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ETKİN LİDERLİK EĞİTİMİ TAMAMLANDI 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının 2019 yılı kişisel ve kurumsal eğitim programları kapsamında 
planlanan ‘Etkin Liderlik Eğitimi’ Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası eğitim salonunda gerçekleşti. 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Zonguldak İş dünyası 
insanları ve vatandaşların yoğun katılım sağladığı eğitim tam gün sürdü. Eğitimde;  liderliğin tanımı ve 
çeşitleri ile lider-yönetici ayrımı, kişisel özellikler ile liderlik çeşitleri arasında bağlantı kurulabilmesi, 
liderlik becerilerinin içeriği ve uygulamaları, güncel ve tarihi örnekler, liderliğin tanımı, çeşitleri ve 
özelliklerine giriş, blake-mouton yönetim skalası, liderlik motivasyonu ölçümü, liderlik tarzları, duygusal 
zekâ (eq) kavramı, liderlikte etkili iletişim becerileri, işleri çalışanlara delege etme ve görev dağılımlarını 
belirleme teknikleri, grow modeli, koçluk ve mentoring, Herzberg’in “motivasyon ve hijyen faktörleri”, 
Adam’ın “denklik teorisi”, çatışma yönetimi konuları anlatıldı. 
Katılımın ücretsiz olduğu eğitim programında katılımcılara öğle yemeği ikram edildi. Eğitim 
programlarıyla ilgili bilgi veren Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir 
yoğun katılımlarından dolayı üyelere teşekkür ederek, “ Bu sene planladığımız ikinci eğitim olan “Etkin 
Liderlik” eğitimini tamamladık. Üyelerimizin eğitimlerimizden memnun kalmış olmaları bizleri mutlu 
etti. Artık farkındalık ve bilgi çağındayız. Farkındalık oluşturan, bilen ve kendini geliştiren, rakiplerinin 
her zaman bir adım önünde oluyor.  Eğitimlerimizde alanlarında uzman olan hocalarımız, üyelerimizin 
gelişimlerine katkıda bulunmaya devam edecekler.  ” diye konuştu 
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E-İHALE VE E-EKSİLTME EĞİTİMİ VERİLDİ 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası(ZTSO) ile Kamu İhale Kurumu işbirliğinde oda üyelerine yönelik 'E-
İhale ve E-Eksiltme' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

 
ZTSO konferans salonunda 5 Nisan Cuma günü saat 10.30-12.30 arası düzenlenen toplantıda 
katılımcılara e-ihale ve e-eksiltme çalışmaları hakkında bilgiler verildi.  ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Demir, seminerin üyeler için son derece önemli olduğunu söyledi. Dijital bir çağda yaşadıklarını 
ifade eden başkan Demir, "Kamu İhale Kurumu ile ilgili bilgilendirme seminerlerinin önemli olduğuna 
inanıyoruz. Artık dijital bir çağda yaşıyoruz. İş dünyasında bulunan herkesin de bu değişim ve dönüşüme 
ayak uydurması gerekir. Bugünde E İhale, E Eksiltme gibi teknik bilgilerden oluşan bir seminerimiz var. 
Elektronik ortamda ihale ve faydaları, şeffaflık, usulsüzlük yolsuzluk algısının azaltılması, bürokrasinin 
azaltılması, kamu hizmetlerinin hızının artırılması, kurumlar arası bilgi alışverişinin artırılması, rekabetin 
artırılması, yasal ve idari sorunların giderilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması gibi konular, bu projenin 
önemli vurgularıdır. Bu önemli programın katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum." dedi. 
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GELENEKSEL KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENDİ 
 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleneksel kan bağışı kampanyasının altıncısı ve ZTSO’nun 
yüzüncü yılı nedeniyle bugün TSO bahçesinde kampanya gerçekleştirildi. “Ekonomiye Can, İnsanlığa 
Kan Veriyoruz” sloganı ile geleneksel olarak düzenlenen ve kan bağış kampanyası hakkında bilgi veren 
Zonguldak TSO Başkanı ve Kampanya Yürütücüsü Metin Demir, “Bu yıl 6’cısını yapacağımız artık 
geleneksel hale gelen Ticaret Odası Ticaret Sanayi Odasının Kan Bağışı Kampanyasında Ramazan ayı 
öncesinde kan stokları tükendi ve zamanda kan bağışı yapmak çok önemli. Bir de ‘bir damla kan hayat 
kurtarır’ prensibi ile kampanyamızı yapıyoruz. İnşallah tüm üyelerimizin katılımını sağlayacağız, tüm 
üyelerimiz bize de destek verecek, güzel bir sonuca ulaşacağız. 1819’da kurulan bir odayız. Daha yaşlı 
ve daha kıdemli bir odayız. İnşallah temmuz ayında güzel etkinliklerimiz olacak 100. yılımızı kutluyoruz. 
Bizim gibi deneyimli bir kıdemli bir odaya da sosyal aktif olmak konusunda görevler düşüyor. Her alanda 
olduğu gibi sosyal projeler konusunda da öncü olmaya gayret ediyoruz. 100. yılımızda da inşallah güzel 
bir kampanya olacak.” dedi. 
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REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla 
yürütülen Rekabetçi Sektörler Programının 2. dönemi kapsamında İstanbul’da düzenlenen 
bilgilendirme toplantısına katılım sağladık.  
Bilgilendirme toplantısında ‘’Yaratıcı Endüstriler’’ ve ‘’Araştırma ve Geliştirme‘’ başlıklarında çıkılan ve 
toplam bütçesi 50 milyon Euro’luk kapasitenin kullandırılması ile ilgili bilgilendirme toplantısında 
derlenen bilgiler Zonguldak TSO yetkili kurum ve komitelerinde değerlendirilmeye başlanmıştır. 
 

 
 
 

 
KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİ KURULLARI BAŞKANLARI İLE İSTİŞAREDE BULUNDUK 
  
İlimiz Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Nurcan Abay ve İlimiz Genç Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi Başkanı Sercan Demir ile üyelerimize yönelik yapmayı planladığımız faaliyetlerimiz hakkında 
görüş alışverişinde bulunduk. 
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DSİ YETKİLİLERİ İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK 
 
Odamız öncülüğünde başlatılan ve 2019 yılı yatırım programına alınan Sera İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesinin, toplanan yağmur sularının deşarj yerlerinin belirlenmesi için DSİ Zonguldak 232. Şube 
müdürlüğü yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdik. 
 

 
 

 
ÇELİK SEKTÖRÜ KÜMELENME ANALİZ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ 
 
Sayın Valimiz Erdoğan Bektaş Bey’in katılımları ile Batı Karadeniz Bölgemizde demir çelik sektöründe ki 
Kümelenmeyi geliştirmek, rekabet avantajını güçlendirmek, yeni pazarlara erişim sağlamak ve nitelikli 
ürünlerin üretimini yapmak maksadıyla " Çelik Sektörü Kümelenme Analiz Çalışmaları " kapsamında 
çalıştığımızı gerçekleştirdik. 

 


