yatırımları, Yusuf beyi 
başarıları,  öngörüleri, çözümleme kabiliyeti nedeni ile kutluyorum başarıları daim olsun ”şeklinde 
konuştu. 
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ZTSO BAŞKANI DEMİR, AKBAL ŞİRKETLER GRUBUNU ZİYARET ETTİ 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu (ZTSO) Başkanı Metin Demir, farklı il ve ilçelerdeki 
13 şubesi ile Zonguldak’ın en büyük marketler zinciri Akbal Gıda Tic. San. LTD.ŞTİ ile gruba bağlı 
şirketlerin kurucusu, iş insanı Abdulkadir Aktarı’yı Çaycuma Organize Sanayi Bölgesindeki şirket 
merkezinde ziyaret etti. Demir, Aktarı ailesinin başarı öyküsünün Zonguldak’a örnek teşkil etmesi 
dileğinde bulundu. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, ZTSO K 
Servisi Sorumlusu Kemal Mert ile Akbal Şirketler Grubunun kurucusu Abdulkadir Aktarı’yı Çaycuma 
Organize Sanayi Bölgesindeki şirket merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Aktarı’yı bölgeye yaptığı 
yatırımlar, 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 
olması, aile adına olduğu kadar kentimiz içinde gurur vericidir. Akbal ailesi tarafından da uygulanan  
“Zonguldak’ta kazan, öncelikle Zonguldak’a yatırım yap” anlayışını takdir ediyoruz.” dedi. 
 
Akbal Şirketler Grubunun kurucusu Abdulkadir Aktarı ise 300 kişinin istihdam edildiği şirkette bakliyat, 
işlenmiş et, mangal kömürü gibi ürünlerin Akbal markası ile satılmaya başlanıldığını, yakın zamanda 
da dondurmada Akbal markası ile bölge genelinde satışa çıkartılacağını ifade ederek “ Gıda’da en ufak 
bir hatanın nelere mal olacağını biliyoruz. Bu bilinçle çok hareket ediyoruz. Gıda yönetmeliği 
esaslarına göre hareket ediyoruz. Amacımız AKBAL markasını ülke markası haline getirmek “ diye 
konuştu. Metin Demir, Muharrem Sarıkaya ve Kemal Mert’i soğuk hava depoları, yönetim, muhasebe, 
kırmızı ve beyaz et işleme tesisleri, unlu mamuller ve pastane üretim hangarlarını ayrı ayrı gezdiren 
Aktarı ziyaretten duyduğu memnuniyetini vurguladı. Ayrıca, ZTSO heyetine teşekkür ederek, 
misafirlere Akbal markaları ürünlerinden oluşan çeşitli ürünler, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir’de Abdulkadir Aktarı’ya Odanın kuruluşunun 100 yılı nedeni le 
bastırılan kitap hediye etti. 
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İLİMİZ MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ÇOLAKOĞLU İLE BİRLİKTE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, 
KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRÜ SAYIN BARIŞ YENİÇERİ ''Yİ ZİYARET EDEREK, KURULUM 
ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİĞİMİZ GÖKÇEBEY OSB PROJEMİZ İLE İLGİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE 
BULUNDUK 
 

 
 

 
ZTSO BAŞKANI DEMİR BEDİŞ KURUYEMİŞİ ZİYARET ETTİ 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir yıllar önce küçük bir çerez dükkânından 
başlayan bugün 2300 m2’lik işleme tesisinde 26 personel ile günde 12 ton kuruyemiş işleme 
kapasitesine ulaşan BEDİŞ kuruyemiş üretim tesisini Çaycuma Organize Sanayi Bölgesindeki 
fabrikasında ziyaret ederek Hüseyin Acar, İsmail Derebaşı ve Bekir Acar’dan tesis hakkında bilgi aldı. 



 

 

 

BASIN BÜLTENİ                                                                                  TEMMUZ  2020   

2020/7 

 

 
   4 / 14 

 ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 

www.ztso.org.tr 

bilgi@ztso.org.tr 

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, ZTSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya ile 
birlikte yaptığı ziyarette Seda Gıda ‘nın tüm kobilerin örnek alması gereken kuruluş olduğu vurgulayarak 
“ Kentimizin sektörel çeşitliliği için BEDİŞ gibi markalara, Sayın 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. Odamızın eski 
üyelerinden Sayın Hüseyin Acar’ı, Bekir ve İsmail kardeşlerimi tebrik ediyorum. Teşvik edilmesi gereken 
bir kuruluş, tercih edilmesi gereken bir Zonguldak markasını yaratanları gönülden tebrik ediyorum “ 
dedi. 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 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 Çaycuma Organize Sanayi Bölgesindeki kuruyemiş işleme 
fabrikasının günde 40 ton ürünü işleme kapasitesine sahip olduğunu, alımı yapılan bazı ithal 
makinelerin montajının henüz yapılmadığını yeni makinelerinde devreye alınması ile kapasitenin daha 
da artacağını ifade ettiler. Acar, 26 personel ile gerçekleştirilen üretime bölge halkının büyük ilgi 
gösterdiğini söyleyerek, “ 9 ana üründe 48 farklı paketleme yapıp tüketiciye sunuyoruz. Diğer 
makinalarımızın da devreye alınması ile daha iyi bir konuma geleceğiz “dedi. ZTSO Başkanı Metin Demir 
ve Oda Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya’ya ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek ürünlerden oluşan 
bir paket hediye etti. 
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ZTSO BAŞKANI DEMİR “ ODA YAYINLARIMIZI, SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI, ÜYELERİMİZE 
YÖNELİK AÇIKLAMALARIMIZI TAKİP EDEN VE TOPLANTILARIMIZA KATILAN ÜYELERİMİZ FARK 
YARATIYOR”  
 
Zonguldak Ticaret ve sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir beraberinde Oda Genel 
Sekreteri Muharrem Sarıkaya ile birlikte Eceler köyünde faaliyetlerine devam eden Burak ve Murat 
Mobilya firmasının yetkilisi Burak Kayhan ile Kuzey Pazarlama firmasının yetkilisi Emir Ekşi’yi ziyaret 
ederek üretim, pazarlama, satış konularında firma sahiplerinin sorun ve önerilerini dinledi, odanın 
faaliyetlerini anlattı. Demir her iki ziyarette de ortak çalışma gruplarında yer alan, oda faaliyet ve 
etkinliklerine katılan, ihtisas OSB ile Küçük Sanayi Sitelerinin kuruluşunda yer alarak üye olan 
işletmelerin kazanımlarını örneklerle anlattı. ZTSO Başkanı Demir “ oda yayınlarımızı, sosyal medya 
hesaplarımızı, üyelerimize yönelik açıklamalarımızı takip eden ve toplantılarımıza katılan üyelerimiz 
fark yaratıyor ”dedi. ZTSO Başkanı Demir ile Genel Sekreter Sarıkaya Eceler köyünde ilk ziyaretlerini 
Burak ve Murat Mobilyaya yaparak firma yetkilisi Burak Kayhan’dan işletme hakkında bilgi aldı. Kayhan 
12 çalışan ile mutfak ile vestiyer üretimi yapılan mobilya fabrikasının 4.400 m2 alan üzerine kurulu 
bulunduğunu ifade ederek “şartların iyileştirilmesi durumunda üretim ve istihdamı arttırabiliriz dedi. 
Milli Emlak kira bedelinin yüksek olması, sık sık ve zamanı belirsiz elektrik kesintileri tüm programımızın 
aksamasına neden oluyor. Sizlerden bu sorunların çözümünde ciddi ve büyük beklentilerimiz var “dedi. 
Kuzey Pazarlama Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ekişi ise e ticarette başarılı bir çıkış yakaladıklarını, 
10 personel istihdam ederek ayda 40000 gönderiye ulaştıklarını, daha komplike bir çalışma ortamına 
geçildiğinde gönderi sayısının ve ürün çeşidinin artacağını söyledi. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Demir her iki firma yetkilisine de odanın yayınlarını hediye ederken” Sadece üyelerimizin 
ağırlıklı olarak bulunduğu Merkez İlçe, Kozlu, Kilimli ilçelerimizde değil İlimizin tamamında, reel 
sektörün bulunduğu her yerde çözüm odaklı kümelenme çalışmalarımız var. İstihdam, üretim ve 
pazarlama imkânlarının bir araya gelerek rekabetçi bir ortamda işbirliği içinde büyümek, sağlıklı 
büyümek, meslekte başarılar elde ederek büyümenin koşullarını sağlıyoruz. Bu amaçla ihtisas OSB’ler, 
Küçük Sanayi Siteleri kuruyoruz.  Sizlerin sorunlarını çözmek için hummalı bir faaliyet içindeyiz. Çok 
yakın bir zamanda Bakacakkadı yol ayrımında Küçük Sanayi Sitesi inşaatına başlayacağız. Zonguldak 
Merkezde kentleşme baskısı altındaki Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların bir araya 
geleceği Mobilya Dekorasyon Ticaret Merkezi inşaatına başlıyoruz. Her ikisi içinde bugüne kadar pek 
çok kez duyuru ve davet yapıldı. Sizlerden istirhamım oda yayınlarını, internet sitesini, sosyal medya 
hesaplarını imkân buldukça takip etmeniz. ”şeklinde konuştu. 
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ZTSO HEYETİ YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ SALİH YILMAZ’I PROFSAN BORU VE PROFİL 
FABRİKASINDA ZİYARET ETTİ 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir duayen sanayici, ZTSO Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi Salih Yılmaz’ı PROFSAN BORU VE PROFİL fabrikasında ziyaret etti. ZTSO Genel Sekreteri 
Muharrem Sarıkaya ile birlikte gerçekleşen ziyarette sektörün içinde bulunduğu durum hakkında geniş 
değerlendirmede bulunan Profsan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yılmaz ile başkan yardımcısı Turgay 
Yılmaz sektörün pandemi nedeni ile zor bir süreçten geçtiğini, fabrikanın kapasitesinin 3/1 ile çalıştığını, 
buna karşın 38 kişilik istihdamı koruduklarını ifade ettiler. 
 
Otomotiv, mobilya, beyaz eşya başta olmak üzere çeşitli sektörlerin boru ve profil ihtiyacını karşılamak 
için 1994 yılında kurulan fabrikanın aylık 4000 ton saç işlediğini ifade eden Profsan Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz ticari faaliyetlerini şöyle özetledi. “ çalışma arkadaşlarımızın tümü çevre yörelerden, 
köylümüzü, yöre insanımızı da kendimiz gibi sanayici yaptık. Süreç ne kadar zorlu olursa olsun ekibimizi 
korumanın önemine haiz bir kuruluşuz. Kapasitemiz günlük 6000 bin ton olmasına karşın şu anda günde 
1500 ton mamul işliyoruz. Piyasa gerçekten çok zor. Yeni makinelerimizi ithal ettik ancak kurmadık.” 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ile ZTSO Genel Sekreteri 
Muharrem Sarıkaya’yı fabrikayı gezdiren, hammaddenin boru ve profile dönüşüm hikayesini anlatan 
duayen sanayici, Zonguldak’ta özel sektörün sanayicilik yapmasının önündeki engelleri tecrübelerine 



 

 

 

BASIN BÜLTENİ                                                                                  TEMMUZ  2020   

2020/7 

 

 
   7 / 14 

 ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 

www.ztso.org.tr 

bilgi@ztso.org.tr 

 

dayanarak aktarırken sivil toplum örgütlerine, özellikle de Ticaret ve Sanayi Odasına büyük görevler 
düştüğünü kaydederek, Demir’e başarılı çalışmalarının devamı dileğinde bulundu. 
 
ZTSO Başkanı Demir ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede kentin kendine yetebilir olduğu 
dönemde, büyük bir risk alarak sanayiciliğe soyunan bu uğurda 35 yıl büyük uğraş veren Salih Yılmaz’ın 
tecrübelerinin, ticari anlayışının tüm iş insanlarına örnek olması temennisinde bulunarak “ Şanslıyız. 
ZTSO Yüksek İstişare Kurulumuzda görev alma nezaketini göstermiş olması ve görüşlerini bizimle 
paylaşması bile bizim için büyük kazanç, İktisat, işletme ve makine öğrencilerinin mutlaka tanışması, 
dinlemesi gereken büyüğümüz. Üye ziyaretlerimizde örnek iş insanlarının yarattığı eserleri gördükçe 
daha fazla mutlu oluyoruz.“ şeklinde konuştu. 
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SERA OSB TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ 
 
Odamızın, İl Özel İdaremizin ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odamızın ortaklığında kurmuş olduğumuz 
Sera Organize Sanayi Bölgemizin mevcut durumunu ve genişleme alanını gündeme getirdiğimiz bir 
toplantı gerçekleştirdik. 
 

 
 

İLİMİZE YENİ ATANAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ SAYIN ALİ TOSUN’U ZONGULDAK MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜMÜZ SAYIN MUHAMMED YILDIZ, MİLLİ EĞİTİM ŞUBE 
MÜDÜRÜMÜZ SAYIN HAMZA ERYİĞİT VE GENEL SEKRETERİMİZ SAYIN MUHARREM SARIKAYA İLE 
BİRLİKTE ZİYARET ETTİK 
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BAKKA YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDIK 
 
BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karabük 
Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu Üyeleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Belediye Başkanı 
Cemal Akın, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan 
Dursun, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, Bartın TSO 
Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanlarının katılımları ile 
gerçekleşen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısına 
katılım sağladık. 
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SAYIN VALİMİZ MUSTAFA TUTULMAZ ÖNCÜLÜĞÜNDE İLİMİZDE KURULUM ÇALIŞMALARINA 
BAŞLADIĞIMIZ " LOJİSTİK MERKEZİ" İLE İLGİLİ ÇALIŞMA TOPLANTIMIZI WEBİNAR YÖNTEMİ İLE 
GERÇEKLEŞTİRDİK 

 
 

ZTSO BAŞKANI DEMİR, ÇAY-VET İLE EGE ROMANOV KOYUN ÇİFTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir; Oda Genel Sekreteri 
Muharrem Sarıkaya ile iş insanları Murat Çarşambalı ile Suat Karakaş’ı kurmuş bulundukları kesimhane 
ile besi ve damızlık çiftliklerinde ayrı ayrı ziyaret ederek, yatırım, üretim ve başarı öykülerini dinledi. 
Demir oda üyelerinin başarılarını il sınırlarını aşmasının memnuniyet verdiğini kaydederek 
çözümlenmesi gereken sorunları için üyesi bulundukları Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasını çözüm 
ortağı olarak görmelerini istedi. 
ZTSO Başkanı Demir ile Oda Genel Sekreteri Sarıkaya haftada 2 gün olarak sürdürdükleri üye 
ziyaretlerine Çaydeğirmeni ile Saltukova Yukarı İhsaniye Köyünde devam ettiler. 
Demir ve Sarıkaya mutat ziyaretlerinin ilkinde Çay-Vet,RM Grup ve Batı Karadeniz Tavukçuluk şirketleri 
ile besi çiftliği, kesimhane faaliyetlerinde bulunan Murat Çarşambalı’yı kurmuş bulunduğu bölgenin en 
büyük kesimhanesinde ziyaret ederek yatırımı hakkında bilgi aldılar. 
200 dönüm üzerine kurulu kesimhane ve ek tesisler hakkında bilgi veren Çarşambalı bölgede besiciliğin 
geliştirilmesi için yapılan çalışmaları gücü oranında desteklediğini, bölgenin ihtiyacı olan kesimhaneyi 
kurarak önemli bir eksikliği gidermeyi hedeflediğini kaydettiği ziyarette, bölgedeki süt üreticilerinden 
düzenli süt topladıklarını, hayvancılığın teşvik edilmesinin yem bitkisi yetiştiriciliği ile birlikte yapılması 
ile amacına ulaşılacağını vurgulayarak bölge dinamiklerinin canlandırılması için vakit kaybına 
tahammülleri olmadığını söyledi. Kendisinin tüm Anadolu’yu gezerek kesimhanenin tam kapasite 
çalışması için uğraş verdiğini, Kurban Bayramı sürecinde günlük bin büyükbaş hayvan kesiminin 
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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. 
ZTSO Başkanı Demir Murat Çarşambalı’yı bölgeye verdiği hizmetler ve yatırımlarından dolayı tebrik 
ederek “bu ölçekte bir tesisi bankalardan kredi kullanmadan inşa etmek; büyük özgüven, cesaret ve risk 
gerekli siz bunların tümünü üstlenmişsiniz ve gördüğümüz kadarı ile başarmışsınız bu kez de hedefinizi 
genişletmişsiniz tebrik ediyorum. Tüm Anadolu’yu gezerek canlı hayvan toplamak, Çaydeğirmeni’ne 
getirerek kesmek ciddi emek ve tecrübe gerektiren bir iş. Bunu başaran birey için diğer sorunlar 
üstesinden gelinmeyecek sorunlar olmamalı. Ancak siyasette, bürokraside aşılamayacak sorunlarınızda 
üyesi olduğunuz sivil toplum örgütünün çözüm ortağı olduğunu unutmayın. Biz duymamış, uzak kalmış 
veya bir eksikliğimiz olur, sorununuzun bize ulaşmamış olabilir. Arayın, hatırlatın, ısrar edin. Ancak 
odanız ile bağınızı soğutmayın kopartmayın Üyelerimizi işyerlerinde ziyaret ettikçe, onların çabalarını 
başarı öykülerini dinledikçe mutlu oluyoruz. “dedi. Demir ziyaretin sonunda Çarşambalı’ya oda 
yayınlarını imzalayarak takdim etti. 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ile Genel Sekreter Muharrem 
Sarıkaya Ege Romanov Koyunu Çiftliğinde iş insanı Suat Karakaş’ı da ziyaret ederek ikinci emekliliğinde 
kurduğu damızlık koyun çiftliğinde elde ettiği başarılarından dolayı kutladı. 
10 yıl önce hayalini kurduğu çiftlik evi için 10 dönümlük bir arsa aldığını, çiftlik evine birkaç tane koyun 
almak için girişimde bulununca böyle bir sektörün varlığını öğrendiğini, zamanla da sektörün içinde yer 
aldığını anlatan Karakaş Romanov,Kerryhill, Karabaş ile İlderpas cinsi damızlık koyun yetiştiriciliğinin 
yapıldığı Ege Romanov Koyun Çiftliğinde ki faaliyetlerini şöyle özetledi:” 2 bin koyun kapasiteli çiftliğimiz 
için Filyos Çayının kenarında hazineden kiraladığımız mezbelelik yerleri ıslah ederek yonca ekiyoruz. 
Çevrede ikamet eden 4 çalışanımız ile damızlık koyun yetiştiriyoruz. Buradaki koyunlarımız dışında 
Ukrayna’da satın aldığımız ancak buraya getirmediğimiz 250 cins koyunumuz daha var. Besiciliğini 
yaptığımız ve tüm ülkeye dağıtımını yaptığımız Romanov,Kerrthill,Karabaş ve İldepras cinsleri koyun 
ırkının en iyileri . Kanatlı hayvan ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği de yapıyoruz ancak asıl işimiz damızlık 
koyun yetiştiriciliği, 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. 
ZTSO Başkanı Demir, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının uzun süredir üyesi olan Karakaş’ı damızlık 
koyun yetiştiriciliği faaliyetlerini sosyal medya aracılığı vasıtası ile yakından takip ettiğini ifade ederek ” 
İnşaat, hizmet ve akaryakıt ofisi işletmeciliğinden dolayı yakından tanıdığımız iş insanını farklı sektörde 
bu kadar başarılı görünce mutlu oluyoruz. İlerleyen bir yaşta, hiç bilmediği sektörde, özellikle kentte 
büyümüş birisinin dünyanın en değerli koyun ırklarını tespit edip bunları satın almak için Ukrayna,Rusya 
,Macaristan köylerinde tırlarla dolaşması satın alması,Ülkeye getirip büyütmesi damızlık hale getirmesi 
ile pazarlaması gerçekten zor tebrik ediyoruz. Başarılarınız ve ticari cesaretiniz tüm yatırımcılara örnek 
olsun. Bugün önce Sayın Çarşambalı ardından sizin çiftliğinizde gördüklerimiz ve yaşadıklarımız anlatılan 
başarı hikâyesi tüm yorgunluğumuzu aldı “ 
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ZİRAAT BANKASI ZONGULDAK BÖLGE BAŞKANI SAYIN OKTAY KARADEMİR'E MAKAMINDA HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDUK 
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ÜYE TESCİL VE İLAN İŞLEMLERİ AYNI GÜN YAPILMAYA BAŞLANDI 
 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile çalışması tamamlanan 
ilanların elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne gönderilmesi ve aynı gün içinde 
yayınlanması işlemlerinin altyapı çalışmalarını tamamlayarak, uygulamaya başladıklarını söyledi.  
 
Oda hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak adına yürüttükleri çalışmaların planlı bir şekilde devam 
ettiğini belirten Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, “Daha önce tescil edilen işlemler 
10-15 gün içerisinde Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ediliyordu. Yeni uygulama ile Ticaret Sicil 
Müdürlüğümüzce Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden tescil edilen kuruluş ve değişiklik 
işlemlerinin tamamına yakınını elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’ne 
göndererek, aynı gün içerisinde gazetede yayınlanmasını sağlamaya başladık. Odamız, üyelerine en iyi 
hizmeti en hızlı şekilde vermeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Herkese hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. 
 
YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ YENİLENİYOR 
 
Yöresel ürün listelerinin yenilenmesi ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir; bilindiği üzere 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkında 
Kanun ve Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, hızlı 
tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili 
işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanının mağazanın 
bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil 
edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 
belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılacağı hüküm altına alınmıştır. 
Aynı kanun ve yönetmelik gereğince ilan edilen yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri listesinin iki 
yılda bir Aralık ayında güncellenerek yayınlanması gerekmektedir. Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğü 
tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında 
Yönetmelik çerçevesinde önümüzdeki iki yıl geçerli olacak listelerin yenilenmesi çalışmalarına 
başlanmıştır. 
 
VALİ TUTULMAZ, ODAMIZI ZİYARET ETTİ 
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak Ticaret Ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek projeler 
hakkında bilgi aldı. 
 
TSO Başkanı Metin Demir, Vali Tutulmaz ile birlikte önemli işler yapacaklarına inandıkları belirterek şu 
ifadeleri kullandı; “Sayın Valimize iade-i ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere vakit ayırdı. 
Projelerimizi büyük bir sabırla ve dikkatle dinledi. Projelerimiz ile ilgili katkılarda bulundu. Bundan sonra 
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birlikte yapacağımız işlerle ilgili olarak bir vizyon ortaya koyduk. Kendilerinin liderliğinde Zonguldak için 
çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum.” dedi. 
 

 


