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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN DOKUZUNCUSU SONA ERDİ   

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü tarafından 17-20 Eylül 2018 

tarihlerinde  bu sene dokuzuncusu düzenlenen  Uygulamalı Girişimcilik eğitimi sona erdi. Girişimci  

adayları, Eğitmen Murat Karakabak tarafından verilen ve 4 gün 32 saat süren Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi programını tamamlayarak,  sertifika almaya hak kazandı. Önümüzdeki süreçte iş planları ile 

KOSGEB’e başvuru yapabilecekler.KOSGEB tarafından  gerekli şartları yerine getiren ve iş planları 

uygun görülen girişimcilere, 50 bin liraya kadar hibe, 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi imkanı 

sağlanacak. 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir konu ile ilgili yaptığı 

açıklamada  "Bölgemizde  istihdamın arttırılmasına yönelik atılacak her adımda  ve fayda sağlayıcı her 

projede  yer almak en öncelikli amacımızdır.Zonguldak TSO olarak İŞKUR ile yapmış olduğumuzu 

protokol ile 2018 yılında her ay bir girişimcilik eğitimi düzenliyoruz. Bu eğitimler ile  kendi işini 

kurmak isteyen girişimcilerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Girişimci adaylarına 4 gün (32 saat) 

süren Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi vererek onları sertifika sahibi yapıyoruz . Eğitimi başarıyla 

tamamlayan kursiyerler iş planları ile KOSGEB’e başvuru yapabilecekler. KOSGEB tarafından uygun 

görülen girişimcilere, 50 bin liraya kadar hibe, 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi imkanı sağlanacak. 

Ülkemizin ve bölgemizin en büyük sorunlarından olan istihdamın arttırılması ve ekonomik kalkınma 

konularında fayda sağlayıcı projeler içerisinde yer almak en öncelikli amacımızdır. Biz de Zonguldak 

TSO olarak, İŞKUR ve KOSGEB ile ortak mutabakat sonucu hizmet alanımızda olan ilimizde 

uygulamalı girişimcilik eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Bu destek programı ile bölgemizde kendi işini 

kurmak isteyen girişimcilerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Bu sene içinde 2 tane daha eğitimiz 

olacak. Faydalanmak isteyen girişimci adaylarının E- Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmekte. 

Son yıllarda odamız aracılığı ile yaklaşık 500 girişimci adayına KOSGEB uygulamalı girişimcilik 

eğitimi düzenlenerek sertifika verilmiştir. Girişimcilik belgesini almaya hak kazanan girişimci 

adaylarının her zaman yanındayız. Sadece bu belge değil bu belgeyi kullanabilecekleri alanlar yaratma 

konusunda da Oda olarak çalışmalarımız devam ediyor.  Yapmış olduğumuz çalışmaların  bölgemize 

hayırlı olmasını diliyorum " dedi. 
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ZTSO ÜYELERİNE UYGUN KREDİ İMKANI 

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 

uygulamaya konulan Kobi Destek (Nefes) Kredisi imkanından uygun faiz ve ödeme koşulları ile 

yararlanabilecekler. Sekiz bankanın (Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, 

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları) işbirliği ile 

uygulamaya giren Kobi Destek (Nefes) Kredisi için başvurular başladı. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik süreçte üyelerimizin en önemli sorunlarından birisi finansmana 

erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faizleridir. Bu nedenle, ülkemiz 

ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak 

üzere, 2017 ve 2018 yıllarında başarı ile gerçekleştirilen TOBB Nefes Kredisi’nin bu dönem “KOBİ 

Destek (Nefes) Kredisi” adıyla tekrarlanmasına karar verilmiştir. KOBİ Destek (Nefes) Kredisi’nin bu 

dönem ilgili banka sayısı artırılmış; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti 

Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankaları olarak sekize çıkmıştır. Bu 

bağlamda söz konusu bankalar ile TOBB ve KGF arasında bir protokol imzalanmıştır. 
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Üyelerimiz, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi 

Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankalarının ilimizdeki tüm şubeleri üzerinden söz konusu 

krediye başvuruda bulunabileceklerdir.  

Kredi toplamda 18 ay vadeli olup, bunun ilk 6 ayı anapara ödemesiz (üyeler ilk 6 ay sadece kredi 

faiz/kar payı ödemesi yapacak) kalanı ise aylık eşit taksitler halinde 12 ayda geri ödenecektir.  

Kredinin brüt faiz/kar payı oranı aylık % 1,85’dir.  

Kredinin teminatı %85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kalan %15’lik kısım ise ilgili 

bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecektir. 

Kredi değerlendirme sürecinde Odamız’ın kredi onayına ilişkin herhangi bir etkisi ve referans olma 

durumu olmayacaktır.  

Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek tutar en fazla kefalet oranının 

%0,03’ü (onbinde üç) ile sınırlı olacaktır. 

KOBİ Destek (Nefes) Kredisi’ne başvurular başlamış olup, KOBİ’lerin Destek (Nefes) Kredisi’ne 

başvurabilmeleri için öncelikle Odamıza gelerek “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Başvurusu İçindir” 

ibaresini içeren Faaliyet Belgesi almaları (bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir), daha 

sonra üyelerimizin Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi 

Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankalarının ilimizdeki herhangi bir şubesine giderek 

bankanın talep edeceği kredi evrakları ile söz konusu krediye müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

KOBİ Destek (Nefes) Kredisi ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Metin DEMİR, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde ve Odamızın da 

finansal desteği ile uygulamaya konulan KOBİ Destek (Nefes) Kredisi’nin ihtiyacı olan KOBİ’ler için 

önemli bir fırsat oluşturulduğunu belirterek üyelerimizin bu imkandan yararlanarak bir miktar nefes 

alacaklar dedi. 

 

METİN DEMİR TOBTİM YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI OLDU 

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin DEMİR, TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi 

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.  

TOBTİM, Türkiye’nin en büyük meslek kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

kurumsal desteği ile dünya ve ülke çapında öncü, girişimcilik ruhu taşıyan, yurtdışındaki ilk Ticaret ve 

Ofis Merkezi olmuştur. Özellikle ihracat yapan küçük ve orta boy işletmelerin yanı sıra tanınmışlık 

düzeyi yüksek ya da büyük ölçekli Türk firmalarının uluslararası piyasalarda doğrudan ve yerinde 

pazarlama yapabilmelerini kolaylaştırma misyonu ile çalışmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığını Ege 

Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar'ın yaptığı TOBTİM ilk büyük projesi olan Arkadia 

Türk Ticaret Merkezi projesini 2005 yılında Moskova'da hayata geçirmiştir. 

 

TOBTİM Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin 

DEMİR konu ile ilgili yaptığı açıklamada "TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezleri A.Ş Yönetim 

Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçilmem nedeni 

ile Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birlik Başkanım Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na; Ege Bölgesi 

Sanayi Odası ve TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanım Ender 
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Yorgancılar'a ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tarafıma verilen bu görevi layığı 

ile icra etmek üzere tüm enerjimle çalışacağım. Toplantımızın devamında 2001-2018 yılları arasında 

yönetim kurulu başkanlığı döneminde yapmış olduğu çalışmalar ve katkılarından dolayı Sayın Halim 

Mete’ye teşekkür plaketimizi takdim ettik. Yeni dönemde bizler de bu çalışmaların üzerine koyarak 

yolumuza devam edeceğiz" dedi. 
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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI GENEL SEKRETERİ MUHARREM 

SARIKAYA TİCARET BAKANLIĞI –TOBB – ODALAR ‘’İLETİŞİM NOKTALARI EĞİTİM 

PROGRAMI’’NA KATILDI. 

 

İletişim Noktaları Eğitim Programı’nın ikincisi TOBB Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Eğitim 

programının açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu, ticaret 

savaşlarının gündemde olduğu, ekonomik rekabetin çok üst seviyede olduğu bir dönemden geçildiğine 

işaret ederek, “Sınırları Aşan Global KOBİ’ler” hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. İhracat yapmayan 

KOBİ’leri ihracat yapar hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Karamehmetoğlu, “Son 

3 yıldır Bakanlığımızın değerli uzmanları ile beraber yurdun dört bir yanını gezerek firmalarımızı dış 

ticaret hakkında bilgilendirdik ve bu yıl da bigilendirmeye devam ediyoruz. 2017 yılında 60 Odamızın 

ev sahipliğinde 57 ilimizde dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenledik. Ancak dedik ki bu yetmez: 

Hükümetimiz yatırım ve ihracat için çok kapsamlı teşvikler üretiyor. Bizler de ihracat yapmak isteyen 

firmalarımızı yurtdışı hedef pazarlar, müşteriler, ülke mevzuatları hakkında bilgi vererek Odalarımızı 

ihracatta ilk durak yapacak yeni bir çalışmaya daha imza attık. Dış Ticarette İstihbarat Projesini hayata 

geçirdik” dedi. 

Oda ve borsalar ihracatçının önünü açmayı görev edindi 

Oda ve borsaların, KOBİ’lerin yurtdışı pazarlara girişinin önündeki bilgi eksikliklerini gidermeyi, yeni 

pazarlar, yeni ürünler ile yeni ihracatçılar kazandırmayı görev edindiklerini anlatan Şaban Aziz 

Karamehmetoğlu şöyle konuştu. “Üçüncü olarak da firmalarımızın uluslararası alanda ticari işbirliğini 

geliştirmelerine imkân sağlayacak Dijital Platformu geliştirdik. Kısa süre sonra devreye alacağımız bu 

proje ile de firmalarımızı uluslararası ticarette proaktif hale getireceğiz. Şimdi çok daha etkin ve 

verimli çalışmak zorundayız. Kamu ve Özel sektör olarak aynı hedefe birlikte yürümek zorundayız. 

İşte bugün burada bunu yapıyoruz. Artık, burada bulunan her Odamız Ticaret Bakanlığı’nın birer 

temsilcileri gibi üyelerine hizmet sunmaya devam edecekler.” 

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur 

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ise konuşmasında ekonominin en önemli döviz 

kaynağının ihracat olduğunu söyledi. İhracatı tabana yaymanın hükümetin en önemli hedeflerinden 

olduğunu ifade eden Batur, “ihracatçı sayımızı 120 bine çıkarmak istiyoruz” diye konuştu. 

2011-2017 arasında 19 binden fazla kişiye, 997 adet dış ticaret eğitimi verdiklerini belirten Bakan 

Yardımcısı Batur, 2018 yılında ise 27 ilde 33 ayrı eğitim yaptıklarını ve bu yıl için hedeflerinin 85 

eğitim olduğunu anlattı. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur 3 bin 500 kişiyle yüz yüze 

görüşmeler yaptıklarını Bakanlıklarını ilgilendiren konuları kendi içlerinde çözdüklerini diğer 

Bakanlıklar ile ilgili olanlar konusunda da aracı olduklarını dile getirdi. Ekonomide çıkışı ihracatta 

gördüklerinden bahseden Batur, ihracatın büyümeye katkısının 1,4 olduğunu sözlerine ekledi. 

Genel Sekreter Muharrem SARIKAYA İki günlük eğitim sonrasında sertifikasını Ticaret Bakan 

Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan aldı. 
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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ  ODASI, İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMI YAPAN 

KİŞİLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME HİZMETİNE BAŞLADI 

 

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, hizmet kapsamını 

genişleterek, ikinci el araç alım satımı yapan kişiler için mesleki yeterlilik hizmetine başladı. 

 

İkinci el araç alım satım yapan firma sahipleri ve satış müdürleri için “Motorlu Kara Taşıtları Alım 

Satım Sorumlusu Seviye 5” ve satış personeli için “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı 

Seviye 4” mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmeti 3 Ağustos 2018 itibariyle tüm Türkiye’de 

TOBB MEYBEM tarafından Oda ve Borsalar aracılığıyla verilecek. 

  

Zonguldak Ticaret ve Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir konu ile ilgili yaptığı 

açıklamada, " Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti 

Hakkında Yönetmelik” ile hali hazırda ikinci el araç satımı yapanlar ve bundan sonra sektörde 

çalışacak veya işyeri açacak kişiler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi. Zonguldak 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ikinci el oto alım-satım işi yapan üyelerimiz için zorunlu hale gelen  

belgelendirme hizmetini TOBB MEYBEM ile üyelerimizin ayağına getiriyoruz.  Konu ile ilgilenen 

oto alım satımı ile ilgilenen üyelerimizi ve girişimci adaylarını odamıza bekliyoruz" dedi. 

 


