2019 YILI FAALİYET RAPORU
Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Seçimlerinin yapıldığı 2018 Mart Ayından itibaren
oluşturduğumuz Yönetim Kurulumuzla birlikte Alaplı için belirlediğimiz öncelikli
hedeflerden bir tanesi olan altyapı çalışmalarını 2018 yılında tamamladığımız 700.000 m2 den
müteşekkil Alaplı Organize Sanayi Bölgesinde şuana kadar 28 yatırımcıya tahsis ettik.Bu
alanda 5000 m2 den 50.000 m2 ye kadar Sanayicilere hizmet edecek şekilde 31 adet parsele
ayırdık.Şuan arazide yüklenici firma tarafından alt yapı çalışmaları bitmiş Elektrik ve
Doğlagaz verilmiş olup 2019 yılı sonunda ilk yatırımcımız üretime başlamıştır.Diğer
parsellerde de traşlama işlemleri bir çoğunda tamamlanmış olup 2020 yılı içinde 8 firma daha
üretime başlayacaktır.Alaplı Osb Alanı içindeki 70 dönüm arazide 3.000 m2 olan 21 parsel
daha oluşturduk.Bu alanda da küçük çaptaki sanayicilere makine imalatçılarına göre tasarlama
yapıldı bu alndada 2019 sonu itibari ile 5 yatırımcıya tahsis yaptık.
İkinci öncelikli hedefimiz ise Alaplı Islah Organize Sanayi Bölgesi idi ve bu konuda da
hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattık.Şehir plancısı ile birlikte alanı belirledik kadastral ve
harita çalışmalarımızı tamamladık bu alandaki yaklaşık 82 dönüm hazine arazisini de alanın
içine katarak Bakanlığa dosyamızı eksiksiz şekilde sunduk.Bugün itibariyle geldiğimiz
noktada Torba yasanın içine bu alanında ilave edilmesi için Bilim Sanayi Ve Teknoloji
Bakanımızla konuyu görüştük ve bu alanı ıslah organize sanayi bölgesi alanı olarak tescil
ettirmek üzere dosyamızı Bakanlığa sunduk ve Bakanlıktan cevap beklemekteyiz..
Üçüncü bir konu ise Alaplı da ki Meslek Yüksek Okulumuzun Teknoloji Fakültesine
dönüştürülmesiydi.Bu konuda gerek siyasilerimizle gerek Rektörümüzle gerek sivil toplum
örgütlerimizle konuyu sıcak ve gündemde tutarak İlçemizde Kamuoyu oluşturduk.. Bundan
sonrada konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Dördüncü bir konumuz ise Oda Üyelerimizin Ufkunu açmak ,Bilgilerini sürekli arttırtmak
ve güncellemek için Yurt içi ve Yurt dışı fuarlara katılım sağlanması,Gerek Kalkınma Ajansı,
Kosgeb, SGK
İŞKUR, Teknoparak A.ş ,BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ile
ilişkilerimizi
artırarak
ortak
eğitimler,bilgilendirmeler,Seminerler,konferanslar
düzenledik.Aile
şirketlerinde
Kurumsallaşma,İhracat
Eğitimi,Kişisel
gelişim
eğitimi,Yöneticilik,Müşteri ilişkileri gibi bir çok konuda eğitimler verdirdik.2019 yılında
3adet kosgeb girişimci destek eğitimi düzenledik.
Üyelerimize ve Alaplı halkına daha iyi hizmet gelmesi açısından Odamızın Giriş katını
Sosyal Güvenlik Merkezi (SGK) ya kiraya verdik.Böylelikle vatandaşlarımız ve üyelerimiz
daha modern ortamda daha kaliteli hizmet almaya başladı hemde odamıza gelir getirici bir
durum sağlandı.

Bölge Milletvekilerimiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,Zonguldak Valiliği ve birçok Kamu Kurum ve
Kuruluşu ile istişare halinde olarak Bölgemizin ve İlçemizin sorunlarını aktararak bu
sorunların takibi konusunda çalışmalarımıza devam etik.

Her Yıl Düzenli olarak Ramazan ayında düzenli olarak ihtiyaç sahibi 700 Aileye Ramazan
Yardımında bulunduk.Üyelerimize her yıl düzenli olarak İftar yemekleri düzenledik.Her
Eğitim öğretim yılında bu yılda düzenli olarak öğrencilerimize Milli Eğitim Müdürlüğü
aracılığıyla 700 öğrenciye Eğitim yardımında bulunduk.
Üyelerimize moral motivasyon sağlamak üzere kültürel geziler düzenledik.Oda Üyelerimizi
sık sık ziyaret ederek sıkıntıları hakkında bilgiler aldık ve sıkıntılarının çözümü noktasında
gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşüp köprü vazifesi yaptık.Kosgeb,Nefes Kredileri gibi
düşük faizli ve sıfır faizli kredilerin üyelerimize ulaşmasında köprü vazifesi
yaptık..Zonguldak Teknopark A.Ş ye Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortak olduk.Tüm
Arge çalışmaları için Oda Üyelerimiz Teknoparktan istifade edebileceklerdir.Kredi Garanti
Fonu ile düzenli olarak görüşmelerimizi yaparak üyelerimizin karşılaştığı sorunları çözüm
önerileri ile birlikte sunduk ve kredi Garanti Fonunun devrim niteliğindeki hayata geçirdiği
çalışmalarda etkin rol oynadık.Şirket Kuruluş işlemlerindeki kolaylıkları ve Elektronik Belge
sistemini odamız uyarladık.Tüm Dünyada olduğu gibi bu işlemler odamızda da ciddi anlamda
kolaylaştı ve zaman kısaltıldı.Oda sicil kaydı ve faaliyet belgelerinde ücreti alınmasını
kaldırdık.
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