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1ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

EDİTÖR

Y aklaşık 18 yıl ı  üniversitede orta ve üst düzey yöneticil ik olmak üzere, 28 yıl l ık bir kamu deneyiminden 
sonra yine yaklaşık 14 ay önce Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ’nda göreve başladım. Kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşu olan odamızın misyonu çerçevesinde, i l imizin kalk ınması, daha yaşana-

bilir bir kent olması, göç veren değil daha önceleri olduğu gibi göç alan bir kent olması için önemli çalışma-
lar yapıyoruz.

 İ l imizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırarak yeni işletmelerin kurulmasına öncülük etmek amacıyla 
uygulamalı gir işimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Yeni gir işimcilerin yaratılması önemli olduğu için hem yeni 
gir işimcilerin hem de mevcut girişimcilerin finansmana erişim hususunda bilgilendirilmeleri ,  proje yazabilir 
hale getir i lmeleri ,  destek isteyenler için proje yazma ve sonrası işlemleri tak ip etmek son derece önemli.

 
Bu bağlamda odamızda bu işleri yapmak üzere bir proje destek ofisi kuruldu, gerek eğitim gerekse proje 

hazır lanması konusunda üyelerimize katk ı sağlıyor. 

İ l imizde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren işletmelerin belir l i  alanlarda toplanarak (kümelenme) daha 
düzenli hizmet verebilmeleri ,  vatandaşlarımızın da daha nitelik li  hizmet alabilmeleri için çalışmalarımız sürü-
yor. Otomotiv ve mobilya sektöründe hizmet veren üyelerimizin kümelenebileceği projelerimiz devam ediyor 
ve bunlar son derece önemli ik i projemiz. İ l imizdeki sosyal alanların da iyileştir i lmesine yönelik çeşitli  kurum 
ve kuruluşlarımızla yakın işbirliği ve çalışmalarımız sürüyor. Uzak olmayan bir zamanda çalışmalarımızın mey-
vesini vereceğini ve il imize katk ılarımızın tüm taraflarca hissedileceğini düşünüyorum. 

Maxim Gorki ’nin de söylediği gibi,  “Her kent insanların emekleriyle yükselmiş bir mabet, her yapılan iş 
geleceğe adanmış bir duadır.”

Sağlıcakla kalın.

Muharrem SARIKAYA
Genel Sekreter

Projeler kenti Zonguldak
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BAŞYAZI

U mut etmek hayal, hayal ise umut kaldığının göstergesidir.
Hayal, umut kökenlidir. 
Umutlarının gerçekleştiğini hayal etmek henüz her şeyin bitmediğinin bir göstergesidir. 

Biz Zonguldak için umutluyuz. 
Geleceğinden, potansiyelinden,
insanlarından umutluyuz.
Üyelerimizden umutluyuz.
Arkamızdan gelen gençlerimizden, 
yatır ımlarına henüz başlayan girişimcilerimizden.
Eğitim toplantılarımızı kaçırmayan
genç girişimci adaylarımızdan umutluyuz.
Zonguldak sevdasını her platformda bık ıp usanmadan ifade eden, vicdanı, beyni, yüreği doğruyu söyleyen gerçek 
Zonguldaklılardan umutluyuz.
Kente olan sevgisini k ırmızı lacivert renklerle özdeşleştiren, bu uğurda ülkeyi karış karış gezen onbinlerce Zonguldak 
Kömürspor taraftarından umutluyuz.
Bu umut, bizleri Zonguldak için proje üretmeye, projelerimizi hayata geçirmeye yönlendiriyor.
Yapmayı düşündüğümüz ticaret merkezleri ,  hazır ladığımız fizibilite raporları ,  projelerimiz, Zonguldak sevdalılarına teşekkür 
adına, Zonguldak ’ı taçlandırmak adınadır. 
Değişik tonlarıyla gökkuşağını andıran bu coğrafyada hissedilir eksik lik lerin giderilmesi halinde kentimizin bir cazibe 
merkezi olacağına inanıyoruz. 

Metin DEMİR
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası  

Yönetim Kurulu Başkanı

Sahaya iniyoruz…
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BAŞYAZI

Bu inanç, Zonguldak için umuttan, hayallerimizden, sevgimizden kaynaklanıyor. 
Zafiyetlerimizden, ayak bağlarımızdan, zincir lerimizden, basiretsizlik lerden arınıldığında Zonguldak, cumhuriyetin ilk 
yıl larında olduğu gibi yeniden ülkemize ışık saçacaktır,  Zonguldak olacaktır.

Önemli olan Zonguldak ’ı sevmek… Şairin dediği gibi,  “Her şey sevmekle başlar.”
Bu kenti,  denizini,  yeşil ini,  kömürünü, insanını sevdiğinizde Zonguldaklı oluyorsunuz. Zonguldaklı olunca kalbinin sesini 
dinliyor, “Zonguldak için ne yapabilir im?” sorusunu kendinize soruyorsunuz. 
Kentin kapalı ekonomisinin üyelerimizin başarısızlığını tetik lemesi nedeniyle yaşam alanlarıyla donatılmış ticaret merkezleri 
inşa edeceğiz.
Bir yandan ekonomik kayıpları telafi ederken, diğer yandan da komşu kentlerde yaşayan insanları i l imize çekebilmek için 
cazibe merkezleri inşa ediyoruz. 
Anadolu insanının sıkça kullandığı bir deyim vardır :  “İş başa düştü”
Evet, madem iş başa düştü, bu projeleri biz gerçekleştireceğiz. 
Üyelerimiz için, Zonguldak için yapacağız.
İyisini,  en iyisini yapacağız. 
Değişim, gelişim ve dönüşüm için sahaya iniyoruz.
Zonguldak Otomobil Galericiler Sitesi (OTOZON)
Zonguldak Mobilyacılar Sitesi (MOBİLYZON)
Zonguldak Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi ’ni (LIFEZON) en k ısa sürede inşa etmeyi arzuluyoruz.
Zonguldak Limanı’nın rasyonel olarak işletilmesine talibiz.
Kanatlı kümes hayvancılığı yetiştir icil iği Zonguldak ’ta hızla artarken doğru, yanlış eksik ve hatalarımızı fizibiliteler i le 
belir ledik , raporlarımızı sektördeki üyelerimiz ya da üyemiz olsun veya olmasın il  genelinde tüm girişimcilerle paylaştık .
İ l imizde sera ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması hususunda etüt çalışmalarımızı tamamladık . Eksik lerimizi ve 
beklentilerimizi bakanlık larımıza, valimize, i l imiz milletvekillerimize ilettik . Yer seçimi yapıldı,  kuruluş işlemleri başlatıldı.

Rödevans işletmecilerinin maden ocaklarını ve şirketlerini kapatmasını önledik . Torba Yasa’yla gelen mağduriyetlerinin 
giderilmesini,  ek teşvik almalarını sağlayarak , gelecek yıl larda güçlü ve sağlık lı  bir sektör haline gelmelerinin önünü açtık .
Bakanlık larla kalıcı ve sağlık lı  i l işk iler kurarak taleplerimizi aktarmadaki zafiyetimizi ortadan kaldırdık .

Proje destek ofisi kurarak üyelerimizin devlet destekleri ,  Avrupa Bir liği destekleri ,  teşvik , kredi ve projelendirme konusundaki 
eksik lik lerini giderdik .

Dergimizde yaptığımız, yapmayı planladığımız çalışmalarımızı,  düşüncelerimizi,  öngörülerimizi sizlerle paylaştık . Zira 
öncelik le siz üyelerimize karşı sorumluyuz.

Üyelerimizin yıl larca yapılmasını umut ettiği,  bizlerin her defasında rapor haline getir ip yetk il i  ve ilgil i lere sunduğumuz 
raporlarımıza konu olan hususlarda görev verir lerse, arsa tahsisleri gerçekleşirse yatır ımcı kuruluş olarak taşın altına elimizi 
koymaktan ziyade taşları yerinden oynatmaya kararlıyız.

Uzunca bir aradan sonra dergimizin özel sayısını çıkarmamızdaki amaç da geçen süre içinde yaptığımız çalışmaları son 
haliyle üyelerimizin, Zonguldak halk ının bilgilerine sunmaktır.

Üyelerimizin arzuladık ları ticari başarılarına katk ı vereceğine inandığımız bu projelerin oluşumundaki teşvik ve himayeleri 
nedeniyle Sayın Vali ’miz Ali Kaban’a, projelerimizin gerçekleşmesinden gurur duyacağına inandığımız Belediye Başkanı’mız 
Sayın Muharrem Akdemir ’e, sayın milletvekillerimize odamız, üyelerimiz ve Zonguldak adına müteşekkiriz.
Bu büyük uğraşta bizleri ,  projelerimizi takdir eden, teşvik eden üyelerimiz, çalışmalarımıza güç veren, destekleyen 
meclisimizle gönül paydaşlarımız olan Zonguldak halk ına minnettarım.
    
Saygılarımla.
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ZTSO’DAN

Z onguldak; demokrasi ve cumhuriyet için büyük anlam ifade eden kentlerin başında gelmektedir. Kurtuluş Savaşı ve 
cumhuriyetin ilanından sonra başlatılan yatır ım seferberliğinde Zonguldak ’ın geri dönüşümsüz fedakârlık ları halen 
hafızalardadır. Atatürk ilke ve inkılapları arasında yer alan devletçilik i lkesinin nüfus bulmasını sağlayan, cumhuriyetin 

ilk fabrikalarının bacalarının tütmesinde, demirin dövülmesi, çeliğin erimesi, şimendiferlerin, kara trenlerin, mavnaların, 
feribotların çalışmasında, çimento, k ireç fabrikalarının kurulmasında ve üretime geçişinde, k iremitin renk almasında Zon-
guldak maden kömürünün, bilindik adıyla taşkömürünün yadsınamaz katk ısı vardır.

  Özetlemek gerekirse Zonguldak kazanımlarını cumhuriyetin kurulmasına, Türk iye’de tarım toplumundan sanayi top-
lumuna geçişini Zonguldak ’a borçludur. Zonguldak cumhuriyet Türk iye’sinin ilk i l i  olarak bu erdemin her zaman bilincinde 
olmuştur.

 Her alanda olduğu gibi demokratik hak ve özgürlükler konusunda da işçi sınıfına önderlik yapmış, taleplerini k ırmadan 
dökmeden ama boyun da eğmeden iletebilmiş. Bu sayede maden amelesi maden işçisi olmuş, ekonomik ve sosyal talep-
lerinin büyük bir bölümünü kabul ettirmesi nedeniyle Zonguldak, Türk işçi hareketi tarihi içinde de fark lı bir konumdadır. 
Okuma, araştırma, öğrenme ve kendini geliştirme güdülerini kaybetmeyip mill i  mücadele tarihine göz atabilen her yurttaş 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ün, “Cumhuriyet fazilettir ” sözünün ne denli ağır ve onurlu bir anlam ifade ettiğinin idraki için-
de olacaktır.  Ancak cumhuriyet ve demokrasiyi içine sindiremeyenler, bu faziletten yoksun olanlar geçmişte olduğu gibi  
15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin tüm ulusal değerlerini kurşunlamış, bombalamış, demokrasiye kast etmiştir.

     
Kan ve gözyaşının hâkim olduğu o gece yüce vatanı canları pahasına savunan aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd 

ediyoruz.
 
  Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ’ün en büyük mirası olan Türk iye Cumhuriyeti ’ne sahip çıkan, savunan ve destek-

leyen, aziz hemşehrilerimi, üyelerimizi Zonguldak halk ını canıgönülden tebrik ediyorum.

Zafer SAĞLAM
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı

Demokrasi, cumhuriyet 
ve 

Zonguldak





 

İmtiyaz Sahibi
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 

adına  
Metin DEMİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Genel Sekreter

Uzm. Muharrem SARIKAYA

Yayın Öncesi Hazırlık
Kemal MERT

Kapak Fotoğrafı
Hasan KOCA

Yönetim Yeri 
Zonguldak

 Ticaret ve sanayi Odası
Yayla Mah. Bağlık Cad.

No: 5 67100
Zonguldak/TÜRKİYE

Tel: (0372) 251 11 56-(0372) 251 11 11
Fax: (0372) 253 16 14

e-mail: bilgi@ztso.org.tr
web: www.ztso.org.tr

Yayına Hazırlık

Genel Yönetmen
Gürhan DEMİRBAŞ

Genel Yönetmen Yardımcısı
Eser Soygüder YILDIZ

Görsel Yönetmen
Hakan KAHVECİ

Editör
Selim ÖZGEN

Grafik Tasarım
Emre KARAKOÇ

Fotoğraf Editörü
Eren AKTAŞ

Kurumsal Satış Yöneticisi
Özlem ADAŞ

Tel: (0212) 440 27 65

İletişim
Tel: (0212) 440 27 63-(0212) 440 29 68

ajansd@dunya.com
www.ajansdyayincilik.com

Baskı
İstanbul Basım Promosyon

Basın Ekspres Yolu Cemal Ulusoy Cad. 
No:38/A 34620, Sefaköy-İstanbul

info@istanbulprinting.com
Tel: (0212) 603 26 205 

8 KAPAK
Zonguldak’ın sorunlarının çözümünde 

itici güç olarak görev yapan 
ZTSO, hazırladığı projeleri 
gerçekleştirmek ve kentin ufkunu 
açmak için harekete geçti. 
ZTSO; OTOZON, MOBİLYZON ve 
LIFEZON projeleriyle kentin çağdaş 
standartlarda gelişimini sağlayacak.

12 HABER
ZTSO, yatırım ve yatırımcının önündeki 

engelleri kaldırmak için Zonguldak 
Proje Destek Ofisi’ni hizmete açtı. 

16 HABER
ZTSO, konferans ve seminerler 

gerçekleştirilebilecek, iş geliştirme 
alanında eğitim toplantıları 
yapılabilecek yeni hizmet binasının 
projesini hazırladı. 

44 HABER
15 Temmuz hain darbe girişimine 

karşı ülkenin birliği adına tek ses 
olmak için Zonguldak halkı, ZTSO 
üyeleri ve  Başkan Metin Demir 
meydanlarda ‘darbeye hayır’ dedi.

60 HABER
Rödövanslı sahalardaki maden 

işletmelerine Torba Yasa’yla 
gelen ek maliyetler, Zonguldak 
milletvekilleri ve ZTSO’nun iki yıl 
süren mücadelesiyle giderildi. 

83  HABER
Başbakan Binali Yıldırım, Filyos Vadisi 

projesi kapsamındaki Filyos 
Limanı’nın temel atma töreni 
için Zonguldak’a geldi. Başbakan 
açılışta yaptığı konuşmada, “Proje 
bittiğinde Zonguldak bölgenin 
çekim merkezi olacak” dedi. 

84 HABER
KOSGEB, iş kurmak veya işini geliştirmek 

isteyen KOBİ’lere destek vermeye 
devam ediyor. Üretimini 
güçlendirmek ve pazarda rekabet 
avantajı yakalamak isteyenler için 
ideal olan kredilere koşulları uyan 
herkes başvurabiliyor.
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ZONGULDAK TICARET VE SANAYI 
ODASI KENTE EKONOMIK, 

SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAMIN 
KALITESINI YÜKSELTMEK 

IÇIN HAZIRLADIĞI PROJELERI 
KAMUOYUNA AÇIKLADI. 

BÖLGEDEKI BAZI ARSALARIN 
ODAYA DEVRI HALINDE 

ZONGULDAK’I MARKA KENT 
YAPABILMEK IÇIN CIDDI 
ADIMLAR ATILACAK. BU 

KAPSAMDA GERI KALMIŞLIĞIN 
KADER OLMADIĞINI YETKI VE 
SORUMLULUK VERILDIĞINDE 

NELER YAPILABILECEĞINI 
KANITLAMAK IÇIN OTOZON, 

MOBILYZON VE LIFEZON 
PROJELERI IÇIN ARSA 

DEVIRLERININ GERÇEKLEŞMESI 
BEKLENIYOR. 

Zonguldak’ta değişim başlıyor

OTOZON
MOBİLYZON
LIFEZON

Y üzyılı aşan bekleme süresi içinde 
Zonguldak plansız programsız 
büyümenin beraberinde getirdi-

ği sorunlar nedeniyle yaşam kalitesin-
de dibe vurmak üzere. Bölgenin, ken-
tin sorunlarının çözümünde itici güç 
olarak görev yapan Zonguldak Ticaret 
ve Sanayi Odası,  hazır ladığı projeleri 
gerçekleştirerek kentin ufkunu açmak 
için harekete geçti.  Üyeleri ve girişimci 
adaylarıyla bir likte gerçekleşecek yatı-
r ımlarla Zonguldak ’ta sektörler, yaşam 
alanlarıyla donatılmış ticaret merkez-
lerinde mesleki dayanışma içinde bü-
yüyecek. Batı Karadeniz Bölgesi ’nden 
araç ve mobilya almak için metropol-
lere giden tüketiciyi Zonguldak ’a yön-
lendirmek için benzer projeler hayat 
bulmaya devam ediyor. Kentin değişik 
noktalarına dağılmış ir i l i  ufaklı oto-
mobil galerilerinin sektöre istenildiği 
ölçüde hakim olamaması, araç sergi 
imkanlarının k ısıtl ı  olması yaya ve araç 
trafiğini olumsuz etk ilemesi nedeniy-
le sektörde büyük ekonomik kaçaklar 
oluşuyor. Tüketicinin sahip olacağı 
araçları başka il lerde aramasının önü-
ne geçebilmek amacıyla Zonguldak 
Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO), valil i-
ğin de teşvik iyle Zonguldak Galericiler 
Sitesi (OTOZON)  projesini oluşturdu. 

ZTSO ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİ
OTOZON  projesinde sadece iş 

veya ticaret merkezi yok. Proje kapsa-
mında kafeteryalar, banka şubeleri ,  sü-
rücü pisti ,  açık park alanları ve Zongul-
daklılar için bir yaşam alanı var. ZTSO, 
ekonomik, sosyal ve kültürel kazanım 
olarak kentte yapılması zaruri yatır ım-
lardan birisi olan OTOZON’un hayata 

69 Ambarlar Mevki’ye yapılması 
planlanan projeler arasında OTO-
ZON’un en göz alıcı proje olduğuna 
dikkat çeken Vali Ali Kaban, “Kenti-
mize yakışan bir otomobil merkezi 
için çalışmalar yapıldı. 69 Ambarlar’ı 
kamu kurumlarına tahsis ettikten 
sonra yeni Ankara Yolu görünüm 
çalışmalarını çok titizlikle inceli-
yorum. Görünümün güzel olması 
lazım. Şehrin girişinden başlayarak 
insanların keyif alması çok önemli. 
Start verdik, güzel bir otomobil mer-
kezi olacak. Bu çalışmada emek sarf 
eden başta ZTSO olmak üzeri çalı-
şan arkadaşlarıma teşekkürü borç 
bilirim” diye konuştu.

“KENTİMİZE YAKIŞAN 
OTOMOBİL MERKEZİ 
DİZAYN EDİLDİ”

KAPAK



9ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAPAK

OTOZON  projesi iş ve 
ticaret merkezlerinin 
dışında kafeteryalar, 
banka şubeleri, sürücü 
pisti, açık park alanları 
ve Zonguldaklılar için 
oluşturduğu yaşam 
alanlarıyla da farklı bir 
proje olarak öne çıkıyor. 

geçirilmesinde geç kalınması için önemli öl-
çüde sorumluluk üstlendi. Sektörde dayanış-
ma ve ekonomik kazanım sağlayacak OTOZON, 
ayrıca  sektör temsilcileri için yüksek  değer 
sağlayacak bir yatır ım aracı olarak değerlendi-
ril iyor. Projenin ülkemizde bulunan örneklerin-
den daha geniş kapsamlı oluşturulması çevre 
il lerden ziyaretçi çekeceğinin en önemli gös-
tergesi.

BÖLGESEL TİCARET MERKEZİ OLUŞTURULACAK 
Projeyle otomotiv ticaretinin merkeze çe-

k ilmesi, dışarıya kaçırılan ekonomik kaynağın 
il  merkezinde kalması hedefleniyor. Zongul-
dak ’ta otomotiv sektörünün dağınık , sık ışık ve 
yetersiz alanlarının hem kent yapısına, hem de 
satış olanaklarına olumsuz etk isinin giderilme-
si hedefleniyor. Projenin bulunduğu bölgenin 
kentsel gelişim alanında ve Ankara Yolu karşı-
sında yer almasının yaratacağı avantajlardan 
otomobil satış firmalarının yararlanması, ortak 
bir alanda sistemli bir yapı içinde bir araya 
gelecek firmaların ilçeler için de çekim alanı 
oluşturması ve bu yolla merkezdeki ticaretin 
daha canlı hale getir i lmesi amaçlanıyor. Diğer 
yandan Zonguldak merkezde yer alan ik inci 
el otomobil satış firmaları kent merkezindeki 
dar, yetersiz ve mimari olarak kötü yapılanmış 
alanlarda kaldık ları için kent içi müşterilere 
bile çekim alanı oluşturamıyor. Bu dağınık lığı 
ortadan kaldırmak ve merkezde otomobil sek-

Projenin detaylarını aktaran ZTSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Metin Demir, “Biz ZTSO 
olarak öteden beri misyonumuza uygun şe-
kilde ilin ekonomisini ilgilendiren tüm baş-
lıklarda gerekli gayretin içerisinde olmaya 
çalışıyoruz. Madencilik sektöründe yaşanan 
gelişmeler, teşvik alanında daha iyi bir yere 
sahip olabilmek gibi konuların hepsiyle ilgili, 
detaylı çalışmalar yaptık. İşin Ankara tarafıyla 
ilgili, başkentte yürütülmesi gereken görüş-
melerle konusunda sıkı bir takip içerisinde-
yiz. Elden geldiğince koşturmaya çalışıyoruz. 
Valimin de işaret ettiği sürece Zonguldak’ta 
yerel inisiyatifle çözülmesi gereken mesele-
ler var. Aslında mesele dediğimiz son ola-
rak gördüğümüz şeyin çoğunun da fırsat 
alanları olduğunu, kentimizin bu alanlarda 
ciddi fırsatları barındırdığını değerlendirdik. 
Kent merkezinde özellikle ticari kayıp yaşa-
dığımız en önemli iki sektör olan otomotiv 
ve mobilya dekorasyon sektöründen baş-
lamanın uygun olacağı kanaatiyle sektör 
temsilcisi arkadaşlarımızla kısa bir sohbet 
gerçekleştirdik. Mevcut durum nedir? Ne 
kadar kayıp yaşıyoruz? Önce bunu tespit 
ettik. Her iki alanda da yaklaşık yüzde 65’lik 
bir ekonomik kaybımız var. Zonguldak mer-
kezde yaşayan Kilimli ve Kozlu’yu da dahil 
ediyoruz. 200 bine yakın insanın otomotive 
ve mobilya dekorasyona harcadığı rakamın 
yüzde 65’i kent dışına gidiyor. Bunun çözüm 
yolunu araştırdığımızda iki alanda da 11 
yıllık kooperatifler olduğunu gördük. Ama 
yaşadıkları bazı zorluklar var. Biz sektördeki 
arkadaşlarla değerlendirme yaptık. Onlar da 
seve seve bu iki alanda ZTSO’nun sözcülü-
ğünü kabul etti. Biz de bunun üzerine kısa 
bir çalışmanın ardından konuyu valimize 
aktardık” diye konuştu.    

“İKİ SEKTÖRDE DE YÜZDE 65’LİK 
EKONOMİK KAYBIMIZ VAR”
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MOBİLYZON tüketiciyle 
sektör temsilcilerini 

yaşam alanları ve sosyal 
tesislerle donatılmış tek bir 

konseptte buluşturacak. 
Proje,  aynı zamanda 

sektörün dağınık yapısını 
da metropole yakışır şekilde 

bir araya getirecek. 

törünü güçlendirmek, i l in rekabet gücünü artı-
racak ve ekonomisine olumlu katk ı sağlayacak. 
Projenin bitişiğinde yapılacak çok amaçlı ‘ Trafik 
Park ı ’yla sürücü kurslarının eğitim pisti sorunu 
çözülecek, i lköğretim çocukları da uygulamalı 
eğitim alacak. Otomotivle ilgil i  üç derneğe yer 
verilecek, gelişimlerinin ve il in tanıtımına katk ı 
sağlamalarının önü açılacak. 4 bin 944 metreka-
re dört plaza, 7 bin 893 metrekare 19 büyük ve 
küçük ölçekli galeri ,  bin 465 metrekare 11 adet 
yan sektörler ve hizmet binası,  704 metreka-
re Zonguldak ’a dört eğitim kurumu, Çınartepe 
Mahallesi 1632 Ada 1 no’lu parsel üzerinde 11 
bin 250 metrekare alana 38 birimle bölgesel bir 
ticaret merkezi oluşturulacak.

OTOZON, BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUNA ANLATILDI
Kamu kurumlarının binalarının yapımı ve di-

ğer projelerin de hayata geçmesiyle şehir gir i-
şinin iyi bir görünüme kavuşacağını ifade eden 
Zonguldak Valisi Ali Kaban, OTOZON projesinin 
isim fikrinin de kendisine ait olduğunu aktardı. 
Vali Ali Kaban, “Açılım sağlamak muradıyla bir 
k ısım çalışmalar başlattık . Bir tanesiyle bugün 
karşı karşıyayız. Vilayet merkezimizde daha ön-
ceki İçişleri Bakanlığı emriyle merkezin dışında 
yapılandırılması gereken özellik le ik inci el oto-
mobil alım satımıyla ilgil i  galerilerin merkezden 
çıkarılması hususundaki emre uygun olmayan 
yapımız var. 69 Ambarlar Bölgesi ’nde uygun bir 

KAPAK
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E k o n o m i k  k a y g ı  v e  k â r 
amacı gütmeden gerçekleşecek  
LIFEZON projesi kapsamında plaj, 
güneşlenme terasları, beach, hobi 
bahçeleri, seyir alanları ulusal ve 
uluslararası tenis turnuvalarının 
yapılabileceği ebat ve sayıda tenis 
sahaları, anfi tiyatrolar, büfeler, 
yürüyüş parkurları, çocuk bahçeleri, 
bisiklet parkurları, sergi salonları  
ve otoparklar yer alacak.

KÂR AMACI YOK

ortamın olduğunu fark ettik . TSO ile 
bir çalışma başlattık . Kendileri dönem 
dönem hazırlık çalışmalarını sundular. 
Gerçekten güzel çalışma, hazır lık ya-
pan arkadaşları kutluyorum” dedi.

SEKTÖRÜN DAĞINIKLIĞI GİDERİLECEK
ZTSO’nun geçmişte yaptığı önerile-

rin aksine, sektörel gelişim için gerekli 
altyapı hazırlıklarının başlanılmaması 
üzerine üyelerinin ekonomik kayıpla-
rının önüne geçmek  ve yeni yaşam 
alanları oluşturmak için Zonguldak Mo-
bilyacılar Sitesi’nin (MOBİLYZON) çalış-
malarına başlandı. OTOZON projesinde 
olduğu gibi MOBİLYZON da sektörel 
gelişimi sağlamak, tüketiciyle sektör 
temsilcilerini yaşam alanları ve sosyal te-
sislerle donatılmış tek bir konseptte bu-
luşturmak amacıyla oluşturuldu. Proje, 
tüketici için kolay ulaşım, farklı seçenek, 
erişebilirlik sosyal yaşamın açılımı de-
ğişkenlik gibi kümeleşme aktörlerini bir 
araya toplayarak, avantaj elde edecek, 
sektör temsilcisi ise müşteri portföyünü 
artırmak bir yana taşınmazından ayrıca 
kârlılık sağlayacak. Mobilya tüketicisinin 
büyük bir bölümünün erişebilirlik ve 
seçenek avantajıyla Ankara ve Bursa’yı 
tercih etmesinin ZTSO’nun bu projeyi 
oluşturmasında büyük önemi var. İlde 
sektörün, kentin pek çok farklı noktasına 
gelişigüzel dağılması üye için zorluk ve 
handikap oluşturduğu gibi tüketicinin 
de kıyaslama yapmasını engelliyor. Mev-
cut durum üyelerin mesleki başarısı ve  
kazanımını engellediği gibi ayrıca nakli-
yelerde sıkıntıları da yaşanıyor.

LIFEZON BÖLGEYE HAYAT VERECEK 
Sanayi kenti olmanın yanı sıra üni-

versite kenti  olma yolunda da aralıksız 
mesafeler kaydeden Zonguldak’ta ya-
şam alanlarının oluşturulmaması kay-
gısının had safhaya çıkmasıyla kültür 
sanat ve yaşam merkezi inşa edilmesi 
fikri gündeme geldi. Bu noktadan ha-
reketle önemli bir sosyal sorumluluk 
projesini kamuoyuna açıklayan ZTSO 
bir süre çöplük olarak kullanılan yakla-
şık 80 dönümlük arsaya Zonguldak’ın 
en büyük yaşam merkezini inşa etme-
ye hazırlanıyor. Zonguldak’ın sosyal 

kültür ve sanat dokusunu canlandır-
mak, kent sakinlerine çeşitli aktiviteler 
için farklı ve çağdaş olanaklar sunmak, 
kentin marka değerini yükseltmek ve 
tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 
Zonguldak Yaşam Merkezi (LIFEZON) 
projesinin inşa edilmesine karar veril-
di. Sivil toplum örgütlerinin öncelikli 
görevi üyelerinin başarısını sağlayacak 
ekonomik ve sosyal etkenlerin sayısı-
nın artırarak, ekonomik gösterge ve 
parametrelerin olumlu yönde seyrini 
sağlamak düşüncesiyle hareket eden 
ZTSO bir yandan da kentin sorunları ve 
çözüm yolları konusunda öneriler su-
nuyor. Ayrıca yerel yönetimler, merkezi 
hükümet ve ilgili bakanlıkların taşra 
yöneticileriyle kentin sağlıklı gelişimi 
hususunda işbirliği yapıyor. Bu amaçla 
hareket eden ZTSO, Zonguldak Valisi 
Ali Kaban’ın öngörüsü ve teşvikleriyle 
insanların hak ettiği Zonguldak Kültür 
Sanat ve Yaşam Merkezi’ni inşa etmek 
amacıyla yola çıktı.

MOBİLYZON projesi öncelikle 
katma değer yaratması ve yeni ya-
şam alanları oluşturmak amacıyla 
merkez ilçe İnağzı semtinde ya-
pılması planlandı. Ancak mahalle 
sakinlerinin MOBİLYZON projesini 
sanayi sitesi gibi yanlış algılaması, 
ısrarla  hastane projesi gerçekleşti-
rilmesine vurgu yapılaması üzerine 
semtte yatırım yapılmasından vaz-
geçildi ve Çaydamar’da bulunan 50 
bin metrekare alana inşa edilmesi-
ne karar verildi. Türkiye Taşkömürü 
Kurumu’na (TTK) ait  ilgili arsanın 
geçmiş yıllarda Soma Holding’e 
tahsis edilmesi üzerine TTK ve ilgili 
şirketle yazışmalara başlandı. Mev-
cut arsanın tarihi ve doğal dokusu 
MOBİLYZON projesinin kentin çe-
kim merkezi haline gelebilmesi için 
ideal bir nokta.  Proje kapsamında 
her biri 500 ile 850 metrekare ara-
sında değişen 30 mobilya mağaza-
sının yanı sıra sergi salonu, kokteyl 
salonu, düğün salonu, kafeterya, 
açık ve kapalı otoparklarla park ve 
çocuk oyun alanları bulunuyor.

MOBİLYZON’DA YOK YOK

KAPAK
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GIRIŞIMCILERIN ÖNÜNDEKI 
ENGELLERI KALDIRMAK 

AMACIYLA HAREKET EDEN 
ZONGULDAK TICARET VE SANAYI 

ODASI (ZTSO),  ZONGULDAK 
PROJE DESTEK OFISI’NI HIZMETE 
AÇTI. ZONGULDAK VALILIĞI’NIN 

DE DESTEKLEDIĞI ZONGULDAK 
PROJE DESTEK OFISI, HIBE 

PROGRAMLARINI IZLEYEREK 
KOBI’LERI BILGILENDIRECEK 
VE TEŞVIKLER KONUSUNDA 

BU FIRMALARA DANIŞMANLIK 
HIZMETI VERECEK.

ZTSO girişimcilerin  
önündeki en büyük engeli aştı

Z TSO özel sermayenin karşılaştığı 
engelleri ortadan kaldırmak ve 
yatır ımların önünü açmak için 

Zonguldak Valil iği ’nde bir toplantı dü-
zenledi. Toplantıya, Zonguldak Valisi 
Ali Kaban, ZTSO Başkanı Metin Demir, 
Zonguldak Proje Destek Ofisi Genel 
Koordinatörü Neptün Denli Kadıoğlu 
ve ZTSO Genel Sekreteri Muharrem Sa-
rıkaya katıldı. 

Zonguldak Proje Destek Ofisi ’nin 
il in en değerli gir işimi olduğunu vur-
gulayan Vali Kaban, proje adeta önle-
rinden akıp giden bir ırmak olduğunu 
ve bugüne kadar bu ırmağa bir baraj 
kurup da yararlanma fırsatı bulamadık-
larını belir tti .  Vali Kaban, Zonguldak 
Proje Destek Ofisi ’yle artık bu ırmağa 
bir baraj kurulduğunu kaydederek, 
“Şöyle geriye dönüp baktığımızda ti-
caret ve sanayi odamızın genç ve di-
namik başkanıyla bir yıl  içerisinde bazı 
projelerin hayata geçirilmesi nokta-
sında bir hayli mesafe aldık . Otomo-
bil sitesinden mobilya sitesine kadar, 
şehrin trafik düzeniyle ilgil i  projelen-
dirmeden tutun Zonguldak Proje Des-
tek Ofisi ’ne kadar birçok alanda güzel 
çalışmalar yapıldı ve ben de her tür-
lü desteği verdim. Şehrin valisi olarak 
ciddi projelerle gelip, faydalı çalışma-
ları kanıtlayabilen herkese kapımız 
açık ve her türlü desteği de veriyoruz” 
dedi. Çaycuma OSB’nin bir toplantısı-
nı 15 Aralık 2015’te Bakacakkadı’daki 

tesislerde yaptık larını ve Zonguldak 
Proje Destek Ofisi ’ne o an start veril-
diğini anımsatan Vali Kaban, “O gün 
toplantıyı yönetirken çok orij inal bir 
fik ir ortaya atıldı.  Dediler k i ,  ‘bir ton 
proje yapılması gerekiyor, para alına-
cak işler var ama bir türlü bunları ya-
pacak, organize edecek bir sistemimiz 
yok. Yani çok fazla emek harcamadan 
sadece proje yaparak Zonguldak ’tak i 
gir işimci, yatır ımcının daha çok para 
kazanabileceği bir sistemi sağlamak 
ve bunu oluşturmak mümkün demiş-
tik . Bu nedenle Zonguldak Proje Des-
tek Ofisi f ikri çok değerli .  Bu yatır ımlar 
hükümetimizin desteğiyle karşılanıyor. 
Bundan sora Zonguldak ’ın buradan yi-
yecek ekmeği olacak. İ l imize geldiğim-
den beri çok önemsediğim bir konuy-
du ama bir türlü koordinasyonu yapıp 
hayata geçiremedik . Şimdi ZTSO’nun 
öncülüğünde bu destek ofisi hayata 
geçiyor ve sanayicimize, gir işimcimize 
önemli bir katk ı sağlarız ” diye konuştu.

BÖLGESEL KALKINMAYI GÜÇLENDİRECEK
Vali Kaban’ın ardından konuşan 

ZTSO Başkanı Metin Demir, projenin 
oluşum sürecindeki destekleri için 
Vali Kaban’a şükranlarını sundu. Mo-
dern dünyada uzun zamandır kalk ın-
mayı sağlamanın ve refah seviyesini 
yukarılara taşımanın sorumluluğunun 
ağırlık lı  olarak özel sektörde olduğunu 
belir ten Başkan Demir, “Devletimiz de 

HABER
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HABER

Zonguldak Proje 
Destek Ofisi tarafından 
dönemsel olarak 
düzenlenecek 
bilgilendirme 
toplantıları www.ztso.
org.tr  web sayfasında 
yayınlanacak. 

bir yandan en küçük işletmelerden en büyük 
organizasyonlara kadar bu kalk ınmayı, refahı-
mızın artır ı lması sürecini desteklemek için her 
geçen gün zenginleşen, fark lı laşan modellerle 
özel sektörü yönlendiriyor, destekliyor, teş-
vik ediyor. Hibe programlarıyla zaman zaman 
desteklerle hızlandırma çalışmaları yürütüyor ” 
vurgusunu yaptı. 

Zonguldak ’ta özel sektör kültürünün göre-
ce olarak geç mesafe aldığını,  geç hızlandığını 
ama ivmesini yeni kazandığını açık layan Baş-
kan Metin Demir şöyle devam etti :  “Sanayicil ik 
geçmişi olan köklü il lerimiz belk i bu konuda 
bizden çok daha erken mesafe aldı.  Zongul-
dak ’ta teşvik lerden, desteklerden istifade etme 
noktasında çok geri planda kaldık . Bununla 
ilgil i  ticaret ve sanayi odamızda kurumsal ve 
üyelerimizin kapasitesini geliştirmek için bazı 
çabalarımız oldu. Ancak Çaycuma OSB’nin bir 
müteşebbis heyeti toplantısında bunu büyüte-
rek gündeme taşıdık . ZTSO üyeleri ve Çaycuma 
ile Ereğli OSB’deki müteşebbislerle büyümemi-
zin faydalı olacağına yürekten inanarak bu ko-
nuda bir çalışma yaptık ve Milgrup’tan Neptün 
Denli Kadıoğlu Hanımefendi’nin organizasyo-
nuyla bir sonuca vardık .”  

Projenin öncelik li  olarak üç ir tibat noktası 
olacağına dikkat çeken Demir, bunlardan il-
k inin ZTSO’da hizmet vererek iletişimin yürü-
tüleceğini söyledi. “Beraberinde Çaycuma ve 
Ereğli OSB’de ik inci bir ir tibat bürosu oluştu-
racağız. İ lk aşamada çok hızlı bir şekilde bu ir-
tibat noktalarının eğitilmesi ve kapasitelerinin 
artır ı lmasıyla i lgil i  bir önemli bir çalışmamız 
olacak. Öte yandan da proje destek ofisinin ile-

KOBİ’ler için diğer finansman araçları-
nın KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, kalkınma 
ajansları, TÜBİTAK, Enerji Bakanlığı gibi bir-
çok kuruluşla birlikte Avrupa Birliği hibeleri 
ve teşvikleri  olduğunu dile getiren Kadıoğ-
lu, “Zonguldak Proje Destek Ofisi hibe ola-
rak kullandırılan bu finansman araçlarına 
KOBİ’lerin erişimlerini desteklemeye ve bu 
finansman araçlarından etkin bir şekilde ya-
rarlanmalarını sağlamaya yönelik hizmetler 
verecek” dedi. Proje Destek Ofisi’nin sosyal 
altyapının güçlendirilmesine yönelik çocuk-
ların, kadınların, genç işsizlerin, engelli bi-
reylerin, eski mahkumların, Romanların sos-
yal ve ekonomik hayata dahil olmalarını da 
destekleyecek hibe projeleri hazırlayacağını 
ifade eden Kadıoğlu, “Örneğin; proje destek 
kapsamında yoksulluk riskinin azaltılması, 
yaşlılara yönelik hizmetlerin sayısının ve ka-
litesinin artırılması, tarihi, kültürel değerlerin 
korunması, yerel el sanatları ve ürünlerin ti-
carileştirilmesi de var. Zonguldak Proje Des-
tek Ofisi, çevre altyapısının iyileştirilmesine 
yönelik olarak da hibe projeleri hazırlayacak. 
Fiziki altyapı, çevrenin engelliler ve yaşlılar 
için erişilebilir hale getirilmesi, kentsel dö-
nüşüm, ulaşım, atık yönetimi, yenilenebilir 
enerji, geri dönüşüm, doğal kaynaklar, tarım 
ve doğal yaban hayatı gibi alanların korun-
masına yönelik de destekler verebilecek” 
dedi.

•Kendi işini kur geliştir programı
•AR-GE ve inovasyon destek programı
•Endüstriyel uygulamalar destek programı
•İhracata ilk adım destek programı
•KOBİ rekabet gücü destek programı

FİNANSMAN ARAÇLARINDAN ETKİN 
BİR ŞEKİLDE YARARLANILACAK

PROJE DESTEK OFİSİ 
NELERİ DESTEKLİYOR?
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Farklı fikirlerin üretime 
dönüşmesine katkı 

sağlayacak Zonguldak  
Proje Destek Ofisi’yle kentte  

yatırımların da önü 
açılacak.

tişiminin hızlandırılması bakımından Zongul-
dak ’ta hızlı  bir tanıtım atağı gerçekleştirece-
ğiz. Birbirinden çok fark lı olan mekanizmaları 
hem üyelerimize, hem de OSB’deki müteşeb-
bislere hızla duyuracağız ” diyen Demir, eğitim, 
tanıtım ve ön değerlendirme projelerinden 
hiçbir ücret talep etmeyeceklerinin altını çiz-
di.  Demir, iş çıkacağına inandık ları projeleri ise 
uygun maliyetlerle hem müteşebbislere hem 
de üyelerine sunacaklarını kaydetti . 

KOBİ’LER DAHA GÜÇLÜ OLACAK 
Milgrup Proje Yatır ım Fon Yönetimi Ge-

nel Koordinatörü Neptün Denli Kadıoğlu ise 
destek ofisinin KOBİ’lerin rekabet güçlerinin 
artır ı lması,  sosyal altyapının güçlendirilmesi 
ve çevre altyapısının iyileştir i lmesi konuların-
da Zonguldak için hizmet vereceğini belir tti . 
Kadıoğlu, “Bugün Vali Ali Kaban’ın değerli kat-
k ıları ve ZTSO Başkanı Metin Demir ’in destek 
ve işbirliğiyle kurulan Zonguldak Proje Destek 
Ofisi ’ni son derece önemsiyoruz. Zonguldak ’a 
önemli katk ılar sağlayacak olan proje destek 
ofisinin tüm Zonguldak için hayırlı  olmasını 
diliyorum. Proje destek ofisi mevcut ve açıla-
cak güncel hibe programlarını izleyecek, bilgi-
lendirme toplantıları düzenleyecek, bu prog-
ramlara proje sunmak isteyen KOBİ’lere ön 
danışmanlık desteği sağlayacak. Danışmanlık 
desteği, proje konusunun belir lenmesi, proje-
nin yazılması, online başvuru ve başvuru dos-
yasının hazır lanarak bu sürecin tamamlanma-
sı hizmetlerini içerecek. ZTSO, Çaycuma OSB 
ve EOSB olmak üzere üç destek hizmet nok-
tası belir lendi. Bu hizmet noktalarında görev 
alacak personele hibe destekleri ,  hibe prog-
ramlarını izleme, proje başvurusu ve başvuru 

dosyası hazır lama konusunda eğitim verilecek  
ve il imizde yeni fik ir ler hayat bulacak” dedi. 

KOBİ’LER TÜM DÜNYADA REKABETLE KARŞI KARŞIYA
Neptün Denli Kadıoğlu, Türk iye genelinde 

faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 99.9’unu 
KOBİ’lerin oluşturduğunu, bu firmaların yeni 
iş alanları ve istihdam yaratma potansiyelle-
riyle ekonomide meydana gelen değişimlere 
hızlı cevap verebilen, esnek üretim yapılarının 
unutulmaması gerektiğini vurguladı. KOBİ’ler 
toplam istihdam içindeki payının yüzde 76.7, 
katma değerde yüzde 38 ve toplam yatır ımlar 
içinde yüzde 50’lik payıyla Türk iye ekonomisi 
içinde önemli bir boşluğu doldurduğuna vur-
gu yapan Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yönüyle KOBİ’lerin ekonomik kalk ın-
maya ve sosyal refaha da önemli katk ıları var. 
Rekabet gücü yüksek KOBİ’lerin varlığı i l lerin, 
bölgelerin ve ülkelerin dünyayla rekabet gü-
cünü ölçen en önemli parametrelerden biri 
olarak kabul edilmeli .  1980’li  yıl larda hız ka-
zanan küreselleşme süreciyle bir likte bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim 
iç ve dış pazarlar arasındaki sınır ları kaldırdı. 
Bu süreçte KOBİ’ler tüm dünyada rekabetle 
karşı karşıya kaldı.  KOBİ’lerin varlık larını sür-
dürebilmeleri ,  mevcut pazar paylarını koru-
yarak artırabilmeleri ve yeni pazarlara girebil-
melerinin ön koşulu rekabet gücü. KOBİ’lerin 
rekabet gücünü etk ileyen temel faktörler ise 
güçlü teknolojik altyapı, nitelik li  insan kay-
nakları ,  AR-GE ve yenilik üretme kapasiteleri , 
kurumsallaşma, markalaşma, pazarlama, ihra-
cat kapasiteleri ve daha da önemlisi bunları 
gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulacak fi-
nansal kaynaklara erişim olanakları .  KOBİ’ler 
çoğunlukla yetersiz özkaynak, nakit ak ışının iyi 
yönetilememesi, işletme faaliyetlerinin finan-
se edilmeye çalışılması ve buna bağlı olarak 
özkaynakların erimesi sorunuyla karşı karşıya. 
Bankaların yaptığı kredibilite değerlendirme-
sinde KOBİ’lerde dikkate aldık ları kriterlerin 
başında işletme sermayesi geliyor. KOBİ’lerin 
zayıf işletme sermayesine sahip oluşu, potan-
siyel yatır ım projelerinin getir i lerinin yeterin-
ce yüksek olmaması, teminat sorunları kredi 
olanaklarından yeterince yararlanamamasında 
önemli bir etken. Ülkemizde faaliyet gösteren 
tüm işletmelerin yüzde 99.9’unu oluşturan 
KOBİ’lerin toplam kredi hacmi içindeki payla-
rının yüzde 25.2 oluşu da kredi olanaklarından 
yararlanmalarının düşüklüğünü gösteriyor.”
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ZTSO YÖNETIM KURULU, 
MÜLKIYETI ODAYA AIT HIZMET 

BINASININ KENT MERKEZINDEKI 
ÇEŞITLI ARSALARIN VERILMESI 

KARŞILIĞINDA, TRAMPA 
YOLUYLA DEVRINE ILIŞKIN 

TEKLIFINI MILLI EMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE SUNDU. 

OTOPARK SORUNU OLMAYAN 
YEGANE KAMU BINASI OLAN 

ZTSO HIZMET BINASI, KONUMU 
ITIBARIYLA KENT SILUETINDE 

ÖNEMLI BIR YERE SAHIP. 

Yeni hizmet binasının
projesi hazır

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (ZTSO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Metin Demir, oda hizmet 

binasının konumu ve özellik leriyle 
fark lı bir statüde olduğunu, zamanla 
oda hizmet ve aktiviteleri açısından 
da yetersiz kaldığını vurguladığı açık-
lamasında, “Görsellik bir yere kadar, 
biz odamız üyelerine her statüde yar-
dımcı olabilecek daha akıll ı  ve çağdaş 
bir hizmet binası inşa etme düşünce-
sindeyiz. Bir yandan konferans ve se-
minerler gerçekleştir irken diğer yan-
dan salonlarda iş geliştirme eğitim 
toplantılarının yapılabileceği, meslek 
komitelerinin toplanacağı, servislerin 
daha kolay ve kullanışlı  olduğu, sorun-
suz arşivlerin yapılabileceği, bunların 
yanında k ira getir isiyle odamıza eko-

nomik katk ıda bulanacak bir hizmet 
binası inşa edebilirsek daha sağlık lı  bir 
yapılanma içine gireriz ” dedi.

ÇEVRE FAKTÖRÜ BAZ ALINDI
Mevcut ZTSO binasının Zonguldak 

Valil iği ’ne devredileceğini ve yeni bir 
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Milli Emlak Müdürlüğü 
ZTSO’nun takas 
önerisini kabul ederse, 
inşa edilecek iki ayrı 
bina, 7 bin metrekare 
alanda hizmet verecek.

bina yapacaklarını açık layan Demir, şunları 
kaydetti :  “Kentsel dönüşüm projesi kapsamın-
da Zonguldak Valil iği i le ZTSO’nun arsa karşıl ığı 
bina takası gündemde. Zonguldak Valil iği ’nin 
uzun zamandır bir ek bina arayışı vardı. Mer-
kezde olması gerektiği için ilk ak la gelen yer-
lerden birisi ZTSO binasının bulunduğu alan 
ve parsel.  Biz ZTSO binasının etrafında güzel 
bir park , bahçe ve otopark düzenlemesi yaptık . 
Orası yeşill ik bir alan olarak duruyor. Özel İda-
re tarafından çizilen bir proje vardı ve biz bu 
projeyi inceledik . ZTSO binasının tam yanına 
yapılacak, oradaki yeşill iği ve ferahlığı tahrip 
edecek bir projeydi. Biz de çevre faktörünü baz 
aldığımız için alternatif bir proje yaptık .”

KENT MERKEZİNE DEĞER KATACAK 
Bu durumu Zonguldak Valisi Ali Kaban’a 

aktardık larını söyleyen Metin Demir, valinin 
de bunun fark ında olduğunu ve durumun 
içine sinmediğini belir ttiğini kaydetti .  Demir, 
“Biz de eski gümrük binasının bulunduğu ala-
nı ve eski Zonguldak Çarşı Polis Karakolu’nun 
bulunduğu alanı kendisine önerdik . Eğer va-
li l iğimizin bir binaya ihtiyacı varsa ZTSO bi-
namızı tamamen devredelim, Defterdarlık da 
bize eski gümrük binasının ve eski polis ka-
rakolunun olduğu alandan üç dönümlük arsa 
verir,  biz de oraya yeni binamızı yaparız. Bura-
da eski polis karakolu da olunca emniyetin de 
bir tak ım beklentisi oluyor. Emniyet müdürü-
müzle de bu konuda görüştük. Hem Çarşı Ka-

rakolu, hem de Soğuksu Karakolu ne Avrupa, 
ne de Türk iye standartlarında. Motorize ekip-
lerin de rahat bir şekilde kullanabilecekleri bir 
binaya ihtiyaçları var. Nihayetinde emniyetle 
uzlaştık . Kendileri bize yer gösterecek ve onla-
ra da modern bir bina yapacağız. Kendi bina-
mızı yaptıktan sonra da TSO binamızı valil iğe 
devredeceğiz. Bakanlıktan ve Zonguldak Be-
lediyesi ’nden onay gelirse, valil iğin yeni bina 
ihtiyacı giderilecek, emniyet müdürlüğümü-
zün ihtiyacı olan bina da çözüme kavuşacak ve 
maddi bir külfeti olmayacak. Biz de daha geniş 
ve güzel bir ZTSO binasına sahip olacağız. Bi-
namız Zonguldak kent merkezine değer kata-
cak” açık lamasını yaptı.

Metin DEMİR
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası  
Yönetim Kurulu Başkanı
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Oda başkanları bölgesel sorunları 
Başbakan Yıldırım’a anlattı

I X Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık lıoğ-
lu’nun ev sahipliğinde Başbakan 

Binali Yıldır ım ve ilgil i  bakanların katı-
l ımıyla TOBB İk iz Kuleler ’de gerçekleş-
tir i ldi.  81 il in oda ve borsa başkanları 
bölgelerindeki en önemli üç sorunu 
ve çözüm önerisini bir inci ağızdan hü-
kümete aktarma fırsatı buldu. Şuraya 
Başbakan Binali Yıldır ım, Başbakan Yar-
dımcısı Nurettin Canik li ,  Ekonomi Ba-
kanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik i le 365 
oda ve borsanın yönetim kurulu ve 
meclis başkanları katıldı.

“ E N  İ D E A L  ÇÖ Z Ü M Ü  Ü R E T M E Y E  Ç A L I Ş T I K ”
Başbakan Binali Yıldırım şurada yap-

tığı konuşmada, sanayi ve ticaret odası 
başkanlarının ifade ettiği sorunları şura-
ya katılan bakanlarla birlikte büyük bir 
titizlik le not ettiğine dikkati çekerek, 
“Bunların hepsine çözüm bulmak, ülke-
mizin ve milletimizin muasır medeni-
yetler yolculuğunda en önemli paydaş-
larından biri olan siz sanayi ve ticaret 
erbabının önünü açmak, yolunu aydın-

latmak, hükümet olarak bizim en önem-
li görevlerimizden biri. AK Parti iktidarı 
olarak geçtiğimiz 14 yılda hep bunu 
yaptık. ‘Her şeyi biz biliriz, biz yaparız ’ 
zehabına kapılmadan, memleketin bü-
tün paydaşlarını, her alandaki sivil top-
lum kuruluşlarını işin içine dahil etmek 
suretiyle vatandaşımızın, milletimizin 
beklediği en uygun, en ideal çözümü 
üretmeye çalıştık” ifadesini kullandı.

IX Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası,  6 Ekim 
2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım, çok 
sayıda bakan ve oda başkanlarının katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

IX TÜRKIYE TICARET VE SANAYI 
ŞURASI TOBB BAŞKANI  

M. RIFAT HISARCIKLIOĞLU’NUN 
EV SAHIPLIĞINDE BAŞBAKAN 

BINALI YILDIRIM VE ILGILI 
BAKANLARIN KATILIMIYLA 

6 EKIM 2016 TARIHINDE 
GERÇEKLEŞTIRILDI. ŞURADA 

BAŞBAKAN BINALI YILDIRIM, 
ODA VE MECLIS BAŞKANLARININ 

BÖLGESEL SORUNLARINI 
DINLEDI.

Zonguldak adına Zonguldak Ti-
caret ve Sanayi Odası (ZTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir’in söz aldı-
ğı toplantıya, Ereğli, Devrek, Çaycuma, 
Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası yönetim 
kurulu başkanları da katıldı. Şurada, 
daha önce ZTSO önderliğinde yapılan 
istişare toplantılarında belirlenen üç 
ana sorunun Batı Karadeniz Kalkınma 
Projesi’nin (BAKAP) hayata geçirilme-
si, ulaşım altyapısının tamamlanma-
sı ve Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nın  
(ERDEMİR) satış, satın alma ve nakliye 
politikalarından kaynaklanan bölgeye 
yönelik sorunlarının çözüm önerileri 
Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar-
dan oluşan heyete aktarıldı.

SORUNLAR İLETİLDİ 
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ZTSO, kentsel dönüşüm 
çalışmalarına destek veriyor

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (ZTSO), bünyesinde yer alan 
iktisadi işletmeye ait lokali daha 

önce  başlatılacağı açık lanan kentsel 
dönüşüm çalışmaları kapsamında yıktı . 
ZTSO tarafından gerçekleştir i len yık ım 
işleminin kentsel dönüşüm çalışma-
larına örnek teşkil etmesi bekleniyor. 
Kentteki çarpık yapılaşmanın önlen-
mesi adına başlatılan radikal gir işimle-
ri destekleyeceklerini açık layan ZTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, 
“Kentsel dönüşümün sancılı  olacağı-
nı,  zaman zaman bize de ekonomik 
ve sosyal zararlar vereceğini biliyoruz. 
Ancak Zonguldak ’ta yaşam kalitesini 
yükseltmek istiyorsak bazı şeyleri ma-
kul karşılamamız, bazı sık ıntılara göğüs 
germemiz gerekecek. Biz kurum olarak 
özveride bulunarak valil ik tarafından 
yık ımı istenen bir binayı kendimiz yıka-

ZTSO, BAŞLATTIĞI KENTSEL 
DÖNÜŞÜM HAREKETINDE 

IKTISADI IŞLETMESINE 
AIT LOKALIN YIKIMINI 

GERÇEKLEŞTIRDI. BU 
ÇALIŞMANIN KENTSEL 

DÖNÜŞÜME ÖRNEK TEŞKIL 
ETMESI VE HALKIN YAŞAM 

KALITESINI ARTIRACAK 
PROJELERIN HAYATA 

GEÇIRILMESINE ÖNCÜLÜK 
YAPMASI BEKLENIYOR.

Zonguldak’ta yaşam kalitesini artırmak amacıyla 
faaliyetler yürüten ZTSO, bünyesindeki iktisadi 
işletmeye ait lokali kentsel dönüşüm kapsamında yıktı.

rak , kentsel dönüşüme öncülük ettik . 
Dilerim bu örnek olur“ dedi.
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ZONGULDAK VALISI ALI KABAN 
VE ZONGULDAK EMNIYET 

MÜDÜRÜ OSMAN AK, ZTSO 
BAŞKANI METIN DEMIR’I 

MAKAMINDA ZIYARET ETTI. 
ZIYARETTE, KENTIN KIMLIĞINI 

DEĞIŞTIRECEK PROJELER 
DEĞERLENDIRILDI. 

Alternatif projeler kentin 
kimliğini değiştirecek 

Z onguldak Valisi Ali Kaban, be-
raberinde Zonguldak Emniyet 
Müdürü Osman Ak ile Zongul-

dak Ticaret ve Sanayi Odası ’nı (ZTSO) 
ziyaret etti .  ZTSO Başkanı Metin Demir 
i le i l in sorunlarını görüşen Ali Kaban, 
bölgede hayata geçirilmesi planlanan 
projeleri aktardı. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan De-
mir, “Sizleri odamızda ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğumuzu ifade et-
mek isterim. Uzun süredir sizler, kent 
merkezindeki kentsel dönüşümle ilgil i 
ihtiyaçları ortaya koydunuz ve bununla 
ilgil i  inisiyatif aldınız. Bizler de bundan 
son derece memnunuz. Bu konuda iyi 

bir partner olarak işin içinde olmaya 
çalışacağız. En k ısa sürede üzerimize 
düşen vazifeyi eksiksiz yerine getire-
ceğiz ” dedi. 

69 AMBARLAR’A GALERİCİLER SİTESİ
69 Ambarlar ’a galericiler sitesinin 

ZTSO’nun çabalarıyla hayata geçirile-
ceğinin müjdesini veren Vali Ali Kaban 
ise şunları söyledi: “Odamızda bir kere 
daha bulunmaktan çok memnunum. 
Ticaret ve sanayi odaları bir kent için 
önemli merkezlerden biri .  Eğer ticaret 
ve sanayi bir kentte anlam ifade edi-
yorsa, bir gayretin çabanın içinde ise 
bizim de devlet olarak yanında yer 
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Zonguldak Valisi Ali 
Kaban ve Zonguldak 
Emniyet Müdürü 
Osman Ak, ZTSO 
Başkanı Metin Demir 
ile ilin daha çağdaş bir 
kent olması için hayata 
geçirilecek projeleri 
değerlendirdi. 

almamız, emek harcamamız kaçınılmaz. Bu 
anlamda sizin benden talepleriniz doğrultu-
sunda elimden geleni yapıyorum. Şehrimizin 
çok büyük eksiği olan, şehir içi trafiğini büyük 
sık ıntıya sokan galericiler meselesini böylelik-
le masaya yatırma fırsatımız oldu ve site için 
startı verdik . 69 Ambarlar ’da bir yer tahsis ettik 
ve bunu da ZTSO ile yürüteceğiz ” dedi. Ayrı-
ca mobilyacılar sitesi projesinin hazır landığını 
ifade eden Vali Ali Kaban, “Kentimizin mobil-
yacıları da bizden bu konuda çok önceden bir 
talepte bulunmuşlardı ama muhatap bulama-
mıştık . Şimdi sizi muhatap olarak görüyorum. 
Bu konuda da alternatif yerler için önemli aşa-
ma kaydettik ” diye konuştu. 

“LİMANIN AKTİF TUTULMASI GEREKİYOR”
Zonguldak Limanı’nın aktif halde kulla-

nılması gerektiğini hatır latan Vali Ali Kaban, 
“Kentimizin güzel bir l imanı var. Filyos projesi 
hayata geçse de limanın aktif olarak çalıştır ı l-
ması gerekiyor. Onunla ilgil i  güzel bir çalışma 
yapıldı.  Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ayrı-
ca, yatır ım ve teşvik ler konusunda önemli i ler-

Atıl durumdaki gümrük binasının yerine 
planlanan İl Özel İdaresi projesine sıcak bak-
madığını söyleyen Vali Ali Kaban, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Benzer bir şekilde burada 
İl Özel İdare binası projemiz vardı. Açıkçası 
ona çok sıcak bakamadım. Konumu itiba-
rıyla biraz sıkıntılı bir projeydi, içim ısınmadı. 
İnceledim, arkadaşlarıma incelettim, teknik 
açıdan baktık. Zaten trafik açısından sıkıntılı 
bir kentiz ve bu projeyle yoğunluğun daha 
fazla artacağını gördük. Şimdi, ZTSO gümrük 
binasının olduğu yere yeni bir bina yapmayı 
düşünüyor. Onu inceleyeceğiz, belki oda-
nın şimdiki binasıyla takas edeceğiz. Kentin 
önünü açacak bir çalışma olması için her tür-
lü gayreti göstereceğiz.”

“KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK 
İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

leme gösterdik , bunu da halk ımızla paylaşaca-
ğız. Bütüne baktığımız zaman ZTSO elini taşın 
altına koymaya başladı” ifadesini kullandı. 

“KENTİN NEFES ALMAYA İHTİYACI VAR”
Gümrük ve TEKEL binasının yık ılması ko-

nusunda mutabakata varıldığını dile getiren 
Vali Ali Kaban, “Gerek gümrük, gerekse TEKEL 
binamızın yık ılması hususunda bir mutabakata 
vardık . Önümüzdeki günlerde resmi işlemle-
ri bitir ip ZTSO inisiyatifinde onun da yık ımını 
yapacağız. Bil iyorsunuz bu durum kentimizin 
sık ıntısı olarak yıl lardır sürüyor. Hem Tekel hem 
de gümrük binası büyük bir tehlike oluşturu-
yor. Özellik le Tekel binasının bulunduğu bölge-
de diğer mülk iyet sorunlarını da çözerek, güzel 
bir park yapacağız. Yeni bir bina yapılmasına 
kesinlik le karşıyım, kentin nefes alma noktala-
rına ihtiyacı var ” açık lamasını yaptı.
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Zonguldaklı Karbomet  
Madencilik, BİST’e kabul edildi

Karbomet’in Borsa 
İstanbul’a kabul edilmesi 
Zonguldak’ta sevinçle 
karşılandı. 

ÜLKE GENELINDE INŞA 
ETTIKLERI CEVHER 

ZENGINLEŞTIRME TESISLERIYLE 
ÖNE ÇIKAN KARBOMET 

MADENCILIK, BORSA ISTANBUL’A 
KABUL EDILDI. FIRMAYI 

ZIYARET EDEN ZTSO BAŞKANI 
METIN DEMIR, KARBOMET’IN 

BAŞARISININ RASTLANTI 
OLMADIĞINI SÖYLEDI. 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
(ZTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Yücel 

Mercimek ve Genel Sekreter Muharrem Sa-
rıkaya, Karbomet Madencilik Yönetim Kurulu 
Başkanı Bahattin Kurnaz’ı firmasının Borsa 
İstanbul’a kabul edilmesi nedeniyle kutladı. 
ZTSO heyeti, Karbomet’in Çatalağzı Belde-
si’ndeki şirket merkezini ziyaret ederek firma-
nın başarılarının devamını diledi. ZTSO Baş-
kanı Metin Demir, Havza madenciliğinin çok 
zor ve sıkıntılı olduğu dönemde Zonguldaklı 
bir firmanın Borsa İstanbul’a kabul edilmesi-
nin camiayı gururlandırdığını vurguladı. 

ÇALIŞMALAR BAŞARIYLA İLERLİYOR
Ziyarette, Zonguldak’taki özel sektör ma-

denciliğinin geride bırakılan 24 yılda büyük 
mesafe kat ettiğine değinen ZTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir; “Kentimizde 
bulunan ve taş kömürü üretimi yapan özel 
sektör işletmecilerimiz madencilik ve maden 
zenginleştirme tesisi inşasında büyük başarı-
lar elde ediyorlar. İmkanlarımız, sermayemiz, 
kazanımlarımız azalsa da deneyimimiz ve bil-
gimiz bizimle beraber. Bu bilgi, doğru işlerde, 
doğru yerde paylaşıldığında ödüllendirilmek 
memnuniyet verici. Karbomet Madencilik ve 
Bahattin Kurnaz’ın başarısının rastlantı olma-
dığı artık tescil edildi” dedi.

KAYIP VE KAÇAKLAR ASGARİYE DÜŞTÜ
TÜBİTAK projesinde danışmanlık görevi-

ni üstlenen Prof. İhsan Toroğlu ile ZTSO he-
yetini karşılayan Karbomet Madencilik Yö-
netim Kurulu Başkanı Bahattin Kurnaz, üyesi 
olduğu  meslek odasının ziyaretinden son 
derece mutlu olduğunu vurguladı. TÜBİTAK 
başta olmak üzere birçok kurumdan ödül-
ler alan Karbomet’in başarı süreci hakkında 
bilgi veren Kurnaz, “Zonguldak başta olmak 
üzere çeşitli kentlerde hemşerilerimizin la-
vuar adını verdiği cevher zenginleştirme 
tesislerini önce projelendirdik, daha sonra 
da kurduk. İnşa ettiğimiz tesisler ekonomik 
kayıpların önüne geçmek bir yana, maden-
ciliğin çevreye ve insan sağlığına zararlarını 
azaltmak için çok önemli sonuçlar verdi. 

Projelerimizin çok farklı hedefleri olma-
sı nedeniyle aşırı titiz davranıyoruz. Yeraltı 
madenciliği çok zor ve meşakkatli. Çıkarılan 
cevherin ziyan olmaması, kayıp ve kaçakla-
rın asgariye düşürülmesi için bu tesisler ha-
yati önem taşıyor. Geri kazandırdığımız her 
bir ton ürün yeraltında işçi kardeşimin teri, 
işverenin zor elde ettiği kazanç demek. 

Enerji ve döviz demek. Bu sektörde Çin 
başta olmak üzere pek çok ülkeyle rekabet 
ettik, etmekteyiz de. Ancak Karbomet’in rüş-
tünü ispat ettiğine, projelerinin ödül aldığı-
na, şirketin kabul gördüğüne şahit oluyoruz. 
En mutlu ve kıvançlı günlerimizi yaşıyoruz. 
Sizlerin de bu ziyaretinden onur duyduk” 
diye konuştu. Ziyarette ayrıca Başkan Demir, 
ZTSO adına Bahattin Kurnaz’a tebrik beratı 
takdim etti. 

HABER
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ZTSO BAŞKANI METIN DEMIR, 
TAVUKÇULUĞUN ÜLKEMIZDEKI 

YERI KONULU SEMINERDE YERLI 
ÜRETIMIN ÖNEMINE DIKKAT 

ÇEKTI. BAŞKAN DEMIR, KENTTE 
KANATLI HAYVAN ALANINDA 

ÖNEMLI YATIRIMLAR OLDUĞUNU 
BELIRTEREK, SORUNLARIN 

ÇÖZÜMÜ IÇIN GEREKENI 
YAPACAKLARINI KAYDETTI. 

Kanatlı hayvan üretiminde 
Zonguldak atağa geçecek

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
(ZTSO) Başkanı Metin Demir, tavuk-
çuluğun ülkemizdeki yeri konulu 

seminerde yerli üretimin önemine de-
ğindi. Zonguldak’ta tavukçuluk alanında 
ciddi yatırımlar olduğunu ve bu alanda 
önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden 
Metin Demir, “Elimizden geldiğince po-
tansiyeli büyütmeye çalışıyoruz. Hayvan-
cılık, hem ilimiz hem de ülke ekonomisi 
açısından önemli. Kanatlı hayvan üretimi 
bizim öteden beri güçlü olduğumuz bir 
alan. Ciddi miktarda yatırım yapılmış, 
önemli bir geçim kaynağı. Şu an 350’nin 
üzerinde faaliyette olan tavuk çiftliğimiz 
var. Yeni yatırımlarımız da yolda. Ülke 
genelinde önemli bir yere sahibiz. Son 
1.5 yıldır verimli olan sektör, iyi durum-
da. Uluslararası alanda biraz problemler 
yaşıyoruz. Ürettiğimiz beyaz etin büyük 
bir bölümünü Rusya’ya ve yurt dışına 
gönderiyoruz. Rusya pazarında çeşitli da-
ralmalar var. Ambargolar sebebiyle devre 

dışında olan İran’a ürün gönderemiyoruz. 
Yerelde de bazı problemler var. Avrupa 
Birliği kaynaklarıyla Türkiye’de tarım ve 
hayvancılığın geliştirilmesi için uygula-
nan bir program söz konusu. Bu program 
sayesinde yeni tavuk çiftlikleri meydana 
geldi. Bunların da yarattığı kapasite faz-
lalığıyla birlikte ülke ihtiyacından fazla 
üretim yapıyoruz“ şeklinde konuştu.

Çeşitli borç ve krediyle bu işe 
giren çiftçilerin geri ödemelerinde 
zorluk çektiklerini anlatan Metin 
Demir, “Bu işe yatırım yaparken 
üreticimiz civciv alıp tavuğu tes-
lim ettikten sonra yeni sipariş ala-
biliyordu. Böylelikle ödemelerini 
rahatlıkla yapabiliyordu ama bah-
settiğimiz sebeplerden ödeme sü-
releri 30 ile 35 gün arasına uzadı” 
dedi. 

ÇİFTÇİLERİN ZORLUKLARI VAR

HABER

 Başkan Metin Demir, kanatlı hayvan üreticileriyle yaptığı toplantıda kente kesimhane ve entegre tesis kazandırmak için çalıştıklarını  belirtti. 





28 ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

ZONGULDAK, KASTAMONU, 
KARABÜK, BARTIN, SINOP VE 
ÇANKIRI’YI BIR DÜNYA KENTI 

STANDARTLARINDA BÜYÜTECEK, 
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ 

SAĞLAYARAK DAHA KALITELI 
BIR YAŞAM ALTYAPISINI 

OLUŞTURACAK BAKAP 
PROJESININ HAZIRLIKLARI 

BAŞLATILDI.

BAKAP eylem planı 
Zonguldak’a sınıf atlatacak  

B aşbakanlık , Zonguldak, Kasta-
monu, Karabük, Bartın, Sinop ve 
Çankırı ’nın planlı büyümesi ve 

sorunlarının çözümü için ‘Batı Karade-
niz Kalk ınma Projesi ’ (BAKAP) eylem 
planı hazır lanmasına karar verdi. Gü-
neydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu 
Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası 
Projesi (KOP) Doğu Karadeniz Projesi 
(DOKAP) yaklaşımıyla ‘Batı Karadeniz 
Bölgesi ’nin sorunlarının da çözümü 
için düğmeye basıldı.  Başbakanlık , 
altı i lden birini proje merkezi seçerek, 
kamu kurum ve kuruluşları yerel yöne-
timleri ve kalk ınma ajanslarının katı-
l ımlarıyla önce eylem planı oluşturup, 
ardından da BAKAP kapsamında yatı-
r ımlara başlayacak.

BÖLGESEL İHTİYAÇLAR DESTEKLENECEK
Yeni bölgesel kalk ınma yaklaşımı 

doğrultusunda Türk iye’nin bazı kesim-
lerinde bölge kalk ınma idareleri kurul-
ması ve ilgil i  noktalarda eylem planları 

hazır lanması, Başbakan’ın başkanlığın-
daki ‘Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’ 
(BGYK) tarafından onaylanarak yürür-
lüğe girdi.  Eylem planları ,  i lgil i  kurum 
ve kuruluşların yatır ım projelerinin, fa-
aliyetlerinin uyum içinde yürütülmesi-
ni sağlayarak , projelerin uygulamasını 
koordine etmek, izlemek ve değerlen-
dirmek üzere hazır landı. Söz konusu 
eylem planlarıyla bölgelerin kendine 
özgü ihtiyaç ve gelişme öngörülerini 
desteklemek amaçlanıyor. Türk iye’de 
kalk ınma ajanslarının faaliyet göster-
diği bölgelerin genel yapısına bakıldı-
ğında nüfusu en düşük ik i bölge TR82 
Kuzey Anadolu Bölgesi ve TR81 Batı Ka-
radeniz Bölgesi ’nin olduğu görülüyor. 
Kastamonu merkezli TR82 Bölgesi ’nde 
(Kastamonu, Çankırı ,  Sinop) 756 bin 
893 k işiyle son sırada yer alırken, TR81 
Bölgesi ’nde (Zonguldak, Karabük, Bar-
tın) 1 milyon 19 bin 534 k işiyle 25’inci 
sırada. TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına 
bakıldığında her ik i bölgenin de nüfu-

HABER
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ZTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir, 
BAKAP merkezinin 
Zonguldak olarak 
belirlenmesinin 
ahde vefa olduğunu 
belirterek, “1.5 asır 
bölgeye önemli katkılar 
veren Zonguldak’ın 
avantajlarının 
değerlendirilmesinin 
bölgeyi her alanda 
güçlendireceğine 
inanıyoruz. Bu nedenle 
BAKAP’ın merkezi 
Zonguldak olmalı” dedi.

sunun 2023 yıl ında bir milyonun altında olaca-
ğı öngörülüyor. 

EKONOMİSİ TARIM VE DOĞAL KAYNAKLARA DAYALI 
Bölge, genel itibarıyla sanayi açısından 

belir l i  bir altyapıya sahip ve yapısal bir dönü-
şüme ihtiyaç gösteren il lerle ekonomisi tarım 
ve doğal kaynaklara dayalı olduğu gibi turizm 
alanında potansiyeli bulunan il lerden oluşuyor. 
Bölge il  dışına göçten önemli derecede etk ile-
niyor. Söz konusu il lerde yaşlı nüfus ve emekli 
nüfusu oldukça yüksek. Türk iye’de emeklilerin 
toplam nüfusa oranı en fazla olan ilk dört şehir-
den üçü TR81 Bölgesi ’nde, diğeri ise TR82 Böl-
gesi ’nde yer alıyor. TÜİK’in 2015 yıl ında yaptığı 
‘ İ l lerde Yaşam Endeksi ’ çalışması doğrultusun-
da yaşam memnuniyeti sıralamasında Zongul-
dak, Karabük ve Bartın 81 il  arasından sırasıyla 
76’ncı, 63’üncü ve 41’inci oldu. Bu rakamlarla 
bölgede yaşam memnuniyetinin Türk iye’nin 
birçok il inden geride olduğu görülüyor. 

DENEYİMLER SONRAKİ PLANLARA AKTARILACAK 
Bu zaruretten doğan taslak eylem planında, 

i lk olarak 2014–2023 yıllarını kapsayan bölge 
planında yer alan sektörlerin per formans gös-
tergeleri açısından değerlendirilmesi yapı-
lacak . Bu değerlendirmede bölge düzeyinde 
2012–2016 yıl ı  kamu yatır ımları incelenerek, 
teklif aşamasında olanların sektörler üzerindeki 
etk ileri değerlendirilecek. Sektör değerlendir-
me raporlarında sektörlere yönelik proje ve fa-

aliyet önerileri rapor haline getir i lerek il,  i lçe ve 
bölge düzeyinde paydaşlara sunulacak, görüş 
ve öneriler alınacak. Tüm paydaşların yatır ım 
teklifleri de bu rapora dayanarak ayrıca talep 
edilecek. Bölgesel gelişmenin hızlandırılması 
için gerekli k il it yatır ım teklifleri eylem planı 
formatına getir i lecek ve önce Kalk ınma Bakan-
lığı ’na sonra da BGK ve BGYK’ya gönderilecek. 
Eylem planı BGYK tarafından onaylandıktan 
sonra yatır ım programlarını da yönlendirecek 
ve içerilen projeler yatır ım programlarına alına-
rak gerekli fonlamalar yapılacak. Eylem planının 
per formans değerlendirmeleri ve sonraki plan 
dönemi için gerekli çıkarımlar yapılacak. Dene-
yim bir sonraki plan dönemine aktarılacak ve 
yeni planın yapımı başlatılacak .

• Girişimcilik ve katma değeri yüksek yenilikçi 
sektör oluşumları desteklenecek

• Kentsel ve kırsal altyapı iyileştirilecek
• Çevre standartları geliştirilerek kent imajı 

güçlendirilecek
• Turizm faaliyetleri geliştirilecek 
• Lojistik altyapı oluşturulacak 
• Bölge içi ve bölgeler arası ulaşım altyapısı 

iyileştirilecek 
• Beşeri ve sosyal sermaye güçlendirilecek  
• Kırsal alanda ekonomik ve sosyal faaliyetler 

çeşitlendirilecek 
• Tarımsal verimlilik yükseltilecek, orman 

endüstrisi geliştirilecek 

BAKAP PROJESİNİN AMACI

BARTIN

ZONGULDAK

KARABÜK

ÇANKIRIBOLU

DÜZCE

KASTAMONU

•
•

•

••
•

•

BAKAP
UYGULAMA

ALANI
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ZTSO YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI METIN DEMIR, 

RÖDÖVANS KARŞILIĞI KÖMÜR 
ÜRETIMI GERÇEKLEŞTIREN 

FIRMALARIN YÖNETICILERIYLE 
BIRLIKTE ZONGULDAK VALISI ALI 

KABAN’I ZIYARET ETTI. 
ZTSO HEYETI, VALI KABAN’A 

300 MEGAVAT GÜCÜNDE 
SANTRAL KURMAK ISTEDIĞINI, 

BUNUN IÇIN DE YETERLI BILGI VE 
DONANIMA SAHIP OLDUKLARINI 

IFADE ETTI. 

Özel sektör maden işletmeleri 
santral kurmak istiyor

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (ZTSO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Metin Demir, Zonguldak ’ta 

Türk iye Taşkömürü Kurumu’ndan ( T TK) 
k iraladık ları maden sahalarında rödö-
vans karşıl ığı kömür üretimi gerçekleş-
tiren firmaların yöneticileriyle Vali Ali 
Kaban’ı ziyaret etti .  Vali Kaban’a 300 
megavat gücünde santral kurmak is-
tedik lerini,  bunun için yeterli bilgi ve 
deneyime sahip olduklarını vurgula-
yan Demir ve beraberindeki heyet, bu 
alanda desteklerin devam etmesinin 
gereklil iğine vurgu yaptı.   Zonguldak 
Valisi Ali Kaban, görüşmede maden-
cilik sektörünün önemine değinerek, 
”Zonguldak için üretim ve istihdam 
çok önemli.  Santraller bölgesinde 600 
megavatlık enerji boşluğu var. Bundan 
böyle yerli kömürle çalışacak santral-
lere öncelik verilmesini arzu ediyoruz. 
Fakat, her ne olursa olsun, buradaki 

550-600 megavatlık boşluğun bir şe-
k ilde yerli kömür üretimi üzerinden ta-
mamlanması lazım“ diye konuştu. 

VALİ ALİ KABAN’DAN DESTEK İSTEDİLER
ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı  

Metin Demir, özel sektör maden işlet-

Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Me-
tin Demir, sıkıntılı sürecin atlatıldı-
ğını, sektörün yeniden yapılanma 
ve toparlanmaya başladığını, an-
cak süreli planlama yapabilmek 
için pazar sorununu ortadan kal-
dırmayı hedeflediklerini söyledi. 
Demir, bunun için de elektrik sant-
rali kurmak amacıyla bakanlıktan 
lisans talebinde bulunacaklarını 
söyledi.

ELEKTRİK SANTRALİ KURULACAK

HABER
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me lerinin yöneticileriyle imza altına alınan 
protokol metninin bir örneğini Vali Ali Kaban’a 
vererek sektörün taleplerini dile getirdi.  De-
mir, Soma Torba Yasası ’nın çıkmasından sonra 
sektör olarak çok zor bir süreçten geçildiğini, 
bu zorlukların aşılmasında büyük himaye ve 
desteklerini gördükleri Zonguldak Valisi Ali Ka-
ban’dan enerji üretim izni alınmasında da aynı 
özveriyi bekledik lerini kaydetti .  Demir, “27 yıl-
dır,  devletin üretime değer görmeyip terk etti-
ği rezervlerde 5 bin-5 bin 500  işçi çalıştırdık . 
Yılda 1 milyon tona yakın kömür üretmeyi nasıl 
başardıysak , elektrik üretimini de başaracağı-
mıza inancımız tam. Üretici kuruluşlara olan 
himaye ve desteğinizi beklediğimizi ifade et-
mek isterim“ bilgisini verdi. 

“ZONGULDAK İÇİN ÜRETİM VE İSTİHDAM ÖNEMLİ”
Zonguldak ’ta görev yaptığı üç yıl için-

de sektörün sorunlarının çözümü hususun-
da büyük çaba sar f ettiğine işaret eden Vali 

Kaban, ”Her zaman yaptığım görüşmelerde 
Zonguldak için üretim ve istihdamın önemli 
olduğunu vurguladım. Bu doğrultuda yaptı-
ğım görüşmelerde çok önemli bir hususu üst 
düzey bürokrasiyle paylaştım ve kabul gördü. 
O da şu: Bizim burada bir santral bölgemiz 
var. Bu bölgemizde üretim yapan ik i büyük 
firmanın başvuruları söz konusu. Ayrıca böl-
gemizden bir firmanın da küçük çapta bir 
başvurusu var. Her ne olursa olsun buradaki 
550-600 megavatlık boşluğun bir şekilde yerli 
kömür üretimi üzerinden tamamlanması ge-
rekir.  Zaten bölgedeki Eren Holding 7 milyon 
ton tüketiyor, yurt dışından getirmek zorun-
da. Bunu k imse veremez. Bizim de yaşaması 
gereken bir T TK’mız, bir rödövans sistemimiz 
var. Rödövans bugün T TK ile üretim miktarla-
rıyla başa baş gelecek kadar bir çaba sar f edi-
yor. Eğer bir sık ıntıya girmezse Zonguldak ’ta 
bunu başaracak gücü var ” ifadelerini kullandı.

Vali Kaban ayrıca, özel sektör maden işlet-
mecilerini geçirdik leri zorlu süreçte üretim-
den ve Zonguldak ’tan vazgeçmedikleri için 
kutlayarak , “Geçirdiğimiz sık ıntıl ı  dönemde 
sizler özel sektör madenciliğinin Zongul-
dak ’ta geriye kalan isimleri olarak başkala-
rına da ekmek yedirmek adına kentimiz için 
de bir çık ış üretmeye çalıştınız, gösterdiğiniz 
gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum” açık-
lamasını yaptı.

Vali Ali Kaban, bugün normal bir kilovat-
saat enerji bedelinin 10 kuruş, ama yerli kö-
mürle üretilmesi halinde 18 kuruş olduğunu 
hatırlattı. Talep edilen 300 megavat gücünde 
santral için bilgi veren Kaban, şöyle devam 
etti:  “Nereden baksanız 300 megavat demek 
1 milyar TL değerinde. Bunu niye biz kul-
lanmayalım? Niye bölgemizde bir yatırıma 
dönüştürülmesin? 300 megavat demek 1 
milyon ton kömür demek. Kabaca siz bugün 
500 bin ton kömür üretiyorsunuz. Tüketecek 
yeriniz olursa, her yıl 1 milyon ton üretirsiniz. 
Sizden de enerji 18 kuruşa alınacak. Bu da 1 
milyon ton kömür, 5 bin işçi demek. Zongul-
dak demek kömür demek, işimiz bu bizim, 
kömürü üretmek. Eğer böyle olursa sizin 
sürekli tüketim kaynağınız olacak. Bakınız bir 
avuç kalmışsınız zaten. Hiç olmazsa burada 
durdurmamız lazım bu erozyonu. Bizim üç 
sene boyunca yaptığımız çalışmaların so-
nuçları burada kitapçıklarımızda, onları ba-
kanlıklarımıza da takdim ettim.

 İnşallah bundan sonra vekillerimiz nez-
dinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza 
bu dosyaları ve makul, mantıklı, hakikatli bi-
limsel çalışmaları sunmamız lazım. Başka yo-
lumuz yok. Ayrıca inanıyorum ki, tüm siyasi 
partilerimizin temsilcileri bu konuda  her tür-
lü desteği verir. Sadece rödövanscılara değil, 
işçilere de…“ 

ÇALIŞMALAR SİYASİLERE SUNULACAK
Vali Ali Kaban yaşanan 
zor sürece rağmen 
özverili çalışmalarından 
vazgeçmeyen özel 
sektör yöneticilerini 
yürekten kutladığını 
belirtti. 

Metin DEMİR
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı

Ali KABAN
Zonguldak Valisi
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KARAYOLU TAŞIMA 
YÖNETMELIĞI’NDE DEĞIŞIKLIK 

YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK 
4 MAYIS 2016 TARIHINDE RESMI 

GAZETE’DE YAYINLANARAK 
YÜRÜRLÜĞE GIRDI. BU 

DOĞRULTUDA K BELGESI 
SAHIPLERININ UYMASI GEREKEN 

ZORUNLULUKLARA DIKKAT! 

K Belgesi sahipleri dikkat!
K arayolu Taşıma Yönetmeliği ’nde 

Değişik lik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik 4 Mayıs 2016 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlü-
ğe girdi.  Söz konusu yönetmelik de-
ğişik liği karayolu taşımacılığı alanında 
önemli bazı değişik lik ler içeriyor. Yapı-
lan değişik li lere göre Zonguldak Tica-
ret ve Sanayi Odası ’nın (ZTSO) belge 
düzenlemede yetk ili  olduğu K türü yet-
k i belgesiyle ilgil i  bazı düzenlemeler 
gündeme geldi. ‘Karayolu Taşıma Yö-
netmeliği ’ hükümlerine göre her yetk i 
belgesi için belir ti lmiş asgari kapasite 
şartları bulunuyor. Beş yıl l ık faaliyet 
süresi içinde firmaların asgari kapasi-
te altında geçirdiği sürelerin toplamı 
mülga yönetmelik hükümlerine göre 
540 günü aştığında yetk i belgeleri ip-
tal ediliyordu. Yeni yapılan değişik lik le 
bu süreye 90 gün daha ilave edilerek 
630 güne çıkarıldı.  Mülga yönetmelik 
hükümleri doğrultusunda 76 maddeye 
göre verilen uyarmalar 90 gün içinde 
ödenmediği zaman kalıcı hale geliyor 
ve uyarmaların toplamı 50 olduğu za-
man yetk i belgeleri iptal ediliyordu. 
Yeni yapılan düzenlemeyle uyarmala-
rın kalıcı hale gelmesi kaldırılarak talep 
edildiğinde ödenmesi söz konusu. Bu 
değişik lik le uyarmalardan dolayı iptal-
lerin önüne geçildi. 

BEŞ UYARMA CEZASI İPTAL EDİLDİ
Yetki belgesi yenileme, değişik lik 

ve birleşmelerinde işlem gerçekleştir i l-
meden önce tüm uyarmaların kaldırıl-
ması hükmü getir i ldi.  30 günden fazla 
muayenesi olmayan taşıtlarla yönet-
meliğin 24’üncü maddesinde belir ti len 
yaşı aşan taşıtların yetk i belgesi ek i 
taşıt belgelerinden re’sen düşüleceği 
hükmü getir i ldi.  K2 yetk i belgesi sahip-
lerine 43’üncü  maddenin 22’nci fıkra-
sında belir ti len unvan, adres, vergi nu-
marası,  ortaklık , hisse devri (halka açık 
sermaye şirketlerinde hamiline yazılı 
hisse devirleri hariç),  sermaye miktarı , 
yönetici ,  acentelik sözleşmeleriyle ilgil i 

değişik lik lerin bildir ilmesi zorunlulu-
ğu kaldırıldı.  Yönetmelik hükümlerine 
göre re’sen düşülen taşıtların 60 gün 
içerisinde bildir ilmesi zorunluluğu kal-
dırıldı.  Yönetmeliğin 36’ncı maddesin-
de belir ti len nitelik lere haiz şoförleri 
çalıştırmayan yetk i belgesi sahipleri-
ne verilen beş uyarma cezası da iptal 
edildi. 

SON MÜRACAAT 1 AĞUSTOS 2017
Mülga yönetmelik hükümlerine 

göre vergi mükellefiyet kaydını 90 gün 
boyunca kapatan K1, K3 ve tüzel k işi 
K2 yetk i belgeleri iptal ediliyordu. Yeni 
düzenlemeyle aktif vergi mükellefiyeti 
şartı bulunan yetk i belgeleri için vergi 
kaydının kapanması durumunda artık 
iptal işlemi yerine geçici durdurma iş-
lemi tesis edilecek. Vergi mükellefiyeti 
açılınca faaliyete tekrar izin verilecek. 
Yönetmelik değişik liğinin yürürlüğe 
girdiği 4 Mayıs 2016 tarihinden önce 
yetk i belgesinde kalıcı hale gelmiş 50 
uyarıdan, asgari kapasite şartından ve 
vergi mükellefiyet kaydını kapatma-
sından dolayı iptal edilen yetk i belgesi 
sahibinin gerçek ve tüzel k işiler için 1 
Ağustos 2017 tarihine kadar müracaat 
etmesi gerekiyor. Bu bağlamda yönet-
melikte belir ti len şartları sağlamaları 
halinde ücretin yüzde 15’inin ödemesi 
durumunda yetk i belgesinin yeniden 
düzenlenmesi mümkün. Yönetmelik 
değişik liğinin yürürlüğe girdiği 4 Ma-
yıs 2016 tarihinden önce yetk i belge-
sinde kalıcı hale gelmiş 50 uyarmadan, 
asgari kapasite şartından ve vergi mü-
kellefiyet kaydını kapatmasından do-
layı iptal edilen ve aynı türden yetk i 
belgesi alan gerçek ve tüzel k işilere ilk 
yenileme işlemlerinin ücretsiz olarak 
yapılması hükmü eklendi. Yönetmelik-
te yapılan diğer değişik lik ler hakkında 
daha ayrıntıl ı  bilgi almak için Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğı Karayolu Düzenleme Genel Müdür-
lüğü’nün www.kugm.gov.tr internet 
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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CHP ZONGULDAK MILLETVEKILI 
ÜNAL DEMIRTAŞ, CHP IL 

BAŞKANI AHMET ALTUN, CHP 
ILÇE BAŞKANI EBRU UZUN, 

IL VE ILÇE YÖNETIM KURULU 
ÜYELERIYLE ZONGULDAK 

TICARET VE SANAYI ODASI 
BAŞKANI METIN DEMIR’I 

ZIYARET ETTI. SAMIMI BIR 
ORTAMDA GERÇEKLEŞEN 

ZIYARETTE ZONGULDAK’IN 
SORUNLARI KONUŞULDU. 

BAŞKAN DEMIR, CHP 
HEYETINDEN, KENTIN 

SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE 
DESTEKLERINI SÜRDÜRMELERINI 

ISTEDI. 

CHP Milletvekili Demirtaş 
ZTSO’yu ziyaret etti

CHP’li il yöneticiler  Zonguldak 
Milletvekili Ünal Demirtaş’ın baş-
kanlığında Zonguldak Ticaret ve 

Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, 
Zonguldak’ın teşvikli iller arasına alın-
ması için ellerinden geleni yaptıkları-
nı belirten CHP Zonguldak Milletvekili 
Ünal Demirtaş, rödövans sorununun da 
bir an önce çözüme kavuşması için ça-
lışacaklarını söyledi. Ülke gündeminin 
çok yoğun olduğunu, ağustos ayından 
bugüne kadar bir türbülans yaşandığı-
nın altını çizen Ünal Demirtaş, “Ülkemi-
zin başında sürekli artan bir terör belası 
var. Bundan dolayı her geçen gün yeni 
bir olayla sarsılıyoruz, üzülüyoruz. Özel-
likle son yaşanan üçüncü büyük Ankara 
saldırısından sonra toplumda tedirgin-
lik ve karamsarlık ileri düzeye taşınmış 
durumda. Öte yandan toplumun başka 
sorunları var, Zonguldak’ın başka sorun-
ları var. Zonguldak’ın bana göre en bü-
yük sorunu işsizlik. İstihdam sorunu var, 
buna bağlı olarak göç sorunu var. Tabii 

burada sebeplerine baktığımız zaman 
özellikle kömür üretiminde bir düşüş 
var. Yatırım teşvikinin yeterli düzeyde 
olmaması nedeniyle yeterli yatırım ol-
madığını görüyoruz. Üretime dayalı bir 
istihdam yaratacak yatırım yok” dedi. 
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“GÖÇÜN ÖNLENMESİ LAZIM”
Mevcut sorunların önümüzdeki dönemde 

gündemlerinde olacağını vurgulayan Ünal De-
mirtaş, özellik le yatır ım teşvik alanında Zon-
guldak Ticaret ve Sanayi Odası ’nin kendilerine 
sunduğu raporu baz alarak çözüm üretmeye 
çalıştık larının altını çizdi. Zonguldak ’ta özellik-
le yatır ım teşvik derecesinin yükseltilmesi ge-
rektiğine değinen Demirtaş, “Yatır ım teşvik leri 
olarak Zonguldak şu anda üçüncü derecede. 
En azından Düzce ve Bartın’la aynı seviyeye 
çıkması gerekir.  Bu konuda Meclis’te çalışmalar 
yapacağız. Çünkü Zonguldak göç veren bir i l. 
Göçün önlenmesi lazım. Burada en büyük gö-
rev iktidar partisine düşüyor. Biz de muhalefet 
olarak bu konuda iktidar partisini zorlayacağız. 
Gereken yerde destek vereceğiz. Yatır ım teşvi-
k inin daha iyi bir düzeye gelmesi adına emek 
harcayacağız ” diye konuştu.

“ZONGULDAK’TA 150-200 MİLYON LİRA KAYIP”
Zonguldak ’ın gündeminde ayrıca Türk iye 

Taşkömürleri Kurumu rödövans sorunu oldu-
ğunu ifade eden Demirtaş, “Özellik le rödö-
vansçıların sorunlarının çözülmemiş olması, 
geçen 1.5 yıl ın çok büyük sık ıntısı olarak duru-
yor. Yaklaşık 3 bin 500, 4 bin civarında arkada-
şımız işsiz kaldı.  Şöyle baktığımız zaman yıll ık 
150-200 milyon liralık bir ciroya tekabül ediyor. 
Sorunun çözülmemesi kentin bir yıl l ık ekono-
mik kaybı olarak önümüzde duruyor ” dedi. 

“ORTADA SOMUT BİR ŞEY YOK”
Ekonomik kaybın vatandaşı olumsuz etk i-

lediği bilgisini veren Demirtaş, en son Enerji 
Bakanlığı ’nın bu konuda bir çalışma yürüttü-
ğünü ve sorunların çözülmesi noktasında des-
tek verdik lerini aktardı. Ancak bu girişimlere 
rağmen bir gelişme yaşanmadığına değinen 
Demirtaş, Enerji Bakanlığı ’na seslenerek şöyle 
devam etti :  “Bir an evvel nasıl bir sistem uy-
gulanacaksa onu ortaya koymaları gerekir. 
Çünkü zaman geçtikçe Zonguldak kaybediyor. 
Nasıl bir formül bulanacaksa bulunsun. Devlet 
asgari ücreti teşvik olarak mı verecek ya da 
ton başına mı formül düşünüyor? Konuyu ka-
muoyuna açık layıp, buradaki kömür üretimini 
ar tıracak bir modeli geliştirmeleri gerekiyor. 
Onun dışında Türk iye Taşkömürü Kurumu’yla 
ilgil i  işçi alımlarının yetersiz olduğunu düşü-
nüyoruz. Oradaki özelleştirme gibi bir planları 
olduğunu öğrendik onu pek tasvip etmiyoruz 
ama neticede mevcut bir norm kadro açığı var. 

Onların da hem devlet eliyle, hem de özel sek-
tör eliyle kömür üretiminin artır ı lması gerekti-
ğini düşünüyoruz. Bu konuda da ticaret odamı-
za her türlü katk ıyı sunmaya hazır olduğumuzu 
açıkça ifade etmek istiyorum.” 

“GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR”
Milletvekili  Ünal Demirtaş ve CHP heyetini 

ZTSO’da görmekten mutluluk duyduğunu be-
lir ten ZTSO Başkanı Metin Demir, Zonguldak ’ın 
sorunlarının çözülmesi için beş milletvekiliyle 
görüşmelerinin sürdüğünü belir tti .  Son dö-
nemlerde yoğunlaşan ve en son Ankara saldı-
r ısıyla dayanılmaz bir hale gelen terör belasını 
ar tırmasının gündemi işgal ettiğini,  TBMM’nin 
bu konuda önemli sorumlulukları bulunduğu-
nu hatır latarak “Öncelik le biz tekrar milletçe 
‘başımız sağ olsun’ diyoruz” dedi ve konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Biz de yerelde yapabilece-
ğimiz ne varsa her zaman yanınızda olacağız. 
Ancak Zonguldak ’ın sorunlarını da unutmaya-
cağız. Özellik le merkez ekonomisi ve bunu çok 
yakından etk ileyerek 18’inci ayına giren röde-
vansçı sahalar meselesi var. Bununla ilgil i  biz 
7 Haziran sürecinden sonra, 1 Kasım sürecinde 
de istişarelerde bulunduk, sağ olun defalarca 
dinlediniz. Hem Ankara’da, hem de İstanbul’da 
toplantılara davet edildik . Enerji Bakanlığı ’nda 
yoğun toplantılara katıldık . Orada anladığımız 
kadarıyla bu verilecek destek mekanizmasıyla 
i lgil i  bir tereddüt yok. Yani bu sorunun çözül-
mesi gerektiğiyle ilgil i  bir fik ir bir l iği var. Bunun 
yöntemiyle ilgil i  birkaç tartışma gündemdeydi. 
Kişi başına mı daha sağlık lı  olur, ton başına bir 
düzenleme mi? Epeyce bu tartışıldı.”

CHP Zonguldak 
Milletvekili Ünal 
Demirtaş ve CHP’li il 
yöneticileri ZTSO’yu 
ziyaret etti. Görüşmede, 
kentin teşvikli iller 
arasına alınması için 
gerekeni yaptıklarını 
söyleyen Ünal 
Demirtaş, rödövans 
konusunun da bir an 
önce çözüme kavuşması 
için çalışacaklarını 
belirtti.
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“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”
Bu noktada bakanlığın kendi fik ir lerini net-

leştir ip, Bakanlar Kurulu kararı taslağı haline 
getirdiğine işaret eden Başkan Metin Demir, 
“O sürede, ertelenmiş bütçe görüşmeleri baş-
layınca sizlerin de mesaileri gündeme geldi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ’nda hazır la-
nan bu teklif tabii öncelik le Maliye Bakanlığı 
tarafından gözden geçirilmesi gerekiyordu. 
Sonra Bakanlar Kurulu’na sunulacaktı .  Maliye 
Bakanlığı da o dönemde bütçe görüşmeleriy-
le i lgil i  çok yoğun olduğu için Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ’nın teklifi  bekletilmek du-
rumunda kaldı.  Şimdi artık bütçe de bağlandı-
ğına göre bununla ilgil i  sorunlar aşıldı.  Maliye 
Bakanlığı şu anda bu yapılmakta olan düzen-
lemeyi denetleyip, Bakanlar Kurulu’na sunma 
aşamasında. Bizdeki en son bilgi bu. AK Partil i 
milletvekilleri ve sizleri konuyla ilgil i  haberdar 
ediyoruz. Çünkü siz daha işin içindesiniz. Mer-
kez ekonomisi için en önemli başlığımız as-
lında bu. Güncel ve acil bir sorun. Özel sektör 

üreticilerinin 25 yıll ık emeklerinin çöpe gitmesi 
gibi bir ihtimal var. 17-18 ay dayanabildiğimiz 
kadar dayandık ama artık bıçak kemiğe dayan-
dı” dedi. 

BAKAP ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR 
7 Haziran sürecinde sundukları raporlarda 

Zonguldak ’ın en önemli meselelerinden birisi-
nin de teşvik sisteminden yeterince yararlana-
mamak olduğunu ortaya koyduklarını dile ge-
tiren Metin Demir, “ Teşvikte 2011 rakamlarına 
dayanan ve devam eden bir uygulama söz ko-
nusu. Teşvik yeniden ele alınacaksa, muhakkak 
Zonguldak ’ı daha iyi bir konuma taşıyacak bir 
sistem olmalı .  Bu sistem güncellenmeyecekse 
bizim elimizde adı konmuş yepyeni bir meka-
nizma var. Kamuoyu bunu GAP projesinden çok 
daha iyi biliyor. Bu ‘Bölgesel Kalk ınma Projesi ’ 
GAP’tan sonra da değişik yerlerde uygulandı. 
Şu anda Konya Ovası projesi var. Doğu Kara-
deniz ’de Doğu Karadeniz Kalk ınma Planı var. 
Bunlar bütçe imkanlarının dışında. Yerel ihti-
yaçlara, yerel potansiyellere göre Hazine’den 
doğrudan yardımları alıp, yeni ve fark lı projeler 
yapma imkanı sunuyor. Bizim de hatır latmala-
rımız sonucunda nihayetinde hükümet bunu 
Batı Karadeniz Kalk ınma Programı (BAKAP) 
olarak gündeme aldı.  Batı Karadeniz Kalk ınma 
Ajansı i le Kastamonu merkezli ,  orada da üç ve 
altı vilayeti kapsayan adı konmuş bir proje var. 
Bunu hayata geçirmek amacındayız ” diye ko-
nuştu. 

BAKAP’ın omurgasını oluşturacak bölgesel 
planların oluşturulması için ik i ajansın çalışma-
lara başladığının altını çizen Demir, kendileri-
nin de ellerinden geldiğince bu alanda katk ı ve 
motivasyon sağladık larını vurgulayarak sözleri-
ni şöyle tamamladı: 

“Sizlerin de bu BAKAP projesinin k ısa za-
manda hayata geçmesiyle ilgil i  desteklerinizin 
çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu 
bize yepyeni bir mekanizma kazandıracak ve 
bütçeleri çok yüksek, hamle yapma şansı su-
nacak. Teşvik sisteminde mevcut sistem yeni-
lenecekse elbette Zonguldak için bir çaba sar f 
etmek lazım. Bu BAKAP bize tamamen bunların 
dışında olağanüstü fırsat sunuyor. Yani her fır-
satta elbir liğiyle milletvekillerimiz, yerel siya-
setçilerimiz, odalarımız, borsalarımız k im varsa 
BAKAP’ın peşinde çok hızlı koşmamız gereki-
yor. Biz Zonguldak ’ın sorunlarının çözülmesi 
için doğrudan işin içine girmeye başladık ve 
bu konuda her zaman işbirliği yapmaya hazırız.”

Yetkili makamlara  
sundukları raporlarda 

Zonguldak’ın en önemli 
konularından birinin 

teşvik sistemi olduğunu 
ifade ettiklerini dile 

getiren Metin Demir, 
“Teşvik yeniden ele 

alınacaksa, kesinlikle 
Zonguldak’ı öne 

çıkaracak bir yapıda  
olmalı” ifadesini 

kullandı. 
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BATI KARADENIZ KALKINMA 
AJANSI (BAKKA) VE ZONGULDAK 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK 
IL MÜDÜRLÜĞÜ IŞBIRLIĞIYLE 

DÜZENLENEN BATI KARADENIZ 
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 

FUARI (FARMERS’ FAIR),  
29 EYLÜL-2 EKIM 2016 
TARIHLERI ARASINDA 

ÇAYCUMA’DA GERÇEKLEŞTI.

Batı Karadeniz Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Fuarı 

bölgeye değer kattı
B atı Karadeniz Kalk ınma Ajansı (BAK-

KA) ve Zonguldak Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İ l  Müdürlüğü işbirliğiyle 

Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı (Farmers’ Fair) ,  29 Eylül-2 Ekim 2016 
tarihleri arasında Zonguldak Valisi Ali Ka-
ban’ın himayesinde düzenlendi. Fuarın 
uluslararası arenada duyurulması ve katı-
l ımın artır ı lması için fark lı projeler geliş-
tir i ldi.  Çaycuma’da organize edilen fuara 
bölgesel ve ulusal düzeyde 50 bin ziya-
retçinin katılmasıyla da hedeflere ulaşıldı. 
Toplam 5 bin metrekarelik alana kurulan 
fuarda zengin ürün yelpazesi dikkat çeker-
ken, ticari i l işk iler bölgeye önemli bir can-
lı l ık kazandırdı. Batı Karadeniz Bölgesi ’nde 
ilk kez gerçekleştir i len fuar, Zonguldak ve 
bölgenin sektörel gelişimine katk ı sağla-
ması açısından önemli bir fırsat sundu. 
 
FUARA ULUSLARARASI  
KİMLİK KAZANDIRILACAK

Söz konusu fuarın gelecek senelerde 
de gerçekleştir i lerek gelenekselleşmesi 
ve uluslararası bir k imlik kazanması plan-
lanıyor. Almanya ve Romanya ile temaslar 
kurularak ik il i  işbir lik lerinin oluşturulma-
sı için yapılan çalışmalar, fuar süresince 
meyvesini vererek uluslararası olma yo-

lunda ilk adımların atılmasını sağladı. Ay-
rıca Zonguldak, Karabük ve Bartın’da vali-
l ik leri koordinasyonunda odalar, bir l ik ler, 
sivil  toplum kuruluşları i le kurumların 
katıl ımıyla tanıtım ve işbirliği toplantıları 
düzenlendi. Fuar, Çaycuma’da belediyeye 
ait 2 bin metrekarelik tuhafiye pazarı i le 
Batı Karadeniz Kalk ınma Ajansı tarafın-
dan k iralanan 3 bin metrekarelik çadırdan 
oluşan toplamda 5 bin metrekarelik bir 
alanda gerçekleşti .  Batı Karadeniz Bölgesi 
nüfusunun yüzde 40’ının k ırsalda yaşadı-
ğı düşünüldüğünde, fuarın k ırsal kalk ın-
manın temel dinamiği olan gıda, tarım 
ve hayvancılık sektörlerinin gelişmesinde 
bölgeye büyük katk ı sunması bekleniyor.  

ÇALIŞMALARIYLA IŞIK TUTUYOR
2016 yıl ında kurulan BAKKA yedinci 

yıl ını tamamladı. BAKKA bu süreçte böl-
gesel, sektörel ve tematik alanlarda bir-
çok analiz, rapor ve fizibilite çalışması 
oluşturdu. Hazır lanan bu dokümanlarla 
bölgedeki veri ve bilgi eksik lik leri gide-
rilerek , çalışmaların bilimsel gerçekliğe 
dayanması, somut bilgi ve veriler ışığında 
yürütülmesi sağlandı. BAKKA, 2016’da da 
rapor, analiz ve dokümanların oluşturul-
masını sürdürüyor. 
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ZONGULDAK BÜLENT ECEVIT 
ÜNIVERSITESI (BEÜ) BILIM 
VE TEKNOLOJI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZI 
(ARTMER), SANAYI ÜNIVERSITE 

IŞBIRLIĞI IÇIN HIZMETLERINI 
GENIŞLETIYOR. ZTSO BAŞKANI 

METIN DEMIR, ARTMER’IN 
GELIŞTIĞINE IŞARET EDEREK, 
ÖZEL SEKTÖR FIRMALARININ 

ANALIZ, ARAŞTIRMA 
GELIŞTIRME GIBI HIZMETLERI 

BAŞKA YERDEN DEĞIL DE BU 
MERKEZDEN ALMALARI IÇIN 

TEŞVIK EDECEKLERINI SÖYLEDI. 

ARTMER, firmaların sorunlarına 
sağlıklı çözüm getirecek 

Z onguldak ’tak i firmalar analiz, 
araştırma geliştirme gibi ihti-
yaçlarını BEÜ Bilim ve Teknoloji 

Uygulama ve Araştırma Merkezi ’nde 
(ARTMER) gerçekleştirebilecek. Konu 
ile i lgil i  12 Mayıs 2016 tarihinde ger-
çekleştir i len danışma kurulu semine-
rinde ARTMER’in hizmetleri tanıtıldı. 
Seminere, Zonguldak Ticaret ve Sana-
yi Odası (ZTSO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Metin Demir, BEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mahmut Özer ile ARTMER danışma 
kurulu üyeleri Türkiye Taşkömürleri 
Kurumu ( TTK) Genel Müdürü Burhan 

İnan, Zonguldak Kamu Hastaneleri Ge-
nel Sekreteri Mustafa Özkan Gün, Bilim 
ve Sanayi İ l Müdürü Resul Acar katıldı. 
ARTMER Müdürü Prof. Dr. Ahmet Altın 
slayt gösterisi eşliğinde danışma kuru-
lu üyelerine detaylı bilgi verdi. Altın, 
‘indüktif eslemel plazma kütle spekt-
rometresi’, ‘su kromotoğrafisi ’, ‘taramalı 
elktron mikroskobu’, ‘elementel analiz ’, 
‘raman spektrometre’, ‘fiziksel kimyasal 
infared sorpsiyon’, ‘toplam organik kar-
bon’, ‘diferansiyel taramalı kalorimetre’, 
‘DNA dizi analizatörü’, ‘petrol ürünleri 
analiz cihazları ’, ‘X-ışını karınımı’ ve ‘X-ı-



Türkiye’de sadece birkaç tane bu-
lunan taramalı elektron mikroskobu 
ARTMER’de bulunuyor. Bu mikrosko-
bun özelliği normalde ışın mikros-
kopları bir nesneyi bin-bin 500 kez 
büyültebilirken, elektron mikroskobu 
ise bir nesneyi 100 bin kez büyülterek 
inceleme olanağı sağlıyor.

100 BİN KEZ BÜYÜTEN 
ELEKTNONİK MİKROSKOP 

şınlar floresasns spektrometresi’ laboratu-
varlarına sahip olduklarını kaydetti. 
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer de 
üniversitelerinde bilim, teknoloji uygu-
lama ve araştırma merkezi olarak analiz 
ve laboratuvarlarında hizmet verdik lerini 
kaydetti .  Seminer sonrasında BEÜ Rektö-
rü Dr. Özer danışma kurulu üyelerine la-
boratuvarları gezdirdi ve bilgi verdi.

FİRMALAR YERİNDE HİZMET ALACAK 
ZTSO Başkanı Metin Demir, “ Türk iye 

Taşkömürleri Kurumu ( T TK) Zonguldak 
Limanı’nda uluslararası ticaretle uğraşan 
arkadaşlarımızın bazı analiz ihtiyaçları 
oluyor. Onları üniversitemize yönlen-
dirmeye çalışıyoruz” dedi. Demir, ayrıca 
üniversitenin araştırma merkezinin son 
dönemde sürekli büyüdüğünü, labora-
tuvarlarının geliştiğini hatır latarak , “Biz 
öteden beri üniversite sanayi işbir liği-
ni önemsiyoruz ve danışma kurulunda 
da sağ olsun hocamızın daveti üzerine 
bulunuyoruz. Bu üniversitemizin içinde 
bulunan araştırma ve geliştirmeyle ilgil i 
kapasite bazı özel sektör firmaları tarafın-
dan kullanıldı.  Seramik sektöründeki bazı 
arkadaşlarımız protokoller yaptı.  Biz bu-
gün edindiğimiz bilgiler doğrultusunda 
ilerleyen süreçte inşallah başta organize 
sanayi bölgelerinde, Çaycuma ve Ereğ-
li ’de üretim yapan, ihracat yapan firma-
larımızla daha yoğun bir görüşme içine 
gireceğiz. Üniversitemizin yaptığı yatır ı-
mın daha efektif kullanılmasıyla i lgil i  özel 
sektör firmalarını başka yerlerde değil de, 
Zonguldak ’ta yerinde bu hizmetleri alma-
sı için teşvik edeceğiz. İnşallah burada da 
yakın zamanda mesafe alacağımız umut 
ediyoruz” dedi.

‘Farabi III. AR-GE ve İnovasyon 
Proje Pazarı’na yüzde 50 artışla 

103 proje katıldı 

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin (BEÜ) düzenlediği ‘Farabi III. AR-GE ve 
İnovasyon Proje Pazar’ının üçüncüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışının ardından Farabi Kapalı Spor 

Salonu’nda sergilenen 103 proje jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. 
Zonguldak dışından çok sayıda projenin katıldığı FARABİ III. AR-GE ve İno-
vasyon Proje Pazarı’na geçen yıla oranla katılan projelerde yüzde 50 artış 
olduğu kaydedildi. 13 Mayıs günü gerçekleştirilen açılış törenine ZTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat 
Taştan, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu, Erdemir Çelik 
AR-GE Müdürü Dr. Yılmaz Kacar, akademik ve idari personel, proje pazarı 
katılımcıları ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarından sonra kurumların 
işleyişi ve AR-GE projeleri hakkında ayrıntılı bir sunum yapıldı. Sunumun 
ardından Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taştan, Erdemir Çelik AR-GE 
Müdürü Dr. Yılmaz Kacar’a teşekkür plaketi verdi. BEÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu ise yaptığı sunum anısına bir teşekkür bel-
gesi takdim edildi.

TOPLAM BEŞ ÖDÜL DAĞITILDI
Açılış töreninden sonra katılımcıların proje sunumları için Farabi Spor 

Salonu’na geçildi. Katılımcılar kendileri için hazırlanan stantlarda projele-
rini tanıttı. Jüri üyeleri stantları tek tek gezerek, katılımcılardan projenin 
amacı, hedefi ve nasıl yapıldığı gibi bilgileri alarak, dereceye girenleri belir-
ledi. Ödül töreninden önce BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer de stantları 
gezerek projeler hakkında ayrıntılı bilgi aldı ve katılımcılara başarılar diledi. 
103 projenin yarışmacı olarak katıldığı proje pazarı etkinliğinde ikisi mansi-
yon olmak üzere toplam beş ödül sahiplerine verildi. 

‘FARABI III. AR-GE VE INOVASYON PROJE PAZARI’NA GEÇEN 
YILA ORANLA YÜZDE 50 ARTIŞLA 103 PROJE KATILDI. 
DÜZENLENEN TÖRENDE BAŞARILI 5 PROJE SAHIBINE 

ÖDÜLLERI TAKDIM EDILDI. 

HABER
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ZONGULDAK TICARET VE 
SANAYI ODASI (ZTSO) BAŞKANI 

METIN DEMIR, ZONGULDAK 
EKONOMISINE KATKI 

SAĞLAMASI ADINA TÜRKIYE 
TAŞKÖMÜRÜ KURUMU’NA 

(TTK) AIT ZONGULDAK 
LIMANI’NIN ÖZEL SEKTÖRE 

KIRALANMASI YÖNÜNDE 
ÇALIŞMA BAŞLATTIKLARINI VE 

GÖREV VERILMESI HALINDE 
DAHA RASYONEL HIZMETLER 

SUNABILECEKLERINI SÖYLEDI. 

ZTSO, Zonguldak Limanı’nın 
işletilmesinde görev almaya hazır

Z onguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası (ZTSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir, Zongul-

dak Limanı’ndan sağlanan hizmetler-
le rekabet koşullarının oluşmadığını, 
maden üretimiyle ilgil i  yetk il i  bir ku-
rumun liman işletmeciliğindeki ek-
sik lik leri için suçlanamayacağını vur-
guladı. Konuyla ilgil i  verilere dayalı 
öngörüleri ve projeleri olduğuna işa-
ret eden Demir, “Görev veril irse liman 
hizmetlerini daha rasyonel sağlayabi-
lir iz.  Dolayısıyla bu çalışma ülkemiz, 
Türk iye Taşkömürü Kurumu ( T TK) ve 
ZTSO menfaatine olur. ZTSO kazanırsa 
üyelerimiz, üyelerimiz kazanırsa Zon-
guldak kazanır ” dedi. 

Metin Demir, Zonguldak ekono-
misine katk ı sağlaması adına Türk iye 
Taşkömürü Kurumu’na ( T TK) ait Zon-
guldak Limanı’nın özel sektörün k ira-
lanması amacıyla çalışma başlattık la-

rını da vurgulayarak , “Kanunda, ‘ T TK, 
bu limanı işletir ’ ibaresinin, ‘ T TK, bu 
limanı işletir ya da işlettir ir ’ şeklinde 
değiştir i lmesi gerekiyor ” dedi. İ lgil i 
yasa değişik liği taslağı Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından meclise 
gönderildi.  Düzenlenecek ilk torba ya-
sada yasallaşacak.

“İŞLETME MODELİ ÖNERİMİZ VAR”
Zonguldak Limanı için uzman bir 

ek ibe rapor hazır lattık larını belir ten 
Metin Demir, konuyla ilgil i  şöyle ko-
nuştu: “Zonguldak ekonomisinin ge-
lişme vaat eden potansiyel alanları ve 
alternatif sektörlerle i lgil i  bazı çalış-
malarımız ile önerilerimiz var. Bunları 
7 Haziran’da dosya haline getirmiştik 
ama hükümet kurulamayıp 1 Kasım’a 
kalınca, bu sefer yeni hükümetin ku-
rulmasını bekledik . Milletvekillerimiz 
göreve başladıktan sonra da uygun 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
‘Zonguldak Limanları Mevcut Durum Analizi 

ve Gelişim Potansiyeli Zonguldak Sosyal 
ve Ekonomik Gelişimine Olası Katkıları’ 
konulu ön fizibilite raporu hazırlatarak, 

limanların rasyonel kullanımının sağlanması 
konusundaki eksiklikleri belirledi.

HABER
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Zonguldak Milletvekili Özbakır  
“Çözüm odaklı işbirliğine hazırız” 

ortam oluşunca, Ankara’da bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdik . Bütün yap-
tığımız bu çalışmaların yanı sıra 
ekonomik meselelerle ilgil i ,  hem 
de sektörlere özel hazır ladığımız 
raporları paylaşmıştık . Bu başlık-
lardan birisi de T TK Zonguldak Li-
manı. Bu limanın ekonomik açıdan 
Zonguldak ’a daha fazla değer ka-

tacak hale getir i lmesi için bir işlet-
me modeli önerimiz vardı. Biz T TK 
tarafından işletilen limanın güncel 
durumdan daha fazla potansiye-
li olduğunu düşünüyor ve böyle 
bir hesap yapıyoruz. Uzmanlardan 
oluşan bir ek ibe rapor hazır lattık . 
Konuyu derinlemesine inceledik , 
Zonguldak Limanı’nın potansiyel 
erişim alanlarını,  Ankara civarındaki 
sanayi bölgelerini,  İç Anadolu’daki 
sanayi bölgelerini ve bunların Zon-
guldak Limanı üzerinden yapabile-
cekleri ithalat ve ihracat bağlantı-
larıyla i lgil i  detay ve hesaplamalar 
yaptık . Zonguldak Limanı’nın yıl l ık 
4.5-5 milyon TL’l ik kapasiteye kadar 
çıkarılarak , bugünkünden daha faz-
la değer üretmesi adına bir yöntem 
önerdik . Bunun için de T TK Genel 
Müdürlüğü’müzle işin başından 
beri istişare içindeydik . Raporumu-
zun sonucunu genel müdürümü-
zün kendisiyle de paylaştık ve mu-
tabakat halindeyiz. Görünen o k i, 
T TK Zonguldak Limanı’nın işletme 
haklarının bir süreliğine özel sek-
töre k iralanması en mantık lı model 
gibi duruyor. Özelleştirme yöntemi 
hem karmaşık , hem çetrefil l i  bir sü-
reç. En pratik yöntem işletme hak-
larının özel sektöre verilmesi.”

Z onguldak AK Par ti  Mil letvek i l i 
Hüseyin Özbak ır,  Zonguldak 
Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Metin De-
mir ’i  makamında ziyaret ederek ,  iş 
dünyasının bek lediği hizmetler in 
gerçek leşmesi için tüm imkan ve ola-
nak lar ın seferber edileceğini söyledi . 
Zonguldak ’ın 1 Kasım seçimler in-
de ist ik rar ve güveni tercih ederken 
kendiler ine büyük teveccüh göster-
dik ler ine vurgu yapan Özbak ır,  tüm 

sivi l  toplum örgütler iyle uzlaşı  ve 
çözüm odak lı  işbir l iği  amacında ol-
duk lar ına değindi .  Zonguldak Tica-
ret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir de i l  merkezi ve 
bölgenin önemli sorunlar ının çözü-
mü hususunda 26.  dönem Zonguldak 
mil letvek i l ler inden büyük umut ve 
bek lenti  içinde olduk lar ını  i fade et-
t iği  konuşmasında, nezaket ziyareti 
nedeniyle Özbak ır ’a teşekkür ederek , 
başar ı  di lek ler ini  yineledi .

Zonguldak’taki ekonomik gücün tek sek-
tör üzerine kurulmasının çokça şikâyet edilen 
bir konu olduğunu belirten Demir, bu alanda 
çalışmalar başlatmak istediklerini ancak kanu-
ni engeller nedeniyle bir ilerleme kaydede-
mediklerinin altını çizdi. “Genel müdürümüz 
Zonguldak Limanı’nın işletme hakkını TTK’ ya 
veren kanununla ilgili olarak yasa değişikliği 
taslağını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
üzerinden Meclis’e göndermişti. Araya giren 
birkaç seçim ve daha başka konuların gün-
deme gelmesiyle bu konu sahipsiz kaldı. Bu 
nedenle bu çalışma bakanlığa iade edilmişti. 
Milletvekillerimizle yaptığımız görüşmede 
konunun önemini istişare ettik ve bu başvu-
runun tazelenmesi gerektiğini ortaya koyduk” 
diyen Demir, şu anda gerekli imzalarla bürok-
ratik kısmın tamamlandığını ifade etti. Demir, 
“Umut ediyoruz ki, önümüzdeki günlerde 
TTK’nın liman işletmesini kapsayan kanun de-
ğişikliği taslağı Meclis’e gönderilir. Çok zaman 
kaybetmeden birkaç ay içinde bu kanun de-
ğişikliğini yaptırmayı umut ediyoruz, takipçisi 
olacağız. Zonguldak’taki tek sektörlülük çokça 
şikâyet ettiğimiz bir konu, çeşitliliği sağlaya-
cak meselelere de katkı sağlamamız gereki-
yor. Çünkü limanlar bulundukları bölgelere 
muhakkak ekonomik anlamda bir değer katı-
yor. Liman işletmesi doğrudan yapacağı faali-
yetler dışında farklı sektörleri de motive eder. 
Çalışmamız hayırlı bir sonuca ulaşırsa Zongul-
dak’a lojistik anlamda ciddi bir değer katacak” 
şeklinde konuştu. 

“BİR KANUN DEĞİŞİKLİĞİ
 YAPILMASI GÜNDEMDE”
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ZTSO yönetim kurulu üyeleri, 
meclis üyeleri ve personelinin 
dışında Zonguldak halkı da 
darbe girişimine ‘Hayır’ demek 
ve demokrasiyi yaşatmak için 
meydanlardaydı.

ZONGULDAK HALKI, ZTSO’NUN 
ÖNCÜLÜĞÜNDE DARBEYE 

KARŞI YÜRÜDÜ. KONUYLA 
ILGILI BASIN AÇIKLAMASI 

YAPAN ZTSO YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI METIN DEMIR, 
HALKIN BIRLIKTELIĞINE 
VE DEMOKRASIYE KARŞI 

GERÇEKLEŞTIRILEN HAIN 
SALDIRIYI KINADI. DAHA 

SONRA TOBB BAŞKANI M. 
RIFAT HISARCIKLIOĞLU, 

ZTSO BAŞKANI METIN 
DEMIR CUMHURBAŞKANLIĞI 
KÜLLIYESI’NDE DÜZENLENEN 

ISTIŞARE TOPLANTISINA 
KATILDI.

ZTSO, demokrasi için yürüdü 

M evcudiyetimizin ve istikba-
limizin yegane temeli olan 
Türk iye Cumhuriyeti ’ne kar-

şı yapılan darbe girişiminin halk ın ve 
güvenlik güçlerinin dirayeti karşısında 
başarısızlık la sonuçlandığını belir ten 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
(ZTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir,  “Karanlık emellerine ulaşabil-
mek, özgür halk iradesini yok etmek 
uğruna Mustafa Kemal Atatürk ’ün kur-
duğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ’ni 
bombalamaktan çekinmeyen paralel 
yapının Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki 
küçük azınlığın darbe teşebbüsünün 
geri püskürtülmesi, ülkemizin cum-
huriyete ve demokrasiye bağlığını bir 
kez daha gösterdi” dedi. ZTSO olarak 
karanlık süreci, demokrasiyi bertaraf 
etmeye kalk ışan zihniyeti şiddetle k ı-
nadık larını,  üyelerine, camiaya ve ulu-
sal değerlere sahip çıkmaya devam 
etmeleri gerektiği çağrısını yenileyen 
Başkan Demir, “Haklı direnişte şehitlik 
mertebesine ulaşan tüm güvenlik güç-
lerimize, menfur saldırılarda hayatları-
nı kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyo-
rum. Bu alçakça kalk ışmaya direnen, 
demokrasiye ve cumhuriyete bağlıl ı-
ğını gösteren tüm yurtsever halk ımızı 
kutluyorum” açık lamasında bulundu.

“HENÜZ YOLUN BAŞINDAYIZ”
Başkan Metin Demir tüm siyasi 

partiler ve sivil toplum örgütlerinin 

katıl ımıyla 7 Ağustos tarihinde gerçek-
leştirdiği demokrasi ve şehitler mitin-
ginde tüm ülkeye çağrıda bulunarak , 
“Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bo-
zabilmek için 40 yıldır gizli  plan yapan 
vatan hainlerine karşı tek yürek oldu-
ğumuzu gösterdik . Türk halk ının siyasi 
parti fark ı gözetmeksizin demokrasi, 
bayrak ve cumhuriyet etrafında kenet-
lenmesi cumhuriyetin ilanından günü-
müze kadar gerçekleştir i len en büyük 
halk hareketi.  Bu halk hareketi i l imizde 
yaptığımız büyük bir mitingle taçlandı. 
Demokrasi ve şehitler için tüm üyeleri-
miz bayraklarını alarak bir araya geldi. 
Zonguldak ’tan verdiğimiz görüntü ve 
ses ülkemizin tüm dünyada yankılanan 
gür sesine katk ı sağladı. Unutmayalım 
k i hainler emelleri ve bağlantılarıyla 
ortaya çıkartılmadıkça demokrasi de 
cumhuriyet de tehdit altında” dedi.

ODA VE BORSALAR TEK SESTİ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir l iği 

camiası ( TOBB) ve 365 oda-borsa da 
81 ilde darbeye karşı eşzamanlı ortak 
bir açık lama yaptı.  Açık lamada “15 
Temmuz gecesi milletimiz ve mill i  ku-
rumlarımız, demokrasimize kasteden 
alçakça bir saldırıyı önledi” denilen 
açık lamada, “Halk ımız sandığa ve de-
mokrasiye sahip çıktı .  Darbe girişimi 
haberleri ortaya çıktığı gece, ülke ola-
rak tepkimizi i lk anda ortaya koyduk. 
Bu hain kalk ışmanın başarısızlığa uğ-
raması Türk milletinin duruşu, kararlı 
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tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle 
mümkün oldu. Ülkemizin bütün kurumlarının, 
siyasi partilerimizin sivil toplumun basın kuru-
luşlarımızın demokrasiyi sahiplenmiş olmasın-
dan herkes büyük bir mutluluk duymalı.  Demok-
rasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle 
siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin göster-
diği bir l ik , beraberlik ve kararlı  duruş en büyük 
takdiri hak etti .  Başta Cumhurbaşkanı’mız, Mec-
lis Başkanı’mız, Başbakan’ımız ve meclisteki tüm 
siyasi partilerimizin cunta heveslileri karşısında-
k i dik duruşunu yürekten kutluyoruz” ifadelerine 
yer verildi. 

“MECLİS’İMİZLE GURUR DUYUYORUZ”
“Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına bü-

yük bir sebatla direnen, böylece gazi unvanını bir 
kez daha hatır latan Meclis’imizle gurur duyuyo-
ruz” sözlerinin altının özenle çizildiği basın açık-
lamasında, “Bu darbe girişimi karşısında direnen, 
tavır sergileyen herkese başta kahraman emniyet 
görevlilerimize ve TSK’nın şerefli  mensuplarına 
gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Onlara minnet-
tarız ama en çok darbecilerin silahları karşısında 
kahramanca direnen milletimizin azim ve cesare-
tiyle k ıvanç duyuyoruz. Bizler gücünü sandıktan, 
yetk iyi milletten almayan bir idare istemiyoruz. 
Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek de 
görmüyoruz. Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist 
çetenin tamamen ortaya çıkartılmasını ve adalet 
önünde hesap vermesini bekliyoruz. Şimdi çok 
daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarıl-
mak ve birbirimiz daha fazla sevmek zorundayız. 
Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi mil-
let yapan unsur bu. Ülkemizi kaosa sürüklemek 
isteyenlerin tuzaklarına düşmeyeceğiz. İş dün-
yası olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam 
sağlama zamanı. Geçmişte olduğu gibi bugün 
de, yarın da TOBB ve 365 oda-borsa olarak de-
mokrasiden, milletimizden, devletimizden yana 
olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin birliğine, kar-
deşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da 
karşısına dik ileceğiz. Özel sektör olarak , ülkemiz 
ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak 
ve Türk iye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Mus-
tafa Kemal Atatürk ’ün ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir ’ sözünü hep aklımızda tutarak , ülke-
miz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam 
edeceğiz. Halk ın iradesi dışında hiçbir iradeyi 
tanımayacağımızı,  demokrasiden vazgeçmeye-
ceğimizi bir defa daha vurguluyoruz. Devletimiz 
ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi 
varsa, hepimiz varız ” denildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarıyla birlik-
te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu, TOBB, oda ve 
borsa camiası olarak dün olduğu gibi yarın da demokrasiden, milletten, 
devletten yana olmaya devam edecekleri vurgusu yaptı. ZTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir’in de katıldığı istişare toplantısında oda ve 
borsa başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Şimdi kazanımlarımızı koruma değil, daha çok çalışma, üretme, ihraç 
etme, istihdam etme, dünyayı dolaşma zamanı. Daha çok koşacağız. Ya-
şanan darbe girişimine rağmen hamdolsun ekonomimiz çok sınırlı ve kısa 
sürede telafi edilen bir dalgalanma dışında ilerlemeye devam ediyor. Batı 
başka şeyler bekliyordu, zil takıp oynayacaklardı. Ama Allah’ım onlara bu 
fırsatı vermedi. Zilleri de ellerinde kaldı” açıklamasını yaptı. ZTSO Başkanı 
Metin Demir, Başbakan Binali Yıldırım’la da bir araya gelerek hain darbe 
girişimine karşı ülke olarak tek ses oldukları ve her zaman demokrasiden 
yana tavır aldıklarını belirtti. 

EKONOMİ YOLUNDA
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BIR KENTIN MARKALAŞMA 
SÜRECI ÖYLESINE SIRADAN 
BIR YAKLAŞIMLA OLMAZ. O 

KENTIN YEREL YÖNETIMINDEN 
ÇALIŞANINA, SANATÇISINDAN 

SPORCUSUNA, EV KADININDAN 
ESNAFINA HERKESIN ISTANBUL 

IÇIN ÇABA GÖSTERMESI 
GEREKIR. BIR ŞEHRIN BILIM 

ADAMLARI, SANATÇILARI, 
MÜZISYENLERI, EĞITIMCILERI VE 
YENI FIKIRLER ÜRETEN YARATICI 

KIŞILERI MARKALAŞMA 
SÜRECINDE DOĞAL BIR HAKKA 

SAHIP OLMALI.

B azı kentler hiç gitmemiş olsak da 
bizi büyüler. Bu şehirler tarifi  zor 
bir sihre sahiptir.  Sadece güzel-

lik leri ,  tarihi özellik leri ya da mutfakları 
değildir onları çekici k ılan, kendilerine 
has enerji leri vardır.  Yeni dünya düze-
ninde şehirler ülkelerden daha önemli 
olacak. Micheal Porter, 1990’ların ba-
şında “Ulusların Rekabet Avantajı” k ita-
bını yazmıştı .  Yazdık larını İ r landa da ve 
bazı ülkelerde uygulamış, çok başarıl ı 
olmuştu. 2008 yıl ında Richard Florida 
“Senin Şehrin Kim?” k itabını yazarak 
artık rekabetin ülkeler arasında değil, 
kentler arasında olacağının altını çizdi. 
Bugün bazı büyükşehirler ülkelerden 
daha önemli ve popüler. Gerçekten 
de Venedik , Floransa, Roma gibi şe-
hirler İ talya’dan, Viyana Avusturya’dan, 
Kazablanka Fas’tan daha değerlidir. 
Dünya sadece küreselleşmiyor, aynı 
zamanda kentleşiyor da. Bugün dünya 
nüfusunun yarısından fazlası kentlerde 
yaşıyor. Büyükşehirler daha stresli bir 
hayat yaşatsa da insanların gelir lerini, 
refahlarını ar tıran çok önemli medeni-
yet göstergeleri .  Yeni ekonomide bir 
ülkenin kaç tane marka şehri olduğu 
hayati bir konu haline geldi. Bugün ar-
tık ülkelerin marka şehirleri yoksa ya-
ratıcı sınıfı  kendilerine çekemiyor. Ri-
chard Florida’ya göre yaratıcı insanlar, 
fark lı olana hoşgörü gösteren kentleri 
tercih ediyor. Çünkü fark lı l ık lar yaratı-
cıl ığı besliyor, ‘enerjiyi ve dinamizmi’ 
yükseltiyor. Yeni ekonominin itici gücü 
yaratıcıl ık olduğu için yaratıcıl ığın ya-
şamadığı kentler gerilemeye mahkum 
oluyor. Bugünün koşullarında eko-
nomik büyüme, teknoloji ,  yetenek ve 
hoşgörü bir araya geldiği zaman ger-
çekleşiyor. Eğer biz ülkemizde marka 
şehirler yaratmak istiyorsak önce bakış 
açımızı buna göre şekillendirmeliyiz. 

Fark lı ırktan, dinden, renkten, millet-
ten gelen hayat tercihleri olan insanla-
ra kucak açmasını öğrenmeliyiz. 

EN YARATICI ŞEHİR HANGİSİ?
Marka şehir kavramı dünyada bir 

geçmişe sahip olsa da, Türk iye için 
oldukça yeni. Biz ülkemizde henüz 
birçok şehrimizin temel altyapı so-
runlarını çözebilmiş değiliz. Altyapı 
sorunlarını çözemediğimiz gibi henüz 
yaşlıların, çocukların, engelli lerin, me-
deni bir şekilde yaşayabileceği ‹en-
gelsiz kentler› de yaratabilmiş değiliz. 
Bu durumun fark ında olmakla bir likte, 
olumsuzluklara rağmen bizim de mar-

Marka şehirler 
Temel AKSOY
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Şehir, kitlelere 
ancak dünya kenti 
olarak nitelikleriyle 
anlatılır.

ka şehirler yaratabileceğimize inanıyorum, 
hatta marka şehirler yaratma yolculuğunun bu 
sorunları daha hızlı çözmemize yardım edece-
ğini düşünüyorum. 

Peki, bir şehrin ‘konumlandırmasını ’ yap-
mak için hangi adımları izlemek gerekir? Önce 
şehrin sahip olduğu doğal, tarihi,  kültürel,  ti-
cari ,  sanat ve eğlence varlık larının analizi ya-
pılmalı .  Kentin kendine has, orij inal özellik leri 
ortaya çıkarılmalı .  Bir kent, içinde barındırdığı 
yurttaşlarının kültürel çeşitli l iğiyle de özgün 
olabilir,  iyi korunmuş tarihi dokusuyla da. Sid-
ney Aborijn nüfusuyla Prag ve Venedik tarihi 
dokusuyla otantik şehirlerdir.  Bu özellik leri dik-
kate alarak şehrin hangi şehirlerle rekabet için-
de olduğu tespit edilir.  Hangi yatır ımcı ve han-

gi turist kesimlerinin hedefleneceği belir lenir. 
Böylece şehrin konumlandırılmasının hangi 
özellik üzerine olacağına karar veril ir.  Müm-
künse şehrin birden fazla özelliği sahiplenme-
mesi gerekir.  Çünkü bir şehir,  bir hedef k itleye 
ancak bir özellik le anlatılabilir.  Fazlası i letişim 
karmaşası yaratır.  Bu aşamanın sonunda şeh-
rin sahipleneceği ‘f ik ir ’ belir lenir.  Bir tasarım 
şirketine şehrin logosu, amblemi yaptır ı l ır. 
Böylelik le şehir kurumsal bir k imliğe bürünür. 
Şehir hakkında söz sahibi olan insanlara, esna-
fa, tüccara, kamu görevlilerine, üniversitelere 
şehrin sahiplendiği fik ir anlatıl ır.  Onlardan bu 
fikri hayata geçirecek projeler yapmaları iste-
nir.  Bu süreç sonu olmayan ‘sürekli ’ bir süreçtir. 
Artık bir fikre ve bir k imliğe sahip olan şehir, 

MAKALE
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Bir metropolün 
tanıtımına ayrılan 
kaynak, dünyada 

markalaşması için çok 
önemli. 

kendini tanıtmaya hazırdır.  Şehir yönetimi bir 
reklam ajansıyla anlaşarak seçtiği fikrin tanıtı-
mına başlar. Pazarlama işi kaynağı güçlü olanın 
kazandığı bir oyun. Şehir yönetimi, tanıtıma ne 
kadar kaynak ayırabilirse o kadar iyi olur. Ta-
nıtımlarda bir yıldan diğerine yaratıcı uygu-
lamalar değişmeli ama fik ir hep aynı kalmalı . 
Bir şehir sahip olduğu denizi, kumu, dağı, taşı, 
müzesi ve mutfağıyla kendiliğinden marka ol-
maz. Bir şehrin marka olması için o şehrin yöne-
ticilerinin ve halkının aynı fikir etrafında birleşip 
bu fikre sahip çıkmaları ve her gün yaşatmaları 
gerekir. Bu çaba ancak çok uzun süre istikrar-
lı bir şekilde sürdürülürse bir şehir marka şehir 
olur. Şehir hakkında söz sahibi olan vali, belediye 
başkanı, vakıflar, dernekler ve özel sektörün aynı 
fikre hizmet etmeleri gerekir. Kendi egolarını de-
ğil, şehrin çıkarını gözetmeleri gerekir. Sadece 
bizde değil, Avrupa kentlerinde de (Amsterdam 
örneğinde olduğu gibi) bir fikri hayata geçirmek 
kolay bir iş değil. Çoğunlukla yöneticilerin ve ku-
rumların egoları işleri çıkmaza sokar. Şehirler bu 
engeli aşmadan başarıya ulaşamaz.

MARKA YARATMAK İNSAN İŞİ
Eski yıl larda şehir pazarlanması denildiği 

zaman, bir yöreye turist çekmek için yapılması 
gereken etk inlik ler anlaşıl ırdı.  Bugün bu an-
layış evrim geçiriyor. Konu tanıtım alanından 
‘marka yaratma ve yönetme’ alanına doğru 
kayıyor. New York çeşitli  ırk ların, dinlerin ve 
yaşam biçimlerinin uyum içinde yaşadığı bir 
şehir,  kültürel çeşitli l iğiyle fark lı bir enerji su-
nar. Ancak kendiliğinden marka olmamıştır, 
markalaşma süreci 1970’li  yıl larda başlatılmış-
tır.  “I  Love New York” 1977’de başlayan ve 10 yıl 
kesintisiz sürdürülen bu kampanya son derece 
kritik bir dönemde gündeme geldi. O yıllarda 
kent idaresi if las etmek üzereydi. Birçok fir-
ma iş merkezlerini başka eyaletlere taşımaya 
başlamıştı .  Şehir,  o yıl larda insanların girmeye 
korktuğu sokakları ,  harabeye dönüşmüş semt-
leriyle suç oranları astronomik rakamlara ulaş-

mış bir kentti .  Yönetimin yeni hedef ve stra-
tejisi i le bunu uzun yıllar istikrarlı  bir şekilde 
uygulaması sayesinde New York bugün dünya 
ticaretinin ve turizminin merkezi oldu. Sadece 
New York örneği bile ‘marka şehir ’ yaratmanın 
getir isi ne kadar yüksek bir yatır ım olduğunu 
anlatmaya yeter. Paris lüksün başkentidir ve 
par füm, moda, iyi yemekler, olağanüstü güzel 
binalarla müzeleri çağrıştır ır.  Simgesi Eyfel Ku-
lesi.  Paris’in şık lığı ve lüksü temsil etmesi bi-
linçli bir devlet politikasının sonucu olmuştur. 
Güneş Kral olarak bilinen XIV Louis öncesinde 
Paris’in şık lık la ya da iyi yaşamla alakası yoktu. 
Bugün Paris’te lüksü temsil eden her şey aslın-
da XIV. Louis’in emriyle başlatılan ulusal hare-
ketin sonucu olarak gelişmiştir.  Fransız mutfağı 
bile bu dönemde icat edilmiştir.

İSTANBUL BİR MARKA OLABİLİR Mİ? 
İstanbul, Asya ve Avrupa’yı,  doğuyu ve 

batıyı ,  esk iyi ve yeniyi,  gelenekselle moderni, 
evrenselle yereli sihir l i  bir şekilde birleştir iyor. 
İstanbul’un marka olma yolunda bu fikre sık ı 
sık ıya sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. 
Çünkü dünyanın başka hiçbir ülkesinde bu 
özellik leri taşıyan bir şehir yok. Ancak bu hede-
fe varmak için yerel yönetiminden çalışanına, 
sanatçısından sporcusuna, ev kadınından es-
nafına herkesin İstanbul için çaba göstermesi 
gerekir.  Bir şehrin bilim adamları ,  sanatçıları , 
müzisyenleri ,  eğitimcileri ve yeni fik ir ler üreten 
yaratıcı k işileri markalaşma sürecinde doğal bir 
hakka sahiptir.  Bu kesimlerin katk ısı olmadan 
bir şehrin marka olması mümkün değil.  Bir 
şehri ‘marka şehir ’ yapmanın amacı havalı bir 
k imliğe sahip olmak değildir.  Amaç daha fazla 
turist çekmek, yatır ımları canlandırmak, değer-
li  katk ılar sağlayabilecek yaratıcı insanları kent-
te yaşamaya ikna etmektir.  Şehrin kalk ınmasını 
sağlamak, şehirde yaşayanlara daha iyi hayatlar 
sunmak, onların mutluluğunu artırmaktır.  Bir 
şehri marka yapmak, geri dönüşü en yüksek 
yatır ımlardan biridir.

MAKALE
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SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERINDE ÖNCÜ OLMAYI 

HEDEFLEYEN ZONGULDAK 
TICARET VE SANAYI 

ODASI’NIN ‘EKONOMIYE CAN 
INSANLIĞA KAN VERIYORUZ’ 

SLOGANIYLA DÜZENLEDIĞI 
KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA 
KATILIM YOĞUN OLDU. ZTSO 

BINASI ÖNÜNDE KURULAN 
ÇADIRLARDA TÜRK KIZILAYI’NIN 

UZMAN PERSONELI GÜN 
BOYUNCA 160 VATANDAŞTAN 

KAN ALDI.

Zonguldak, ‘kanda da bir 
canda da bir’

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi gün 
boyunca uzman personeliyle kan 
bağışında bulunan vatandaşlara 
yardımcı oldu.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası (ZTSO) ile Türk Kızılay 
Zonguldak Şubesi işbir liğinde  

kan bağışı kampanyası düzenlendi. 
ZTSO binası önünde kurulan çadırda 
gönüllü bağışçılar kan verdi. Sosyal 
sorumluluk projelerinde öncü olma-
yı hedefleyen ZTSO,  ‘Ekonomiye Can 
İnsanlığa Kan’ sloganıyla düzenlediği 
kampanyada Türk Kızılayı ’nın uzman 
personeli gün boyunca duyarlı yüz-
lerce vatandaştan kan bağışı aldı.

KAN BAĞIŞI SOSYAL SORUMLULUK  
BİLİNCİ GEREKTİRİYOR

ZTSO Yönetim Kurulu Başkan 
Metin Demir, sosyal sorumluluk pro-
jelerinin oda hizmetlerinin olmazsa 
olmazlarından birini teşk il ettiğini 
vurgulayarak , düzenledik leri kan ba-

ğışı kampanyasıyla kanın acil değil, 
sürekli bir ihtiyaç olduğunu insanlara 
aşılamak istedik lerini söyledi. Başkan 
Demir, “Kızılay ülkemizin en önemli 
yardım kurumlarının başında geliyor, 
insanlarımız daha çok felaket anla-
rında Kızılay ’ı  hatır l ıyor ve felaket ön-
cesinde de hatır lanması gerektiğini 
unutuyor. Bu nedenle insanlarımızın 
sağlık lı  iken Kızılay Kurumu’na des-
tek olmaları gerekiyor. Kan bağışında 
vatandaş desteği çok önemli,  bugün 
bizden desteklerini esirgemeyen 
üyelerimize, kadın ve genç girişimci 
kurullarımıza ve meclis üyelerimize 
çok teşekkür ediyorum. Zonguldak 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugün 
Kızılay ’a bir nebze olsun katk ı sağla-
yabildiysek kendimizi mutlu hissede-
riz ” dedi.

HABER
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HABER

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
(ZTSO) ziyaret ederek düzenlenen kan bağışı kampanyalarına desteklerin-
den dolayı teşekkür plaketi verdi. ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin De-
mir ve Başkanvekili Zeki Tosun’un hazır bulunduğu ziyarette, Zonguldak 
Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Ömer Selim Alan ve Türkiye Kızılay Derneği 
Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün de yer aldı. Dr. Ömer Selim Alan, 
Metin Demir’e katkılarından dolayı teşekkür ederek, ZTSO’nun destekleri-
nin devamının önemine değindi.

KIZILAY’DAN ZTSO’YA TEŞEKKÜR
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ZONGULDAK TICARET VE SANAYI 
ODASI (ZTSO) YÖNETIM KURULU 

BAŞKANI METIN DEMIR, ODA 
ÇALIŞMALARI, BAŞLATILAN 
PROJELER VE GELIŞEN KENT 

EKONOMISI HAKKINDA 
ÖNEMLI AÇIKLAMALAR 

YAPTI. DEMIR, ZONGULDAK’IN 
TAMAMEN MADENCILIK 

SEKTÖRÜNE ODAKLANAN 
EKONOMIK YAPISINA DIKKAT 

ÇEKEREK, “EKONOMIMIZI 
ÇEŞITLENDIREMEMIŞ OLMAMIZ 

ÖNEMLI SIKINTIYDI. BU 
SIKINTIYI AŞMA NOKTASINDA 

TARIM, HAYVANCILIK ALANINDA 
MUHAKKAK BIR POTANSIYEL 

KAZANACAĞIZ. IPARD 
DESTEKLERIYLE ÇIFTLIKLER 
YENI SERALAR YAPILACAK. 

KIRSAL TURIZMI DE KAPSAYAN 
BIRÇOK YATIRIM GELECEK” DIYE 

KONUŞTU. 

Zonguldak yeni yatırımlarla 
dünya kenti olacak 

Z TSO Başkanı Metin Demir, Zon-
guldak ’a yeni bir k imlik ve eko-
nomik güç katacak projeleri 

düzenlenen basın toplantısında ka-
muoyuyla paylaştı .  Toplantıda, BAKAP, 
IPART, Filyos Limanı, l imanlar projesi, 
OTOZON, mobilyacılar sitesi,  valil ik le 
bina takası karşıl ığında yapılacak ZTSO 
Hizmet Binası ve kentin ekonomik ya-
pısının son durumunu ele alan Başkan 
Demir, amaçlarının madencilik sektörü 
üzerine yoğunlaşan kentin, fark lı alan-
larda da üretim ve hizmet vermeye 
odaklanması gerektiğinin altını çizdi.  

Demir, Soma Torba Yasası ’nın ar-
dından Zonguldak ’ta özel maden 
sektörünün ciddi sık ıntılar yaşadığını 
hatır latarak başladığı basın toplantı-
sında, uzun uğraşların ardından yeni 
kararnamenin geçtiğimiz günlerde 
yayınlanmasını değerlendirdi. Demir, 
“Kömür yasası üzerindeki çalışmalar 
tamamlanarak uygulamaya konuldu-
ğunda beklentimizi karşılayacak. 18 
aylık sık ıntıl ı  süreçte 4 bine yakın ar-
kadaşımız işini kaybetti .  Onlarca ocak 
kapanma noktasına geldi. Çıkan ka-
rarnameyle yavaş yavaş toparlanmaya 
başlayacağız. Toparlanma sürecinin 
altı ay alacağını öngörüyoruz. İnşallah 
eskisinden daha iyi günlere dönece-
ğiz ” dedi.

2014’TEKİ MALİYET DÜZEYİNE DÖNÜLDÜ
Demir, toplantıda özellik le maden-

cilik üzerinde durarak yeni kararna-
meyle ilgil i  değerlendirmelerini şöyle 

sürdürdü: “Rödövansa teşvik kararna-
mesiyle bir likte 2014 yıl ındaki maliyet 
düzeyine geldik . Bizim uzun zamandır 
üzerinde çalıştığımız, i l imizin eko-
nomisini derinden ve büyük ölçekte 
etk ileyen ana meselemiz özel sektör 
madenciliğiyle ilgil i .  Artık yayınlanan 
yeni kararname var ve bu kapsamda 
TBMM’ne bazı ziyaretler gerçekleş-
tirdik . Açıkçası biz 2014 Eylül ayında 
yayınlana bu 6551 sayılı  Torba Yasa’yla 
gelen ek maliyetlerin Zonguldak ’tak i 
özel sektör madenciliğini durma nok-
tasına getirdiğini gördük ve bu soru-
nun aşılması için ciddi bir gayretin içi-
ne girdik . Artık önümüzde yayınlanan 
bir kararname var. Biz en baştan beri 
bu yapılan yasal düzenlemelerle geti-
r i len ek maliyetlerin bir şekilde hükü-
met tarafından karşılanması gereğini 
ortaya koyup, sürekli bu konuda talep-
kar olmuştuk. Yayınlanan kararname 
ik i asgari ücretten az maaş ödenme-
mesi, yıl l ık izin haklarının arttır ı lması, 
haftalık mesai saatlerini düşürülmesi 
ve bu uygulamalardan gelen ek mali-
yetleri karşılamış görünüyor.”  

“KÖMÜR YASASI ELZEM”
Kömür yasasısın çıkmasını sabırsız-

lık la bekledik lerini belir ten Metin De-
mir, i lgil i  bakanlığın  üzerinde çalıştığı 
konuların bulunduğunu ve bunları ta-
k ip ettik lerini vurgulayarak , “Yine geç-
miş dönemde olduğu gibi T TK Genel 
Müdürlüğü’nün bütün kadroları da 
bize bu süreçte sahip çıktı .  T TK Genel 

HABER

Derya AKBIYIK
Zonguldak Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı

Osman SAV
Karaelmas Gazeteciler 
Derneği Başkanı

Metin DEMİR
ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı

Muharrem SARIKAYA
ZTSO Genel Sekreteri
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Başkan Metin Demir 
Zonguldak’a yapılacak 
yeni yatırımlarla 
bölgenin çehresinin 
değişeceğinin ve her 
alanda kalkınarak bir 
dünya kenti olacağının 
altını çizdi.

Müdürlüğü ile bir likte bir dizi raporlarımızı ha-
zır layacağız, milletvekillerimizle bir likte Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ’nda girişimlerimizi 
sürdüreceğiz. Kömür yasası Türk iye açısından 
elzem. Yeraltı kömür işletmelerinde özellik le 
birbirinden fark lı en az 14-15 ayrı genel mü-
dürlük , bakanlık , müsteşarlık mevzuatlar, ayrı 
muhataplar var. En az 14 ayrı kurum, 15 ayrı 
mevzuatın kapsama alanına giriyorsunuz. Bun-
ların sadeleştir i lmesi ve idarenin tek elden yü-
rütülmesi çok uygundu ve bu yüzden kömür 
yasasının çıkmasını bekliyorduk. İnşallah bu 
kömür yasası üzerindeki çalışmalar yakın za-
manda tamamlanıp bu yıl içinde kömür kanu-
nu beklentilerimizi karşılar ” şeklinde konuştu.

“TAKİP EDECEĞİMİZ ÇALIŞMALAR VAR”
Bir diğer beklentilerinin de yerli kömürle 

üretilecek elektriğe devlet desteğinin sağlan-
ması gerektiği üzerinde duran Demir, Türk i-
ye’de elektrik alıcısı ve satıcısının artık serbest 
piyasa ortamında buluştuğunu hatır lattı .  “Dev-
let bu işlerden özelleştirme yoluyla çekilmeye 
başladığından beri,  serbest piyasada alıcılarla 
satıcılar buluşuyor. Ama bazı alanların ayrıca-
lık ları var. Yenilenebilir kaynaklarda üretilen 
elektrik için hem fiyat garantisi ,  hem de alım 
garantisi mekanizması söz konusu” diyen De-
mir,  yakın zamanda birçok termik santral özel-
leştir i lmesi yapıldığını,  ancak bunların yüzde 
80’inin şu an çok ciddi sık ıntı yaşadık larını 
ifade etti .  Demir yaşanan sık ıntıları şöyle dile 
getirdi:  “Döviz kurlarındaki hareketli l ikten tu-
tun da elektrik fiyatlarını düşük seyretmesine 
kadar birçok etken var. Türk iye’de 5-6 tane çok 
büyük rezervi olan yeni l inyit kömür sahaları 
var. Doğalgaz bağımlılığından muzdarip oldu-
ğumuz için ülke olarak yeni bulunan sahaların 
bir an evvel elektrik piyasasına kazandırılma-
sıyla i lgil i  bir öncelik söz konusu. Yoksa mev-
cut koşullarda zaten santralleri alan çok ciddi 
sık ıntı içinde ve yeni santral projelerine talep 
olmayacağı öngörüldü. Bu konunun k ısa süre-
de netleşeceğini umut ediyoruz. Eğer bu uy-
gulama hayata geçerse, yerli  kömürden elekt-
rik üreten termik santraller, devletten alım 
garantisini bir kere alacak ve serbest piyasa fi-
yatlarına bakmaksızın biraz da avantajlı  şekilde 
elektrik lerini satacaklar.” 

“TOPARLANMA SÜRECİ ALTI AYI BULUR”
Rödövans konusuna da değinen Demir, bu 

konuda teşvik le bir likte özel sektörün altı ay 

gibi bir sürede toparlanacağını öngördükleri-
ni belir tti .  ZTSO olarak bu konuda T TK Genel 
Müdürlüğü, yöre milletvekilleri ve bakanlık 
nezdindeki gir işimlerini sürdüreceklerinin altı-
nı çizen Demir, “Ama biliyorsunuz bu 18 aylık 
sık ıntıl ı  süreçte onlarca ocak kapanma nokta-
sına gelmişti .  Hepimiz rölantiye almış vaziyette 
işleri yavaşlatmış durumdaydık . Şimdi çıkan bu 
kararnameyle yavaş yavaş toparlanmaya başla-
yacağız. Bu toparlanma sürecinin altı ay alaca-
ğını düşünüyoruz. Altı ayda sektör ivme kaza-
nacak ve bu süre içinde diğer mekanizmaların 
da devreye girmesiyle bir likte inşallah eskisin-
den daha iyi günlere döneceğiz ” dedi. 

“BAKAP’A KONSANTRE OLMALIYIZ”
Madencilik dışında BAKAP projesine de de-

ğinen ve bunun Zonguldak için hayati önem 
taşıdığını ifade eden Demir, bölgesel kalk ına 
projelerinin Türk iye’de en çok GAP’la bilindiğini 
hatır lattı .  Demir, “Güneydoğu Anadolu Proje-
si ’nin (GAP) o bölgeye getirdiği katma değer, 

Zonguldak’ın üzerindeki ataleti atma-
sı gerektiğine dikkat çeken ZTSO Başkanı 
Metin Demir, “Biz ilk tekel binasını yıkmaya 
başladığımız gün ‘inşallah bu binayla bir-
likte tabuları da yıkarız’ dedik. Şehir merke-
zinde yaşam kalitesinden şikayet ediyoruz. 
Keyfimiz yerinde değil. Birçok konuyla ilgili 
şikayetlerimiz var. Bu tabuları kısmen yıktık. 
Biraz daha cesaretli olalım ve elimizdekilere 
sarılmaktan vazgeçelim. Çünkü elimizdeki-
ler çok kıymetli şeyler değil. Olsaydı, zaten 
yaşantımızdan bu kadar şikayet etmezdik” 
vurgusunu yaptı. 

“YIKMAMIZ GEREKEN ÇOK TABU VAR”
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Metin Demir 
Zonguldak’ın marka 
kent olabilmesi için 
kentsel dönüşümün 
elzem olduğunu 
belirterek, “Merkezin 
yaşam kalitesini 
artıracak bazı projeler 
geliştirdik. İlimizin 
cazibe merkezi haline 
gelmesi, ilçelerinden 
ve çevre illerden insan 
çekebilmesi için önemli 
bir proje geliştirdik” 
dedi. 

altyapı yatır ımları ciddi hamle yapılmasını sağ-
ladı. GAP’tan sonra oluşturulan Doğu Anado-
lu Projesi (DAP) halen yürürlükte. Konya Ovası 
Orta Anadolu Bölgesi ’nin özellik le sulama so-
runlarını çözmek için oluşturulmuş ve KOP ola-
rak k ısaltılan Konya Ovası Projesi var.  Devamın-
da da DOKAP, Doğu Karadeniz Projesi yürürlüğe 
girdi.  Böylece son 10 yılda Doğu Karadeniz ’de 
ciddi hamleler yapıldığını gözlemledik . Ancak, 
Batı Karadeniz Bölgesi ’nin ihmal edilmesi söz 
konusu. Bunu Kastamonu, Çankırı ,  Zonguldak, 
Bartın ve Karabük ’ün her tarafında görmek 
mümkün. Türk iye’de bir kalk ınma yarışı var. Batı 
Karadeniz Bölgesi ’nin yani ik i ajans bölgesini 
BAKKA ile bir likte, Kastamonu Bölgesi ’ni de di-
ğer ajansla bir likte kapsayan alanın bu yarışta 
biraz geride kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla 
Zonguldak olarak BAKAP projesinin topyekun 

peşinde olmamız gerekiyor ” diye konuştu.

“IPARD’IN ZONGULDAK’A GELECEK OLMASI”
Toplantıda, Kırsal Kalkınma İçin Katılım Önce-

si Yardım Aracı’ndan (IPARD) da bahseden Metin 
Demir, “Avrupa Birliği kaynaklarıyla Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın kaynaklarını birleştiren 
ve yüksek miktarda destek, hibe, kredi imkanı su-
nan IPARD projesi yakın zamanlara kadar Türkiye’de 
sadece 42 ilde uygulanıyordu. Bizim çevremizde 
Bolu ve Çankırı gibi vilayetlerde olmasına rağmen 
Zonguldak’ta yoktu. Zonguldak’ta sadece bakan-
lığın kendi teşvik uygulamaları vardı. Biz AB’nin 
kırsal kalkına desteklerinden istifade edemiyorduk. 
Şimdi IPARD projesi 81 ilin tamamına uygun hale 
getirilecek. Artık biz de Zonguldak olarak bu IPARD 
desteklerinden yararlanabileceğiz. Türkiye Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Zon-
guldak’ta oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar başladı” 
dedi. 

TARIM VE HAYVANCILIKTA POTANSİYEL ARTACAK 
“Bölgede en çok şikayetçi olduğumuz ko-

nulardan birisi ,  sektörel çeşitliği sağlayamamış 
olmamız ” ifadesini kullanan Başkan Demir, eko-
nominin tamamen madencilik sektörü üzerin-
den gitmesinin, özellik le merkez ekonomisini 
çeşitlendirememiş olmalarının önemli bir sı-
k ıntı yarattığının altını çizdi. Bu sık ıntıyı aşma 
noktasında önemli adımlar atılacağını vurgu-
layan Demir, “Cazip alternatiflerden birinin 
hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerin olduğunu 
öteden beri söyleye geldik . TKDK, kadrosunu 
burada oluşturabilmek için çalışmalarını sürdü-
rüyor. Zonguldak ’ta eylül ayı itibarıyla proje ka-
bul etmeye ve kaynak dağıtmaya başlandı. Bu 
nedenle tarım, hayvancılık alanında muhakkak 

Sadece şikayet edip, değişime direnildi-
ğine dikkat çeken ZTSO Başkanı Metin De-
mir, “Şikayet ediyoruz ama birisi bir iş öner-
diğinde, ‘haydi gelin bunu böyle yapalım’ 
dediğinde elimizde hiç bir ekonomik değer 
ifade etmeyen o varlığa sanki can simidi 
gibi sarılıyoruz ‘aman ben değişmemeyim’ 
diye… Zonguldak’ın gelişmesine engel ol-
mamalıyız. Dünya hızla değişiyor, Türkiye 
değişiyor. Şu anda 81 vilayetin tamamı bir 
yarış halinde. ‘Orayı yıkmayalım’, ‘burayı de-
ğiştirmeyelim’, ‘Tekel binası, gümrük binası 
yıkılmasın’, ‘Karakum yıkılmasın’, nasıl olacak 
bu iş? Madem şikayetimiz var, madem ge-
lişmek istiyoruz, değişime de açık olmak zo-
rundayız” diye konuştu.

“ENGEL OLUYORLAR”

HABER
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Çaycuma’ya kurulacak 
meslek lisesi, bölgenin 
tarım ve hayvancılığının 
gelişmesinde aktif rol 
oynayacak. 

Toplantıda, Çaycuma’ya tarım meslek 
lisesi kurulacağını kaydeden Başkan Metin 
Demir, bu konuda şu bilgileri verdi: “Tarım ve 
hayvancılıkla ilgili olmak üzere tarım meslek 
lisesi girişimlerimiz var. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu 2013-2017 seçim dönemi için 
her ile bir okul sözü verdi. Dolayısıyla sıradan 
bir ilköğretim okulu yapmanın Zonguldak’a 
çok katkı sağlamayacağını düşünüyoruz. 
Zaten geçmiş dönemde TOBB Zonguldak’a 
bir okul yapmıştı ve o okul hala hizmet veri-
yor. Ama bakanlık istatistiklerine bakarsanız 
Zonguldak’ta ilköğretim okuluna çok ihtiyaç 
olmadığı ortada. Biz ilin ekonomisini ilgilen-
diren bir alanda meslek lisesi yapma düşün-
cesindeyiz. Bölgede 350’ye yakın tavuk çift-
liği, 2 binin üzerinde sera, meyve bahçeleri 
var. Biz de tam da bu rüzgarın etkisiyle bir 
tarım meslek lisesi yapmayı uygun gördük. 
TOBB’un ayırdığı kaynakla meslek lisesinin 
ana binasını yapacak durumdayız. Öncelikle 
Çaycuma’da 100 dönümlük bir alan bu pro-
je için tahsis edildi. Hem IPARD’ın gelişi, hem 
ihtisas OSB’nin kuruluşu, hem de bu tarım 
meslek lisesinin kuruluş çalışmaları aynı za-
mana denk gelmesi hayata geçireceğimiz 
potansiyeli inşallah hızlandıracak.”

“BEÜ GIDA TARIM MESLEK  
YÜKSEK OKULU KURULACAK”

bir potansiyel kazanacağız. IPARD destekleriyle 
çiftl ik ler, yeni seralar yapılacak. Kırsal turizmi 
de kapsayan birçok yatır ım gelecek. Hayvancı-
lık ihtisas bölgesi olunca yer ve altyapı devlet 
tarafından karşılanıyor. Yani bunlar bakanlığın 
kamulaştırmasını ve altyapı çalışmasını yap-
tığı yerler. IPARD’ın çevremizdeki örneklerini 
incelediğimizde ihtisas OSB’ye kurulacak olan 
besihaneler ve çiftl ik lere de destek alıyorlar. 
Arazi,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ’ndan 
bedavaya alınıyor. Beraberinde altyapı yatır ım-
ları bedava yapılıyor ve bina yaptır ımlarının da 
yüzde 70’ini AB’den alıyorlar. Organize bölge 
olmanın avantajıyla elektrik santralini kendi-
leri kuruyor. Bu santraller hayvan gübresiyle 
çalışıyor ve hiçbir elektrik maliyetleri olmuyor. 
Ancak Zonguldak ’ta bu işi yapmaya çalışan 
arkadaşımız kendi parasıyla arazi almak ya da 
k iralamak durumunda. Binayı tamamen kendi 
yapıyor. Madem IPARD Zonguldak ’a gelecek, 
burada bir ihtisas organize bölgenin çok bü-
yük katk ı sağlayacağını, süreci çok hızlandıra-
cağını ve kentimizin potansiyelini ar tıracağını 
düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Konuyla ilgil i 

hayvancılık ihtisas bölgesi için gerçekleştirdik-
leri görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ifade 
eden Demir, Karaman Bölgesi ’nde daha önce 
karma organize sanayi bölgesi olarak düşünül-
müş bir alan bulunduğunu ve burada çalışma-
lar olabileceğini söyledi. Bu alanın olmaması 
halinde alternatif yerlere yöneleceklerini kay-
deden Demir, “Yani IPARD’ın gelmesini oturarak 
beklemeyeceğiz ve bir yandan da ihtisas OSB 
girişimlerini sürdüreceğiz ” dedi.

 
“VALİLİĞE ZTSO BİNAMIZI VERECEĞİZ”

Mevcut binalarını valil iğe vereceklerini ve 
ZTSO binasını yeniden yapacaklarını belir ten 
Başkan Metin Demir, “Zonguldak Valil iği i le ZT-
SO’nun arsa takası gündemde. Zonguldak Vali-
l iği ’nin uzun zamandır bir ek bina arayışları var. 
Yer arayışları başlayınca doğal olarak bizim ZT-
SO’nun olduğu parsel ak la geliyor. Biz ZTSO’yu 
yaparken etrafta güzel bir park bahçe ve oto-
park düzenlemesi yapmıştık . Orası şehir mer-
kezinde bir vaha gibi duruyor. Etraftak i yoğun 
yapılaşmaya rağmen yeşil alan korundu. Eğer 
vilayet yeni bir bina kullanacaksa biz mevcut 
ZTSO hizmet binasını toptan vilayete devre-
delim” diye konuştu. Böyle bir gelişme olması 
halinde Defterdarlığın da kendilerine gümrük 
binası ve çarşı karakolunun olduğu alandan üç 
dönüm civarında alan tahsis etmesini öneren 
Başkan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada 
çarşı karakolunun emniyetin kullanımında olan 
o binadan kalkmasıyla emniyetin de bazı bek-
lentileri gündeme geldi. Biz emniyet müdü-
rümüzle de detaylı birkaç toplantı gerçekleş-
tirdik . Hem çarşı karakolu hem de Soğuksu’da 
kullanılan emniyet binası,  ne AB standartları-
na, ne de Türk iye standartlarına uyum sağla-
yamıyor. Yani emniyetin de modern bir polis 
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Kentsel dönüşüm 
projeleri yeni yaşam 
alanlarıyla insanlara 
nefes aldıracak. 

amirliği,  motorlu ekiplerin de kullanabileceği 
modern bir binaya ihtiyacı var. Biz de bunu 
projenin içine dahil edebileceğimizi ifade et-
tik ve nihayet emniyetle uzlaştık . Ardından 
nasipse Maliye Bakanlığı ’nın onayına gidecek. 
Zonguldak ’ta valimizin öncülüğünde emniye-
te uygun gördükleri arazide modern bir polis 
amirliği binasını yapacağız. Valil iğe de kendi 
binamızı yaptıktan sonra mevcut binamızı tes-
lim edeceğiz ve biz de ZTSO’nun kullanacağı 
yeni hizmet binasını çok daha modern bir şe-
k ilde inşa edeceğiz.”

“YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ”
Zonguldak ’tak i yaşam kalitesine de deği-

nen Demir : “Bu şehir merkezindeki kentsel dö-
nüşüm sayesinde yaşam kalitesini ar ttırmamız 
gerektiğini de düşünmek lazım. Burada yaşa-
yan 200 bin k işinin keyifl i  bir yaşantı sürdür-
mesini arzu ediyoruz. Bil iyorsunuz üniversite-
mizin hazır ladığı göç meselesini irdeleyen bir 
çalışma vardı. Orada hepimiz gördük k i,  iş bul-
mak gayesiyle kenti terk eden bir k itle var. Bu 
makul, bununla ilgil i  ayrı çalışmalar yürütüyo-
ruz zaten. Ama bir de hiçbir ekonomik gerek-
çesi olmadan bu kenti terk eden insanlar var 
ve bunların sayısı da hiç az değil.  Son yıllarda 
5-6 bin k işi sadece bu kentsel yaşam kalitesin-

Kentsel dönüşümün Zonguldak için el-
zem olduğunun altını da çizen Metin Demir, 
bu konunun da kent için önemli bir gündem 
ve hayati bir mesele olduğunu vurguladı. De-
mir, “1800’lü yılların ortasından beri maden 
şantiyesi olarak kurulan ve daha sonra da il 
merkezine dönüştürülen bir yerde yaşıyoruz. 
Bir ayağımız maden şantiyesi, diğer ayağı-
mız vilayet merkezi. Kentteki yaşam kalitesini 
doğrudan etkileyen bir çarpık yapılaşma söz 
konusu. Ama her halükarda bizim kentsel 
dönüşümle yaşam kalitesini artırmamız ge-
rekiyor. Merkezin yaşam kalitesini artıracak 
bazı projeler geliştirdik. Bunlardan birisi de bu 
OTOZON meselesi. Hem merkezdeki galerici 
arkadaşlarımız bir bölgeye toplama, hem de 
ilimizin cazibe merkezi haline gelmesi, ilçele-
rinden ve çevre illerden insan çekebilmesi için 
bir proje geliştirdik. Bu yaz öyle ya da böyle 
OTOZON projesinin şantiyesini kurup temelini 
atacağız” ifadelerini kullandı.

“OTOZON PROJESİNİN 
TEMELİNİ ATACAĞIZ” 

den şikayetle burayı terk etti .  Yani burada kan 
kaybettiğimiz bir nokta var. Bu kentsel dönü-
şüm projeleri ,  yeni binalar, yeni yaşam alanları , 
yeni rekreasyon alanlar çok önemli.  Buradaki 
insanların rahat etmesi için çok önemli” dedi.

Zonguldak ’ta turizm potansiyelinin öne-
mine de değinen Demir, “Yani buradaki insan 
burada yaşamaktan keyif alırsa mutlu olursa, 
dışarıdan da buraya daha çok insan getirme-
miz mümkün. Daha çok sayıda insan getirmek 
ve daha çok insanı burada konaklatmak, daha 
uzun süre konaklatmakla ilgil i  bir çalışmanın 
alt yapısını yapacağız. Bununla ilgil i  yakın za-
manlarda biliyorsunuz Gökgöl mağaramız çok 
güzel özel idareyle sayın valimizin önderliğin-
de elden geçirildi.  Orası açılışa hazır vaziyette 
ve 2 Mayıs’ta açılacak. Uzun zamandır çalışma-
ları devam eden maden müzesi de her halde 
açılışa hazır.  Muhtemelen mayıs ayı gibi o da 
hizmet girecek. Yani hem buradaki insanımızın 
yaşam kalitesini yükseltmemiz hem de turist 
çekmek için bu kentsel dönüşümü tamamla-
mak için mutlaka daha fazla gayretin içinde 
olmamız lazım” diye konuştu. 

ANTREPO TESİSİ KURULACAK 
Doğruları söylemeye ve Zonguldak için 

yeni fik ir lerle projeler sunmaya devam ede-
ceklerini sözlerine ekleyen ZTSO Başkanı Me-
tin Demir, “Zonguldak ’ın tek sektörlülükten 
kurtulma ve potansiyeli olan alanlarda yeni 
atıl ımlar yapması için fark lı f ik ir ler önermeye 
devam ediyoruz” ifadesini kullandı.  Zonguldak 
Limanı’yla i lgil i  detaylı bir rapor hazır ladık larını 
ve bunun en önemli ayağının T TK Zonguldak 
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Limanın işletmesinin özel sektöre k iralanması 
önerisi olduğunu belir ten Demir, şöyle devam 
etti :  “Çünkü biz o zaman da dile getirmiştik 
ve yine aynı fik irdeyiz. T TK Zonguldak Limanı 
bugünkünden çok daha iyi işletilebilir,  kente 
çok daha fazla değer katabilir.  Limanın işlet-
mesinde bazı aksaklık lar var. T TK zarar eden bir 
kurum ve limana yapılması gereken yatır ımlar 
var. Limanı derinleştir i lmesi lazım. Mendirek-
lerin tamir edilmesi gerek . Yükleme boşaltma 
sistemlerinin modernize edilmesi kaçınılmaz. 
Limanın işletme rejiminin antrepo rejimine 
dönmesi gerekiyor. Yani Zonguldak Limanı 
bir stoklama sahası değil,  sadece indirme ve 
bindirme işlemlerini yapıldığı bir saha olmalı . 
Belik geri planda, Karaman civarında bir antre-
po tesisinin kurulması gerekiyor. Bu muhakkak 
özel sektör eliyle yapılmalı .  Özelleştirme süreci 
çok uzun, çok çetrefil l i  karmaşık bir süreç. Biz 
o yönteme gidilmeden T TK Zonguldak Lima-
nı ’nın işletme haklarının k iraya verilmesinin 
uygun olduğunu savunuyoruz. Bununla ilgil i 
bir kanun değişik liğinin yapılması gerekiyor. 
Enerji Bakanlığı ’nın daha evvel TBMM’ye sun-
duğu ama gündem yoğunluğu sebebiyle iade 
edilen tasarının tekrarlanması için hem millet-
vekillerimiz, hem de bakanlık nezdinde giri-
şimlerimizi sürdürüyoruz.”

KİLİMLİ VE KOZLU BALIKÇI BARINAKLARI
Kozlu’ya modern marina, Kil imli ’ye modern 

balıkçı barınağı yapılması gerektiğini de belir-
ten Başkan Demir, “Kil imli Limanı’nı modern bir 
balıkçı l imanına ve Kozlu Balıkçı Barınağı’nın 
modern bir marinaya dönüştürülmesiyle ilgil i 
f ik ir lerimizi ortaya koymuştuk. Biz bu balıkçı 
barınağını modern bir marinaya dönüştürelim. 
Kozlu Balıkçı Barınağı’nın marinaya dönüştü-
rülmesi şart. Oradaki balıkçı arkadaşlarımızın 
hiçbir şekilde mağdur edilmeden bu iş çözülür. 
ZTSO’nun kurumsal olarak bu projeden hiçbir 
ekonomik menfaati yok. Ayrıca Kilimli ’nin mo-
dern bir balıkçı l imanı haline getir i lmesi müm-
kün. Orada da odamızın hiçbir ekonomik men-
faati yok. Biz i l imizin ekonomik menfaatine 
bakıyoruz. Şehrin menfaati için doğru şeyleri 
söylemeye ve projeleri önermeye devam ede-
ceğiz. Burada 10 tane proje önereceğiz. Ama 
belk i birkaçını hayata geçireceğiz ” dedi.

“PROJE IRMAĞINDAN FAYDALANACAĞIZ”
Hizmete giren Zonguldak Proje Destek Ofi-

si i le önlerinde adeta proje denizi,  ırmağı gibi 

Sektörleri de bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Metin 
Demir, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir başka proje de yine ilimizden dı-
şarıya kaçan paramızı burada tutabilmek için... Mobilya ve dekorasyon 
sektörünü bir araya toplamak ve dışarıya kaçırdığımız kaynağı burada 
tutmak amacındayız. Bunun için İnağzı’nda bir arazi üzerinde epeyce 
çalıştık. Şimdi Çaydamar’da da benzer bir arazi imkanı görünüyor. Eğer 
Çaydamar’daki yasal problemleri aşabilirsek projeyi oraya kaydırmayı 
düşünüyoruz. Çaydamar’da yaklaşık 35 dönüm TTK’ya ait bir arazi var. 
Gereken görüşmeleri yaptık. Arazinin ZTSO’ya kiralanma veya satış 
yöntemiyle verilebileceğini ifade ettiler. Ama birkaç yasal prosedür var 
onları da halledeceğiz.” 

MOBİLYA VE DEKORASYON SEKTÖRÜ NEFES ALACAK 

bir zenginliğin bulunduğunu ve bunlardan 
artık faydalanabileceklerini belir ten Metin 
Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zonguldak 
Proje Destek Ofisi adıyla yeni bir çalışma baş-
lattık . Bu ofiste valimiz çok güzel bir tabir kul-
lanmıştı .  ‘Önümüzde bir ırmak var, ak ıyor ve 
biz bu ırmaktan bir kepçe bile su alamıyoruz ’ 
demişti .  Şimdi KOSGEB desteklerinden başla-
yan, bakanlık destekleriyle çeşitlenen, kalk ın-
ma ajansları destekleri ,  uluslararası yatır ım 
fonları ,  Avrupa Bir liği destekleri gibi bir hibe 
denizi önümüzde duruyor. Burada milyarlarca 
euro destek var.  Ama bu kaynaklardan isti-
fade edebilmek, yöremize değer katabilmek 
için proje yapma kültürünü oluşturmak gere-
k iyor. Proje yapma kültürü gelişen bölgelere 
bakıyoruz k i ,  insanlar bakanlık lardan, kalk ın-
ma ajanslarından, Avrupa Bir liği ’nden çeşitli 
uluslararası fonlardan muhteşem destekler 
alıp, kendi bölgeleri menfaatine kullanıyor. 
Biz öncelik le kardeş odamız olan Kocaeli TSO 
Başkanı Murat Özdağ’a yaptığımız bir ziyarete 
Kocaeli örneğini incelemiştik . Sonra TOBB ile 
istişare ederek fark lı örnekleri irdeledik . Bizim 
şu anda anlaşma halinde olduğumuz Ankara 
merkezli bir ajans var.  Ajans bize bu alanlarda 
proje yazma konusunda destek verecek. Biz 
ZTSO’da bir ir tibat noktası,  Çaycuma ve Ereğli 
OSB’lerde birer ir tibat noktası oluşturduk. Fa-
aliyete bu ir tibat noktalarının eğitimiyle baş-
ladık . Hem OSB kadrolarını hem de ZTSO’nun 
kendi kadrosunu bu konuda eğitiyoruz. Artık 
uygun görülen ön değerlendirmeden geçen 
çalışmalarla i lgil i  proje yazma aşamasında cid-
di desteklerimiz olacak. Yapacağımız projeler-
de çok önemli.  Ama projeyi yapma kültürünü 
oluşturma, bekli de bu projenin kendisinden 
çok daha önemli.”
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MARKET VE RESTORANLARIN 
KATI ATIK ÜCRETLERINI 

YÜKSEK BULMASI NEDENIYLE 
ÜYELERDEN GELEN GENEL 

TALEP ÜZERINE ZONGULDAK 
BELEDIYESI TARAFINDAN 

KATI ATIK BERTARAF TARIFESI 
HAKKINDA BILGILENDIRME 

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDI.

Esnaf, katı atık ücretlerine 
yönelik bilgilendirildi 

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı ’nın öncülüğünde katı atık 
bedellerinin hangi kritere göre 

hesaplandığına yönelik geniş kalıtımlı 
bilgilendirme toplantısı yapıldı.  İçiş-
leri Bakanlığı ’nın katı atık bedellerinin 
belir lenmesine yönelik genelgesinin 
ardından market ve restoranların katı 
atık bedellerinin astronomik miktar-
lara yükselmesi dolayısıyla üyelerden 
gelen genel talep üzerine ZTSO’nun 
isteği doğrultusunda Zonguldak Be-
lediyesi tarafından katı atık bertaraf 
tarifesi hakkında bilgilendirme toplan-
tısı gerçekleştir i ldi.  Zonguldak Bele-
diyesi ’nde gerçekleştir i len toplantıya 
Zonguldak Belediye Başkanı Muhar-
rem Akdemir, ZTSO Başkanı Metin 
Demir, ZTSO Meclis Başkanı Zafer Sağ-
lam, Zonguldak Esnaf Odaları Başkanı 
Muharrem Coşkun, belediye meclis 
üyeleri ve esnaf katıldı.  Zaman zaman 
toplantıda tansiyon yükseldi, gergin 
anlarda yaşandı. CHP Belediye Meclis 
Üyesi Cevat Bulut, katıl ımcıları katı atık 
bedellerinin nasıl hesaplandığıyla i lgil i 
slayt eşliğinde bilgilendirmeler yaptı, 
ancak katıl ımcılar tarafından bilgilen-

dirilme beğenilmedi ve gerekli çalış-
manın yapılmamasından dolayı tepki 
gösterildi.  Toplantıda konuşan Zon-
guldak Belediye Başkanı Muharrem Ak-
demir, Zonguldak ’ın zor bir şehir oldu-
ğunu ve elbirliğiyle yapılan çalışmalar 
sonucu zorlukları aşacaklarını söyledi. 
Akdemir, “Zonguldak Belediyesi olarak 
Türk iye’de örnek bir çalışma yaptık . 
Mevzuatın içeriği doğrultusunda he-
saplama gerçekleştirdik ” dedi.

“ZONGULDAK’TA YARIN  
KAHVEHANE KALMAYACAK”

Rakamlarım çok yüksek olduğunu 
ifade eden Zonguldak Kahveciler ve 
Lokantacılar Odası Başkanı Alparslan 
Küçük, fiyatlara tepki göstererek , “Be-
lediye esnaf ve sanatkarı düşünmeliy-
di. Bir kahvehaneden bile 8 bin 500 TL 
çöp vergisi alınıyor. Bu adam bu vergi-
yi nasıl ödeyecek? Zonguldak ’ta yarın 
kahvehane kalmayacak. Belediye, yarın 
çöp vergisi alacak ne lokanta, ne kah-
ve bulacak. Birbirimize sahip çıkmamız 
lazım. Siz bize sahip çık ın, biz size 10 
katı sahip çıkalım. Benim kahvecim ay-
lık 544 TL nasıl çöp vergisi versin. Ben 
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Katı atık konusunda 
esnaf ve vatandaş 
bilinçlendirirlirken, 
ortak çözüm yolları 
arandı. 

size bu rakamlar sonrasında kaç tane kahveha-
ne kapandığının rakamını vereceğim” ifadesini 
kullandı.

“SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ”
Sorunun çözülmesi için bir araya geldik-

lerini belir ten Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Muharrem Coşkun, “Yasalar çer-
çevesinde konuşuyorsunuz ama bunun dışına 
çık ılacak mı? Burada bir sunum yapıyorsunuz, 
yaptığınız sunumdan k imse bir şey anlamadı. 
Bunun ortak noktası bulunacak. Yoksa arkadaş-
lar bunu mahkemeye taşıyacak. 15 TL veren iş 
yeri 200 TL’ye verecek. Kirası 150 TL, katı atık 
bedeli 400 TL. Biz hep yapıcıyız, mantık lı ge-
len her şeyi kabul ediyoruz ama bunun man-

tığı var mı? Gerekirse bakanlığa yazı yazalım. 
Sizden ortak bir çalışma bekliyoruz, sorunun 
çözülmesini istiyoruz” bilgisini verdi.
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ZTSO YÖNETIM KURULU BAŞKANI 
METIN DEMIR, ISTANBUL’DA 
DÜZENLENEN 1’INCI KÖMÜR 

EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI’NDA 
SEKTÖRÜN SORUNLARIYLA 

KÖMÜR KENTI ZONGULDAK’IN 
GELECEĞINI ANLATTI. 

Çalıştayda kömür sektörü 
değerlendirildi

Z onguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Metin Demir, İstan-

bul’da düzenlenen 1’inci Kömür 
Eylem Planı Çalıştayı ’na katıldı. 
İstanbul Şişli ’de düzenlenen ça-
lıştaya Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak , Kömür 
Üreticileri Derneği Başkanı Mu-

zaffer Polat, TBMM Enerji Komisyo-
nu Başkanı Ziya Altunyaldız, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu Başka-
nı Mustafa Yılmaz, bakanlık bürok-
ratlarıyla sektör temsilcileri ve iş 
adamları katıldı.  Çalıştayda, kömür 
üreticileri ,  çalışanları ve kömür ken-
ti Zonguldak ’ın dünü, bugünü ve 
geleceği değerlendirildi. 
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ZONGULDAK TICARET VE 
SANAYI ODASI (ZTSO) YÖNETIM 

KURULU BAŞKANI METIN 
DEMIR, ZONGULDAK’TA 
RÖDÖVANSLI SAHALAR 

OLARAK ADLANDIRILAN 
MADEN IŞLETMELERININ 

TORBA YASAYLA GELEN EK 
MALIYETLERININ IKI YIL SÜREN 

MÜCADELENIN ARDINDAN 
GIDERILMESININ KENTTE SEVINÇ 

YARATTIĞINI SÖYLEDI. DEMIR, 
YAŞANAN GELIŞMELER ÜZERINE, 
“MADENCILIKTE KAYIPLARIMIZI 

TELAFI EDECEĞIZ” DEDI. 

Özel saha sahiplerinden 
teşekkür ziyareti

S oma ve Ermenek ’te meydana ge-
len maden faciasının ardından 
çıkan yasayla zor günler geçiren 

Zonguldaklı maden şirketleri ,  maden 
kanununda bekledik leri düzenleme-
nin yapılmasının ardından teşekkür 
ziyaretlerine başladılar. Zonguldak Ti-
caret ve Sanayi Odası (ZTSO) Başkanı 
Metin Demir başkanlığındaki maden 
şirketi sahipleri Alaaddin Kurnaz, Suat 
Velioğlu ve Musa Bahadır, maden ka-
nunundaki değişik likte gösterdiği 
katk ılardan ötürü AK Parti Zonguldak 
Milletvekili  Hüseyin Özbakır,  Faruk Ça-
turoğlu ve Özcan Ulupınar ’a teşekkür 
ziyaretinde bulundular.

”18 AY CIDDI SIKINTILAR ÇEKTIK”
İ lk olarak  AK Parti  Genel Merke-

zi ’nde Milletvekili  Özcan Ulupınar ’ı 
ziyaret eden Metin Demir ve  berabe-
rindeki heyet, çıkan yasa dolayısıyla 
teşekkürlerini  i leterek şunları söyledi: 
“Vekilimize bu yoğun temposuna rağ-
men bizi kabul ettiği için teşekkür edi-
yorum. Bir yandan genel merkezdeki, 
diğer yandan Meclis’tek i görevlerinin 
arasında bize zaman ayırdığı için ken-

disine teşekkür ediyoruz. Zonguldak 
özel sektör madenciliği 18 aydır ciddi 
sık ıntılar yaşıyordu. 2014 Eylül ayın-
da Soma ile Torba Yasa’yla gelen ek 
maliyetler  Zonguldak ’ta  özel sektör 
madenciliğini durma noktasına getir-
mişti .  5 bin 500 olan işçi sayımız ya-
k ın zamanda bin 500’e kadar düşmüş, 
ocaklarımız rölantiye alınmıştı .  Tabiri 
caizse güvenlik ek ipleri ocaklarımız-
da bulunuyordu. İşçi sayısı ve üretimi  
minimum seviyelere düşürülmüştü.  
7 Haziran seçimlerinden önceki sü-
reçte de biz sık ıntılarımızı anlatmış, 
çözüm çalışmaları başlamıştı .  Belir l i 
bir mesafede alınmıştı .  Ama 7 Hazi-
ran’dan sonra hükümetin kurulama-
ması üzerine seçimlerin tekrarlanma-
sı  gibi durumlar yaşanınca epeyce 
zaman kaybına uğradık . Ama nihaye-
tinde yeni hükümetimizin kurulması 
ve yeni bakanımızın işbaşı  yapma-
sıyla sorunun çözülmesi için hızlıca 
bir çalışmanın içine girildi.  Biz  Zon-
guldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak  
Türk iye Taşkömürü Kurumu ( T TK) i le  
üzerimize düşeni yapmaya gayret et-
tik . Ankara’da vekillerimizin hepsine 
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Zonguldak Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Metin 
Demir ve yanındaki 
heyet bugüne kadar 
kendilerine verdikleri 
destekten ve TBMM’de 
ağırlanmaktan 
dolayı Milletvekili 
Çaturoğlu’na teşekkür 
etti.

şükran borçluyuz. Bakanlık seviyesinde   sayı-
sız toplantılar yapıldı.  Hepsinde milletvekille-
rimizin büyük payı var, bu süreçte çok büyük 
gayret gösterdiler. Zonguldak özel sektör ma-
denciliğinin Torba Yasa’yla oluşan maliyetleri 
giderilmiş görünüyor. Biz bu süreçteki emek-
leri için  Milletvekil Özcan Ulupınar ’a teşekkür 
ediyoruz. Bundan  sonraki süreçte Zonguldak 
için yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar 
diliyoruz.”

“BAŞBAKAN’IMIZI ZONGULDAK’A  
DAVET ETTIK, INŞALLAH GELIP OCAĞA GIRECEK”

El ele verildiği zaman her şeyin üstesinden 
gelebileceklerini belir ten Ak Parti Zonguldak 
Millet Vekili  Özcan Ulupınar ise şu bilgileri ver-
di: “Sayın Başkan’ımız Metin Demir ve değerli 
arkadaşlarımıza hoşgeldiniz demek istiyorum.
Benin dışımda diğer ik i milletvekilimizin, Ak 
Parti İ l  Başkanı’mızın, TSO Başkanı’mızın  ve 
özel kömür işletmesi sahibi arkadaşlarımızın 
bu işte çok büyük emeği var, hepsine teşek-
kür ediyorum. El ele verdiğimiz zaman halle-
demeyeceğimiz bir şey yok. Arkadaşlarımız-
la her platformda bu durumu dile getirdik .  
Başbakan’ımızla defalarca görüştük. Güçlü bir 
hükümet olmasaydı, Ak Parti tek başına  ikti-
dar olmasaydı bunun gerçekleşmesi mümkün 
değildi.  7 Haziran’da hükümetin kurulamama-
sının ardından 1 Kasım seçimleri derken büt-
çenin  geçmesi, terör hadiseleri ,  Suriye olayları 
nedeniyle yasanın çıkması  bugünlere  nasip 
oldu. Hayırlı ,  uğurlu olsun. Zonguldak ’ın bu 
işletmelere ihtiyacı var. Bu işletmelerin ayakta 
kalması 5 bin kardeşimizin Zonguldak ’ta çalış-
ması demek. Zonguldak ’ın tüm sorunlarını keş-
ke böyle el ele verip çözebilsek . Başbakan’ımızı 
Zonguldak ’a davet ettik . Kendisiyle bu konuyu 
konuştuk. ‘Bir Zonguldak ’a gelemedik . Made-
ne inmek istiyorum?’ dedi. İnşallah Zongul-
dak ’ta kendisini madene indireceğiz. İnşallah 
ondan sonra da T TK’nın büyümesi, üretiminin 
artması, zararının azalması, işçi açık larının gi-
derilmesi için olumlu gelişmeler olacak. Bu 
yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben 
maden yasasının  hayırlı  olmasını diliyorum.” 
ZTSO Başkanı Metin Demir ve beraberindekiler 
ardından Türk iye Büyük Millet Meclisi ’nde  Ak 
Parti Zonguldak Milletvekili  Hüseyin Özbakır 
i le bir araya gelerek sohbet ettiler.

”BU DÜZENLEME BIZI AYAĞA KALDIRACAK”
Zonguldak ’ta rödövanslı saha işletmeci-

leri olarak 18 aydır ciddi sorunlar yaşadık ları-
nı bir kez daha vurgulayan TSO Başkanı Metin 
Demir, “Rödövanslı saha işletmecileri olarak 18 
aydır ciddi sorunlar yaşamıştık . Torba Yasa’yla 
getir i len ek maliyetlerin karşılaşması nokta-
sında ciddi gayretler vardı. Tekrarlanan seçim-
ler nedeniyle epeyce vakit kaybettik . Ama çok 
k ıymetli milletvekillerimizin destekleriyle yeni 
bakanımızın konuya vakıf olması ve çözüm üre-
tilmesiyle nihayet nisan ayı itibarıyla bu sorun 
çözüldü. Biz de rödövanslı saha sahipleri arka-
daşlarımızın temsilcileriyle değerli milletve-
k illerimize teşekkür ziyaretinde bulunduk. Bu 
aşamadan sonra da muhakkak yapacak başka 
işler var. Bakanımızın işaret ettiği yerli  kömür-
den elektrik üretimine destek verilmesi konu-
sunda yine k ıymetli milletvekillerimizle bir likte 
girişimlerimizi sürdüreceğiz. Ama bu aşamada 
2014’te yapılan yasal düzenlemeyle özel ma-
den işletmelerine getir i len ek maliyetler üzeri-
mizden alındı. Bu düzenleme bizi ayağa kaldı-
racak bir düzenleme. Ama eskisinden daha da 
kârlı  duruma gelmemiz için çalışmalara devam 
edeceğiz. Emeği geçen tüm vekillerimize te-
şekkür ediyorum.”

“ÜRETTIĞIMIZ KÖMÜRÜ SATABILIRSEK  
ÇALIŞAN IŞÇI SAYISI ÇOK DAHA FAZLA OLUR”

Özel kömür  işletmesi sahibi Alaattin Kur-
naz, ürettik leri kömürü satabildik leri taktirde 
çalıştırdık ları işçi sayısının artacağın ifade 
ederek, “Başkan Metin Demir öncülüğünde  
vekillerimize teşekkür ziyaretinde bulunduk. 
2014 yıl ından bu yana bilinen sık ıntılarımız 
vardı. Bu sık ıntıları şu anda aşmış bulunmak-
tayız. Ama ürettiğimiz kömürleri satmamız 
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Başkan Demir,  
yapılan çalışmalarla 

Zonguldak’ta özel 
sektör madenciliğinin 

daha iyi bir noktaya 
geleceğini kaydetti. 

noktasında sık ıntılarımız var. Onu da aşarsak 
Zonguldak 5 bin 500 işçisini kaybetti ama bu 
ik i katına çıkacak. Ben emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

”RÖDÖVANSLI SAHALARLA  
ILGILI ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Rödövanslı sahalarla i lgil i   çalışmalarının 
bundan sonra da devam edeceğini belir ten 
Hüseyin Özbakır,  “Özel saha işletmecileri ar-
kadaşların zor durumda olduklarını tespit 
edince yasal düzenleme için girişimlere baş-
ladık . Milletvekili  arkadaşlarımızla bu mağdu-
riyeti gidermek için uzun zamandır çalışıyor-
duk. Yoğun bir çalışma sonrası bir neticeye 
ulaştık ve yasayı çıkardık . Zonguldak adına 
mutluyum. Bize katk ıda bulunan Başbakan’ı-
mıza, Bakanlar Kurulu’na, Enerji Bakanı’mıza 
teşekkür ediyorum. Rödövanslı sahalarla i l-
gili   çalışmalarımız bundan sonrada devam 
edecek. Rödövanscı arkadaşlarımızın yeni işçi 
alma durumları var. Bu da Zonguldak için iyi 
olacak. Merak etmesinler, biz Zonguldak ’ın 
arkasındayız. Bu yeni yasa Zonguldak ’ımıza 
hayırlı  olsun” dedi.

Ardından ZTSO Başkanı Metin Demir bir 
grup maden şirketi sahibiyle Alaaddin Kur-
naz, Suat Velioğlu ve Musa Bahadır ’dan son-
ra AK Parti Zonguldak Milletvekili  Faruk Ça-
turoğlu’nu ziyaret etti .

”KARARNAMEYLE ZARAR EDEN  
DURUMDAN KURTULACAĞIZ”

Kendilerine zorlu süreçte destek veren 
Milletvekili  Çaturoğlu’na teşekkürlerini sunan 
ZTSO Başkanı Metin Demir konuşmasında, 
” Talihsiz süreçlerde zaman kaybettik . Sizlerin 
katk ılarınızla T TK ile de yapılan  çalışmayla  bu 
işin altından kalktık . Kararnamede formül ka-
rışık , ancak çalışmamız sürüyor. Maliyetin ta-
mamen karşılandığını söyleyebilir iz. Sahadan 
sahaya 44 lirayla 58 lira arasında katk ı değişi-
yor. Bundan sonraki aşamada beklentiler var. 
Kararnameyle zarar eden durumdan kurtula-
cağız. Ancak katma değer üretme anlamında 
fark lı beklentiler söz konusu. Bakanlığımızın 
yerli kömürden elektrik üretimine destek 
mekanizması gündemde. Bu da hayata ge-
çerse Zonguldak özel maden sektörü eskisin-
den daha iyi olacak” açık lamasında bulundu.  
Maden şirketi sahiplerinden Suat Velioğlu 
ise, ”Sayın vekilimize ve bize destek olanlara 
teşekkür ederiz. Üç milletvekilimiz hep birlik-
te olduğu sürece iyi şeyler oluyor. Bu birlikte-
liğin bozulmamasını diliyorum” dedi.

“MÜJDELI HABERI RESMI GAZETE’DE  
GÖRÜNCE ÇOK SEVINDIM”

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade 
eden AK Parti Zonguldak Milletvekili  Faruk 
Çaturoğlu da, ”Bakanlar Kurulu kararı rödö-
vans saha işletme sahiplerine, Zonguldak ’a 
ve ülkemize hayırlı  olsun. Bu müjdeli haberi 
Resmi Gazete’de görünce çok sevindim. Ay-
rıca üniversitemize ik i fakülte daha açılması 
yayınlanınca çifte bayram yaşadık . 7 Haziran 
öncesi,  bakanlarımız bölgeye geldiğinde de 
bu konuları gündeme getirdik . Başbakan’ımı-
za da seçim otobüsünde bu konuyu aktardık . 
Zonguldak ’ta kömür çıkarmanın diğer yerle-
re göre dezavantajlı  olduğunu söyledik .Uzun 
uğraşlar sonucu sorunu çözdük. Ülkemizin 
enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için 
yerli üretime önem verilmesi gerekiyor. Yerli 
kömür kullanan santrallerde destek verilme-
si yönünde çalışma yapılıyor ” açık lamasında 
bulundu.
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İŞ-KUR DESTEKLİ 
‘UZMANLAŞMIŞ MESLEK 
EDİNDİRME MERKEZLERİ 

(UMEM) BECERİ 10 PROJESİ’NİN 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

YAPILDI. ZONGULDAK TİCARET 
VE SANAYİ ODASI BÜNYESİNDE 

GERÇEKLEŞECEK PROJE İLE 
İŞSİZ BİREYLER MESLEK SAHİBİ 

OLACAK VE İSTİHDAM EDİLME 
ŞANSI BULACAK.  

Zonguldak’ta herkes 
meslek sahibi olacak 

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (ZTSO), nitelik li  iş gücü ye-
tiştirebilmek amacıyla İŞKUR ile 

yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.  
Bu konuyla ilgil i  ZTSO’da düzenlenen 
toplantıya katılan Başkan Metin Demir, 
ZTSO Genel Sekreteri Muharrem Sarı-
kaya, İŞKUR İ l Müdürü Gönül Demirsu 
ve çok sayıda işveren ‘Uzmanlaşmış 
Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) 
‘Beceri 10’ projesini Zonguldaklılara 
tanıttı . 

ZTSO Genel Sekreteri Muharrem 
Sarıkaya, “Bu proje 2010 yıl ında Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
İŞKUR, Mill i  Eğitim Bakanlığı,  Türk iye 
Odalar ve Borsalar Bir l iği ve TOBB Eko-
nomi ve Teknoloji Üniversitesi ortaklı-
ğında başladı. Bu proje işsiz ve mes-
leksiz bireyleri nitelik li  hale getirerek , 
firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarda 
yetişmiş meslek elemanlarına kavuş-
masını sağlayan bir mesleki eğitim ve 
istihdam projesidir ” dedi.

“EĞİTİM GÖRENLERİN MALİ YÜKÜ YOK”
İŞKUR Aktif İşgücü Dairesi Başkan-

lığı İstihdam Uzmanı Savaş Mercan, 
Beceri ’10 projesinin firmalara sağla-
dığı avantajlar hakkında bilgi verdi. 
Mercan, “UMEM Beceri ’10 ile firmalar 
ihtiyaç duyduğu mesleklerde kursları-
nın açılmasını sağlayacak. Bu meslek 
kurslarında eğitim görenlere hiçbir 
mali yükümlülük altına girmeden staj 
imkânı yakalayacak. Firmalar da işe al-
mayı düşündüğü k işiyi kurs için öne-
rebilecek ve işbaşında görme imkânı 
elde edecek. Bu meslek kurslarında 
yetişen elemanları istihdam edecekler 
hem nitelik li  işgücüne kavuşacak, hem 
de istihdam teşvik lerinden yararlana-
cak. Staj sonrası istihdam teşvik li ola-
rak çalışacak k işilerin 18-29 yaş arası 
erkekler ve yaştan bağımsız kadınlar 
için 42 ay, 30 yaş üstü erkekler için de 
30 ay süreyle sigorta primi işveren payı 
ödemeleri kamu kaynaklarından karşı-
lanacak” şeklinde konuştu. 

HABER
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Başkan Demir, “AR-GE ve 
endüstriyel pazarlama 
alanında verilen 
eğitimler katılımcıların 
hem kendilerini, hem 
de işlerini geliştirme 
olanağı sağlıyor” dedi. 

ZTSO’NUN BAKKA İŞBİRLİĞİYLE 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EĞİTİM 
PROGRAMLARI SAYESİNDE 
KATILIMCILAR İŞ YAŞAMINI 

DAHA NİTELİKLİ HALE 
GETİRİYOR. KONUYLA İLGİLİ 

BİLGİ VEREN BAŞKAN DEMİR, 
İNOVASYON VE AR-GE’NİN 

GÜNÜMÜZ EKONOMİSİ İÇİN ÇOK 
ÖNEMLİ OLDUĞUNU KAYDETTİ.

AR-GE ve inovasyon 
eğitimleri nitelik kazandırıyor 

Z onguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası ’nın 2016 yıl ı  Temmuz-A-
ğustos teknik destek programı 

kapsamında Batı Karadeniz Kalk ınma 
Ajansı tarafından sağlanan mali kat-
k ıyla yürütülen TR81/16/TD/0020 söz-
leşme numaralı projesi “Rekabet Gücü 
Yüksek Zonguldak ’a Giden Yol AR-GE 
İnovasyon” kapsamında 24 Ekim 2016 
tarihinde başlayan eğitimler devam 
ediyor. ZTSO hizmet binası konferans 
salonunda gerçekleştir i len eğitimlere 
katıl ım yoğun oldu. 

AR-GE ve inovasyon kavramlarının 
anlatıldığı eğitimlerde katıl ımcılara 
‘yeniliğin ticarileştir i lme potansiyeli ve 
endüstriyel pazarlama’ konularında da 
eğitimler veril iyor. Bölgedeki kuruluş-
ların AR-GE ve inovasyon alanlarında 
bilgi edinmeleri ve kurumsal kapasite-
lerini gelişimlerini hedefleyen eğitim-

lerin süreklil ik kazanacağı bildir ildi.

ÜYELERİN KURUMSAL KAPASİTELERİ ARTACAK
Eğitimler hakkında bilgi veren 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, 
“Üyelerimizin kendilerini ve dolayısıyla 
işlerini geliştirmelerini çok önemsiyo-
ruz, AR-GE ve inovasyon konularında 
donanım kazanmak günümüz ekono-
misinde çok önemli.  Firmaların AR-GE 
ve inovasyon desteklerinden yüksek 
düzeyde yararlanmasını arzu ediyo-
ruz. Bu kapsamda Batı Karadeniz Kal-
k ınma Ajansı ’na (BAKKA) teknik destek 
proje başvurusu yaptık , kabul edildi 
ve bu eğitimleri üyelerimize sağladık . 
Önümüzdeki dönemde de üyelerimi-
zin kurumsal kapasitelerini ar tırmaya 
yönelik bu tip eğitimleri düzenlemeyi 
planlıyoruz” dedi.
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Eğitimini başarıyla 
tamamlayan 60 
kursiyer kendi işini 
kurma fırsatını 
yakaladı. 

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ 
ODASI (ZTSO) TARAFINDAN 

TEMMUZ AYINDA DÜZENLENEN 
BİRİ KADINLARA YÖNELİK İKİ 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 
KURSUNDA BAŞARILI OLAN 

60 KURSİYERE TÖRENLE 
SERTİFİKALARI VERİLDİ. 
BAŞARILI GİRİŞİMCİLER 

BUNDAN BÖYLE KOSGEB 
DESTEĞİ ALABİLECEK. 

Başarılı kursiyerleri  
KOSGEB destekleri bekliyor 

Z onguldak ’ta ekonomiye can ver-
mek ve girişimcilere iş fırsatları 
sunmak amacıyla düzenlenen biri 

kadınlara yönelik ik i uygulamalı gir işim-
cilik kursu tamamlandı. 60 başarıl ı  gir i-
şimciye ZTSO toplantı salonunda düzen-
lenen törenle sertifikaları verildi.  Törene, 
ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin De-
mir, ZTSO Meclis Başkanı Zafer Sağlam, 
Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Mercimek, 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Ge-
nel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, ZTSO 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan 
Abay, ZTSO Proje Destek Ofisi Genel Sek-
reteri Neptün Denli ve KOSGEB temsil-
cisi Soner Kaynar ile gir işimciler katıldı.

“İŞ FİKRİ SİZDEN, DESTEK BİZDEN”
İ lk olarak konuşma yapan ZTSO Pro-

je Destek Ofisi Genel Sekreteri Neptün 
Denli ,  sertifika almaya hak kazanan kur-
siyerlere seslenerek, “Kadın girişimcileri 
sayısının artması mutluluk verici .  KOS-
GEB’in imkanlarından faydalanın, 50 bin 
lirası hibe olmak üzere 100 bin lira kredi 
veril iyor. ZTSO Proje Destek Ofisi olarak 
her zaman yanınızdayız, size destek ola-
cağız. İş fikri sizden, destek bizden” dedi.

“DESTEKLERDEN MUTLAKA YARARLANIN”
ZTSO Kadın Girişimciler Kurulu Baş-

kanı Nurcan Abay da kadın girişimcilere 
seslenerek,  “Bir i kadınlara yönelik olmak 
üzere ik i uygulamalı gir işimcilik eğitimi 
düzenledik . Ben de bir kadın girişimci 
olarak bu eğitimlerden geçtim ve aldı-
ğım eğitimlerin olumlu yansımalarını iş 

hayatında hep gördüm. KOSGEB destek-
leri ardı ardına devam eden ve sürekli 
olan, ekonomiye can veren destekler. 
Sizlere de bu desteklerden faydalanma-
nızı öneriyorum. KOSGEB’in girişimcile-
ri desteklemeleri devam ediyor. Sizleri 
kutluyor ve başarılar diliyorum” diye ko-
nuştu. 

“KOSGEB OLARAK 
GİRİŞİMCİNİN HEP YANINDAYIZ”

Törende son olarak söz alan KOSGEB 
temsilcisi Soner Kaynar, gir işimcilik eği-
timinin sona erdiğini ve bundan böyle 
KOSGEB desteklerinden yararlanılması 
gerektiğini kaydetti .  Kaynar, “KOSGEB 
olarak hep yanınızdayız. Bundan sonra 
bizimle muhatap olacaksınız. ZTSO Pro-
je Destek Ofisi ’nden faydalanabilirsiniz, 
bizimle ir tibat halinde olunuz ve her za-
man sorularınıza yanıt vermeye hazırız. 
Projelerinizi bekliyor ve hepinize başarı-
lar diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından kursi-
yerlere sertifikalarını ZTSO Başkanı 
Metin Demir ve beraberindekiler 
vererek başarılar dilediler. Bu arada 
ZTSO Meclis Başkanı Zafer Sağlam, 
kursiyerlere seslenerek, “Bu aldığınız 
sertifika bir anahtar ve bu anahtarı 
iyi değerlendirin”  tavsiyesinde bu-
lundu. 

SERTİFİKALARI 
BAŞKAN DEMİR VERDİ

HABER
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Zonguldak Yaşam  
Merkezi (LIFEZONE) 

K entimizin var oluş nedenlerinden birisi hiç şüphesiz taşkömürüdür. Bu cevher ne-
deniyle Batı Karadeniz ’in müthiş bitk i örtüsü içinde oluşan bu yerleşim birimi za-
manla kentleşmiş, Anadolu’nun çeşitli  yerleşim yerlerinden gelerek bu coğrafyaya 

yerleşen insanlar için Zonguldak hem gurbet, hem de memleket olmuştur.

Ülkemizin en değerli mozaiği haline gelen, kültür ve nüfus aromasını andıran Zon-
guldak, cumhuriyet öncesi ve sonrasında taşkömürü ile anılsa da günümüzde buna 
üniversitesi,   gelecekte ise konferans ve hafta sonu turizminin de eklenmesi gerektiği 
kanaatindeyim.

Bu nedenle k ısa ve uzun süreli yatır ım programlarında Zonguldak ’ın sanayi, üniversite ve turizm kenti olması yönünde birbi-
r ine paralel,  eş güdümlü yatır ımların yapılmasının akıll ıca olacağı şüphe götürmemektedir.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak yürüttüğümüz projeler içinde yer alan Zonguldak Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi 
projesinin; Zonguldak-Kozlu sahil yolunda geçmişte Türk iye Taşkömürü Kurumunun şistlerini döktüğü ve kent çöplüğü olarak 
kullanılan halen atıl  durumdaki Balkaya Mevkii ’nde yaklaşık 86 dönüm arsada gerçekleştir i lmesi arzulanmaktadır.

Sayın Vali ’miz Ali Kaban’ın yoğun telk in ve teşvik leri sonucunda hazır ladığımız proje tam anlamı ile Zonguldaklıların özlemini 
çektiği bir yaşam park statüsündedir. Hobi evleri ,  anfi tiyatrolar, kafeterya, hobi bahçeleri ,  yürüyüş parkurları ,  tenis kortları ve 
gelecekte inşa edilecek plajıyla Zonguldak ’ın kent k imliğine çok şey katacağına inanmaktayım.

En önemlisi Manolya Park ı ’n inşa edilmesi sırasında çok büyük özveride bulunan hak sahiplerinin bu yaşam merkezi içinde 
hobi bahçelerini alacak olmasıdır. 

Zemin etüdünün valil ik tarafından yapılmasının ardından Mill i  Emlak Genel Müdürlüğü ile yasal prosedürün tamamlanmasına 
mukabil,  bir yıl  içinde projeyi gerçekleştirerek Zonguldaklıların hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz.

Gerçekleştirme arzusu içinde olduğumuz bu projenin sadece Zonguldaklılara değil,  üniversite eğitimi için Bülent Ecevit Üni-
versitesi ’ni tercih eden öğrenci arkadaşlarımız için de önem arz edeceğini düşünüyoruz.

Zira, hiç şüphesiz mecburi tercihler dışında üniversite tercihlerinde ne okul, ne de kent tek başına pek fazla bir şey ifade et-
miyor. Sosyal, kültürel ve tarihi doku, kentteki yaşam alanlarının çokluğu en az üniversite kadar önem arz etmektedir.

Bülent Ecevit Üniversitesi ’nin tercih edilebilir l ik oranının artması için bu ve benzeri projelerin ortaya çıkarılması en az üni-
versitenin akademik başarısı kadar önemlidir.  Üniversitenin kent ile bütünleşmesi, üniversite senatosunun elinin güçlendirilmesi 
kentin güçlü olması, kentin güçlü olması ise yaşanabilir l i l iği ve memnuniyet i le orantıl ıdır.

Sayın valimizin zaman zaman ifade ettiği üzere “kazandır kazan” mantığı i le  kentte  gerçekleştir i lecek, kentin yaşanabilir l iğine 
katk ı verecek her türlü proje Zonguldak ’a bir şeyler kazandıracaktır.  Markalaşmasının önünü açacaktır.  Bu ve benzer projelerin 
açılışlarında bir ve beraber olmak umudu ile üyelerimiz başta olmak üzere, tüm hemşerilerime ve dergimiz okurlarına esenlik ler 
diliyorum.

Saygılarımla.

MAKALE

Yücel MERCİMEK
ZTSO Yönetim Kurulu Üyesi
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ZONGULDAK TİCARET VE 
SANAYİ ODASI TARAFINDAN 

DÜZENLENEN ALTINCI 
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 

KURSUNU BAŞARIYLA 
TAMAMLAYAN 60 KURSİYERE 
BELGELERİ TÖRENLE VERİLDİ. 

ZTSO BAŞKANI DEMİR, “BU 
EĞİTİM VE SERTİFİKALAR 

GİRİŞİMCİLERİN HER TÜRLÜ 
HİBE, DESTEK VE TEŞVİKLERDEN 
YARARLANARAK İŞ KURMALARI 

VE GELİŞTİRMELERİ İÇİN 
‘EHLİYET’ NİTELİĞİNDEDİR” DEDİ.

Zonguldak’ta uygulamalı 
girişimcilik kursları devam ediyor

Z onguldak ’ta uygulamalı gir işim-
cilik kursunu başarıyla tamam-
layan 60 kursiyere belgeleri 

törenle verildi.  Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası (ZTSO) Kadın Girişimci-
ler Kurulu Başkanı Nurcan Abay, ZTSO 
salonundaki törende yaptığı konuşma-
da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı ’nın (KOSGEB) bir tak ım proje-
lere ekonomiye can vermek amacıyla 
destekler sağladığını söyledi. Kendi-
sinin de bir kadın girişimci olduğunu 
ve eşiyle yürüttükleri işlerde KOSGEB 

desteklerinden yararlandık larını ifade 
eden Abay, “Odamızın bütün eğitim 
faaliyetlerinden faydalandım. Bu bilgi-
lerle toplumda hem kendime hem de 
çevreme fayda sağladım. Sizler de giri-
şimcilik kursundan sonra aldığınız ser-
tifikalarla KOSGEB destekleri alacaksı-
nız. Hayırlı ,  uğurlu olmasını diliyorum” 
diye konuştu.

İŞİNİ KURMAK İSTEYENE DESTEK
Zonguldak TSO Proje Destek Ofi-

si yetk il isi Neptün Denli ,  destek ofisi 
olarak kursiyerleri eğitim sonrasında 
da yalnız bırakmayacaklarını belir tti 
ve kendi işini kurmak veya geliştirmek 
isteyen girişimci adaylarına destek 
vermeye devam edeceklerini aktardı. 
Sertifika törenine ZTSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Metin Demir, ZTSO Meclis 
Başkanı Zafer Sağlam, KOSGEB Uzmanı 
Soner Kaynar ve kurs eğitmeni Ayşegül 
Savaş Likoğlu da katılarak , kursiyerlere 
başarılar diledi. 
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ZTSO VE BATI KARADENİZ 
KALKINMA AJANSI İŞBİRLİĞİYLE 

DÜZENLENEN UYGULAMALI 
GİRİŞİMCİLİK KURSU 29 EYLÜL 

2016 TARİHİNDE TAMAMLANDI. 
KURSİYERLER, ALDIKLARI 
BU SERTİFİKAYLA İŞ YERİ 

AÇTIKLARINDA 50 BİN TL HİBE, 
100 BİN TL KREDİ ALABİLECEK. 

ZTSO, meslek sahibi yaptı 

Z onguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası (ZTSO) ile Batı Karadeniz 
Kalk ınma Ajansı arasında imza-

lanan protokol kapsamında yapılan 
birinci uygulamalı gir işimcilik kur-
su sona erdi. 26 Eylül 2016 tarihinde 
ZTSO hizmet binasında başlayan uy-
gulamalı gir işimcilik eğitimi, 29 Eylül 
2016 tarihinde tamamlandı. Kursiyer-
lere iş hayatındaki karşılaşabilecekleri 
temel bilgiler ve KOSGEB’ten alınacak 
destekler için genel bilgiler verildi. 
Toplam 32 saat eğitim veril irken, 30 
kursiyer sertifika almaya hak kazan-
dı. Kursiyerler aldık ları bu sertifikayla 
küçük ve orta ölçekli iş yeri açmaları 
halinde 50 bin TL’si hibe olmak üzere, 
100 bin TL kredi alma şansını yakaladı. 

KURSLAR YAYGINLAŞACAK
Konu hakkında açık lama yapan 

ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir, gir işimcilik kurslarının önümüz-
deki günlerde de devam edeceğini 
belir terek , “BAKKA ile yaptığımız pro-

tokol kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
ilk kursu tamamladık . Toplam 30 kur-
siyerimiz girişimcilik kursunu tamam-
ladı. Ek im ayı içerisinde de ik incisini 
gerçekleştirdi.  Hedefimiz, gir işimcilik 
kurslarını daha da yaygınlaştırmak” 
dedi.
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BILIM, SANAYI  VE TEKNOLOJI 
BAKANI DR. FARUK ÖZLÜ 

ZONGULDAK’TA YAŞANAN 
GELIŞIMI YAKINDAN TAKIP 
EDEBILMEK VE BU SÜRECE 

KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA 
ILI ZIYARET ETTI. ZIYARETTE 

ZTSO BAŞKANI METIN DEMIR, 
BÖLGENIN GELIŞEN YAPISIYLA 
ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKEN 

SORUNLARI DILE GETIRDI. 

Bakan Özlü: “Gelişmelerin 
takipçisi olacağım” 

B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü, Çaycuma İ lçesi 
Filyos Endüstri Bölgesi ve liman 

inşaat alanıyla i lgil i  incelemelerde bu-
lunmak ve Zonguldaklı iş adamlarıyla 
görüş alışverişinde bulunmak üzere 
Zonguldak ’ı ziyaret etti . 

Filyos’ta endüstri bölgesi ziyaretin-
den sonra Zonguldak Ticaret ve Sana-
yi Odası (ZTSO) meclis üyeleriyle bir 
araya gelen Bakan Özlü, ZTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir ’den Zon-
guldak Dedeman Otel ’de bir brifing 
aldı. 

SORUNLAR DİLE GETİRİLDİ
Bölgede madenciliğe dayalı ekono-

minin belir leyici unsur olması nedeniy-
le uzun süre alternatif sektörlere yö-
nelinmediğine değinen Metin Demir, 
Zonguldak ’ın merkez ilçe bağlamında 
organize sanayi bölgesi olmayan nadir 
i l lerden biri olduğunu belir terek , hükü-
metin 10 pilot i lde rekabetçi sektörler 
programıyla KOBİ’ler için köklü değişik-
lik ler öngören bir projeye start vererek , 
şehre KOBİ vadisi kuracağını ve il in bu 
projeye dahil edilerek , Zonguldak ’ta 

da KOBİ vadisi kurulmasını talep etti . 
İ lde bulanan havaalanının atıl  durum-
da olduğunun ve bağlantı yollarının 
yıl lardır tamamlanmadığının da altının 
çizen Metin Demir, Ereğli Demir Çelik 
Fabrikası ’yla i lgil i  sorunları da bakana 
iletti .  Metin Demir, “Erdemir ’in özelleş-
tir i lme sonrasında Ereğli Bölge Satış Bi-
r imi, Ereğli ’den kaldırıldı ve İstanbul’a 
taşındı. 

Tüccar ve sanayicimiz bütün işlerini 
İstanbul merkezden görmek zorunda 
kaldı.  Bu durumun düzeltilmesini bek-
liyoruz” dedi.

HABER
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Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Kadın Girişimciler İcra Kurulu 
Başkanı Nurcan Abay, Bakan Özlü’den ilde 100 kişi istihdam edebilecek 
bir çağrı merkezi kurulmasını talep etti. ZTSO’nun “Karaelmas Diyarının 
Keşfedilmemiş Cevherleri” isimli projesiyle ilgili bakanı bilgilendiren 
Abay, “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi farklı sektörler ve 
meslekler ortaya çıkardı. Bu sektörlerden biri de ülkemiz genelinde hızla 
yaygınlaşan çağrı merkezi sektörü. Büyük ölçüde insan kaynağına ihti-
yaç duyan sektör genç ve kadın istihdamı açısından stratejik bir öneme 
sahip. Zonguldak’ta kadınların ve gençlerin işgücü piyasasına katılım ve 
istihdam oranlarının artırılması, büyüme potansiyeline sahip sektörlerde 
iş bulabilecekleri mesleki donanım ve beceriler kazanmalarına bağlı. Bu 
amaçla 2014 yılında açılan AB Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyo-
nu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı’ndan hibe 
almaya hak kazanan projemiz kapsamında 18-28 yaş arası 100 kadına, 
Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri Bö-
lümü işbirliğiyle çağrı merkezi personeli eğitimi verilecek. Bülent Ecevit 
Üniversitesi Çaycuma MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü’nün varlı-
ğıyla birlikte, proje kapsamında verilecek ve daha sonrasında da devam 
ettirilecek çağrı merkezi personeli eğitimleri sektörde ihtiyaç duyulan 
niteliklerde insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacak. 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bölge kalkınma hedefleri arasında da, 
bölgede çağrı merkezi sektörünün geliştirilmesi yer alıyor” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLER BAKANDAN ÇAĞRI MERKEZİ İSTEDİ

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞILACAK 
Devrek ve Gökçebey ’in de organize sanayi 

bölgelerine sahip olmadığına değinen Metin 
Demir, “1980’li  yıl larda Gökçebey İ lçesi Çukur 
Köyü Mevki ’nde 2 bin dönüm arazi organi-
ze sanayi bölgesi alanı olarak tahsis edildi ve 
mütevelli  heyeti oluşturuldu ama hayata ge-
çir ilemedi. Bölge içerisinde ağaç ve ağaç işle-
riyle mobilya sektörü güçlü. Sektörel anlamda 
altyapı eksik lik lerinin giderileceği bir sanayi 
bölgesi,  sektör potansiyelini ve rekabet edile-
bilir l iğini ar tıracak konumda. Bu amaçla gerekli 
gir işimlerin yapılarak sürecin hızlandırılması, 
bölge sanayisi açısından önem arz ediyor ” dedi.

İletilen sorunları not alan Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bütün 
konuların takipçisi olacağını, kendi 
bakanlığının kapsamı dışında olan konuları 
da gerekli yerlere ileteceğini söyledi.
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TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI 
DESTEKLEME KURUMU 

KONUMU GEREĞI GIDA TARIM VE 
HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN 

ILGILI KURULUŞU OLARAK 
FARKLI PROJELERIN 

DESTEKLENMESI VE KIRSAL 
BÖLGELERDE BAZI ALANLARIN 

GELIŞTIRILMESI HEDEFLENIYOR. 
IŞTE BU KAPSAMDA PROJE 

SAHIPLERININ IPARD 
DESTEĞIYLE ILGILI EN FAZLA 

MERAK ETTIĞI 20 SORU VE 
YANITI...

20 soruda TKDK ve destekleri 
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME 
KURUMU HANGI AMAÇLA KURULDU VE HANGI 
BAKANLIĞA BAĞLI OLARAK ÇALIŞIYOR?

Tarım ve Kırsal Kalk ınmayı Destek-
leme Kurumu konumu gereği Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı ’nın ilgil i 
kuruluşu olarak , 5648 sayılı  ‘ Tarım ve 
Kırsal Kalk ınmayı Destekleme Kurumu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’ 
i le 18 Mayıs 2007’de kuruldu. Amaç, AB 
ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan 
kaynakların, ülkemizde k ırsal kalk ınma 
programlarının uygulanmasına yönelik 
faaliyetlerin gerçekleştir i lmesi için kul-
lanılmasını sağlamak.

KAÇ ILDE KOORDINATÖRLÜK VAR?
Şuan 42 il  koordinatörlüğü var. 

Bir inci uygulama döneminde Avrupa 
Bir liği ’nden yetk i devri alan il ler halen 
proje kabulü yapıyor. 

KIRSAL KALKINMA, IPARD  
VE AMAÇLARI NELER?

Avrupa Bir liği aday ve potansiyel 
aday ülkelere destek amacıyla ‘Katı-
l ım Öncesi Yardım Aracı ’nı oluştur-
du. Katıl ım Öncesi Yardım Aracı ’nın 
(IPA) bir kolu olarak ‘Kırsal Kalk ınma’ 
(IPARD) Avrupa Bir liği ’nin ortak tarım 
politikası,  k ırsal kalk ınma politikası ve 

ilgil i  politikalarının uygulanması ve 
yönetimi için uyum hazırlık larını ve 
bu kapsamda politika geliştir i lmesini 
destekliyor. IPARD desteğinin 2007-
2013 yıllarını kapsayan çok yıll ı  ‘K ırsal 
Kalk ınma Programı’ kapsamında uygu-
lanması gerekiyor. Türk iye için IPARD 
ülkenin k ırsal kalk ınma bağlamında ka-
tıl ım öncesi dönemdeki öncelik leri ve 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
tasarlandı. Genel olarak amaçları :  Tarım 
sektörünün modernizasyonuna katk ıda 
bulunmak, gıda işleme sektörüne yeni 
teknolojiler ve yenilik ler sunmak, ta-
rımsal ürünler için yeni pazar fırsatları 
yaratmak, bir incil ürünlerin üretiminde 
sürdürülebilir l ik sağlamak, AB ortak ta-
rım politikasıyla i lgil i  topluluk mevzua-
tının ve ilgil i  politikaların uygulanması 
için Türk iye’nin hazır lanmasına katk ıda 
bulunmak, gıda güvenliği,  veterinerlik , 
bitk i sağlığı ve çevreyle ilgil i  AB ve ulu-
sal standartların iyileştir i lmesini teşvik 
etmek, iş fırsatlarının geliştir i lmesine 
katk ıda bulunmak ve göçü engellemek 
olarak ifade edilebilir.

IPARD KAPSAMINDA  
DESTEKLENEN SEKTÖRLER NELER? 

Tarımsal işletmelerin yeniden ya-
pılandırılması ve topluluk standartları-

HABER
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Değerlendirme 
sonrası uygun 
görülen projeler 
destekleniyor. 

na ulaştır ı lmasına yönelik yatır ımlar, süt ve et 
üreten tarımsal işletmelerin yatır ımları kapsam 
dahilinde. Tarım, balıkçıl ık ürünlerinin işlen-
mesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırıl-
masıyla topluluk standartlarına ulaştır ı lmasına 
yönelik yatır ımlar da bu kapsamda ele alınıyor. 
Dolayısıyla süt, süt ürünleri ,  et ve et ürünlerinin 
işlenmesi, pazarlaması desteklenen alanlardan. 
Bunun dışında meyve ve sebzelerin işlenmesi 
ve pazarlaması, k ırsal ekonomik faaliyetlerin 
çeşitlendirilmesi ve geliştir i lmesi, yerel ürün-
ler ve mikro işletmelerin geliştir i lmesiyle, k ırsal 
turizm ve kültür balıkçıl ığının geliştir i lmesi de 
destek kapsamında. 

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Yatır ımını i l  sınır ları içinde yapmayı düşü-

nen proje sahipleri i l  koordinatörlüğüne şah-
sen getirecek.

KIMLER BU PROJELERE BAŞVURABILIR?
65 yaşını aşmamış gerçek ve tüzel k işiler 

başvurabilir.  Tüzel k işil ik lerde temsil ve imza 
yetk ili  k işinin bu yaş sınır ını geçmemesi gere-
k ir.  Kişinin devlete herhangi bir vergi veya sos-
yal güvenlik prim borcu olmamalı.

HANGI HARCAMALAR TKDK TARAFINDAN DESTEKLENIYOR?
Yapım işleri ,  makine-ekipman alımı, hizmet 

alımı (mühendislik , mimarlık , danışmanlık gibi) 
ve proje görünürlük harcamaları .

PEKI, DESTEK VERMEDIĞINIZ HARCAMALAR VAR MI?
Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 

ik inci el makineyle tak ım alımı, canlı hayvan 
satın alınması, zirai ürün haklarının, yıl l ık bitk i-
lerin ve onların ekimlerinin satın alınması, KDV 
ve ÖT V dahil olmak üzere vergi ödemeleriyle 
her türlü k ira gideri .

HAYVANLAR BAŞKA YOLLARLA ALINIRSA  
TKDK MAKINE EKIPMAN IÇIN DESTEK VERIR MI? 

TKDK’nın uygun harcama listelerinde bulu-
nan tüm makine-ekipman ve yapım işleri için 
destekleme talep edilebilir.  Bunun dışında ka-
lan destekleme için uygun olmayan harcama-
ların hangi kaynaktan karşılandığının önemi 
yok. Ancak, TKDK’nın desteklemesi kapsamında 
destek talep edilen bir harcama için diğer ulu-
sal ya da uluslararası fonlardan ya da Katıl ım 
Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki fonlar-
dan ik inci bir finansman sağlanamaz. 

     
PROJE SEÇIMI NEYE GÖRE YAPILIYOR? 
HER ILE TAHSIS EDILEN BÜTÇE VAR MI? 

Her ile tahsis edilmiş ayrı bir bütçe yok. İ l 
koordinatörlüklerinde ön kontrolleri tamamla-
nan projelerin TKDK merkezinde incelemeleri 
bitir i l iyor. Değerlendirme sonucu uygun bulu-
nan projeler, seçim kriterlerine göre puanlanıp 
en yüksek puanı alan projeden başlanarak sıra-
lanır ve ayrılan bütçe dikkate alınarak destek-
lenmek üzere seçilir. 
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SEÇIM PROSEDÜRÜ NASIL IŞLIYOR?
Bir projenin uygun görülmesi desteklene-

ceği anlamına gelmez. Desteklenecek projele-
rin seçiminde ilgil i  tedbir kapsamında başvuru 
çağrı i lanında belir ti len destek bütçesi esas. 
Desteklenecek projelerin seçimi, en yüksek 
puan alınan projeden başlanarak destek büt-
çesi bitene kadar devam eder.

PROJE KABULÜNDEN YATIRIM YAPMAYI 
DÜŞÜNENLERIN NASIL HABERI OLUYOR?

Kurumun www.tkdk.gov.tr adresinde baş-
vuru çağrı i lanlarının duyurusu yapılıyor. Proje 
sahipleri siteyi tak ip ederek başvuru çağrı za-
manlarından haberdar olabiliyor.

BIR BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMINDE PROJE SAHIBI BIRDEN 
FAZLA PROJEYLE BAŞVURABILIR MI ?

Proje sahibi bir k işi birden fazla proje su-
namaz, kabul edilmiş bir projesi varsa kurum 
tarafından projenin son ödemesi yapıldıktan 
sonra tekrar başvurabilir.

TKDK PROJE SAHIBININ YAPACAĞI UYGUN 
HARCAMALARIN NE KADARINA DESTEK VERIYOR? 

Başvurulan sektöre göre değişmekle birlik-
te ortalama hibe miktarı yüzde 50. 

BU DESTEKLERIN GERI ÖDEMESI VAR MI?
Desteklerin geri ödemesi yok.

PROJE SAHIBI PARASINI NE ZAMAN, NE ŞEKILDE ALACAK?
Başvurusu kabul edilen projeler merkezde 

değerlendirildikten sonra uygun görülen proje 
sahipleriyle sözleşme imzalanıyor. Daha sonra 
faturalar ve diğer destekleyici belgelerle il  ko-
ordinatörlüğüne ödeme talebinde bulunuyor. 
Üç ay içerisinde ödemesi banka hesabına ya-
pılıyor. 

PROJE SAHIBI BANKALARDAN KREDI KULLANABILIYOR 
MU? TKDK’NIN ANLAŞMALI OLDUĞU BANKALAR VAR MI?

Evet, proje sahibi bankalardan kredi kulla-
nabilir.  IPARD programı kapsamında k ırsal kredi 
mekanizması kurulması amacıyla TKDK ile pro-
tokol imzalayan bankaların isimleri www.tkdk.
gov.tr adresinde yayınlanıyor. Projesini gerçek-

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, 

bölgesel kalkınmayı 
öne çıkarıyor. 

HABER
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Aynı projelerle 
farklı zamanlarda 
başvurulamıyor. 

leştirmek için kredi kullanmayı planlayan baş-
vuru sahipleri ,  TKDK’nın talep ettiği kredi niyet 
mektubunu söz konusu bankaların yalnızca bi-
r inden temin etmek zorunda.

PROSEDÜRLER ÇOK AĞIR DENIYOR, ÖYLE MI? 
Prosedürlerin ağır olduğu söylenebilir fakat 

geçmişte verilen desteklerde yaşanan sık ıntılar 
göz önüne alınarak düzenlendi. Bu açıdan hem 
üretici hem de kurum korunuyor.

TKDK DESTEK ÖDEMELERINI NE ZAMAN YAPACAK? TKDK 
ÖDEME IÇIN KAÇ TAKSITE IZIN VERIYOR?  

Ödemeler, projedeki uygun harcama tu-
tarına göre bir,  ik i veya üç taksit halinde ya-
pılıyor. Uygun harcama tutarı 250 bin euroya 

kadar olan projelerde tek taksit,  250 bin-1 mil-
yon euro aralığında olan projelerde bir veya ik i 
taksit,  1 milyon-3 milyon euro aralığında olan 
projelerde ise bir,  ik i veya üç taksit halinde 
ödeme yapılıyor. Her bir taksite il işk in ödeme, 
o dönemde gerçekleşmiş harcamaları gösteren 
ödeme talep paketinin eksiksiz olarak il  koor-
dinatörlüğüne teslimini tak ip eden üç aylık 
süre içinde gerçekleşiyor. Taksit dönemlerine 
ait harcamaları planlamak başvuru sahibinin 
inisiyatifinde.

DAHA ÖNCE AVRUPA BIRLIĞI VE ULUSAL FONLARINDAN 
YARARLANAN PROJELER IPARD PROGRAMINDAN 
FAYDALANMAK IÇIN BAŞVURABILIR MI?

Başvuru sahibi daha önce Avrupa Bir liği ve 
ulusal fonlardan desteklenen projesinin aynı-
sı için IPARD programına başvuru yaparsa, bu 
proje kesinlik le desteklenmez.

BAŞVURU FORMU VE PROJE HAZIRLAMA AŞAMASINDA 
TKDK BAŞVURU SAHIBINE YARDIM EDEBILIR MI?

TKDK personeli başvuru çağrı i lanı kapsa-
mında sunulacak projelerin hazır lama, yürütme 
ve uygulama aşamasında kesinlik le görev ala-
maz, projenin hazır lama, değerlendirme veya 
seçim sürecine etk i edecek, şeffaflık , adil reka-
bet, f ırsat eşitl iği ve kamu etik i lkelerine aykırı 
olacak hiçbir bilgiyi veremez, bu yönde gelen 
soruları cevaplandıramaz.
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ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir, Bafra Tarıma 
Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’ni gezerek incelemede 
bulundu. 

ZTSO YÖNETIM KURULU BAŞKANI 
METIN DEMIR, YÖNETIM KURULU 

ÜYESI MUSTAFA ÖZKAN, VE 
GENEL SEKRETER MUHARREM 

SARIKAYA, BAFRA TICARET 
VE SANAYI ODASI’NI ZIYARET 

ETTI. ZTSO HEYETI AYRICA 
BAFRA TARIMA DAYALI IHTISAS 

ORGANIZE SANAYI BÖLGESI’NDE 
INCELEMELERDE BULUNDU.  

AK PARTI ZONGULDAK 
MILLETVEKILI HÜSEYIN ÖZBAKIR, 

TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI MÜSTEŞAR 

YARDIMCISI MEHMET HADI 
TUNÇ’U ZIYARET ETTI.

ZTSO’dan Bafra’ya ziyaret

Zonguldak’ta tarım ve hayvancılık gelişecek 

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (ZTSO) yönetimi, Bafra Ticaret 
ve Sanayi Odası ’nı (BTSO) ziyaret 

etti .  ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Me-
tin Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Mus-
tafa Özkan, Genel Sekreteri Muharrem 
Sarıkaya ve Zonguldak İ l  Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Necmi Çelik ’ten 
oluşan heyet, Bafra Tarıma Dayalı İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesi i le i lgil i  gö-
rüşmeler yapmak ve yerinde inceleme-
lerde bulunmak amacıyla Samsun’un 
Bafra ilçesine ziyarette bulundu. BTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, 

A K Parti Zonguldak Milletveki-
li  Hüseyin Özbakır,  Zonguldak 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Metin Demir i le bir likte Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Mehmet Hadi Tunç’u ziyaret ederek, 
tarımsal alanda destek istedi. Tunç, Batı 
Karadeniz, Bartın ve Zonguldak ’ın tarım 
alanında geri kalmış bölgeler arasında 

ZTSO heyetine Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi ’nin kuruluş 
aşamaları ve mevcut durumu hakkında 
bilgi verdi. ZTSO Başkanı Metin Demir 
ise Zonguldak ’ta Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını 
planladık larını,  bu amaç doğrultusun-
da, Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi i le ortak projeler yürü-
tebilmek amacıyla ziyarette bulunduk-
larını belir tti .  ZTSO heyeti,  görüşmele-
rin ardından Bafra Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi gezilerek ince-
lemelerde bulundu.

bulunduğunu dile getirerek , özellik le 
Zonguldak ’ta tarım ve hayvancılığa her 
türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. 
Tunç, Organize Tarım ve Hayvancılık 
Bölgeleri Daire Başkanı Zeki Karakoç’a 
Zonguldak ’ta incelemelerde bulunmak 
üzere acilen bir heyet görevlendirilmesi 
talimatını vererek , bu kente özel önem 
verdik lerini gösterdi.

HABER
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‘DEZAVANTAJLI KIŞILERIN 
SOSYAL ENTEGRASYONU ILE 

ISTIHDAM EDILEBILIRLIKLERININ 
GELIŞTIRILMESI HIBE 

PROGRAMI’NA SUNULAN 
‘KARAELMAS DIYARININ 

KEŞFEDILMEMIŞ CEVHERLERI 
IŞ HAYATINDA’ PROJESI 

AÇILIŞ TOPLANTISI 3 KASIM 
2016 TARIHINDE ZTSO’DA 

GERÇEKLEŞTI. PROJE 
KAPSAMINDA 100 KADIN 

IŞÇININ IŞ HAYATINA KATILIMI 
SAĞLANACAK. 

‘Karaelmas Diyarının 
Keşfedilmemiş Cevherleri 
İş Hayatında’ projesi başladı

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
(ZTSO) tarafından T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa 

Bir liği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan-
lığı İnsan Kaynaklarının Geliştir i lme-
si Program Otoritesi tarafından 2014 
yıl ında açılan ‘Dezavantajlı  Kişilerin 
Sosyal Entegrasyonu İ le İstihdam Edi-
lebilir l ik lerinin Geliştir i lmesi Hibe Prog-
ramı’na sunulan ve kabul edilen ‘Karael-
mas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri 
İş Hayatında’ projesi açılış toplantısı 3 
Kasım 2016 tarihinde ZTSO’nda gerçek-
leşti .  Toplantıya, ZTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir, ZTSO Meclis Baş-
kanı Zafer Sağlam, ZTSO Genel Sekre-
teri Muharrem Sarıkaya, ZTSO Kadın 
Girişimciler Kurulu Üyesi Ayşen Orhan, 
ZTSO Genç Girişimciler Kurulu Başka-
nı İdil Papila Demir, ZTSO Avrupa Bir-
l iği Projeleri Sorumlusu Erdem Koltuk, 
ZTSO Muhasebe Sorumlusu Mahmut 
Kayahan, ZTSO Proje Koordinatörü 
Neptün Denli ,  ZTSO Proje Koordinatör 
Yardımcısı Sadullah Özcan, ZTSO Sis-
tem Uzmanı Meltem Yenici ,  ZTSO Proje 
Asistanı Ufuk Bayraktar, ZTSO Eşleştir-
me Danışmanı Elif Aslantürk , Bülent 

Ecevit Üniversitesi MYO Öğretim Gö-
revlisi Hilal Turan ve Bülent Ecevit Üni-
versitesi MYO Öğretim Görevlisi Müdür 
Yardımcısı Umut Üzmez katıldı.

Açılış ve planlama toplantısında 
söz konusu proje hakkında genel 
bilgi verilerek, proje fikrinin doğuşu, 
amaçları, faaliyetleri ve beklenen 
sonuçlar katılımcılarla paylaşıldı. 
Zonguldak’ta yaşayan 18-28 yaş 
arası işsiz lise mezunu 100 kadının 
istihdam edilebilirliklerinin artırıl-
masını amaçlayan bu özel projeyle 
Zonguldak’ta dezavantajlı kadın-
ların iş gücü piyasasına katılım 
oranlarının yükseltilmesi, işsizlik 
oranlarının düşürülmesi ve sosyal 
entegrasyonlarının artırılmasına 
katkı sağlanacak. Önümüzdeki gün-
lerde geniş kapsamlı katılımın sağ-
lanacağı toplantılarla proje tanıtımı 
yapılacak. Proje kapsamında eğitim 
alması hedeflenen 100 kadın için 
başvuruların kabulü önümüzdeki 
günlerde duyurulacak. 

100 KADINA  
İSTİHDAM SAĞLANACAK 

Proje kapsamında kadınların iş 
yaşamına katılımı sağlanırken, sosyal 
yaşamda daha aktif olmaları da söz 
konusu olacak. 

HABER
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ALMANYA CASTROP RAUXEL’IN 
MILLETVEKILI FRANK SCHWABE 
VE ALMANYA CASTROP RAUXEL 

KARDEŞ KENT DELEGASYON 
ÜYESI AYSEL ÇETIN, KUBILAY 

ÇORBACI VE ISMAIL HAKKI 
YILDIZ KARDEŞ KENT 

PROGRAMI KAPSAMINDA 
ZTSO’NI ZIYARET ETTI. 

ZTSO SOĞUKSU ESNAFININ 
YAŞADIĞI SIKINTILARA 

ÇÖZÜM BULMAK AMACIYLA 
BIR TOPLANTI DÜZENLEDI. 

TOPLANTIDA, BÖLGENIN 
TRAFIK AKIŞINDAN IŞPORTA 

TEZGAHLARINA KADAR BIRÇOK 
KONU ELE ALINDI. 

Kardeş kent 
Castrop Rauxel 
Zonguldak’taydı 

ZTSO, Soğuksu 
esnafıyla bir 
araya geldi

Z onguldak ’ın Almanya’dan kar-
deş kenti Castrop Rauxel ’in 
Milletvekili  Frank Schwabe ve 

Almanya Castrop Rauxel Kardeş Kent 
Delegasyon Üyesi Aysel Çetin, Kubilay 
Çorbacı ve İsmail Hakkı Yıldız Zongul-
dak Ticaret ve Sanayi Odası ’nı (ZTSO) 

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (ZTSO) yöneticileri ,  Soğuksu 
esnafının son dönemde yaşadı-

ğı sık ıntılar ve çözüm önerileri konulu 
bir toplantı düzenledi. ZTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Demir ’in baş-
kanlığında gerçekleşen toplantıda, 
Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Atınç 
Kayınova trafik ak ışıyla i lgil i  esnafa bil-
gi verdi. Kayınova, “Soğuksu semtinde 
trafiğin çift yönlü akışının sağlanması, 
toptan malzeme dağıtım araçlarının 
öğleden önce 9.00-12.00 saatleri ara-
sında çalışması, yaya trafiğinin araç 

ziyaret etti .  ZTSO Meclis Başkanı Zafer 
Sağlam, ZTSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Zeki Tosun, ZTSO Yönetim 
Kurul Üyesi Ayşen Orhan ve ZTSO Ge-
nel Sekreter Muharrem Sarıkaya’nın 
karşıladığı heyetle birçok konuda gö-
rüş alışverişinde bulunuldu.

yoluna taşmaması için dükkan önü 
düzenlerinin ve işportacı alanlarının 
revize edilmesi gerekiyor. Ayrıca cad-
de üzerinde alışveriş amaçlı k ısa süreli 
araç park ı konusunda izinlerin sağlan-
ması da önemli.  Kayınova, Soğuksu ara 
ve arka caddelerinde sürekli hale ge-
len araç park etme sorununun engel-
lenmesi için tavsiye kararı alındı ve bu 
kararlar Soğuksu esnafının imzasına 
sunulduktan sonra Zonguldak Valil iği, 
Zonguldak İ l  Emniyet Müdürlüğü ve 
Zonguldak Belediyesi i le paylaşılacağı-
nı ifade etti . 

HABER



79ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

HABER

TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR 
BIRLIĞI ÜLKE GENELINDE 

BAŞLATTIĞI “HER ILE BIR OKUL” 
SOSYAL SORUMLULUK PROJESI 
KAPSAMINDA ZONGULDAK’TA 

DA EĞITIME YATIRIM KARARI 
ALDI. TOBB BAŞKAN YARDIMCISI 

HALIM METE ZONGULDAK’A 
GELEREK ODA BAŞKANLARIYLA 

GÖRÜŞ ALIŞVERIŞINDE 
BULUNDU.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Bir l iği 
( TOBB) Başkan Yardımcısı Halim 
Mete, Zonguldak TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Metin Demir, Kdz. Ereğli 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Teti-
ker, Devrek TSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Ertan Civak , Çaycuma TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Rıfat Sarsık , Alaplı TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak ile 
bir araya geldi. Halim Mete toplantıda 
inşa edilecek okul projesi konusunda 
görüş alarak önerileri dinledi. TOBB 
Başkan Yardımcısı Mete, bir l ik tarafın-
dan gerçekleştir i len ‘her i le bir okul ’ 
sosyal sorumluluk projesinin eğitime 
yaptığı katk ılar nedeniyle ülke gene-
linde büyük övgüler aldığını,  oda ve 
borsaların inşa edilecek okulu kendi 
bölgelerinde yaptırmak için haklı bir 
yarış içinde olduklarını belir tti .  

BÖLGENİN OKULU OLACAK
Toplantıya katılan oda başkanları da inşa 
edilecek okula Zonguldak Valiliği’nin de 
büyük katkılarda bulunacağını, okulun 
tüm bölgeye hizmet etmesi amacıyla 
arsa üzerinde yurt, pansiyon, spor salonu 
ve uygulama bahçesinin Zonguldak Vali-
si Ali Kaban’ın destekleriyle yapılacağını 
ifade etti. Yapılması planlanan okulun 
bölgedeki ziraattın gelişmesi, tarımsal 
faaliyetin artması, seracılığın bilinçli ya-
pılması, bölgenin dinamiklerinin hayata 
geçirilmesi konusunda önemli bir ge-
lişme ve fırsat olduğu hususunun TOBB 
Başkan Yardımcısı Halim Mete’ye aktarıl-
dığı toplantıda, bölgedeki ekonomik ve 
sosyal sorunlarla gelişmeler hakkında da 
görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılacak 
okulun BEÜ bünyesinde inşa edilmesi 
bekleniyor.

TOBB, BEÜ’ye gıda ve tarım 
meslek yüksekokulu kazandıracak
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VAKIFBANK ILE ZTSO ARASINDA 
ODA ÜYELERINE UYGUN FAIZ ORANI 
VE ÖDEME KOŞULLARIYLA KREDI 
KULLANMA IMKANI SUNAN PROTOKOL 
IMZALANDI. UYGUN SEÇENEKLERIN 
OLDUĞU PROTOKOLDE FAIZ ORANLARI VE 
VADE AVANTAJLARI ÖNE ÇIKIYOR. 

V akıfbank ile ZTSO arasında oda üyelerine 
uygun faiz oranı ve ödeme koşullarıyla 
kredi kullanma imkanı sunan protokol 

imzalandı. Vakıfbank ’tan yapılan açık lamaya 
göre, ZTSO ile imzalanan protokol kapsamın-
da, oda üyesi firmalara uygun faiz oranı ve 
ödeme koşullarıyla kredi seçenekleri sunula-
cak . Vakıfbank Batı Karadeniz Bölge Müdürü 
Ahmet Turan, Vakıfbank Zonguldak Şube Mü-
dürü Uğur Ergül i le Zonguldak ZTSO Başkanı 
Metin Demir ’in katıl ımıyla imzalanan protokol 
doğrultusunda oda üyelerine, finansal ihtiyaç-
larının karşılanması amacıyla cazip seçenek-
lerin yer aldığı paketlerle, uygun faiz oranı ve 
vadelerde kredi kullanma imkanı sağlanacak.

BİRÇOK SEÇENEK MEVCUT
Vakıfbank, protokolde yer alan yedi yıla kadar 

vadeli iş yeri edindirme kredisini yüzde 1,02’den 
başlayan faiz oranlarıyla, beş yıla kadar vadeli iş-
letme ihtiyaç kredisini ise yüzde 1,05’ten başlayan 
faiz oranlarıyla ZTSO üyelerine sunacak.  Üyeler 
ayrıca, uygulanacak finansal desteklerden ve Va-
kıfbank KOBİDOST işletme ihtiyaç kredilerinden 
de uygun faiz oranlarıyla yararlanabilmelerinin 
yanı sıra nakdi, gayri nakdi krediler ve dış ticaret 
işlemleri için uygun faiz, komisyon ve ödeme se-
çeneklerinden de faydalanabilecek. 

“KAYNAKLARIMIZI HİZMETİNİZE SUNMAKTAN
 BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ” 

İmza töreninde konuşan Vakıfbank Batı Kara-
deniz Bölge Müdürü Ahmet Turan, bölgenin çok 

değerli maden yataklarına sahip olduğunu, de-
mir-çelik sektörünün ve Filyos projesinin bölgenin 
önemini ortaya çıkardığını söyledi. Turan, ZTSO 
üyeleriyle işbirliğini yeni alanlara taşımanın öne-
mine değinerek, “Vakıfbank olarak diğer illerimiz-
de olduğu gibi, Zonguldak başta olmak üzere Batı 
Karadeniz Bölgesi’nde de girişimcilerimizin ve ya-
tırımcılarımızın yanındayız. Bizlere emanet edilen 
tüm finansal kaynakları en uygun ödeme koşulları 
ve düşük faiz oranlarıyla sizlerin hizmetine sun-
maktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı. 

Vakıfbank’tan  
ZTSO üyelerine  
kredi desteği

ZTSO Başkanı Metin Demir protokollerle 
üyelerine daha iyi koşullarda kredi sağlama 
imkanı sunmaya çalıştıklarını vurguladı. Reel 
sektör ve finans sektörünün birlikteliğinin 
önemine inandıklarına işaret eden Demir, 
şunları kaydetti: “Reel sektör, önüne bakmayı 
ve geleceğini yeni yatırımlarla, yeni hamleler-
le şekillendirmeyi arzu ediyor ve finansman 
teminindeki güvence bu açıdan öne çıkıyor. 
Bu kapsamda banka, sanayi ve ekonomi üç-
geninin Türkiye açısından değerlendirilme-
sinin ve işbirliklerinin önemine dikkatinizi 
çekmek isterim. Mutabakata varılan kredi 
protokolüyle Vakıfbank, üyelerimize uygun 
faiz oranları ve vade seçenekleriyle kredi kul-
landıracak. Protokolde nakit işletme kredisi, 
ihracatçıya destek kredisi, yatırım kredisi, çev-
re bankacılığı yatırım kredisi, KOSGEB destek-
li krediler gibi KOBİ’lerimiz açısından oldukça 
önem taşıyan kredi türlerine yer veriyoruz.”

DEMİR, İŞBİRLİKLERİNİN 
ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Vakıfbank ve ZTSO 
arasında gerçekleştirilen 
protokol gereği 
avantajlı kredi alan 
sanayiciler yatırımlarını 
daha sağlıklı bir şekilde 
hayata geçirebilecek.
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ZTSO BAŞKANI METIN DEMIR 
TOBB VE FGCCC TARAFINDAN 

BAHREYN’IN BAŞKENTI 
MANAMA’DA ‘TOBB-KÖRFEZ 

IŞBIRLIĞI KONSEYI IKINCI IŞ VE 
YATIRIM FORUMU’NA KATILARAK 

ZONGULDAK’IN YATIRIM 
OLANAKLARINI IŞ ADAMLARINA 

ANLATTI.

ZTSO Başkanı Demir TOBB 
heyeti ile gittiği Bahreyn’de 

Zonguldak’ı anlattı

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (ZTSO) Yönetim Kurulu Başka-
nı Metin Demir Türk iye Odalar 

ve Borsalar Bir l iği ( TOBB) ve Kör fez 
İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu 
(FGCCC) tarafından Bahreyn’in baş-
kenti Manama’da ‘ TOBB-Kör fez İşbirliği 
Konseyi İk inci İş ve Yatır ım Forumu’na 
katılarak bir dizi temaslarda bulundu. 
TOBB ve Kör fez İşbirliği Konseyi Odala-
rı Federasyonu (FGCCC) tarafından, 1-2 
Kasım 2016 tarihlerinde Bahreyn’de 
düzenlenen, TOBB–Kör fez İşbirliği 
Konseyi İk inci İş ve Yatır ım Forumu’n-
da karşıl ık lı  işbir liği imkanları ele alın-
dı. Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin 
Salman Al Khalifa himayesinde gerçek-
leştir i len foruma TOBB Türk iye’den 250 
k işil ik bir heyetle katıl ırken, Bahreyn, 
Bir leşik Arap Emirlik leri ,  Katar, Kuveyt, 
Oman ve Suudi Arabistan’dan da 300 
firma katıldı.  Bu ülkelerde faaliyet gös-

teren 60 Türk firması da iş forumunda 
yer aldı.  Geleceğe dönük ortaklık lar 
kurulması amacıyla gerçekleşen ik il i  iş 
görüşmelerinde temaslarda bulunan 
Metin Demir, beraberinde getirdiği 
Zonguldak yatır ım olanaklarını içeren 
dokümanları Kör fez Bölgesi iş adamla-
rına sundu.
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ZTSO YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI METIN DEMIR 

VE GENEL SEKRETER 
MUHARREM SARIKAYA, 

ANKARA’DA SIYASETÇILER VE 
BÜROKRATLARLA BIR ARAYA 
GELEREK DAHA ÇAĞDAŞ BIR 

ZONGULDAK IÇIN GELIŞTIRILEN 
PROJELERIN DETAYLARINI 

PAYLAŞTI.

Ankara temasları aralıksız devam ediyor 

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (ZTSO) Yönetim Kurulu Başka-
nı Metin Demir ve Genel Sekre-

ter Muharrem Sarıkaya, 4 Mayıs 2016 
tarihinde Ankara’da çeşitli  temaslarda  
bulundu. Demir i le Sarıkaya, Ankara’da 
Zonguldak Milletvekili  Hüseyin Özba-
kır i le biraraya gelerek Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih 
Dönmez ’i ziyaret etti .  Burada gerçek-
leşen toplantıya müsteşar yardımcıları 
Zafer Benli ve Abdülkerim Yörükoğlu 
da katıl ırken, rödövanslı saha işletme-
cileriyle ilgil i  yapılan yasal düzenle-
meler konusunda değerlendirmelerde 
bulunuldu. Daha sonra Ulaştırma De-
nizcilik Haberleşme Dairesi Başkanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü Genel 
Müdür Vekili  Uğur Kenan Adiloğlu zi-
yaret edilerek Zonguldak ’ta yapılan 
karayolları ve ZTSO’nun projeleri hak-
k ında bilgi paylaşımı yapıldı.  Son ola-
rak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Sa-
nayi Siteleri Daire Başkanı Soner Erkek 
ve Endüstri Bölgeleri Müdürü Kemal 

Devrim Oğuz ile görüşmeler gerçek-
leştir i l irken, Filyos Endüstri Bölgesi i le 
i lgil i  gelişmeler ve küçük sanayi sitele-
rinin kuruluş ve işleyişiyle ilgil i  konular 
ele alındı. 

ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ve Genel 
Sekreter Muharrem Sarıkaya, Ankara’da gündemdeki 
projeler için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. 
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BAŞBAKAN BINALI 
YILDIRIM, BIR DIZI ZIYARET 

VE TEMEL ATMA TÖRENI 
IÇIN ZONGULDAK’A GELDI. 

BAŞBAKAN YILDIRIM, BÖLGEDE 
AÇILAN FABRIKALARDA 12 BIN 

KIŞININ ISTIHDAM EDILECEĞI 
BILGISINI DE VERDI.  

B aşbakan Binali Yıldır ım Zon-
guldak Filyos Limanı’nın temel 
atma töreni için beraberindeki 

heyetle Zonguldak ’a geldi. Törende 
konuşan Başbakakan Yıldır ım, Filyos 
Vadi Projesi ’nin önemine değinerek, 
Türk iye’nin üçüncü büyük limanının 
açılışının yapılacağını ifade etti .  72 
tesisin de toplu açılışını yapan Yıldı-
r ım, “Bugün Zonguldak ’ta sevincimi-
zi paylaşmaya, mutluluğunuza ortak 
olmaya geldim. Bugün sizlere Türk i-
ye’nin üçüncü büyük liman projesinin 
temelini atacağız. Filyos Vadi Projesi 
sadece Zonguldak ’ı i lgilendirmiyor, 
aynı zamanda Bartın, Karabük, Tür-
k iye’nin Anadolu topraklarının Doğu 
Karadeniz ’e açılan en büyük kapısı . 
Zonguldak ve ilçelerine bugün Filyos 
Limanı‘nın yanı sıra toplam tutarı 700 
milyon lirayı aşan 72 tesisin de toplu 
açılışını gerçekleştir iyoruz” dedi.

TÜRKIYE IÇIN TEDBIR PAKETLERI
Türkiye için açık lanan tedbir pa-

ketlerini hatır latan Başbakan Yıldı-
r ım, 250 milyar l iralık kredi hacmi 
oluşturduklarını ifade etti .  Yıldır ım, 
“Bütün Türk iye için tedbir paketlerini 
açık ladık . Bugün de Zonguldak ’a müj-
delerimizi getir iyoruz. Teşvik paketi-
mizde istihdamdan üretime, esnaftan  
KOBİ’ye, birçok kesimi ilgilendiren 
önemli kararlar aldık . Bunları açık ladık . 
Böylece dünyada krizin tüm hızıyla 
devam ettiği süreçte esnafın, firmala-
rın ihtiyacını karşılamak için 250 mil-
yar l iralık bir kredi hacmi oluşturduk. 
KOBİ’lere ilk yıl  ödemesiz 50 bin liraya 
kadar faizsiz kredi vereceğiz. 2017’de 
toplam 600 bin vatandaşımıza İş-Kur 

marifetiyle iş sağlayacağız. Özel sek-
tör işverenlerinin asgari ücret deste-
ğinden yararlanmaları için ilk üç aylık 
primlerini 2017 senesinin son ü ayına 
ertelenmesi için karar aldık ” dedi.

“SEFERBERLIK BAŞLATTIK”
Sultan 2. Abdülhamid’den bu yana ha-
yal olan Filyos Vadisi Projesi ’nin haya-
ta geçtiğini hatır latan Başbakan Binali 
Yıldır ım, şöyle devam etti :  “14 yıldır 
Türk iye’nin kalk ınması için refahı için 
çok büyük bir seferberlik başlattık . 
Sultan 2. Abdülhamid’in hayali olan ve 
onun döneminden bu yana bekleyen
150 yıll ık hayal gerçek oluyor. Limanın 
toplam maliyeti 538 milyon. Bu sade-
ce bir başlangıç. Arkasında 100 binler-
ce dönüm araziyi de endüstri bölgesi 
haline getir iyoruz. Bu yatır ımla birlikte 
Zonguldak ’a deniz ulaşımında Karade-
niz ’in bir yıldızı haline gelecek.”

Başbakan, projeyle bölgede en az 10 fabrika 
kurulacağı ve 12 bin kişinin istihdam edileceği 
müjdesini verdi. 

Başbakan Yıldırım, Zonguldak’ta  
Filyos Limanı’nın temelini attı

HABER
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KOSGEB, YENI IŞ KURMAK 
ISTEYEN VEYA MEVCUT 

MAKINE PARKINI YENILEMEYI 
TERCIH EDEN KOBI’LER IÇIN 

DESTEKLERINI SÜRDÜRÜYOR. 
IMALAT SANAYINDE FAALIYET 

GÖSTEREN VE KOSGEB VERI 
TABANINDA YER ALAN 

FIRMALARI CAZIP KOŞULLARDA 
KREDI FIRSATLARI BEKLIYOR. 

KOSGEB hibe kredisi 
başvuru şartları neler?

K OSGEB; küçük ve orta ölçekli iş-
letmelerin büyümesi ve daha 
hızlı bir şekilde gelişerek pazar-

da yer alması için hibe krediler veriyor. 
KOSGEB sadece hibe kredi vermekle 
kalmıyor, üst l imiti 100 bin TL olan fa-
izsiz kredi desteği de sağlıyor. KOSGEB, 
sadece yeni iş kuranlara değil aynı za-
manda işletmesini büyütmek isteyen-
lere de kredi desteği sağlıyor. Gerekli 
şartların yerine getir i lmesi halinde 
KOSGEB herkesin başvurularını kabul 
ediyor.

 KOSGEB GIRIŞIMCI DESTEĞINE 
KIMLER BAŞVURABILIYOR?
Girişimci desteği, genç girişimciler için 
tasarlanan bir kredi. Başvuru şartlarını 
nınyerine getir i lmesi durumunda her 
yaş gurubunun yararlanması mümkün.
Başvuru sonucunda 50 bin TL hibe 
kredi desteği ya da 100 bin TL faizsiz 
kredi desteği alabilirsiniz. Üst l imiti 50 
bin TL olan hibe desteği yeterli  değil 
ise 100 bin TL üst l imiti olan faizsiz 
kredi olanaklarından yararlanmanız da 
mümkün. Aynı anda ik i krediden yarar-
lanma şansınız da var. 50 bin TL olan 
hibe desteği içerisinde işletmenin 
kurulma aşamasında makine ve ofis 
için gerekli malzemelerin alınmasına 
yardımcı olacak, işletmenin giderleri-
ni belli  ölçüde karşılamak için gerekli 
l imitler var.

50 BIN TL HIBE KREDI DESTEĞI 
IÇERIĞINDE NELER VAR?
Kuruluş desteği 2 bin TL olarak hesap-
lanan destek içinde işinizi kurmanız 
ve hukuki veya mali süreçlerde harca-
yabileceğiniz bir kredi. Bu desteği şu 
alanlarda kullanabilirsiniz:
Makine ve teçhizat harcamaları :  18 
Bin TL kadar bir l imit konan bu k ısım-
da gerekli olan tüm donanımlar ve 

makineler için yaptığınız harcamalar 
yer alıyor.
İşletme giderlerine destek: Kira ve  
personel giderleri için 30 bin TL veri-
l iyor. Bu sayede işletme faaliyet göste-
rirken bir tak ım giderleri ortadan kaldı-
rabiliyorsunuz.

KOSGEB HIBE VE KREDI DESTEKLERI  
IÇIN  BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Girişimcilik eğitimi almanız ve tamam-
lamanız gerekiyor. Bunun dışında pro-
je hazır lamanız ve sunmanız önemli. 
KOSGEB’e projenizi sunduktan sonra 
onaylanması şart. 

Bu aşamada en önemli olan k ısım 
proje ve sertifika almanız. Her i lde bir 
KOSGEB yer alıyor. Şehrinizdeki KOS-
GEB numarasını ve adresini,  KOSGEB 
sitesi üzerinden bulmanız mümkün. 
KOSGEB, belir l i  dönemlerde KOBİ 
adaylarına seminerler düzenleyerek, 
KOSGEB ile i lgil i  bilgiler veriyor ve bu 
doğrultuda k işilerin KOSGEB seminer-
lerine katılmasına yardımcı oluyor. Her 
sene belir l i  dönemlerde verilen KOS-
GEB eğitimleri öncesinde bir seminer 
düzenleniyor ve katılmayı düşünen 
adaylar bilgilendiril iyor. Bu seminer-
lerin saatini ve yerini bulunduğunuz 
şehirdeki KOSGEB kurumunu arayarak 
öğrenebilirsiniz. KOSGEB seminer ar-
dından eğitime katılmak isteyen k işi-
lere bir test düzenleniyor ve sonuca 
göre k işiler eğitime çağrıl ıyor. Testte 
başarısız olmanız durumunda bir son-
raki seminerde tekrar katıl ım göster-
meniz ve yeniden teste tabii olmanız 
mümkün. Test sonucu olumlu olan 
adayların 70 saat süren sertifika prog-
ramını tamamlaması ve ardından bu-
rada öğrendik leri bilgiler ışığında bir 
KOSGEB iş planı hazır laması gerekiyor. 
İş planı kapsamlı bir proje olarak ele 
alınmalı .  Unutmayın k i iş planı krediyi 

HABER
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GELIŞEN IŞLETMELER PIYASASI KOBI DESTEK PROGRAMI
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek 

Programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline 
sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;  Borsa 
İstanbul (BIST ) Gelişen İşletmeler Piyasası ’nda 
işlem görmesinin sağlanması ve sermaye piya-
salarından fon temin edilmesine imkan sağla-
nıyor. 
 
PROGRAMIN KAPSAMI
Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının 
Gelişen İşletmeler Piyasası ’nda (GİP) işlem 
görmek üzere halka açılma sürecinde; piyasa 
danışmanı danışmanlık hizmet bedeli ,  bağım-
sız denetim hizmeti bedeli ,  Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti ,  Borsa 
İstanbul (BIST ) Listesine kabul ücreti ,  merkezi 
kayıt kuruluşu masrafı ,  aracı kuruluşa ödene-
cek aracılık komisyonu KOSGEB tarafından geri 
ödemesiz destek olarak karşılanıyor.

Destek Unsurları
Destek Ödemesi

Üst Limiti (TL)
Oranı (%)

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 75

Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 75

SPK kurul kaydına alma ücreti
 10.000

 
100Borsa İstanbul (BIST) Listesine kabul ücreti

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000 75

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LIMITI

* Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst l imiti 100.000 TL.

ya da hibeyi almanız için en önemli adım ve bu 
nedenle iş planı i le i lgil i  detaylı bilgiler eğitim 
süresince veril iyor. Eğitim sonunda aldığınız 
sertifika size istediğiniz zaman KOSGEB’e bir 
proje verme yetk isi de veriyor. Eğitim ardından 
hemen bir proje oluşturmanız ve sunmanız 
gerekir.  İş planlaması eğitim süresince size öğ-
retilenler bilgisinde hazır landıktan sonra KOS-
GEB4e veril iyor. Bu birimde projeniz incelenir 
ve yeterli bulunması halinde KOSGEB kurulu-
na gönderilir.  Eğer iş planı yeterli  değilse geri 
bildir im yapılarak KOBİ adayından düzenleme 
yapılması istenir ya da proje geçersiz k ıl ınır. 
KOSGEB birimi iş planını onaylar ve KOSGEB 
kuruluna iş planı gönderilerek veri tabanına 
kayıt oluşturulması için inceleme sağlanır.  Bu 
aşamada projenizi kendiniz anlatabilir ya da 
sadece dosya incelemesiyle kuruldan geçebi-
lirsiniz. Kurul, yeterli  görmesi durumunda pro-
jenizi onaylar aksi durumda da düzenlenmesi 
için geri bildir im verir veya projeyi fes eder. 
Projenizin fes edilmesi yeniden bir proje yaz-
manıza engel değil.  KOSGEB kuruluna yeniden 
proje sunabilirsiniz. KOSGEB kurulundan geç-
meyen bir projeniz için hibe ya da kredi yardı-
mı almanız mümkün değil.
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ZONGULDAK TICARET VE SANAYI 
ODASI (ZTSO) BAŞKANLIĞI ILE 

GARANTI BANKASI ARASINDA, ODA 
ÜYESI IŞLETMELERE UYGUN VADE 
VE FAIZ ORANLARIYLA AVANTAJLI 

KREDI SAĞLANMASI AMACIYLA 
PROTOKOL IMZALANDI.

Z TSO Yönetim Kurulu Başkanı Me-
tin Demir, imza töreninde yaptı-
ğı açık lamada, başta özel sek-

tör madenciliği ve saha işletmecileri 
olmak üzere bazı ekonomik sık ıntılar 
yaşandığını ancak sorunların çözümü 
ile i lgil i  önemli mesafeler alındığını 
söyledi. Hükümetten bu konuda des-
tek bekledik lerini ifade eden Demir, 
“Bu destekle Zonguldak ’ın ekonomi-
sinin hızla toparlanmaya geçeceğini 
umut ediyoruz. Toparlanma sürecin-
de mevcut işletmeci arkadaşlarımızın 
gayretleri etk il i  olacak” diye konuştu. 

Z onguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası (ZTSO) heyeti Macaris-
tan’ın Budapeşte kentinde Tür-

Bu süreçte finans kurumlarına, banka-
lara ciddi ihtiyaçlarının olacağını kay-
deden Demir, şunları kaydetti :  “Onların 
bizim yanımızda olması çok önemli.  Bu 
toparlanmayı hızlandırmamız ve daha 
fazla zaman kaybetmememiz için ban-
kacıların Zonguldak ’tak i başta maden-
cilik firmaları olmak üzere merkezdeki 
tüm işletmeleri biraz ayrıcalık lı  destek-
liyor olması gerekiyor. Banka müdür-
lükleriyle bu konudaki görüşmeleri-
mizi bir süredir yürütüyorduk. Garanti 
Bankasıyla imzaladığımız protokolle 
başlayacak süreçte devamı inşallah 
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ZTSO ile Garanti Bankası 
arasında protokol imzalandı

ZTSO Heyeti Macaristan’da

başka kurumlarla da gelecek. Bugün 
imzalanan protokol, odamız üyelerinin 
kullanacakları bütün finansal araçlar-
da bu çok ciddi ayrıcalık ve iskontolar 
sağlıyor.” Protokol, ZTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Metin Demir i le Garanti 
Bankası Zonguldak Şube Müdürü Avni 
Sönmez ve Çarşı Şube Müdürü Demet 
Velioğlu arasında imzalandı. İmzalanan 
protokol kapsamında, odaya kayıtlı 
üyelerin Garanti Bankası ’nın kredi pa-
ketlerinden ve yenilikçi ürünlerinden 
uygun koşullarda faydalanabilecekleri 
bildir i ldi.

k iye-Macaristan Ekonomik İşbirliğinin 
Geliştir i lmesi Sempozyumu’na katıldı.
İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından 
organize edilen “ Türk iye-Macaristan 
Ekonomik İşbirliğinin Geliştir i lmesi” 
konulu sempozyumda Macaristan’da 
iş yapmak isteyen Türk KOBİ’leri ve ya-
tır ımcı firmalara, Türk iye’de iş yapmak 
isteyen Macar KOBİ’leri ve iş adam-
larına, ik i ülkenin yatır ım ortamı ve 
imkanları ,  hukuki kriterleri ,  teşvik uy-
gulamaları ve öncelik li  sektörleri hak-
k ında ilk elden bilgi verildi ve yerel 
yöneticilerle her ik i ülkenin iş adam-
larının bir araya getir i ldi.  ZTSO adına 

Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, 
Meclis Başkan Vekili  Levent Sürmen, 
meclis üyeleri Mehmet Uzun, Ali Hay-
dar Sungur ve ZTSO Genel Sekreter 
Muharrem Sarıkaya’nın katıldığı sem-
pozyum öncesi Budapeşte Başkonso-
lusluğu’nda yemek verildi. 

T.C. Ekonomi Bakanı Yardımcısı 
Fatih Metin’in de katıldığı sempoz-
yumda otomotiv endüstrisi ,  sağlık 
hizmetleri ,  gıda endüstrisi ,  yeşil eko-
nomi, bilişim ve iletişim teknolojileri 
sektörü, yazılım endüstrisi gibi katma 
değerli alanlardaki gelişmeler masaya 
yatır ı ldı,  olası işbir lik leri görüşüldü.
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IDIL PAPILA DEMIR, TOPLANTIDA 
YAPTIĞI KONUŞMADA, BAKAN 

ÖZLÜ’DEN ÇOCUKLARIN BILIM VE 
TEKNOLOJIYLE  TANIŞACAĞI, YAŞ 
GRUPLARINA GÖRE ÖZEL EĞITIM 

PROGRAMLARI VE BILIMSEL  
UYGULAMALAR  ALABILECEĞI BIR 
BILIM VE TEKNOLOJI MERKEZININ 
KURULMASININ KENTE  KAZANIM 

GETIRECEĞINI SÖYLEDI.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası (ZTSO) Genç Girişimciler 
İcra Kurulu Başkanı İdil Papila 

Demir, Çaycuma İ lçesi Filyos Endüst-
ri Bölgesi ve liman inşaat alanıyla i l-
gili  incelemelerde bulunmak üzere 
Zonguldak ’a gelen Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’den 
bölgeye bir bilim ve teknoloji merke-
zinin kurulması için destek istedi. Ba-

T OBB Girişimci Kadınlar Zirvesi 
12-13 Mart 2016 tarihlerinde De-
nizli ’de yapıldı.  Zirvede, Zongul-

dak Ticaret ve Sanayi Odası ’nı (ZTSO)  
Kadın Girişimcileri Kurulu’ndan Seray 
Sağlam, Ayşen Orhan, Lütfiye Zilan 
Cenk, Emine Tosun ve Canan Yayın 
temsil ettiler. Toplantıya Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı Dr. Sema Rama-
zanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye 

kan Özlü’nün Zonguldaklı işadamlarını 
dinlediği toplantıda söz alan İdil Papila 
Demir, “Zonguldak ’ta çocuklarımızın ve 
gençlerimizin talebi olan bilim ve tek-
noloji merkezine ihtiyacımız var. Ma-
lumunuz olduğu üzere il imizde üstün 
yetenekli çocuklarımızın örgün eğitim-
lerine devam ederken bir yandan da 
bilim ve sanat eğitimi aldığı bir eği-
tim kurumumuz var. Ancak, söz konu-
su eğitim kurumumuz yalnızca üstün 
yetenekli çocuklara eğitim vermekle 
birlikte, bina ve teknik altyapı maalesef 
yeterli  değil.  Bu bağlamda tüm çocuk-

Genç girişimciler Bakan Özlü’den bilim 
ve teknoloji merkezi kurulmasını istedi

Kadın girişimciler 
zirvesi Denizli’deydi

larımızın bilim ve teknoloji i le tanışa-
cağı, yaş guruplarına göre özel eğitim 
programları ve bilim uygulama alanları 
sunan, bilimi soyuttan somut hale ge-
tir ip, içine eğlence ve drama katarak , 
bilgiyi öğrenerek almalarını sağlayan 
bir bilim ve teknoloji merkezinin il i-
mizde kurulması bölgeye çok şey kata-
cak . Katk ı ve yardımlarınızı bekliyorum” 
dedi.

İdil Papila Demir ’in taleplerini 
olumlu karşılayan Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Dr. Faruk Özlü konu ile 
yakından ilgileneceğini belir tti .

Başkanı Osman Zolan, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Necdet Özer ve TOBB Ka-
dın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim 
Aras katıldı.  Toplantıda, gir işimcilik le 
i lgil i  deneyimler paylaşıldı,  rol model-
leri tarafından sunumlar yapılarak gi-
r işimciliğin artır ı lmasıyla i lgil i  çalıştay 
gerçekleştir i ldi.  Programın ardından iş 
yerlerine ziyaretlerde bulunan kadın 
girişimciler sosyal mekanları gezdi.

 
TOBB GIRIŞIMCI KADINLAR ZIRVESI 

12-13 MART 2016 TARIHINDE 
DENIZLI’DE YAPILDI. ZIRVEDE, ZTSO’YU 

TEMSILEN BIR GRUP KADIN YER ALDI.   
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ZTSO BAŞKANI METİN DEMİR, BÖLGEDE TARIMIN DESTEKLENMESİ 
İÇİN TKDK’NIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN BİR AN ÖNCE KURULMASI 
GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ.

Z onguldak Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir ,  Tarım ve Kırsal Kalk ınma-

yı  Destekleme Kurumu Zonguldak İ l 
Koordinatörlüğü’nün kurulmamasının 
kentteki ekonomik ve  sosyal kayıpları 
had safhaya ulaştırdığını,  Zonguldak 
milletvekillerinin bu konu üzerinde 
acilen etk in çalışmalarda bulunma-
sı gerektiğini söyledi. Tarım ve  Kırsal 
Kalk ınmayı Destekleme Kurumu’nun  
AB ve uluslararası kuruluşlardan sağla-
nan kaynakların ülkemizde k ırsal kal-
k ınma programlarının uygulanmasına 
yönelik faaliyetlerde bulunduğunu 
anımsatan ZTSO Başkanı Demir, ” TKDK 
kuruluşundan günümüze kadar geçen 
dokuz yıl ı  aşk ın sürede yatır ımcıya  
7 milyar TL üzerinde destekte bulun-
muştur. Pek çok ilde kurulan il  koor-
dinatörlükleriyle yatır ımcı kuruluşlar 
yakın diyaloglar kurabiliyor.  42 il  mer-
kezinde kurulu bulunan il koordina-
törlüğü  k ırsalda yapılan tarım, ziraat, 
hayvancılık , turizm başta olmak üzere 
yatır ımcıya AB fonlarından edinilen 
kaynakların kullanılmasını sağlıyor. 
Üyelerimiz, okuyucularımız ve yatı-
r ımcılar, yatır ımcı adayları ,  gir işimciler 
http://www.tkdk.gov.tr/ adresine gire-
rek , hangi destekleri nasıl kaçırdık ları-
nı görebilir ler ” dedi. 

TKDK’nın öncelik li  görevlerine de-

HABER

ğinen Başkan Demir, bunların tarım 
sektörünün modernizasyonuna katk ı-
da bulunmak, gıda işleme sektörüne 
yeni teknolojiler ve yenilik ler sunmak, 
tarımsal ürünler için yeni pazar fır-
satları yaratmak olduğunu vurguladı. 
Başkan Demir ayrıca birincil ürünlerin 
üretiminde sürdürülebilir l iğin sağ-
lanmasının önemine de işaret ederek 
şöyle devam etti :  “AB Ortak Tarım Po-
litikası i le i lgil i  topluluk mevzuatının 
ve ilgil i  politikaların uygulanması için 
Türk iye’nin hazır lanmasına katk ıda bu-
lunmak, gıda güvenliği,  veterinerlik , 
bitk i sağlığı ve çevreyle ilgil i  AB ve ulu-
sal standartların iyileştir i lmesini teşvik 
etmek, iş fırsatlarının geliştir i lmesi-
ne katk ıda bulunmak, göçü engelle-
mek de bu politikalar kapsamında.”  
Demir Zonguldak il  koordinatörlüğü-
nün kurulması için bir an önce ba-
kanlık nezdinde harekete geçilmesi 
çağrısında bulunarak şunları söyledi:  
“İ l  koordinatörlüğünün kurulduğu 42 
ilde proje kabulüne yetk ili  koordina-
törlükler  i l lerindeki yatır ımcıya yatı-
r ım tutarının  yüzde 65’i oranında ba-
zen daha da fazla destekte bulunuyor. 
Bu destekler yatır ım tutarına göre  3 
milyon euroya kadar çıktığı gibi geri 
ödemesi de bulunmuyor. Umarım mil-
letvekillerimiz bu eksil iği giderilmesi 
için gerekeni yapar.” 

“TKDK, Zonguldak 
il koordinatörlüğünün  
kurulmasında 
çok geç kalındı”
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