2020 YILI FAALİYET RAPORU

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası olarak Yönetim Kurulumuzla birlikte Alaplı için
belirlediğimiz öncelikli hedeflerden bir tanesi 700.000 m2 den müteşekkil Alaplı Organize
Sanayi Bölgesinde şuana kadar 2020 yılı içerisinde tüm parsellerimizi yatırımcılara tahsis
ettik. Şuan arazide yüklenici firma tarafından alt yapı çalışmaları bitmiş Elektrik ve Doğalgaz
verilmiştir..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 alanda da tüm parseller yatırımcıya tahsis edildi.Böylelikle OSB alanında tahsisi
yapılmayan parsel kalmadı.
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.maalesef
2020 yılı içerisinde bu bölgede şuana kadar bir ilerleme kaydedemedik.
2020 yılı içinde corona salgınına rağmen sıcak tutmaya devam ettiğimiz bir konu ise
Alaplı da ki Meslek Yüksek Okulumuzun 4 yıllık Teknoloji Yüksekokuluna
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.
Oda Üyelerimizin Ufkunu açmak ,Bilgilerini sürekli arttırtmak ve güncellemek için
Kalkınma Ajansı, Kosgeb, SGK ,İŞKUR, gibi kurumlar ile ilişkilerimizi sıcak tutarak sık sık
ziyaretler yaparak üyelerimiz için faydalı gördüğümüz konularda Sosyal Medya hesaplarımız
üzerinden üyelerimizi her gelişmede bilgilendirdik sms attık gerektiğinde bizzat aradık.

Bu Yıl
Ramazan ayında pandemi dolayısıyla işyerleri yasal olarak kapatılan
üyelerimizin işsiz kalan çalışanlarına gıda yardımı yapmayı uygun gördük ve 650 işyerleri
kapanan üyelerimizin çalışanlarına Ramazan Yardımında bulunduk.
Bu Yıl Pandemi dolayısı ile okulların kapanması ile uzaktan eğitime geçilmesi
sonucunda tablet bilgisayar ihtiyacı hasıl olduğundan bu yıl öğrencilerimize Milli Eğitim
Müdürlüğü aracılığıyla 55 öğrenciye tblet bilgisayar yardımında bulunduk.
Pandemi sürecinde Oda Üyelerimizi mümkün mertebe ziyaret ederek sıkıntıları
hakkında bilgiler aldık ve sıkıntılarının çözümü noktasında Türkiye Odalar Ve Borsalar
Birliği Başkanımıza ilgili bakanlıklar nezdinde çözümü için sürekli irtibat halinde bulunduk..
TOBB Nefes Kredileri gibi düşük faizli ve sıfır faizli kredilerin üyelerimize ulaşmasında
köprü vazifesi yaptık Gerektiğinde bizzat üyelerimizi bankalara bizzat kendimiz götürerek
referans olarak finansa ulaşmaları konusunda köprü vazifesi gördük..
Kredi Garanti Fonu ile düzenli olarak görüşmelerimizi yaparak üyelerimizin karşılaştığı
sorunları çözüm önerileri ile birlikte sunduk ve kredi Garanti Fonunun hayata geçirdiği
çalışmalarda etkin rol oynadık.
Şirket Kuruluş işlemlerindeki kolaylıkları ve Elektronik Belge sistemini odamız
uyarladık.Oda sicil kaydı ve faaliyet belgelerinde ücreti alınmasını kaldırdık.Bu süreçte
mümkün mertebe oda üyelerimiz odaya gelmeden belge taleplerini web sayfamızdan linkler
ile ya da whatsup yolu ile ihtiyaçları karşıladık.
Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının olduğu zamanlarda üretim ve ihracat yapan oda
üyelerimizin çalışma izinlerini bizzat Kaymakamlık makamından kendimiz giderek aldık ve
üyelerimize ulaştırdık.
Lobicilik Faaliyetleri kapsamında Danıştay Başkanlığına seçilen hemşehrimiz Sayın Zeki
Yiğit i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ve başarılar temennisinde bulunduk.Yine Lobicilik
faaliyetleri kapsamında 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 pandemi sürecinin müsaade ettiği ölçüde devam etik.
Salgın sürecinde maske mesafe temizlik konuları ile ilgili gerek sosyal medya üzerinden
gerekse bizzat ziyaretler yaparak ve denetimlere katılarak üyelerimizi bilgilendirdik ve bu konuda
bilinçlendirme içerisinde bulunduk.
Oda Üyelerimizin ve Oda Personelimizin Tobb tarafından ya da İlgili bakanlıklar ve
kurumların düzenlemiş olduğu Webinar üzerinden Eğitim Bilgilendirme Seminer Konferanslara
katılım sağlamaları hususunda bilgilendirdik ve etkinliklerin duyurularını yaptık.

Alaplı Çayboyu mevkiinde mevcut fabrikalarımızın olduğu alanda sık sık meydana gelen ve
şikayet konusu olan Elektrik kesintilerinin önüne geçmek için Enerjisa yetkilileri ile yaptığımız
sık sık toplantılar ve görüşmeler neticesinde 2 milyon tl lik ödenek çıkarttırılarak bu kesintilerin
önüne geçtik böylece bu bölgedeki sanayicilerimiz en ciddi sıkıntısı çözülmüş oldu.
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