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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 

DÜZENLİYOR 

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve kendi işini 

kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerin başarı düzeylerini 

arttırmak amacıyla Temmuz ayının 3. Haftası ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ düzenleyecek. 

Açılacak olan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kursu yeni iş yeri kuracak olan 18 yaş üzeri tüm 

girişimci adaylarına açık olacaktır. Eğitime tam zamanlı olarak devam eden kursiyerler, eğitim 

sonunda “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaklardır. 

Belge sahibi olan girişimci adayları, iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve iş planları ile KOSGEB’e 

müracaat etmeleri ve kuruldan destek kararı çıkması halinde “KOSGEB Yeni Girişimci Desteği 

Programı” kapsamında destek alma imkanına hak kazanacaklardır. 

ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, amaçlarının girişimcilik kültürünü yaygınlaştırarak, 

başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Eğitimi başarı ile tamamlayıp 

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi” alanların kendi işlerini kurdukları takdirde 

desteklerden faydalanabileceklerini belirten Demir, girişimci adaylarını her zaman destekleyeceklerini 

ifade etti. 

Girişimcilik Kursu Tarihleri: 17-20 Temmuz 2017  

Kursa Son Başvuru Tarihi: 13 Temmuz 2017 

Kurs ve Başvuru Yeri: Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (Şahsen) 

 

SERACILIK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FONKSİYONEL TASARIM VE ÖN 

FİZİBİLİTE RAPORU TANITILDI 

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde Çaycuma ilçesinde kurulum çalışmaları devam 

eden Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi konusunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 

hazırlanan “Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fonksiyonel Tasarım ve Ön Fizibilite Raporu” 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı toplantı salonunda proje paydaşlarına ve potansiyel girişimcilere 

sunuldu.  

Sunum öncesi söz alan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir 

Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi fikrinin oluşması, projenin gerçekleştirilebilmesi için yer 

bulunması ve sonrasında kurulma işlemleri ile ilgili bu güne kadar yaşanan süreç hakkında 

katılımcılara bilgi verdi. İlimizde halen yapılmakta olan seracılık faaliyetlerinin küçük ölçekli 

olduğunu, organize bir şekilde yapılarak büyük ölçekli seracılık faaliyetlerinin İlimizdeki sektörel 

çeşitliliğe önemli katkı vereceğini, yaratacağı ekonomik değerin ve istihdam katkısının çok yüksek 

olacağını ifade etti. Seracılık Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi ile en az 1500 kişinin 

doğrudan istihdam edileceğini ifade etti.  

Ülkemizde örtü altı tarım sektörünün %50’sini domates üretimi, bunun da %80’sinin salkım domates 

olduğunu, yapılan çalışma sonucunda bölgemizde kurulacak Sera Organize Sanayi Bölgesi içinde ideal 

olan üretimin salkım domates olduğunu yapılan çalışmalar ile ortaya konulduğunu söyledi.  

524 dönümlük bir alan üzerinde 30 dönümlük parseller halinde yapılması planlanan yatırım hakkında 

Green Q firması yetkilisi İbrahim Yılmaz’ın sunumu ile fizibilite kısmı detaylı olarak incelenmiş 
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özellikle 5,5 yıl öngörülen yatırım geri dönüş süreci paydaşlar tarafından yoğun ilgi görmüştür. 

Sunumunun ardından potansiyel girişimcilerin görüş ve önerileri alındı, soruları cevaplandırıldı. 

Yoğun bir ilginin olduğu toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. 

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 15 TEMMUZ İÇİN TEK SES OLDU 

 

15 Temmuz Şehitlerini anma etkinliği kapsamında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) 

tarafından basın toplantısı düzenlendi.Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası binasında gerçekleşen basın 

toplantısına Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonu (TESK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), HAK- İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye 

KAMU-SEN) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) adına Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 

(ZTSO) katıldı. 

Düzenlenen basın açıklamasında basın mensuplarını bilgilendiren ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Metin Demir yaptığı açıklamada " Bu masada oturan demokrasi sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak 

açıklamayı 81 ilde aynı anda yapıyoruz. Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz'un yıl 

dönümüne giriyoruz. İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin 

tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı tutacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 

Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir 

işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O 

gece Fetullahçı terör örgütü, "devleti" ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe 

girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası 

başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye 

Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah'a şükürler olsun Milletimiz, 

cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze 

kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu. Bu masadaki 

kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. Başta 

Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil 

toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanmış darbe 

girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.15 Temmuz'da Türkiye, en zor 

demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiştir. Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak 

kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik. Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan 

etmiştir. "Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez bu, dünyaya 

örnek olacak bir tavırdır. Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik. Darbe girişimine karşı verdiğimiz 

bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit oldu. 2301 vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimize Allah'tan 

rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle 

anacaktır. Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir. Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye'nin 

geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır. Bir daha böyle hain girişimlerin 

yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürülmelidir. Yargı 

kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin 

vicdanını rahatlatmalıdır.En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrası da, ülke açısından zorlu 
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bir süreç oldu,darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı. FETÖ, yalan haberlerle yurt 

dışında ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü. Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz 

etkilendi. Allah'a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini de kısa sürede atlattık. 

Hükumetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık. Daha 

darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5'lik büyümeyi yakaladık. İstihdam 

rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam sağladık. 

İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya başladık. Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık. 

Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır. Emin olun 

bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı. Ama biz 

dimdik ayaktayız. Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık. 

Ama rehavete kapılmayacağız. Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var. 15 Temmuz sonrası 

toparlanma sürecini tamamladık.Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor.Ayağımızdaki 

prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı.Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. 

Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek 

ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci 

başlatmalıyız. Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz. Aldığı yaraları saran milletimiz, bu 

büyük demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır. 

Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet 

ediyoruz. FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz. Kaynağı ne 

olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa 

edebiliriz. Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye'yi 

büyük hedeflerine taşıyacağız. Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye'nin sivil toplumu 

olarak, 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken 

yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. 

Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye" diye konuştu. 

 

15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ 

 

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstasyon Caddesi 

önünden başlayarak Madenci Anıtı önüne kadar süren “Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü” 

gerçekleştirildi. Gerçekleşen yürüyüşe Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, 

Zonguldak TSO Meclis Başkanı Zafer Sağlam, ZTSO Meclis üyeleri , Genel Sekreter Muharrem 

Sarıkaya ve personel katılım gösterdi. Yürüyüş sonrası ZTSO tarafından vatandaşlara lokma tatlısı 

dağıtıldı. 

 

ZONGULDAK VALİSİ SAYIN AHMET ÇINAR ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ 

ODASINI ZİYARET ETTİ  

 

Zonguldak Valisi Sayın Ahmet Çınar, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Metin Demir ve yönetim kurulunu ziyaret etti.Ziyarete Vali Ahmet Çınar’a ziyaretinden dolayı 

memnuniyetini dile getiren Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin demir, “"Sizleri 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasına ağırlamaktan son derece memnun olduğumuzu belirtmek 
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istiyorum. Ülkenin çok değişik yerlerinde çok değişik coğrafyaların da görevlerde bulunduğunuzu çok 

yakından takip ettik. Zonguldak'ta göreve başladınız biz sizin kariyerinizi devlet tecrübenizi 

vizyonunuzu takip ettik. Bu bilgi ve tecrübe ile Zonguldak'a çok önemli değerler katacağınıza 

inanıyoruz. Biz de uzun zamandır olduğu gibi Zonguldak Valiliği işbirliğinde başlattığımız projeler 

var sizinde himaye ve desteklerinizi almaya devam edeceğiz" dedi. 

YARDIM KALAN PROJELER TAMAMANACAK 

Ziyaretinde iş dünyasına çok önem verdiğini belirten Vali Ahmet Çınar’da, “Kalkınmak için şehrimizi 

ülkemizi kalkındırmak için işsizlere iş bulabilmek için istihdam alanları yaratmak için sizin de az önce 

söylemiş olduğunuz gibi yarım kalan projelerin devam ettireceğiz” dedi. 

İade-i ziyaretlere başladığını belirten Vali Ahmet Çınar şunları kaydetti: 

“Ticaret ve Sanayi Odasında bulunmaktan çok mutluyum. Biz göreve yeni başladık hoş geldin 

ziyaretleri var bu yoğunluk devam ederken iade-i ziyaretlerine başladık. Bahsetmiş olduğunuz var olan 

projelerle ilgili olarak bundan sonra yapılacaklarla ilgili olarak bir zemin oluşturma temasını 

yaratacağız. Biz Ticaret ve Sanayi Odamızın tabii ki çok önemsiyoruz. Girişimcilerimiz istihdam 

alanını yaratanlar ekmek verenler demek lazım. Bu aile içerisinde bu topluluk içerisinde bu kurum 

içerisinde yer alıyorlar. Devlet olarak bizim hem müşterek hareket etmemiz esas olmalıdır. Kalkınmak 

için şehrimizi ülkemizi kalkındırmak için işsizlere iş bulabilmek için istihdam alanları yaratmak için 

sizin de az önce söylemiş olduğunuz gibi yarım kalan projelerin devam ettireceğiz. Bunu bizim 

yapmamız gerekir. Bunu biz yapmazsak bir başkaları yapmazlar. Yapmasak da olmaz burada esas olan 

iyi bir koordinasyon olabilmektir. Öncelikleri ve potansiyelleri iyi tespit etmektir ve tabii ki hepsini 

birden yapacağız dersek başarılı olamayız. Ama bir takvimleme yaparak adımlarımızın hesabını 

yaparak nereden başlanacağını nasıl başlanacağını da projelendireceğimizi iyi yapmak gerekir. Bizim 

işbirliğimiz bu konuda çok önemli devlete düşen esas olan bürokrasiyi azaltmak engelleri azaltmak 

teşvik etmek yolu açmak biz bunu yaparsak Türkiye'de girişimcilerimiz hakikaten dünya çapında 

dünyanın her yerinde yatırım yapabilir. İş dünyamız bu bilgi ve cesarete eriştiler. Devlet olarak biz o 

kolaylığı sağlarsak inanıyorum ki girişimcilerimiz çok güzel işler yapacaklar. Hem ülkemiz hem 

şehrimize ekonomik değerler kazandırabilecekler. Bu anlayışla hep birlikte bu şehre hizmet etmeye 

devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. 

 

MANTAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLE İLGİLİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ 

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının İlimizde tarıma dayalı mevcut sektörlerin geliştirilmesi bununla 

birlikte yeni sektörler oluşturulması çalışmaları kapsamında “Kültür Mantarı Sektörü” ile ilgili bir 

toplantı yapıldı. Toplantıda Yrd. Doç. Dr. Erkan Eren dünyadaki ve ülkemizdeki kültür mantarı 

sektörünün dünü, bugünü ve geleceğini anlattı. 

Yrd. Doç. Dr. Erkan Eren kültür mantarının ülkemizde yeni olduğunu üretiminin son yıllarda ivme 

kazandığını, Çin'in dünyada mantar üretiminde lider ülke olduğunu, yılda 7 milyon ton mantar 

ürettiğini söyledi. Yılda 50 bin ton mantar üretildiğini, yine Avrupa’da kişi başı mantar tüketiminin 8 

kg. civarında olduğunu bizde ise 670 gram olduğunu bu rakamın yakın bir gelecekte 1 kilogramın 

üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini, mantar üretimi ve satışının yakın gelecekte ülkemiz 

ekonomisinde çok önemli olacağını; bu sektörün aynı zamanda istihdam açısından da çok önemli 

olduğunu 1 dönümlük bir parselde asgari 10 kişinin istihdam edildiğini ifade etti. Zonguldak 
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bölgesinin mantar üretimi için gerek iklim gerekse iç ve dış pazarlara yakınlık bakımından avantajlı 

olduğunu, büyük ölçekli bir yatırımın Zonguldak’ın bu sektörde söz sahibi olabileceğini söyledi. 

Toplantıya Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Ege 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Eren, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel 

Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Zonguldak İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. 

 

BATI KARADENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARI TOPLANDI 

 

Batı Karadeniz Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları İstişare toplantısı Çaycuma’da yapıldı. Toplantıda 

Yörex 2017 Antalya Yöresel ürünler fuarlarına katılım, 29 Eylül-01 Ekim 2017 Batı Karadeniz Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve 05 Ekim- 08 Ekim 2017 Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon Ve mobilya 

Fuarına katılımın teşvik edilmesi ve üyelere destek verilmesi görüşüldü. 

Zonguldak Çaycuma havaalanının yurtiçi uçuşlara açılması ve düzenli uçuş yapılması için Batı 

Karadeniz Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odalarınca ortak bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.  

Toplantıda söz alan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ZTSO 

öncülüğünde yürütülmekte olan Sera Organize Sanayi Bölgesinin safahatı hakkında katılımcılara bilgi 

verdi. 

 

SERACILIK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YATIRIMCILARINA 

BİLGİLENDİRME 

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde Çaycuma ilçesinde kurulum çalışmaları devam 

eden Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yatırım yapmayı düşünen yatırımcı adayları 

teşvikler ve destekler konusunda bilgilendirildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 

“Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fonksiyonel Tasarım ve Ön Fizibilite Raporu” referans 

alınarak yapılan bilgilendirme toplantısına ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Genel 

Sekreter Muharrem Sarıkaya, Kredi Garanti Fonu yetkilisi Mehmet Ersin Salman, KOSGEB yetkilisi 

Soner Kaynar, Gıda Tarım Hayvancılık Zonguldak İl Müdürlüğü yetkilisi Erdal Işık, Batı Karadeniz 

Kalkınma Ajansı yetkilisi Öznur Çapraz, Ziraat Bankası Zonguldak Ticari Şubeler Müdürü Serdar 

Koçak ve yatırımcı adayları katıldı. 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir’in açılış konuşmasının 

ardından söz alan Ziraat Bankası Zonguldak Ticari Şube Müdürü Serdar Koçak Ziraat Bankasının 

yaklaşık 450 yıldır tarıma destek verdiğini, daha önce çalıştığı Afyon ilinde de benzer projelere 

finansman desteği verdiklerini, yatırımcılardan proje bedelinin yaklaşık olarak %25’ini öz kaynak 

olarak beklediklerini, uygun koşullarda kredi verdiklerini bir tablo ile anlattı. 

Kredi Garanti Fonu Müdürü Mehmet Ersin Salman ise Kredi Garanti Fonunun sektöre yönelik kredi ve 

teminat imkanlarını anlatarak böyle büyük bir projenin içinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade 

etti.  

Kosgeb adına toplantıya katılan Uzman Soner Kaynak ise işbirliği güçbirliği desteklerini ve nitelikli 

personel desteklerini anlattı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilisi Erdal Işık’ın Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklerini anlatmasının ardından toplantı sona erdi. 
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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI KADIN İSTİHDAMININ ÖNÜNDEKİ 

ENGELLERİN KALDIRILMASI PANELİ DÜZENLİYOR 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nun 

ortak yürüttüğü, 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 

sunulan ‘’Karaelmas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında ‘’ projesi uygulamaları 

kapsamında 27 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 10:00'da Zonguldak Dedeman Otel Konferans 

Salonunda İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü 

,KOSGEB Zonguldak İl Müdürlüğü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Aile Ve Sosyal Politikalar 

Zonguldak İl Müdürlüğü ve Zonguldak TSO Kadın Girişimciler Kurulu temsilcilerinin katılım 

sağlayacağı " Zonguldak’ta Kadın İstihdamı Önündeki Engellerin Kaldırılması Paneli " düzenlenecek. 

Bilindiği üzere proje kapsamında 100 kadına çağrı merkezi operatörlüğü kursu verilmiş ve kursu 

başarı ile bitirenler sertifika almaya hak kazanmıştı. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile Bülent 

Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nun ortak yürüttüğü proje kadın istihdamının 

önemine vurgu yapan organizasyonlar ile devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan ZTSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir" Bundan dokuz ay önce yürütmeye başladığımız "’Karaelmas 

Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında" projesi ile kadınlarımızın istihdamına ne kadar 

önem verdiğimizi gösterdik. 100 genç kadınımıza verdiğimiz eğitimlerle onları iş hayatına hazırladık. 

Şimdi bu eğitimli kadınlarımızı istihdam ederken karşılaşılan sorunlar ile ilgili çalışmalar 

yürütüyoruz.Zonguldak’ta kadın istihdamına ve kadınların iş hayatına girişlerine ilişkin engellerin 

neler olduğunun belirlenmesi, engellerin kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

amacıyla düzenlenecek bu panelde; Zonguldak’ta kadın istihdamı konusunda farkındalık 

oluşturulmasına, konunun karar alma mekanizmalarının gündemine taşınmasına ve yerel aktörler 

arasında işbirliği ağları oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Panelimiz herkese açık olup, 

konu ile ilgilenen tüm vatandaşlarımızı özellikle de kadınlarımızı davet ediyorum" dedi. 

27 Temmuz Perşembe günü Dedeman Otelde gerçekleşecek panel saat 10:00 da başlayacak. İŞKUR 

Zonguldak İl Müdürlüğü, KOSGEB Zonguldak İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Zonguldak İl 

Müdürlüğü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Aile Ve Sosyal Politikalar Zonguldak İl Müdürlüğü ve 

Zonguldak TSO Kadın Girişimciler Kurulu temsilcilerinin çözüm önerilerini anlatacağı panel sonunda 

katılımcılara öğle yemeği verilecek. 

 

ZONGULDAK’TA KADIN İSTİHDAMI ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI 

PANELİ DÜZENLENDİ 

 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nun 

ortak yürüttüğü, 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 

sunulan ‘’Karaelmas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında ‘’ projesi uygulamaları 
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kapsamında Dedeman Otel Konferans Salonunda "Zonguldak’ta Kadın İstihdamı Önündeki Engellerin 

Kaldırılması Paneli" düzenlendi. 

İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü ,KOSGEB 

Zonguldak İl Müdürlüğü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Aile Ve Sosyal Politikalar Zonguldak İl 

Müdürlüğü ve Zonguldak TSO Kadın Girişimciler Kurulu temsilcilerinin katılım sağladığı panelde her 

kurum kadın istihdamı ile ilgili bugüne kadar neler yaptıklarını ve kadın istihdamının önündeki 

engellerin kaldırılması için neler yapmayı planladıklarını anlattı. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 

Akademik Danışmanı Yrd. Doç. ferdi Kesikoğlu'nun moderetörlüğünü yaptığı panel 2 saat sürdü. Son 

bölümde soru cevap kısmına geçildi. Panel katılan vatandaşlar özellikle kadın istihdamı ile ilgili 

sorularını yetkililere sorma fırsatı buldular. 


