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COVİD-19 ÖNLEMLERİ HAKKINDA YAŞANAN GELİŞMELER
Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olup, Ülkemizde de gerek Devlet kurumları gerek özel sektör
firmaları tarafından salgını önleyici çalışmalar sürdürülmekte ve önlemler alınmaya devam
edilmektedir.
Zonguldak İlimizde salgınla mücadele kapsamında 31.03.2020 tarihi itibariyle TTK kömür üretim
faaliyetlerini durdurmuş, sadece acil tamir bakım ve iş güvenliğine yönelik çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır.
TTK’ ya ek olarak havzada faaliyet gösteren 14 özel sektör kömür işletmesinde de benzer tedbirler
alınmaya başlanmıştır. Öncelik olarak yeraltı ve yerüstü işletmelerinde çalışmalarına mani bir hastalık
durumu olmamasına rağmen düzenli ilaç kullanması gereken tüm personel idari izne ayrılmıştır. Ek
olarak işletmelerdeki personellerin bir kısmına ücretli izin hakları kullandırılmaya başlanmış, bir kısım
personel için ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak üzere girişimlerde bulunulmuştur.
Zonguldak taşkömürü havzasında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde mostra madenciliği
yapılmakta olduğundan, ocaklarda kuyu sistemi bulunmamaktadır. Yerüstünden yeraltına nakillerde
kafes sistemi kullanılmadığı için, personel birbiri ile yakın temas halinde değildir. Ancak, özel sektör
kömür işletmeleri de sorumluluklarının bilincinde olarak tedbir amaçlı aktif kömür üretim
faaliyetlerini durdurmuşlardır. Mevcut durumda en az sayıda personel ile İş sağlığı ve güvenliği
kurallarına riayet edilerek, ocakların ayakta tutulmasına yönelik tamir –bakım, su atımı ve gaz
kontrolü çalışmaları yapılmaktadır.
Havzada özel sektör madencilik faaliyetleri TTK ile imzalanmış olan rödövans sözleşmesi kapsamında
yapılmaktadır. Özel sektör işletmelerince TTK’ ya başvuru yapılarak, ilgili sözleşmelerin mücbir
sebepler maddesinden faydalanmak kaydıyla sahalarda üretim faaliyetleri durdurulmuştur.
Ayrıca, işletmelerin mali acz içerisine düşmemesi için Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından;
2020 Yılı Nisan ayı sonunda ödemeleri yapılacak rödövans borçları ertelenmiş,
2020 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ait rödövans taahhütleri dondurulmuştur
ZONGULDAK HAVZASINDA FAALİYET GÖSTEREN 14 ÖZEL SEKTÖR KÖMÜR İŞLETMESİ TEDBİR
AMAÇLI OLARAK AKTİF KÖMÜR ÜRETİM FAALİYETLERİNİ DURDURDU
Zonguldak havzasında faaliyet gösteren 14 özel sektör kömür işletmesinin tedbir amaçlı olarak aktif
kömür üretim faaliyetlerini durdurması ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir;
Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olup, Ülkemizde de gerek Devlet kurumları gerek özel sektör
firmaları tarafından salgını önleyici çalışmalar sürdürülmekte ve önlemler alınmaya devam
edilmektedir.
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Zonguldak İlimizde salgınla mücadele kapsamında 31.03.2020 tarihi itibariyle TTK kömür üretim
faaliyetlerini durdurmuş, sadece acil tamir bakım ve iş güvenliğine yönelik çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır.
TTK’ ya ek olarak havzada faaliyet gösteren 14 özel sektör kömür işletmesinde de benzer tedbirler
alınmaya başlanmıştır. Öncelik olarak yeraltı ve yerüstü işletmelerinde çalışmalarına mani bir hastalık
durumu olmamasına rağmen düzenli ilaç kullanması gereken tüm personel idari izne ayrılmıştır. Ek
olarak işletmelerdeki personellerin bir kısmına ücretli izin hakları kullandırılmaya başlanmış, bir kısım
personel için ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak üzere girişimlerde bulunulmuştur.
Zonguldak taşkömürü havzasında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde mostra madenciliği
yapılmakta olduğundan, ocaklarda kuyu sistemi bulunmamaktadır. Yerüstünden yeraltına nakillerde
kafes sistemi kullanılmadığı için, personel birbiri ile yakın temas halinde değildir. Ancak, özel sektör
kömür işletmeleri de sorumluluklarının bilincinde olarak tedbir amaçlı aktif kömür üretim
faaliyetlerini durdurmuşlardır. Mevcut durumda en az sayıda personel ile İş sağlığı ve güvenliği
kurallarına riayet edilerek, ocakların ayakta tutulmasına yönelik tamir –bakım, su atımı ve gaz
kontrolü çalışmaları yapılmaktadır.
ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİ İŞ VE İŞLEMLERİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN
YAPABİLECEK
ZTSO üyelerinin işlemlerini internet üzerinden yapması ile ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu
Başkanı Metin Demir; Odamız tarafından yapılan yeni düzenleme ile üyelerimiz bundan böyle
Odamıza gelmeden internet üzerinden belge alma, aidat sorgulama ve ödeme işlemlerini
gerçekleştirilebilecekler. Online işlemler öncesinde aktif bir kullanıcı hesabı olmayan üyelerimizin
HYPERLINK "https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/getInfo.jsp"
https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/getInfo.jsp adresinden hesap oluşturacak sonrasında işlemlerini
gerçekleştirebilecektir. Bu işlemlerle ilgili yardım almak isteyen üyelerimiz HYPERLINK
"mailto:evrak@ztso.org.tr" evrak@ztso.org.tr mail adresinden ya da 0372 251 11 11 nolu numaradan
irtibat kurarak destek alabilirler dedi. ZTSO KURUMSAL WHATSAPP HATTINI HİZMETE ALDI Kurumsal
WhatSapp hattının hizmete girmesi ile ilgili acıkılama yapan ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin
Demir; Üyelerimizin koronavirüs salgını nedeniyle yaşamakta oldukları sorunları ve çözüm önerilerini
hızlı bir şekilde alabilmek ve ilgili kurumlara iletmek üzere kurumsal WhatSapp hattımızı kurduk.
Kurumsal WhatSapp hattımız bundan böyle hep aktif olacak ve üyelerimizin sorunlarını, görüşlerini ve
çözüm önerilerini hızlı ve etkin bir şekilde alabileceğiz ve ilgili kurumlar nezdinde takibimiz ve sonuç
alınması daha da hızlanacak. Kurumsal WhatSapp hattımızın numarası 0372 251 11 11’dir.
Üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz dedi.
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ZONGULDAK VALİSİ ERDOĞAN BEKTAŞ ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU
BAŞKANI METİN DEMİR’İ ZİYARET ETTİ
Ziyarette koronavirüs (Covid-19) salgınının ilimizdeki özel sektöre ve istihdama etkileri ve alınan
önlemler, yapılan faaliyetler, bundan sonra yapılacaklar ile, Zonguldak Valiliğinin katkıları ile
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan projelerin safahatı hakkında görüş
alış verişinde bulunuldu.
Ziyaretle ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin
Demir, Sayın Valimiz Erdoğan Bektaş koronavirüsün ilimize olan olumsuz etkilerinin azaltılması için
tüm kurum ve kuruluşlarımız ile koordineli, ortak aklın hakim olduğu bir süreci özenle yürütmektedir.
Kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz dedi.
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TİCARET VE SANAYİ ODALARI KONSEYİ TOPLANTIMIZ ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde, Gündemdeki
konular ve ekonomide hayata geçirilen destekler ile tedbirler kapsamında gelinen noktalara ilişkin
değerlendirmelerde bulunmak üzere, video konferans aracılığı ile " Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi "
Toplantımızı gerçekleştirdik.

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI METİN DEMİR EKONOMİK
TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRDİ
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, küresel Covid-19 salgını ile
mücadele kapsamında hükümet tarafından alınan ekonomik tedbirleri değerlendirdi.
Demir, değerlendirmesinde hükümetimiz tarafından peyderpey alınan ve uygulamaya konulan
tedbirleri, üyelerimize bir bütünlük içerisinde duyurmak üzere bu çalışmayı yaptık. Üyelerimizin söz
konusu tedbirleri dikkatle incelemelerini ve kendileri ile ilgili olan düzenlemelerden istifade etmelerini
bekliyoruz dedi.
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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİ İÇİN NEFES KREDİSİ BAŞLADI
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir yaptığı açıklamada, TOBB’un
öncülüğünde, Oda ve Borsalarımızın katkılarıyla üyelerimiz için yeni bir ‘’Nefes Kredisi’’ başlattık.
Krediye ilişkin protokol 27 Nisan 2020 tarihinde Kredi Garanti Fonu, Denizbank ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğimiz arasında imzalanmıştır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile 365 oda ve borsanın tüm kaynaklarının biraraya getirilmesiyle
oluşturalan Nefes Kredisi’nde, üyelerimiz 2020 yılı sonuna kadar ana para ve faiz ödemeyeceklerdir.
Geri ödemeler yıllık brüt %7,5 faiz oranı ile 2021 yılında aylık olarak 12 eşit taksitle yapılacaktır. Daha
fazla üyemizin istifade edebilmesi için kredi’de üst limit 50 bin Tl. olarak belirlenmiştir. Kredinin %80’i
Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacaktır.
İlimizdeki uygulamanın detaylarını görüşmek üzere Denizbank Zonguldak Şube Müdürümüz Serdar
Sayıner ile bir toplantı gerçekleştirdik. Kendileri üyelerimizin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve
hızlandırmak amacıyla mesai saatlerini 09.00-17.00 olarak revize edeceklerini, bu süreci Odamız ile
iletişim halinde yürüteceklerini ifade etmişlerdir. Yaptıkları işbirliği ve kolaylaştırıcı yaklaşımlarından
dolayı Zonguldak Denizbank Şube Müdürümüz Serdar Sayıner’e, Denizbank Genel Müdürümüz Hakan
Ateş’e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na çok teşekkür ediyorum.
TOBB Nefes Kredisi bugün itibariyle başlıyor. Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerimiz
bugünden itibaren Odamızdan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler.
Üyelerimizin üyelik belgesini bizzat odamıza gelerek alması da gerekmiyor. Dileyen üyelerimiz üyelik
belgesini internet üzerinden https://www.ztso.org.tr/ alabileceklerdir.
Tüm dünyanın mücadele ettiği covid-19 salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin öncülüğünde çalışıyoruz. Bugüne kadar üyelerimizin
taleplerinin takipçisi olduk. Bugün de üyelerimizin finansman ihtiyacına katkı sağlayacak Nefes Kredisi
ile üyelerimizin yanındayız, dedi.
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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTIMIZI TELEKONFERANS YÖNTEMİ
İLE GERÇEKLEŞTİRDİK.

ODAMIZ YÖNETİM KURULUNUN NİSAN AYI SON TOPLANTISINI TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE
GERÇEKLEŞTİRDİK
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ZTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI METİN DEMİR, VİDEOKONFERANS YÖNETMİ İLE ZONGULDAK İŞ
DÜNYASININ TALEPLERİNİ TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN’A İLETTİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 365 oda/borsa yönetim
kurulu başkanı ve 61 sektör meclis başkanın video konferans yöntemi ile katılım sağladığı toplantı
gerçekleştirildi.
Toplantı ile ilgili açıklama yapan ZTSO yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir,” Üyelerimizin taleplerini
ve beklentilerini Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ilettik;
Bu kapsamda; halen belirli sektörler için yürürlükte olan mücbir sebep uygulamasının mümkünse
bütün sektörlere uygulanmasını, bu mümkün olmayacak ise ciro kaybı yaşanan sektörlerin tamamına
uygulanmasını;
-Kamudan alacakları olan üyelerimizin alacaklarının(medikal sektör öncelikli olmak üzere) biran önce
ödenmesini;
-Üyelerimizin yıllar içinde oluşan katma değer vergisi alacaklarının nakden ödenmesini, nakden
ödenmesi mümkün değil ise hazine tahvili verilmesini bu da mümkün değil ise teminat olarak
kullandırılmasının sağlanmasını,
-Covid-19 salgını bittiğinde tüm vergi ödemeleri ve sigorta prim ödemeleri için köklü bir yasal
düzenleme yapılmasını,
-Bu süreçte kamu kurumları tarafından yapılan denetimlerin makul seviyelerde olmasını,
-Birçok ülkede uygulama örneği olan kira desteği verilmesini,
-Stok finansmanı için yapılan çalışmaların hızlandırılmasını,
-Navlon desteği verilmesini, talep ettik.
Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’na bizlere bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Üyelerimizin bu zorlu süreci en
az zararla atlatabilmeleri için elimizden geleni fazlası ile yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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