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KADIN GİRİŞİMCİLER VAN'DA BULUŞTU 

 

Van Ticaret Borsası (VANTB) ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Van Buluşması'na TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ülke genelinden bir çok kadın girişimci katıldı.  Programa Zonguldak 

Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu adına kurul üyeleri  Ayşen Orhan, Hikmet Yılmaz, 

Ece Sönmez ve Tülin Atalay katıldı. 

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Hisarcıklıoğlu, Van’ın 

Türkiye’nin parlayan turizm merkezi olduğunu belirterek, “Van, cinsiyet eşitliği noktasında en hızlı 

iyileşme gösteren illerimizin başında geliyor. Burası, kadınlarını zincirlere vuran bir ülkenin zengin 

olamayacağının bilincindedir. Bu gurur sizlerin. Başta Vanlı kadınlarımız olmak üzere tüm Vanlıları 

kutluyorum” diye konuştu.  

 

“Nene Hatun’la, Halide Edip Adıvar’la, Halime Çavuş’la, Şerife Bacı’yla, Nezahat Onbaşı’yla, Sabiha 

Gökçen’le ve tüm kahraman kadınlarımızla iftihar ediyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:  

"TOBB Başkanlığı boyunca kadınların ve gençlerin toplumun her alanında daha fazla rol üstlenmesi 

için çaba harcadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Hayatım boyunca kadın evde otursun, erkek çalışsın 

anlayışına karşı çıktım. Erkek egemenliğine hapsolmuş kadın rolüne itiraz ettim. Kadın üretim 

alanında olmak zorunda dedim. Bugün her ülkenin kalkınması insan sermayesine dayanıyor. 

Türkiye’nin zenginleşme yolculuğunda kadınlarımıza ihtiyacımız var. Petrol ve doğalgazdan kıymetli 

hazinemiz kadınlar, nüfusumuzun yarısı, yani 40 milyonu kadın olmasına rağmen işgücü dışında kalan 

kadın sayısı yaklaşık 20 milyon. Toprağın altında değil, toprağın üstünde muazzam bir hazine yatıyor. 

Sizler en büyük hazinemizsiniz. Bu hazineyi değerlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı. 

"Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmayı hedefliyorsak, kadınlara ihtiyacımız var"  

Kamu ihalelerinde yerli üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı sağlandığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Biz 

diyoruz ki eğer yerli üretici kadınsa, daha fazla fiyat avantajı sağlansın. Eğer zenginleşmek istiyorsak, 

Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmayı hedefliyorsak, kadınlara ihtiyacımız var. 

Kadınlarımızın işgücüne katılımını erkeklerin seviyesine çıkarırsak, ekonomimiz yüzde 20 daha 

zenginleşecek. Milli gelirimiz 170 milyar dolar artacak, 1 trilyon doları geçecek. Kadınları kazanırsak 

hepimizin cebine 3 bin dolar daha fazla para girecektir” dedi.  

 

Konuşmalarında kadınlara da seslenen Hisarcıklıoğlu, “Evlatlarınıza aklın, başarının, ekonominin 

cinsiyeti olmadığını anlatın. Kadın girişimci kurulu üyelerimiz; köylerdeki, kasabalardaki, belki de bu 

toplantılardan haberdar olmayan kadınlarımıza girişimciliği anlatın. Onlara çok az yatırımla el 

emeklerini dünyanın öbür ucuna satabileceklerini söyleyin. Onları daha çok üretmeye ve girişimci 

olmaya teşvik edin. Bu salonu dolduran herkesten iki ricam var. Birincisi kız çocuklarınızı şimdiden 

girişimci yetiştirin. İkincisi, mirasta kadınlarımızın hakkını yemeyin. Aklın cinsiyeti olmaz, başarının 

cinsiyeti olmaz, ekonominin cinsiyeti olmaz” şeklinde konuştu. 
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EKONOMİ BAKANLIĞI YETKİLİLERİ FİRMA ZİYARETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ 

 

Teşvik ve destekler konusunda sürdürülen faaliyetlerin reel sektör temsilcilerine doğrudan aktarılması 

yönünde çalışmalarını sürdüren Ekonomi Bakanlığı Zonguldak'ta firma ziyaretleri gerçekleştirdi. 17 

Mart 2018 Cumartesi günü il merkezindeki 10 firmayı ziyaret eden heyet, firma temsilcilerine 

Bakanlık tarafından verilen destek ve hizmetler aktardı. Görüşmelerde dâhilde işleme rejimi, ihracata 

yönelik devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave 

gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları, yatırım teşvik mevzuatı kapsamında uygulanan 

destekler, serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine 

yönelik destekler, Bakanlık tarafından yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün 

belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri 

konularında firmalara bilgiler verildi. 

 

Gerçekleşen saha ziyaretlerinin ardından  Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda, 

Ekonomi Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile Zonguldak 

Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda il ve ilçelerde ihracat yapan ve konu ile ilgilenen firmaların 

temsilcilerinin katılım sağlayadığı “ Ekonomi Bakanlığı destek ve faaliyetlerine ilişkin” bir 

bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Ekonomi Bakanlığı’ndan; İhracat Genel Müdür 

Yardımcısı Hakan Kızartıcı, Ürün Güvenliği Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Karabay, 

Serbest Bölgeler Yurt Dışı Daire Başkanı Yusuf Yıldız, Teknrik Uygulama ve yabancı Sermaye 

Uzmanı Türker Kocamış, İhracat Genel Müdürlüğü Uzmanı Sinan Yavaz, Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğü Uzmanı Mustafa Cesar, Ekonomik Araştırma ve değerlendirme Genel Müdürlüğü Uzmanı 

Kudret Ceran katıldı. 

 

Toplantını açılış konuşmasını Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir yaptı. Demir konuşmasında, 

Ekonomi Bakanlığı yetkililerine ziyareti için teşekkür ederek, “Malumlarınız Zonguldak bu yakın 

dönemde bir ekonomik modeli güncelleme, değiştirme, yolunu bulma çabası içerisindedir. Yeni 

sektörler arayışındayız, yeni girişimcileri yaratma çabasındayız. Ve Tamda bu biz bu süreçten 

geçerken teşvikler ve dış ticaret konusunda çok kıymetli bilgiler vereceğine inandığımız Ekonomi 

Bakanlığı Heyetimizi Zonguldak’ta görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Ben bu yapılan ziyaret ve 

yapılacak bilgilendirmeler ışığında üyemiz olan firmalarımızın Ufkunun açılması konusunda mesafe 

alacağımıza inandığımızı belirtmek istiyor ve toplantımızın da hayırlı sonuçlar vesile olmasını temenni 

ediyorum” dedi. 

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı da yaptığı konuşmada şunları 

söyledi: “Başkanımızın bize göstermiş olduğu misafirperverliğe, Zonguldak’ın bizler göstermiş olduğu 

misafirperverliğe çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri’nin 

organizasyonuna da verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Ben Hakan Kızartıcı Ekonomi 

Bakanlığı İhracat Genel müdür yardımcısıyım. Ahmet Karabay ise yine Ekonomi Bakanlığımız da 

ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcısıdır. Şimdi zaten ziyaret ettiğimiz firmalarımızın 

bir kısmı burada. Biz Sayın ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi'nin talimatları doğrultusunda şimdiye 

kadar yaklaşık 60 tane il’e ulaştık. İllerimizde özellikle ihracat potansiyeli olan firmalarımıza 
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ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ekonomi Bakanlığı olarak biz neler yapıyoruz onu anlatmaya çalışıyoruz, 

ne gibi destekler verebiliriz firmalarımıza onu anlatmaya çalışıyoruz, firmalarımızın neler yaptığını 

görmeye çalışıyoruz. Bunu bize çok faydası oluyor, çünkü biz Ankara'da masa başında bir takım 

kararlar vermenin çok sağlıklı olduğuna inanmıyoruz. Dolayısıyla firmalarımıza yerinde ziyaret etmiş 

oluyoruz. Özetle aslında bir çeşit dertleşmiş oluyoruz, sohbet etmiş oluyoruz. Bugün de burada 

olmaktan dolayı çok mutluyuz. İşin gerçeği bir bürokrat olarak değil ama kişisel olarak Zonguldak’a 

birkaç kez gelmiştim ancak değerlendirme fırsatım olmamıştı. Bu arada şunu da söyleyeyim Bu 

seyahatiniz sırasında şu anda Karabük'te Müsteşar Yardımcımız Sayın Kadir Bal Başkanlığında bir 

heyetimiz var ve aynı faaliyeti yapıyoruz. Heyetinde ithalat Genel Müdürü arkadaşımızın Başkanı 

olduğu bir grup ta aynı faaliyeti yapıyor. Zonguldak'ta da biz iki grup olarak Cuma günü benim 

başkanlığında grubumuz Ereğli bölgesindeydik, Ahmet Karabay’ın grubu ise Çaycuma’daydı. 

Bugünde yani Cumartesi günü de iki grup birleşerek Zonguldak'ta Merkez bölgesinde firmalarımızın 

ziyaret ettik. Bir kere bu kapsamda hep şunu görüyoruz. Zonguldak normal koşullar altında potansiyeli 

çok yüksek. Başkan beyle de biraz önce konuştuk ekonomisini çeşitlendirme ihtimali ve imkanı çok 

yüksek olan bir şehir. Bir kere doğası çok güzel bir şehir. Çelik sektörümüzün göz bebeği 

firmalarımıza barındıran bir şehir. Ve dolayısıyla malum kömür tarihçesi olan kendisine göre 

eksiklerini şimdi daha fazla artıya çevirme çalışan bir şehir. Dolayısıyla biz en azından bu vesile ile 

kendimiz Ankara'nın bürokratları olarak çok faydalandığımız da söylemek istiyorum” 

 

Toplantıda ayrıca; Ürün Güvenliği Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Karabay, Serbest 

Bölgeler Yurt Dışı Daire Başkanı Yusuf Yıldız, Teknrik Uygulama ve yabancı Sermaye Uzmanı 

Türker kocamış, İhracat Genel Müdürlüğü Uzmanı Sinan Yavaz, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Uzmanı Mustafa Cesar, Ekonomik Araştırma ve değerlendirme Genel Müdürlüğü Uzmanı Kudret 

Ceran, katılımcıların soruların cevaplandırdılar, yaptıkları çalışmaları anlattılar. 

 

Toplantı bitiminde ise Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel 

Müdür Yardımcısı Hakan Hakan Kızartıcı ile Ürün Güvenliği Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 

Ahmet Karabay’a hediyeleri takdim etti. 

 

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASINDA DIŞ TİCARET SEMİNERİ 

DÜZENLENDİ 

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Zonguldak Ticaret 

ve Sanayi Odası ev sahipliğinde “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlendi. Potansiyeli 

olmasına rağmen henüz ihracat gerçekleştirmemiş firmalarımız ile ihracatını daha ileriye taşımak 

isteyen firmalarımıza ihracat seviyelerini maksimum düzeye çıkarmalarına  destek  olmak amaçlı 

düzenlenen seminerde Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanları  Gökhan Adanalı ,Muhammet Emin 

Erkal, Fatih Yıldız ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri Şube Müdürü Şahin Kurul  tarafından sunumlar 

gerçekleştirildi.  

Düzenlenen seminerde ihracatta sağlanan devlet yardımları, yurt dışı birim, marka ve tanıtım 

desteği,yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi,  uluslararası rekabetçiliğin 

geliştirilmesinin desteklenmesi, pazar araştırması ve pazarlama desteği, rapor desteği, danışmanlık 
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desteği ve Afrika pazarları alanlarında bilgiler verildi. Sunumların ardından seminere katılım sağlayan 

firmaların soruları cevaplandı. 

Seminer ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin 

Demir " Ekonomi Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda düzenlediğimiz bu seminer Zonguldak’ta 

ihracat bilincinin arttırılmasına, firma çalışanlarının bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sağladığına 

inanıyorum. İhracat yapan ve ihracat potansiyeline sahip tüm firmalarımızı bu eğitime davet etmiştik. 

Katılanlara çok teşekkür ederim. Bundan böyle bu tip eğitimleri daha sık vermeyi planlıyoruz.  

Ekonomi Bakanlığına ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize desteklerinden dolayı çok teşekkür 

ederim" dedi 

 

ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLADI 

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen  

Uygulamalı Girişimcilik eğitimi başladı .25 girişimci  adayı, Eğitmen Murat Karakabak tarafından 

verilecek ve 4 gün 32 saat sürecek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programını tamamlayarak,  

sertifika almaya hak kazanacak ve 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 sağlanacaktır. 

Eğitim öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri 

Muharrem Sarıkaya  "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 düzenleyeceğiz. Bu eğitimler ile  

kendi işini kurmak isteyen girişimcilerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Girişimci adaylarına 4 gün 32 

saat sürecek olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler 

sertifika almaya hak kazanacak ve 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. Son yıllarda 

odamız aracılığı ile yaklaşık 400 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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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASININ İLİMİZDE SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİĞİN 

SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BİRİ OLAN SU ÜRÜNLERİ 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI 

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının ilin ekonomik çeşitliliğini arttıracak projeler kapsamında 

değerlendirdiği "Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi" ile ilgili ilk toplantı gerçekleştirdi.  Konusunda 

uzman olan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Yetiştiricilik 

Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Cüneyt Suzer'in katılımı ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı toplantı 

salonunda gerçekleşen toplantıya Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin 

Demir, Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Zonguldak İl Tarım Müdürü Cemalettin Çataklı, 

Zonguldak Valiliği Proje Ofisinden  Ali Doğu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Elif 

Acar ve uzmanlar katıldı. 

Toplantıda balık üretimi, işleme, depolama ve pazarlama konularında sunum yapan Prof.Dr. Cüneyt 

Suzer, Karadeniz’in İklimsel ve fiziki koşulları göz önüne alındığında kurulacak OSB'nin balık üretimi 

için mi yoksa üretim sonrası faaliyetler  (işleme,paketleme,depolama,dağıtım) için mi kurgulanması 

gerektiğine karar vermenin önemine dikkat çekti. Suzer daha sonra beraberindeki heyet ile projenin 

uygulanılmasının düşünüldüğü bölgeyi gezdi. Planlanan yatırımın en uygun hangi şekilde 

olabileceğine karar vermek için deniz suyu sıcaklığının ve iklim koşullarının geçmişe yönelik 

verilerinin temin edilmesi ve sonrasında yol haritasının belirlenmesine kara verildi. 


