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ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA YEDİ COĞRAFİ
BÖLGE TOPLANTISININ BEŞİNCİSİ SAMSUN’DA YAPILDI.
11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında 7 coğrafi bölge toplantısının beşincisi Samsun’da
gerçekleşti. 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı Hazırlıkları yerel düzeyde
gerçekleştirilen çalışmaların devamı niteliğinde ve yerel paydaşların görüş ve önerilerinin alınması
amacıyla Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın başkanlığında yedi coğrafi bölgede il valilerinin, il belediye
başkanlarının, üniversite rektörlerinin ve meslek örgütlerinin başkanlarının katılımıyla düzenlendi.
Toplantıda kalkınma hamlesine yapılacak katkılar görüşüldü. Programda konuşan Bakan Elvan,
Türkiye’nin kalkınma hamleleriyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin yüzde 7,4’lük bir büyüme performansı gösterdiğini hatırlatan Bakan Elvan şöyle devam
etti: "Bu çok önemli ve ciddi bir başarıdır. Türkiye olarak biz, 2017 yılında G20 ülkeleri arasında
birinci sırada yer alarak en hızlı büyüyen ülke konumuna geldik. Dünyada ise İrlanda’dan sonra ikinci
sırada yer aldık. Bu şunu ifade ediyor: Oldukça sağlıklı bir büyüme gerçekleştirdiğimizi ortaya
koyuyor. Bazı kesimler Türkiye’nin 2017 yılında sağlıklı büyümediğini, hatta hormonlu büyüdüğünü
ifade edenlere en güzel cevap, Türkiye’nin yapmış olduğu ihracatın ve sağlamış olduğu yatırımların
büyümeye katkısıdır. Yine 2017 yılımız ihracat performansı açısından önemli bir yıl oldu. İhracatımızı
157 milyar doların üzerine çıkardık. 2018’de de ihracattaki güçlü performansımız devam etti ve
2018’in ilk çeyreğinde ihracatımızda yüzde 9’luk bir artışla 160,4 milyar dolar ile rekor bir seviyeye
ulaştık. Mali disiplini alsa elden bırakmadık, asla taviz vermedik. Bütçe açığımızın milli gelire oranı
orta vadeli programımızda 2017 için yüzde 2’iydi. Biz yüzde 1,5’luk bir performans gerçekleştirdik.
Yani beklenenden yüzde 0,5 daha düşük bir bütçe açığını 2017 yılında gerçekleştirdik. İstihdamda ise
Aralık sonu itibariyle 1 milyon 635 bin kişilik ilave istihdam sağladık. İstihdam oluşturma oranında
Türkiye dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyor. Bankacılık yapısı da oldukça sağlam.
Unutmayalım ki biz çok zor zamanlarda bu başarıları yaşadık. Bir taraftan terörle mücadele
edeceksiniz, yedi düvele karşı mücadele edeceksiniz, bu terör örgütlerine karşı mücadele edeceksiniz
ama diğer taraftan da ekonomide dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alacaksınız. Bu kolay
bir iş değil ama hükümetimiz bunu başardı. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, dik duruşu ve bu konuda
oluşturduğu güçlü siyasi istikrar ülkemizin önünü daha da açmıştır. Bundan sonraki süreçte de
açacaktır. İçeride ve dışarıda çok büyük mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi milletimiz için,
yarınlarımız için veriyoruz. Ekonomide, diplomaside ve askeriyede de emin adımlarla yolumuza
devam ediyoruz. Şer odaklarına ve ülke düşmanlarına ve her türlü mesnetsiz iddialarla bizlere karşı
taarruza geçenlere en iyi cevabı her alanda veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de vermeye devam
edeceğiz."
"TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK"
Türkiye’nin içte ve dışta çok ciddi bir mücadele verdiğine dikkat çeken Elvan, "Bu mücadeleyi
milletimiz için, yarınlarımız için veriyoruz. Ekonomide, diplomaside ve askeriyede de emin adımlarla
yolumuza devam ediyoruz. Şer odaklarına ve ülke düşmanlarına ve her türlü mesnetsiz iddialarla
bizlere karşı taarruza geçenlere en iyi cevabı her alanda veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de vermeye
devam edeceğiz. Karamsar tablo çizenlerin beklentilerini Allah’a çok şükür boşa çıkararak ekonomik
ve toplumsal istikrardan hiçbir şekilde taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Güçlü siyasi
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iradesi, dinamik özel sektörü ve çalışkan milletiyle Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel yoktur.
Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
11. Kalkınma Planı’na değinen Elvan, "Her alanda kaliteyi artırmak zorundayız. Bunun için insan
kaynaklarını daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İnsana daha fazla odaklanmamız lazım. Sahada
yaptığımız çalışmalarda 81 ilimizde birinci öncelikli alan eğitim, daha sonra ulusal güvenlik konusu,
üçüncü ise tarım ve kırsal kalkınma. 74 ilimizde öncelikle alan olarak ortaya çıkıyor. Dördüncüsü
istihdam, beşincisi ise teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim. Ortaya çıkan 17 öncelikten ilk
5’i bunlar" bilgilerini verdi.
"Önümüzde mutlaka her ilimiz için bir yol haritası olmalı" diyen Bakan Elvan konuşmasını şöyle
tamamladı:
Kalkınma ajanslarımız var. Kalkınma ajanslarını bu amaç doğrultusunda kullanmalıyız. Ajanslar bir
anlamda önünüzdeki yol haritasının önünü açacak olan enstrümanlar olmalı. Ajansları çok daha etkin
kullanmalıyız. Ajansların temel amacı bir şekilde değişik şirketlere, sivil toplum kuruluşlarına destek
sağlamak değil. Ajansların amacı o yörenin, o bölgenin kalkınmasını sağlayacak bir yol haritasını
ortaya koyması ve o yol haritasının gerçekleşmesi için atılması gereken adımların belirlenmesi ve
gerektiği noktalarda da mali olarak bir miktar destek verilmesi. Bir anlamda ajanslar o illerde o
bölgelerde şemsiye kuruluş görevi üstlenmeli ve ilgili birimleri yönlendirmeli.
11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı’na Karadeniz Bölgesi'ndeki TR81 (Bartın,
Zonguldak, Karabük), TR82 (Sinop, Kastamonu, Çankırı), TR83 (Samsun, Çorum, Amasya, Tokat) ve
TR90 (Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin) Düzey 2 İstatistikî Bölgelerinden oluşan
toplam on altı ilin valileri, rektörleri, belediye başkanları ile ticaret, sanayi, ziraat ve esnaf sanatkâr
odası başkanları katılım sağladı.
Zonguldak İlini temsilen Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem
Akdemir, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Bülent Ecevit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili
Elif Acar ve uzmanlar katıldı.
ZONGULDAK TSO'DAN ÜYELERİNE NEFES ALDIRACAK KREDİ İMKANI
Düşük faiz oranlarıyla geçtiğimiz sene KOBİ’lere cansuyu olan TOBB Nefes Kredisi Projesi, bu sene
18 aya uzatılan vadesi ile yeniden geliyor.TOBB öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla
gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için imzalar Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla 31 Mart
Cumartesi günü İzmir’de atıldı.Nefes Kredisi’nde faizler aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 olarak
belirlendi.Kredi vadesi, ilk 6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay
olacak.
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, 2 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren Nefes Kredisi
kullanmaya başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Zonguldak
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir " TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes
Kredisi Projesi ile üyelerimiz ‘Nefes’ Alacak" dedi. İmzalanan protokol kapsamında;

2/6
ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
www.ztso.org.tr
bilgi@ztso.org.tr

BASIN BÜLTENİ

30 NİSAN 2018

2018/4



Nefes Kredisi 18 aya uzatılan vadesi ile yeniden TOBB üyelerinin hizmetinde. Ayrıca bu sene
kredi kullandıracak banka sayısı da 6’ya yükseltildi.
Nefes Kredisi Türkiye’nin dört bir yanındaki Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank,
Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerinden kullanılabilecek.

Nefes Kredisi: Yıllık faiz oranı yüzde 12’nin altında, 6 ay geri ödemesiz, 18 ay vadeli kredi!






Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Odalar ve Borsalar mevduatlarını 6 bankaya
yatırarak, üyesi olan KOBİ’lere aylık %0,99 yıllık %11,88 faiz oranı ve 6 ay geri ödemesiz 18
ay vadeyle kredi kullanma imkanı sağlıyor.
TOBB, Oda ve Borsalar elindeki kaynaklarının üyelerinin kullanımına açıyor. Teminat
yetersizliğinden kredi kullanamayan KOBİ’lere de yıllardır olduğu gibi yine KGF destek
oluyor. KGF, kredi tutarının %85’ine hazine destekli kefalet veriyor.
Nefes Kredisi KGF’nin vereceği kefalet ile kullandırılacağı için bankaların risk primleri de
sıfırlanmış oluyor. KGF de Portföy Garanti Sistemi ile kendisine yapılan başvuruları aynı gün
içerisinde sonlandıracak. Böylelikle işletmeler günler içerisinde kredilerini kullanmış olacak.

Finansmanda İnovasyon





Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Finansman’da İnovasyon” olarak
nitelendirdiği Nefes Kredisi’nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar 500
milyon TL’lik mevduatı 6 bankaya aktaracak, bankalar da bu miktarın 15 katı yani 7,5 milyar
TL kredi imkânı sağlayacak.
2-3 ay gibi kısa bir sürede 70 bin KOBİ’nin ‘Nefes Kredisi’ kullanması bekleniyor.
KOBİ’ler en fazla 100 bin TL kredi kullanabilecekler.

Bürokrasisi az, basit kredi süreçleri





TOBB üyesi firmalar üye olduğu Oda-Borsa'ya giderek "TOBB Nefes Kredisi Başvurusu" için
faaliyet belgesi isteyecek.
Aldığı faaliyet belgesi ile 6 bankanın Türkiye genelindeki şubelerine giderek TOBB Nefes
Kredisi başvurusu yapacak.
Bankalar, KOBİ'nin TOBB Nefes Kredisi başvurusunu alacak, KGF ile birlikte krediye
uygunluğu değerlendirecek
Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa; bankalar, KOBİ'ye TOBB Nefes Kredisi
kullandıracak.

Masraf en fazla 51 TL


Bankaların TOBB Nefes Kredisi için alacağı masraf kefalet oranının %0,03’ü (onbinde üç) ile
sınırlı olacak.
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Dolasıyla bankalar 51 TL’nin üzerinde masraf almayacak. Üyeler düşük faiz ve uzatılmış yeni
vadenin yanı sıra düşük masraftan da yararlanacak

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ HEDEFİNE
ULAŞTI
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından açılan ‘’Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı’’na Zonguldak Ticaret ve
Sanayi Odası ‘’Karaelmas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında ‘’ projesi ile başvuruda
bulunmuş ve kabul edilen proje 2016- 2017 yıllarında tamamlanmıştır.
Söz konusu proje Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından
ortaklaşa yürütülmüş olup İlimizde bir ilk gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu proje kapsamında büyük çoğunluğu ilimiz maden sektöründe çalışan işçilerimizin eşleri ve
çocuklarından oluşan 18-28 yaş arası lise mezunu 100 işsiz kadına çağrı merkezi operatörlüğü eğitimi
verilerek istihdam edilebilirlikleri artırılmıştır. İlimiz ekonomisinin maden kömürüne dayalı bir
ekonomi olması nedeniyle kadınlarımızın istihdamında yaşadığı sıkıntıya çözüm yaratabilmek için
yürütülen proje kapsamında, ilimize çağrı merkezi yatırımı getirebilmek için birçok girişimde
bulunulmuş ve konu bakanlıklar nezdinde takip edilmiştir. Yürütülen çalışmaların sonunda Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Julide Sarıeroğlu müjdeyi verdi. Nisan ayı içerisinde ilimizde ilk
planda yaklaşık 200 kişilik bir çağrı merkezi açılacağı duyuruldu. Açılacak olan bu çağrı merkezinde
sertifika sahibi olan bu kadınlarımız çalışma imkanı bulacak.
Konu hakkında açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin
Demir” Oda olarak yürüttüğümüz Karaelmas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında isimli
Avrupa Birliği Projesi meyvelerini vermeye başladı. Bildiğiniz üzere lise mezunu 100 işsiz kadınımızı
proje kapsamında “Çağrı Merkezi Operatörü” olarak eğitmiş ve sertifikalarını vermiştik. Projemizi
yürütürken bir yandan da ilimize çağrı merkezi yatırımı kazandırmak için birçok bakanımıza
taleplerimizi iletmiştik. Bu çalışmalarımız karşılıksız kalmadı ve müjdeli haber geldi. Çalışma
Bakanlığımıza hizmet veren bir çağrı merkezi Nisan ayında İlimizde açılıyor. Çağrı merkezinde görev
yapacak olan kursiyerlerimiz odamızda oryantasyon eğitimlerini sürdürmekteler. Ben başta ilimize
çağrı merkezi açılması konusunda bize verdiği sözü tutan ve istihdam edilebilirliklerini arttırdığımız
kadınlarımıza bu fırsatı yaratan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu’na
teşekkürü bir borç biliyorum. Bu vesile ile projede ortağımız olan Bülent Ecevit Üniversitesi’ne,
eğitimleri gerçekleştiren Çaycuma Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanlarına ve proje boyunca
yanımızda olan tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu yatırımın İlimize hayırlı olmasını
diliyorum. Bütün çabamızla yeni istihdam alanları yaratma gayretimiz devam edecektir” dedi.
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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ DÖNEM İLK GENİŞLETİLMİŞ
MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI YAPILDI
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri ile belirlenen meslek komiteleri ilk genişletilmiş
toplantısını gerçekleştirdi. ZTSO Seminer salonunda gerçekleştirilen toplantıda Genel Sekreter
Muharrem Sarıkaya Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının Misyonu, Vizyonu; Oda Organlarının
Görevleri ve Çalışma Şekillerini anlatan bir sunumun yaptı.
Sunumun ardından söz alan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir
oda olarak halen yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Söz konusu projelerde meslek
komiteleri üyelerinin yer almasının önemini belirterek herkesin birikimleri çerçevesinde projelerde yer
almasını istediklerini belirtti. Yeni dönemde mevcut projelerin sonuçlandırılmasının yanında yeni
projelerde gerçekleştireceklerini söyledi. Yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.
ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİMİ PROJE BAZLI TEŞVİK
SİSTEMİ TANITIM TOPLANTISI'NA KATILDI
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel
MERCİMEK, Mustafa ÖZKAN ve Genel Sekreter Muharrem SARIKAYA Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre
Merkezi'nde düzenlenen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katıldılar.
Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşvik belgelerinin hayırlı
olmasını diledi.
Firma sahiplerine ve yöneticilere Türkiye'nin büyümesine, hedeflerine doğru ilerlemesine sağladıkları
katkıları için şükranlarını sunan Erdoğan, "Belki biraz tekrar oluyor ama büyüklerimizin geçmişte
sözleri var; '180 kere de tekrar etseniz bu kıymetlidir.' Bu konuyu böyle 23 proje 19 firma teşvik
belgesi diye ifade edince sıradan bir hadiseymiş gibi görünür. Halbuki işin aslına baktığımızda bu 23
projenin 135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin 111
doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon
dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını temin edecek. Böylece
geçtiğimiz yıl 47 milyar dolara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış
olacağız" diye konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım da Avrupa'nın ve dünyanın büyüme eğilimini uzun süredir korumayı başaran
sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.
2001 yılına kadar Türkiye'nin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında 15,1 milyar doları ancak
çekebildiğini ifade eden Yıldırım, "Geçen 16 yıl içinde doğrudan sermaye yatırımlarında ülkemiz, 191
milyar doların üzerine çıktı. Yani 80 yılda yapılanın 12 katını 16 yıl gibi kısa bir sürede başarmıştır
ülkemiz. Bu gerçeği herkesin görmesini istiyorum" diye konuştu.
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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASININ 2018 YILINDA ÜYELERİ VE
ÇALIŞANLARI İÇİN YAPACAĞI KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİNİN
TARİHLERİ BELLİ OLDU
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının 2018 yılı kurumsal eğitim programları başlıyor. 10 Mayıs'ta
‘’Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim’’ konusu ile başlayacak eğitim dizisi 13 Eylül'de ‘’Yaratıcı
Düşünme ve Yeni Fikirler’’ konulu eğitimle son bulacak. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile
ÇASGEM (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi) arasında imzalanan protokole göre
planlanan eğitimler ve tarihleri şu şekilde belirlendi;
Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim

(10 Mayıs 2018 Perşembe)

Çalışma Hayatında Müşteri İlişkileri Yönetimi

(05 Haziran 2018 Salı)

Takım Çalışması

(03 Temmuz 2018 Salı)

İşyerinde Davranış ve Protokol Kuralları

(01 Ağustos 2018 Çarşamba)

Yaratıcı Düşünme ve Yeni Fikirler

(13 Eylül 2018 Perşembe)

Alanında uzman kişiler tarafından verilecek eğitimler tüm ilgilenenlere açık ve ücretsiz olacak.
Eğitim programlarıyla ilgili bilgi veren Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak çok önem verdiğimiz ve stratejik planımızda da hedef
olarak belirlediğimiz konulardan bir tanesi de eğitim konusu. Yönetim olarak, hem üyelerimizin hem
de çalışanlarımızın eğitim taleplerini her zaman dikkate alıyoruz. Bu sene başında eğitim konusunda
bir planlama yaptık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza bağlı olarak eğitim hizmetleri
sağlayan ÇASGEM(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi) ile bir protokol
imzaladık. Bu protokol kapsamında üyelerimize, çalışanlarımıza ve aslında ilan ettiğimiz eğitim
konuları ile ilgilenen herkese açık ve ücretsiz olmak üzere 5 eğitim programı belirledik. Mayıs-Eylül
aylarını kapsayan dönemde her ay 1 eğitim düzenleyeceğiz. Odamız eğitim salonlarında düzenlenecek
olan eğitimlerle ilgili detaylı bilgileri internet sitemizden ulaşılabilecek. Belirlediğimiz eğitim
konularına ilgi duyan tüm hemşerilerimizi eğitimlerimize bekliyoruz" dedi.
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