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ZONGULDAK TSO ÜYELERİNE İŞYERİNDE DAVRANIŞ VE PROTOKOL KURALLARI EĞİTİMİ VERDİ
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası "Eğitim Günleri" kapsamında planlanan "İşyerinde Davranış ve
Protokol Kuralları" eğitimi 05.06.2018 tarihinde ZTSO Eğitim Salonunda gerçekleşti.
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası personeli ve üyelerinin katılım sağladığı eğitim programında çeşitli
oyunlar eşliğinde Protokolün Önemi ve Tarihteki Yeri, Protokolün Temel İlkeleri, Makamda Davranış
Kuralları, Konuşma ve Dinleme Protokolü,Tanışma,Karşılama ve Uğurlama,Hitap, Selamlaşma,
Tokalaşma, Araç Protokolü, Resmi Davet ve Yemekler, Giyim Kuşam ve Kadın-Erkek İlişkilerinde Önde
Gelme konuları anlatıldı.
Eğitim programı ilgili bilgi veren Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir" Zonguldak
Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu sene planladığımız eğitimlerin ikincisini de üyelerimizin ve
personelimizin katılımı ile gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen eğitim sonunda hem personelimiz
hem de üyelerimiz kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Planladığımız eğitimler Kasım Ayına kadar
devam edecek. Bu eğitimler sırası ile Takım Çalışması(04 Temmuz 2018 Çarşamba), Çalışma
Hayatında Müşteri İlişkileri Yönetimi (01 Ağustos 2018 Çarşamba), Yaratıcı Düşünme ve Yeni
Fikirler(13 Eylül 2018 Perşembe), Farkındalık Odaklı Stres Yönetimi (15 Kasım 2018) şeklinde
gerçekleşecek. Tüm üyelerimizi bundan sonraki eğitimlere de bekliyoruz" dedi.
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ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN İHRACAT HAMLESİ
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, 2018 Yılında duyurusu yapılan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından yürütülen Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı teklif çağrısına "
Zonguldak İhracat Hamlesiyle Kalkınıyor" başlıklı bir proje sundu.
Toplam bütçesi 2,5 milyon avro olan hibe programı ile Türk Odalarının ve AB’deki emsalleri ile
karşılıklı bilgi ve anlayışlarının güçlendirilmesi, Avrupalı ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunun
geliştirilmesi ve Türkiye’nin gelecekteki AB’ye katılımının Türkiye’de ve AB’deki fırsatlar ve zorluklar
ile alakalı farkındalık yaratmaya yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Sunulan proje ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Demir " hazırlamış olduğumuz proje ile Zonguldak, Bulgaristan ve Portekiz’deki Odalar arasında
kurulacak ortaklıklar ile ilimizde faaliyet gösteren ihracat potansiyeli yüksek firmaları dış ticarete
yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda projemizin genel hedefini Zonguldak’ın ihracat
rakamlarının arttırılması olarak belirledik. Proje kapsamında ,proje ortağı ülkelerdeki ticari
faaliyetlerin incelenmesi, dış ticaret ile ilgili edinilen deneyimlerin Zonguldak TSO üyelerine
aktarılması, Zonguldak TSO üyelerinin dış ticaret ve e-ticaret kapasitesinin artırılması ve proje ortağı
ülkelerdeki firmalar ile dış ticaret ilişkisi kurulması olarak belirledik. Proje kapsamında Zonguldak TSO
bünyesinde Dış Ticaret Danışmanlık merkezi kurularak firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti
verilecek ve kurulacak olan e-ticaret internet platformu ile ilimizin dış ticaretine hareketlilik
getirilecek. Proje sürecince düzenlenecek B2B toplantıları ile de ticari işbirlikleri kurulmasına öncülük
edilecek. Projemizin ön başvurusu onaylandı. İnşallah sunmuş olduğumuz proje uygulama aşamasına
geçecek ve böylece İlimizin ihracat kapasitesinin artmasına katkı vermiş olacağız. Şimdiden hayırlı
olmasını diliyorum." dedi
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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 eğitimlerinin 6.sı başladı. 25-28 Haziran tarihlerinde verilecek eğitimlerde 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 her ay düzenlediğimiz uygulamalı
girişimcilik eğitimlerinin 6. sını gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimler ile kendi işini kurmak isteyen
girişimcilerimize destek olmaya devam ediyoruz. 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. Bu
destek programı ile bölgemizde kendi işini kurmak isteyen girişimcilerimize destek olmayı
amaçlıyoruz. Son yıllarda odamız aracılığı ile yaklaşık 500 girişimci adayına 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. Son olarak da hatırlatmak isterim ki; bundan sonraki
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine başvurmak isteyen girişimci adaylarımızın başvurularını, katılmak
istedikleri eğitimin tarihinden 5 gün öncesine kadar e-devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir "
dedi.
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