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BAŞYAZI 

 

 
 

“YAŞANACAK BÖLGE FİLYOS VADİSİ“ sloganını benimseyen, daha çok çalışmayı, daha iddialı olmayı, daha 

çok koşmayı bölgeye verilmiş söz olarak ilke edinen Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası; misyonu ve vizyonu 

doğrultusunda evrensel, çağdaş, üye merkezli, yenilikçi, katılımcı, güvenilir ve toplumsal fayda değerlerini 

benimsemiştir.  

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan ekonomik olumsuzlukların bölgemize de yansıyarak, boyutları 

ve sonuçları bakımından kaygı verici hal aldığı gözlenmektedir. Bugün ekonomik olumsuzluklardan etkilenen 

ülkeler veya bölgeler, çözümü kendi dinamiklerinde aramaktadırlar. Bu noktadan hareketle, ekonomik 

olumsuzluklara karşı bölgesel dinamikleri tetikleyici fikirler geliştirilmesi, geleceğe yönelik cesaretli davranış 

modelleri ortaya konulması odamız hedefleri arasında öncelikli olarak yer almaktadır.  

 

Bu nedenle oda yönetimi; çalışma stratejisini bölgeye yönelik kurgulamak zorunda olduğunun bilincindedir. 

Bölge olarak sahip olunan potansiyeli markalaştırarak açığa çıkarmak ve boyutsal bir sıçramayı yaşamak için bu 

durumu güçlü bir kaldıraç olarak kullanmaktadır. Bu konuda kendine daha çok güvenmekte, daha cesur ve daha 

atak davranmakta, cesaretini de bilgi birikimi ve yeterli tecrübeye sahip olmasından almaktadır. 

 

Bölgemizin kalkınması için özel sektör ve sivil toplum örgütleri işbirliği bilincinin yerleşmesi yönündeki 

çalışmalarını perçinleştirmek maksadıyla odamız yönetimi, meclisi ile birlikte proje üreterek bölgemize örnek 

olmuştur. Bu proje ile Anadolu Öğretmen Lisesinin 2010/2011 Eğitim Öğretim yılında açılmasını sağlanmıştır. 

Okulun inşaat projesine oda meclisinden alınan yetkiyle başlanmış, bu gün itibariyle 15 ay gibi kısa dönemde 

okul inşaatı çevre düzeni hariç tamamlanmıştır. Bu sayede kurumlara ve sivil toplum örgütlerine sosyal fayda 

sağlamanın modeli sergilenmiş, toplum üzerinde heyecan oluşturulmuştur.  2015 yılı Nisan ayında da Okulumuz 

Fen Lisesi’ne dönüştürülmüş ve Çaycuma TSO Fen Lisesi kısa zamanda bölgedeki en başarılı okullar arasındaki 

yerini almıştır.  

 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetleri belli plan ve program dâhilinde, tasarruf ilkeleri de dikkate 

alınarak bütçe talimatnamesi, personel kadro cetveli, organ üyeleri ile personele ait görevlendirme kayıtları 

hassasiyetle tanzim edilen ve hazırlanan bütçesi ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Birlik ve beraberlik içinde Odamızı daha etkin hale getireceğimize olan inancım tamdır. Geçmişte olduğu gibi, 

önümüzdeki dönemlerde de başarıya ulaşmamızda üyelerimizin, Meslek Komitelerimizin, Oda Meclisimizin ve 

tüm personelimizin destek ve katkıları gerçek gücümüz ve dayanağımız olacaktır. 

 

 

Rifat SARSIK 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 

 

 Rifat SARSIK  

 Başkan  

    

Ergün ÇELİK   Nusret YAKICI 

Başkan Yardımcısı   Başkan Yardımcısı 

    

Halil AKCAN Coşkun SARIEL Murat ÇARŞANBALI Göksel GÜNEŞ 

Muhasip Üye Üye Üye Üye 

 

 

 

MECLİS ÜYELERİ 

 

  Erdoğan GÜNEY   

  Meclis Başkanı   

     

Yaşar Ilgın Onur Yiğit  Deniz Atmaca  A.Sadi Baruönü 

Mec.Bşk.Yrd. Mec.Bşk.Yrd.  Katip Üye Üye 

     

Coşkun Sarıel Çağatay Yurtbay  Gökhan Aydemir Kemal Kocağa 

Üye Üye  Üye Üye 

     

Musa Uslu Sedat Kara Serhat Dereli Fatih Ünlütürk Şevki Özcan 

Üye Üye Üye Üye Üye 

 

 

 

 

  

 Alper PÜREN  

Genel Sekreter   

    

Recep Acar Salih Eyidoğan Kâmuran Mısırlı Deniz Kaya 

Genel Sekreter Yrd. Ticaret Sicili Müdürü       Basın Danışmanı                Hizmetli 

 

 

 

     Tarık Çıtak Burak Eryiğit     

Memur       Memur 
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MESLEK KOMİTELERİ 

 

 

       1.Meslek Komitesi  

    

Göksel Güneş Soner Arat Sezgin Kuş Sedat Kara 

Başkan Başkan Yrd. Üye Üye 

    

Onur Çavuşoğlu Fatih Ünlütürk Bayram Açıcı 

Üye Üye Üye 

 

 

 

 

 

 4.Meslek Komitesi  

    

Ahmet Sadi Baruönü  Kemal Kocaağa Ahmet Ali Karagöl Arif Güney 

Başkan Başkan Yrd. Üye Üye 

    

Celal Kebabcı  Cahit Akça Şaban Kabakçı 

Üye Üye Üye 

 

      

 

5.Meslek Komitesi 

 

    

Murat Çarşanbalı Gökhan Aydemir Musa Uslu Muhammet İnam 

Başkan Başkan Yrd. Üye Üye 

    

İsmail Girgin İsmail Başoğlu Altan Maden 

Üye Üye Üye 

 

  2.Meslek Komitesi  

    

Nusret Yakıcı Şevki Özcan İbrahim Akkuzu 

Başkan Başkan Yrd. Üye 

    

Cengiz Topaloğlu   Turhan Köktürk 

Üye   Üye 

 3.Meslek Komitesi  

    

Yaşar Ilgın Rifat Sarsık Yüksel Yavuz Arslan 

Başkan Başkan Yrd. Üye 

    

Yaşar Durdu   Metin Özkara 

Üye   Üye 
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6.Meslek Komitesi 

 

    

Önder Alkan  Onur Yiğit Halit Öztürk  

Başkan Başkan Yrd. Üye 

    

Serhat Dereli   İsmail Yavan 

Üye   Üye 

  7.Meslek Komitesi  

    

Erdoğan Güney Halil Akcan Tuncay Güneş  

Başkan Başkan Yrd. Üye 

    

Ahmetcan Arslan   Seyfi Arslan 

Üye   Üye 

  8.Meslek Komitesi  

    

Çağatay Yurtbay Deniz Atmaca  Ahmet Uçar 

Başkan Başkan Yrd. Üye 

    

Korhan Uzaldı   Görkem Ertuğrul 

Üye   Üye 

  9.Meslek Komitesi  

    

Ergün Çelik Yusuf Hüseyin Arslan Mete Topçu 

Başkan Başkan Yrd. Üye 

    

Nedim Yeşilnar   Coşkun Sarıel 

Üye   Üye 
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İÇİNDEKİLER 

 

1- Meslek Komiteleri, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu 

 

2- Odamızın Görev Aldığı Kurum ve Kuruluşlar 

 

3- Oda Faaliyetleri 

 

4- Belge ve Hizmet Listesi 

 

5- İstatistikler 

 

6- Fuar Ziyaretleri 

 

7- Toplumsal Hizmetler 

 

8- Üyelere Yönelik Hizmetler 

 

9- İdari Faaliyetler 

 

10- Sicil 

 

11- Muhasebe 

 

12- Personel 

 

13- Kalite ve Akreditasyon 

 

14- Çaycuma’nın Genel Ekonomik Durumu 
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MESLEK KOMİTELERİ, ODA MECLİSİ ve YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 

 

 

Meslek Komiteleri 

Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu Toplantıları 

 

2016 Yılında Oda Meclisi tarafından 12 adet toplantı yapılmış ve gündemindeki bütün konular 

ayrıntılı olarak görüşülmüştür. 

 

Yönetim kurulumuz tarafından 2016 yılı içerisinde 52 adet toplantı yapılmış ve gündemindeki bütün 

konular ayrıntıları ile görüşülmüştür. 

 

2016 Yılı içerisinde 9 Meslek Komitemiz toplam 108 Toplantı gerçekleştirmiştir. Komite 

toplantılarında alınan kararlar neticesinde sektörel bazda ilgili üyelere yazılı ya da sms ile 

bilgilendirme yapılmıştır. 

 

 

 

ODAMIZIN GÖREV ALDIĞI KURUM VE KURULUŞLAR 

 

Odamız başta TOBB olmak üzere Türk – Alman Ticaret ve Sanayi Odası, İKV İktisadi Kalkınma 

Vakfı ve BAKKA Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na üyedir. Çaycuma Vergi Dairesi Takdir Komisyonu 

Üyeliği, Çaycuma Kaymakamlığı Tüketici Hakları Hakem Heyeti Üyeliği, Çaycuma Kaymakamlığı İnsan 

Hakları Komisyon Üyeliği olmak üzere yerel kurumlardaki üyeliklerimizdir. Diğer yandan İl Kadın 

Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulunda odamız temsil edilmektedir.  

 

Ayrıca ÇAYORSAN-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi kurucu üyesi ve iştirakçisidir. TOBB 

Öncülüğünde kurulan Gümrük İşletmeleri A.Ş. ve Zonguldak İl Özel İdaresi öncülüğünde kurulan 

Zonguldak Sivil Havacılık A.Ş.’de iştiraklerimiz arasındadır. 

 

 

 

ODA FAALİYETLERİ 

 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetleri beş ana başlığı kapsamaktadır. Bu başlıkları üyelere 

yönelik hizmetler ve çalışmalar, ikincisi idari faaliyetler ile oda yöneticilerinin etkinlik ve temsil 

faaliyetleri, toplantı ve eğitimler, sosyal faaliyetler ve diğer faaliyetler olarak özetlemek 

mümkündür. 

 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsallaşmasının önemli aracı ve yol haritası olan stratejik 

plan çerçevesinde ekonomik ve kültürel etkinliklerden toplumsal refaha ulaşmada, geniş yelpazede 

süren oda faaliyetlerine yönelik olarak 2016’da gerçekleştirilen faaliyetler çizelge halinde aşağıda 

özetlenmiştir.  
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BELGE ve HİZMET LİSTESİ 

 

2016 yılı içinde gerçekleştirilen belge ve hizmet detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 Belge ve hizmet adı Birim Miktar 

1 Gelen Evrak 1219 Adet / Yıl 
2 Giden Evrak 689 Adet / Yıl 
3 Kurum Bünyesindeki Evrak Akışı 15 Adet / Yıl 
4 Yazılı Duyuru 4 Adet / Yıl 
5 Elektronik Duyuru 91 Adet / Yıl 
6 Basın Toplantısı 43 Adet / Yıl 
7 Konuşma Metni Ve/Veya Bilgi Notu 17 Adet / Yıl 
8 Kutlama Ve/Veya Taziye Mesajı 47 Adet / Yıl 
9 Basın Temsilcilerinin Katılımı 13 Adet / Yıl 
10 Basın Organlarında Çaycuma TSO İle İlgili Yayınlanan Haber, 

Duyuru 

215 Adet / Yıl 
11 Çaycuma TSO Ekonomi Dergisi Yayını 1 Adet /Yıl 
12 Çaycuma TSO Ekonomi Dergisinin Ulaştığı Kişi Sayısı 1500 Adet / Ay 
13 Çaycuma İş Rehberi Yayını 1 Adet / 3 Yıl 
14 Çaycuma İktisadi Rapor Yayını 12 Adet / Yıl 
15 Kurumsal Web Sitesini Ziyaret 6000 Kişi / Yıl 
16 Basın Bülteni 43 Adet / Yıl 
17 Rehber Ve/Veya Broşür 1 Adet / Yıl 
18 Organize Edilen Toplantı, Panel, Seminer vb. 9 Adet / Yıl 
19 Katılım Sağlanan Toplantı, Panel, Seminer vb. 9 Adet / Yıl 
20 Çalışma Raporları, Araştırma ve Analiz 2 Adet / Yıl 
21 Kurum Görüşü Yazıları 7 Adet / Yıl 
22 İstatistiksel Bilgi Dokümanı 10 Adet / Yıl 
23 Elektronik Bilgi Dokümanı 7 Adet / Yıl 
24 Bilgi Notları Ve Raporları (Y.K.İçin) 50 Adet / Yıl 
25 Üyelerden Gelen Sorulara Verilen Sözlü Ve/Veya Yazılı Cevap 7 Adet / Yıl 
26 Yönetim Kurulu Toplantısı 51 Adet / Yıl 
27 Meclis Toplantısı 12 Adet / Yıl 
28 Meslek Komiteleri Toplantıları 108 Adet / Yıl 
29 Genişletilmiş Meslek Komiteleri Toplantıları 2 Adet / Yıl 
30 İl Kadın Girişimciler Kurulu Toplantıları 1 Adet / Yıl 
31 İl Genç Girişimciler Kurulu Toplantıları 1 Adet / Yıl 
32 Ödül Törenleri 1 Adet / Yıl 
33 Sosyal İçerikli Faaliyet 25 Adet / Yıl 
34 Kurum İçi Eğitim 2 Adet / Yıl 

35 Kurum Dışı Eğitim 14 Adet / Yıl 
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Sıra 
no: 

Hizmet Adı Toplam Adet Toplam Tutar 

1 Çırak Sözleşmesi Onayı 357 760,00 

2 Değişiklik Tescilleri 108 62078,00 

3 Eksper Raporu 8 2800,00 

4 Faaliyet Belgesi 615 12300,00 

5 Harç Karşılığı  - İade 24 30605,94 

6 İhale Durum Belgesi 50 1750,00 

7 İş Makinası Belgesi - İş Makinası Tescili 18 1800,00 

8 İş Makinası Plakası 1 50,00 

9 İş Makinası Rehni 0 0,00 

10 Kalite / İmalat Yeterlilik / Fiili Tüketim Belgesi 2 600,00 

11 Kapasite Raporu  18 10050,00 

12 Kapasite Raporu Suret Onayı 21 1260,00 

13 Konkordato Belgesi 38 1330,00 

14 Lokal Kirası 12 3130,00 

15 Menşe Belgesi 50 1000,00 

16 Mesleki Durum Belgesi 45 1575,00 

17 Ortaklık Durum Belgesi 103 4120,00 

18 Sair Tasdik ve Suret Onayı 1 20,00 

19 Salon Tahsisi (1 Tam Gün) 3,5 350,00 

20 Sicil Kayıt Levhası / Kimlik Kartı 41 3140,00 

21 Sicil Kayıt Sureti 408 8160,00 

22 Tarife Değişikliği 15 1465,00 

23 Ticaret Sicil Gazete ve İlan 44 51433,90 

24 Ticaret Sicil Gazetesi Suret Onayı 47 470,00 

25 Ticaret Sicili Tasdiknamesi  224 8019,20 

26 Ticari ve Sınai Mahiyette Belgeler 5 100,00 

27 Yerli Malı Belgesi 2 600,00 

28 Yetki Belgesi 223 7983,40 
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2016 YILI GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 
 

OCAK 2016 
 

 06.01.2016 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNDEKİ “ZORUNLU MESLEKİ 
YETERLİLİK BELGESİ UYGULAMASI” İLE İLGİLİ BİLGİLER ÜYELERE ULAŞTIRILDI.  

Tespit edilen “Tehlikeli işler” için uygulanacak sistem, işveren ve çalışanlara herhangi bir maddi yük 
getirmeyecek olup sınav ücretlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacaktır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tespit edilen meslek dalları şunlardır: Ahşap Kalıpçı, Alçı Levha 
Uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Alüminyum Kaynakçısı, Bacacı (Seviye 3) , Bacacı (Seviye 4), Betonarme 
Demircisi, Betoncu, Çelik Kaynakçısı, Direnç Kaynak Ayarcısı, Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli, Doğal 
Gaz Çelik Boru Kaynakçısı, Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli, Doğal Gaz İşletme Bakım 
Operatörü, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3), Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4), 
Duvarcı, Endüstriyel Boru Montajcısı, Hidrolik – Pnömatikçi (Seviye 3), Hidrolik – Pnömatikçi (Seviye 4), Isı 
Yalıtımcısı, Isıtma Ve Doğal Gaz Iç Tesisat Yapım Personeli, İnşaat Boyacısı, İskele Kurulum Elemanı, Kaynak 
Operatörü, Makine Bakımcı (Seviye 3), Makine Bakımcı (Seviye 4), Makine Bakımcı (Seviye 5), 
Otomotiv Elektromekanikçisi, Otomotiv Mekanikçisi, Otomotiv Montajcısı, Otomotiv Sac Ve Gövde Kaynakçısı, 
Panel Kalıpçı. 

Buna göre; 

(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve 
yukarıdaki listede belirtilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan 
kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacaklar dır. 

(2) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul 
ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda 
çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmayacaktır. 

Kendilerine ya da çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen üyelerimizin odamıza başvurmaları 
halinde kendilerine yardımcı olunmakta ve yeterli başvuru olması halinde mesleki yeterlilik belgesi sınavlarının 
Çaycuma’da yapılması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir.  
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 07.01.2016 – BAKKA DESTEĞİ İLE YÜRÜTÜLEN ÇAYCUMA’DA KATMA DEĞERİ YÜKSEK AHŞAP ÜRÜN 
ÜRETİMİ PROJESİ KAPSAMINDA AHŞAP İMALAT ATÖLYESİ AÇILARAK KURSİYERLERE EĞİTİM VERİLDİ. 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 yılı Yöresel Değerler Mali Destek 
Programı “TR81/15/YÖRESEL/0052 Çaycuma’da Katma Değeri Yüksek Ahşap Ürün Üretimi Projesi” 
kapsamında “Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı” eğitimi önümüzdeki günlerde başlıyor. Kursa katılmak 
isteyenlerin müracaatları kabul edilerek, kayıtları yapılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı baz alınarak 5 
ay süren uygulamalı eğitim sonunda mesleki eğitim sınavı yapılarak başarılı olan kursiyerler MEB onaylı 
Mesleki Eğitim Sertifikası almaya hak kazanmıştır.  

Proje kapsamında verilen tüm eğitimler ücretsiz olup kursiyerler eğitimi tamamlandıktan sonra üretimini 
yaptıkları ürünlerin satışı ile ekonomik gelir elde etme imkânına da kavuşmuşlardır. Kursu tamamlayanların 
edindikleri tecrübe ile iş sahibi olarak da hayata atılmaları mümkün kılınmıştır. 

Projemiz, bölgemizdeki orman ürünleri potansiyelini değerlendirecek, hem kadın hem de gençlerimizi ahşap 
hediyelik eşya yapımına ait eğitilmelerinin ardından bölgemiz ekonomisine katkıda bulunan ürünlerin imalatını 
sağlama yolunda önemli bir adım olarak başarıyla tamamlanmıştır. 
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 13.01.2016 - ON KİŞİDEN AZ ÇALIŞAN, AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERİ SAHİPLERİ VE 
ÇALIŞANLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ ÜSTLENİLEBİLMEK İÇİN ANADOLU 
ÜNİVERSİTESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ DUYURULDU 

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde 
İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve 
Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır. Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı 
bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir. 
Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabileceği e-sertifika 
eğitim programına ilişkin başvurularhttp://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilmektedir.  

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29.06.2015 tarih ve 29401 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından 
Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin" Yönetmeliğe dayanmaktadır. 

Sertifika programının temel hedef kitlesi hali hazırda ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir. Ancak gelecekte bu konumda olabilecek kişiler de programa 
katılarak sertifika alabilecek ve daha sonra belirtilen kapsamdaki işyerlerinde işveren veya işveren vekili olma 
durumlarında işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri 
yürütebileceklerdir. Ayrıca bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes bu programa katılarak eğitim 
alabilir. Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna 
ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç 
gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu hizmetleri kendileri 
yürütebileceklerdir. 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fesertifika.anadolu.edu.tr%2F&h=ATPSwveMtXC20DqClWweNPHoD1n7T7F_3LJWHpYpzzEhiJwpPF7nk9mw_gP0r8M7SUUg4MUfYX0OO8avIjnYHOy_Tb_lUwd94CxnXR-NRva35T_koQP4anCufFpS5-nu2ri2mT_n&enc=AZM8TkrpR7Zqz7w0dyYKaWQ8aSf1SG5djy-mbm29vqu4SxJXpHL0z-El5PxubtBy626ayq3iy7L1KzwhaA-5w-ybhJUm445JDlqgxyxQwJN18DokNiFZHV5Go5eY_42XFdM2e3WCJy-Vo9nc4JX_1zyqd-SRyso4KSaZ5tDLy9b9v4sam6VYq88LOk-281LflVg3qmISfU4CAQXTOjfyym0k&s=1
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 15.01.2016 - TOBB’DAN ÇAYCUMA’YA YENİ BİR LİSE (ÇAYCUMA’DA TARIM LİSESİ) OLARAK 
BAŞLAYAN ÇALIŞMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU OLARAK HAYAT BULACAK. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından; Zonguldak TSO, Çaycuma TSO, Kdz. Ereğli TSO, , Devrek TSO ve 
Alaplı TSO’nun mutabakatı ile TOBB Çaycuma’ya “Tarım Lisesi” yapacak. 

Zonguldak’ta bir araya gelen TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, Zonguldak TSO Başkanı 
Metin Demir, Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker, Devrek TSO Başkanı 
Ertan Civak ve Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak; TOBB’un “81 ile 81 Okul” Projesi kapsamında Zonguldak’ta 
yaptıracağı okul için mutabakata vardılar. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık’ın bu konuda yaptığı girişimler sonucunda gerçekleşen bu gelişme  
Zonguldak’taki Ticaret ve Sanayi Odaları olarak TOBB’un Zonguldak’a yaptıracağı okul için en uygun yeri tespit 
edebilmek için yaptığımız görüşmelerin neticesidir. 

Çaycuma’daki tarımsal faaliyetlerin artık ekonomik işletmelere dönüşmesi ile sektörel bir boyut kazanmasının 
ardından tarımsal eğitim de bu sürece katkıda bulunacak olan bu gelişme daha sonra farklı bir boyuta 
taşınarak B.E.Ü. bünyesinde açılacak olan Çaycuma Tarım MYO olarak hayata geçirilmek üzeredir.  
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 16.01.2016 - FİLYOS PROJESİ ORTAK AKIL TOPLANTISI ODAMIZDA YAPILDI. 

FİLYOS PROJESİ ORTAK AKIL TOPLANTISI’NDA BÖLGESEL KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE 
İLGİLİ BEKLENTİLER DİLE GETİRİLDİ. 

Çaycuma TSO’nun gerçekleştirdiği Filyos Projesi Ortak Akıl Toplantısı’nda Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve İl Akademik Danışmanı Yard. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu’nun yaptığı sunumun ardından bölgenin genel 
durumu ve projenin hayata geçirilmesi ile ilgili çözüm önerileri görüşüldü. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık’ın evsahipliği yaptığı toplantıya AKP Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin 
Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Kaymakam Serkan Keçeli, İl Özel İdare 
Genel Sekreteri Recep Demirtaş, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Filyos Belediye Başkanı Ömer 
Ünal, Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Bartın TSO Başkanı 
Cihat Çakır, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker, Devrek TSO Başkan Yardımcısı Engin Deliacı ve  Çaycuma TSO 
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile diğer sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldılar. 

 İl 

Akademik Danışmanı Yard. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu’nun sunumunda bölgesel ekonomik görünüm ile ilgili 
veriler eşliğinde mevcut durumun analizi yapıldı ve bölge ekonomisindeki gelişmeler değerlendirilerek bölgesel 
kalkınma idaresi başkanlığına ilişkin beklentiler dile getirildi. Sunumun ardından katılımcılar görüşlerini aktardı. 

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı projeyle ilgili görüşlerini paylaştı. Bülent Kantarcı Çaycuma 
Belediyesi olarak yaptıklarını da aktararak, Filyos Projesi ile ilgili karmaşa ve belirsizliğin giderilmesi için 
Bölgesel Kalkınma İdaresi’nin kurulmasının faydalı olacağı konusunda görüşünü bildirdi. 
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AKP Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar; Filyos Projesi ile ilgili açılan davaların da gelişmeler önünde engel 
olduğunu belirterek bu davaların sonlanması gerektiğini söyleyerek: “Bölge için TTK alternatif olmaktan çıktı. 
Tersanelerde de kriz var. Bizim tarımı kalkındırmamız lazım. Hayvancılığı teşvik etmek lazım. Filyos’u artık 

yapmak zorundayız. Proje başladığı andan itibaren istihdam başlayacak, binlerce insan çalışacaktır. Fabrikanın 
buralara geldiği düşünün. İşsizlik sorununu ortadan kaldırabilecek projedir. Başka seçeneğimiz yoktur.”dedi. 

AKP Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da davaların geri çekilmesini rica ederek başladığı konuşmasında 
kendi tespitlerini de paylaşarak “Filyos sadece Çaycuma, Devrek, Gökçebey’in değil, Ereğli, Alaplı’nın Batı 
Karadeniz’i n hatta Türkiye’nin önemli projelerinden birisidir. Hayata geçmesi şarttır. Bu bölgeye ivme 
kazandırılacaktır.” dedi. 

AKP Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır ise demiryolları ile ilgili gelişmelere ağırlık verdiğini belirterek 
konunun AB tarafından yürütülen bir proje kapsamında yapıldığından tarih konusunda yaşanan belirsizliklerin 
de bundan kaynaklandığını söyledi ve “Kararların bir an önce verilmesini sağlayacağız. İktidar ve muhalefet 
olarak bize menfaat sağlayan projelerin peşinde olmamız lazım. Limanın yapımı ise 3 sene sürecek. Arkasındaki 

kamulaştırmış yelerle ilgili davalar var. Başkan Kantarcı’nın projenin fazla yukarı gelmemesi konusunda halkı 
olabilir” dedi. 

 

 

 

Ardından toplantı katılımcıları söz alarak görüşlerini paylaştı. Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan ise 
limanın hayata geçeceğini inandığını söyleyerek; “ tarım arazilerinin yoğun olduğu beldelerden biriyiz. Ama 

bunu değerlendiremiyoruz. Sulama ile ilgili sorunumuz var. Arazi tabulaştırılmaları yapılarak sulu tarıma 
geçildiğinde tarımla ilgili bir engel kalacağını düşünmüyorum” dedi. 
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Zonguldak Köy Kooperatifi Başkanı Bayram Cura, Filyos Projesi içinde tarımla ilgili bir çalışma göremediklerini 
söyledi. 

Son olarak da Zonguldak Milletvekilleri, Çaycuma Belediye Başkanı ve Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık 
kürsüye geçerek katılımcılarla görüş alışverişinde bulundular. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede; “Filyos Projesi’nin hayata 
geçmesi, mevcut koordinasyon eksikliğinin giderilmesi ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması için Filyos 
Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın kurulması şarttır. Projenin önündeki engeller Belediye Başkanımız 
Sayın Kantarcı’nın davası ile sınırlı değildir; projenin hayata geçmesi için idari yapıya kavuşması şarttır. Zaten 
bu toplantımızın ardından Filyos Projesi gerçek sahiplerine kavuşmuştur ve hedefe ulaşma yolunda daha net, 
seri, güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyecektir. Biz bu görüşümüzü daha önce kamuoyuyla da paylaştık, sayın 
vekillerimize ilettik. Bu toplantımızda da Konuyla ilgili herkesi davet ederek Filyos Vadisini kapsayan Bartın, 
Karabük ve Zonguldak illerini yakından ilgilendiren bu talebimizi ortak bir şekilde dile getirmeyi amaçladık. Bu 
arada CHP Zonguldak Milletvekillerimiz de parti kurultaylarından dolayı katılamadıklarını bildirmişlerdir. 

Toplantımızı katılan Sayın Milletvekillerimiz başta olmak üzere belediye başkanlarımıza, Sivil Toplum 
örgütlerinin değerli başkan ve temsilcilerine teşekkür ederiz. Toplantıya davetli olup da katılmayanların da en 
azından birer temsilci göndermelerini beklerdik. Toplantımız verimli bir toplantı olmuştur. Konuyla ilgili Şubat 
ayı içinde Kalkınma Bakanlığı’na yapacağımız ziyaretin ardından Filyos Kalkınma İdaresi Başkanlığı için daha 
somut gelişmeleri de paylaşmayı umut ediyoruz. Toplantımıza emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür 
ederiz.” dedi.  
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ŞUBAT 2016 
  

 15.02.2016- ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI İLK UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 
YAPILDI 

Odamızın Çaycumalı girişimci adaylarının KOSGEB hibe desteğinden yararlanabilmesine sağlayacak olan 
“uygulamalı girişimcilik eğitimi” ayında gerçekleştirildi. 

 

Yoğun ilgi gören kursta 15 Şubat’ta başlayan girişimcilik eğitimi ile 30 yeni girişimci 29 Şubat’a kadar süren 
eğitimlerini devamsızlık yapmadan tamamlayarak “girişimci sertifikası” almaya hak kazandılar. 

 

 Eğitimci Hülya Gümüşok tarafından verilen kursun içeriğinde girişimcilikle ilgili tüm detaylı bilgiler, yatırımların 
planlanması ve hayata geçirilmesi için kolaylıklar işlenirken, kursun sonunda her bir yatırımcı adayı bir kendisi 
için örnek bir iş planı oluşturacak. Sertifikalarını alan girişimci adayları yaptıkları iş planlarını KOSGEB’e sunarak 
işlerini kuracak ve kurdukları işleri ile ilgili hibe ve geri ödemeli faizsiz kredi desteklerinden yararlanabilecekler. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık Kursların yıl için de tekrarlanacağını belirterek “öncelikle tüm kursiyerlerimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. Kursumuz vesilesi ile Çaycuma’da yeni yatırımların hayata geçmesi ile kurulacak 
işletmeler ekonomik hayata yeni kan olacaktır. Bu nedenle talep oldukça Uygulamalı Girişimcilik Kurslarımız 
devam edecektir.” dedi. 

 

Kursun İlk günü, Uşak’tan atanarak göreve yeni başlayan Kosgeb İl Müdürü Adem Aypar da kursiyerlerle bir 
araya geldi. Müdür Adem Aypar, Kosgeb Uzmanı Engin Erdem ile birlikte kursiyerlere Girişimcilik Desteği ve 
Kosgeb ile ilgili genel bilgiler aktardı.  
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MART 2016 
 

 

 08.03.2016 ŞUBAT AYINDA ÇAYCUMA’NIN UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK  KURSA GELEN YENİ GİRİŞİMCİ 
ADAYLARI SERTİFİKALARINI ALDILAR… 

Odamızın 15 – 29 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarıyla 
tamamlayan 29 girişimci adayı sertifikalarını aldı. 

Odamız Toplantı Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Sarsık’ın ev sahipliğini yaptığı Sertifika Törenine 
Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Vekili Cengiz Gökçe, Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça, 
Jandarma Komutanı Selçuk Özen, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, Halk eğitim Müdürü Oktay 
Aksoy, KOSGEB Zonguldak Müdürü Adem Aypar, Çaycuma TSO Meclis Başkanı Erdoğan Güney, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ergün Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Akcan ve Coşkun Sarıel ile Banka müdürleri de 
katıldılar. 

KOSGEB Zonguldak Müdürlüğü ile yapılan protokol ile gerçekleştirilen, Eğitimci Hülya Gümüşok tarafından 
verilen kursun sonunda sertifika almaya hak kazananlar hazırladıkları iş planları ile KOGEB’e başvurarak 50 bin 
liraya kadar hibe olarak, 100 bin liraya kadar da faizsiz geri ödemeli banka kredisi desteğinden 
yararlanabilecek. 

Tören öncesinde Sonrasında KOSGEB Zonguldak Müdürü Adem Aypar ve KOSGEB Uzmanı Soner Kaynar da 
yeni girişimcilerin desteklerden nasıl yararlanabileceğini anlattı ve girişimci adaylarının sorularını yanıtladı. 

Törende Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar belgelerini Kaymakam Serkan Keçeli ve Oda Başkanı Rifat 
Sarsık ve diğer konukların elinden aldılar. Kaymakam Serkan Keçeli kursiyerleri kutlayarak Çaycuma için güzel 
yatırımlar beklediklerini ifade etti.  

 

 
 

Törenin ardından Oda Başkanı Rifat Sarsık katılımcılarını kutlayarak başarılar diledi ve Odanın açacağı yeni 
kurslarla Çaycuma’daki girişimcilerin sayısının artmasının sağlanacağını vurguladı. 

 

 

. 
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 12.03.2016 ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI, TÜYAP ADANA FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENEN 
"ÇUKUROVA AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ FUARI, KESİCİ DELİCİ TAKIMLAR, PRESLER VE EL ALETLERİ 
FUARI", "ÇUKUROVA MOBİLYA YAN SANAYİ FUARI" VE "ÇUKUROVA METAL İŞLEME MAKİNELERİ 
FUARI" NA KATILDI. 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 yılı Yöresel Değerler Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali 
destek ile Çaycuma’da Katma Değeri Yüksek Ahşap Ürün Üretimi projesi kapsamında düzenlenen fuar gezisine 
Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Güneş, Meclis Üyesi Fatih Ünlütürk ve Genel Sekreter Yardımcısı Recep Acar'ın 
yanı sıra mobilya ve ağaç işleri sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri ile proje kapsamında açılan 
Ahşap Hediyelik Eşya üretimi kursu öğrencileri katıldı. 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Sarsık katılımcıları uğurlarken yaptığı konuşmada "Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 yılı Yöresel Değerler Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek 
ile Odamız üyesi firma temsilcileri ve açtığımız kursa katılımcılarını Adanaya uğurluyoruz. Bu gezinin 
kendilerine faydalı olmasını diliyorum" dedi. 

 

   

 17.03.2016 ZONGULDAK ÇAYCUMA TOBB TARIM LİSESİ İÇİN TAHSİS EDİLEN YERİN İLK İNCELEMELERİ 
YAPILDI 

TOBB tarafından “81 İle 81 Okul” Projesi kapsamında Zonguldak için Çaycuma’da yapılmasına karar verilen 
ZONGULDAK ÇAYCUMA TOBB TARIM LİSESİ için tahsisi yapılan yerin ilk incelemelerini yapmak üzere 
Ankara’dan gelen TOBB İnşaat ve Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş, TOBB ‘da görevli İnşaat Mühendisi 
Mehmet Ülger; Zonguldak Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Sabit Memiş, Çaycuma Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Özdemir, Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık, Çaycuma TSO Başkan Yardımcısı Ergün Çelik ve Genel Sekreter 
Alper Püren araziyi gezerek gerekli tespitleri yaptılar.Ardından TOBB’dan gelen uzmanlarla Çaycuma TSO 
tarafından yaptırılan Çaycuma TSO Fen Lisesi de gezilerek yapılan çalışmalar yerinde görüldü. 
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 21.03.2016 KOSGEB’İN “KOBİGEL” İLE SAĞLAYACAĞI 300 Milyon Liralık Destek İÇİN ÜYELERE 
BİLGİLENDİRME YAPILDI 

KOSGEB, ülkemiz plan programlarında belirlenen ve öncelikli olarak desteklenmesi gereken imalat sanayi İçin, 
yeni hazırlamış olduğu KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında Proje Teklif Çağrısına çıktı. 

Proje Teklif Çağrılarına, İmalat Sanayinin Yüksek-Orta Yüksek ve Düşük-Orta Düşük Teknoloji Düzeyinde 
Faaliyet Gösteren İşletmelerden 1 Nisan–6 Mayıs 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuruda 
bulunanlar KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilan edilen Proje Teklif Çağrılarına yönelik 
proje hazırlayan KOBİ’ler, Kurul tarafından yapılan değerlendirmede destekleme kararı verilmesi durumunda 
destek alma hakkını kazandı. 

 

 

 23.03.2016 -Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Civak Odamızı ziyaret ederek Başkan Rifat 
Sarsık'la görüş alışverişinde bulundu. 
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 29.03.2016ÇAYCUMA TSO BAŞKANI RİFAT SARSIK TOBB DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU 
TOPLANTISINA KATILDI 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık Ankara’da üyesi olduğu TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu’nun 
Toplantısına katıldı. 

 
Yapılan toplantıda yıl içindeki başvuru ve faaliyetlerin değerlendirilmesi yapıldı. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık Toplantı sonrasında şu değerlendirmeyi yaptı: “TOBB camiası olarak her 
zaman gündeme ait konuları ve ekonominin bugünkü durumunun bir değerlendirmesini yapmaktayız. Bu 
toplantıda Dilekleri İnceleme Komisyonu olarak komisyonumuza yapılan başvurular değerlendirilmiş ve gerekli 
işlemlerle ilgili görüşler alınmıştır. Bu tür toplantılar oldukça verimli olmaktadır. TOBB camiası olarak bu 
birlikteliklerde ülkemizin her geçen gün daha iyiye gittiğini de gözlemlemiş oluyoruz.” 

 

 

 

NİSAN 2016 
 

 04.04.2016 AHŞAP EŞYA ÜRETİMİ KURSİYERLERİNE YÖNELİK TEKNİK İSTANBUL GEZİSİ YAPILDI 

Çaycuma TSO’nun Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile yürütmekte olduğu “Çaycuma’da Katma Değeri 
Yüksek Ahşap Ürün Üretimi” projesi kapsamında açılan “Ahşap Hediyelik Eşya üretimi” kursu öğrencileri ile 
İstanbul’a teknik bir gezi düzenlendi. 
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Gezi kapsamında kursiyerler önce İstanbul Oyuncak Müzesini gezerek çeşitli oyuncaklarla ilgili hem tarihi 
gelişimi gördüler hem de kendi üretecekleri ürünlerle ilgili fikir sahibi oldular. 

Müzedeki oyuncaklardan alınan fikirleri Çaycuma’da hayat geçirmek için sabırsızlandıklarını ifade eden 
kursiyerler ertesi gün İslam Eserleri Müzesi’ne giderek hem İslamiyet tarihi boyunca sanatsal ürünleri 
incelediler. Bu müzedeki ahşap ve diğer malzemelerle yapılan eserleri de kendi imalatlarına yansıtacaklarını 
belirten kursiyerle kısa bir İstanbul turunun ardından Çaycuma’ya döndüler. 

   

 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Sarsık gezi ile ilgili olarak "Kursiyerlerimizin hem ufuklarının 
açılması açısından hem motivasyonlarının artırılması açısından yapılan gezi oldukça yararlı olmuştur. 
Kursiyerlerimizin yapacakları ürünler konusunda fikirleri oldukça geniş. Kursumuzun tamamlanmasının 
ardından Çaycuma’da Hediyelik Ahşap Ürünleri ile gelişmelerin olacağı ve bu ürünlerinin yapımına olan ilginin 
artacağı kesindir. Kursumuzun açıldığı günlerde ahşap imalatı ile ilgili neredeyse hiçbir bilgisi olmayan 
katılımcılarımızın; ürün tasarımından bahsedecek ustalığa geleceği günler de yakındır.”dedi. 
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 18.04.2016 – KOSGEB - KOBİ-GEL GELİŞİM DESTEK PROGRAMI VE DİĞER DESTEKLERLE İLGİLİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI  

İmalat Sanayinin Yüksek-Orta Yüksek ve Düşük-Orta Düşük Teknoloji Düzeyinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin 
başvuruda bulunduğu KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilan edilen Proje Teklif Çağrılarına 
yönelik proje hazırlayan KOBİ’lere, verilecek desteklenecekleri KOBİGEL için detaylı bilgiler verildi.  

 

 21.04.2016 – BANKA MÜDÜRLERİ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI  

Birincisi Odamız evsahipliğinde Filyos’ta yapılan Çaycuma TSO Yönetimi ve Çaycuma'daki Bankaların 
Müdürleri ile istişare toplantısının ikincisi Değirmen Restaurant'ta yapıldı. 

 

 

 25.04.2016- “ÇAYCUMA’DA KATMA DEĞERİ YÜKSEK AHŞAP ÜRÜN ÜRETİMİ” PROJESİ ÜRÜN 
BELİRLEME TOPLANTISI YAPILDI 

Çaycuma’da Katma Değeri Yüksek Ahşap Ürün Üretimi Projesi”’nin “ürün belirleme toplantısı” Çaycuma TSO 
Toplantı Salonu’nda yapıldı. 

   



 24 

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık, Çaycuma TSO Meclis Üyeleri, 
Çaycuma OSB Müdürü Özgür Okur, OSB’de orman ürünleri faaliyetinde bulunan firma temsilcileri ve 
kursiyerlerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda proje ile ilgili özet bilgiler, orman ürünleri ile ilgili potansiyel 
durum ve sektörün özellikleri ile ilgili sunumlar yapıldı. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık; yaptığı açılış konuşmasında “17 Eylül 2015’te imzalanan protokolle 
uygulanmaya başlayan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası’nın Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 yılı Yöresel 
Değerler Mali Destek Programı kapsamında yürüttüğü “TR81/15/YÖRESEL/0052 Çaycuma’da Katma Değeri 
Yüksek Ahşap Ürün Üretimi Projesi” bölgemizdeki orman ürünleri potansiyelini değerlendirecek, hem kadın 
hem de gençlerimizi ahşap hediyelik eşya yapımına ait eğitilmelerinin ardından bölgemiz ekonomisine katkıda 
bulunan ürünlerin imalatını sağlamayı amaçlamaktadır.” dedi. 

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da projenin önemli katkıları olacağını vurgulayarak toplantının çok 
yararlı olacağını düşündüğünü söyledi. 

 

 

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün de ortak olduğu, Toplamda 9 ay süreli bu proje kapsamında 
açılan “Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı” kursuna çoğunluğunu bayanların oluşturduğu 35 kursiyerle Mayıs ayı 
sonuna kadar ahşap ürünler üretilecek ve Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler MEB onaylı Mesleki Eğitim 
Sertifikası verilecek. Proje kapsamında tüm verilecek eğitimler de kurs gibi ücretsiz olup kursiyerler eğitimi 
tamamlandıktan sonra üretimi yapılacak ürünlerin satışı ile ekonomik gelir elde etme imkânlarını artıracak, 
kursu tamamlayanların edindikleri tecrübe ile iş sahibi olarak da hayata atılacaklardır. Proje kapsamında 
bugüne kadar “Eğitim Atölyesinin Oluşturulması ve Eğitim Duyurularının Yapılması, Eğitim Faaliyetlerine 
başlanması, Adana Ahşap İşleme Makinaları Fuarı’na Teknik Gezisi, İstanbul Oyuncak Müzesi ve İslam Eserleri 
Müzesi” İnceleme Gezisi faaliyetleri gerçekleştirildi. 
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Yapılan Çaycuma da Ahşap Ürün Üretimi İçin Ürün Belirleme Toplantısı’ndan sonra da “Belirlenen ürünlerle 
ilgili Fizibilite Çalışması, Önümüzdeki hafta yapılacak olan İnovasyon ve Pazarlama Eğitimi, Kursun bitiminde 
yapılacak Ahşap Ürünleri Sergisi, Kursiyerlere belgelerinin verilmesi” ile proje faaliyetleri tamamlanacaktır. 
Projenin tanıtılması ve raporlanması yapıldıktan sonrada faaliyetler sona erecek. 

   

 

Toplantı sonrasında Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’nin de katılımı ile kursun yapıldığı atölye gezildi ve 
bugüne kadar kursta yapılan ürünleri incelendi. 

 29.04.2016 –ÇAYCUMA TSO BAŞKANI RİFAT SARSIK “ULUSLARARASI ARABULUCULUK 
SEMPOZYUMU”NA KATILDI 

Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail 
Rüştü Cirit, Adalet Bakanı Yardımcısı Bülent Uçar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve 
çok sayıda davetlinin katılımıyla İstanbul’da başladı. Sempozyuma Çaycuma TSO adına Başkan Rifat Sarsık ve 
Genel Sekreter Alper Püren katıldılar. 

Sempozyumun açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi ile mahkemelerin 
iş yüklerinin azalacağını söyledi. Başkan Hisarcıklıoğlu bütün işverenlere; anlaşmazlıklarda öncelikle 
arabuluculuk sistemine başvurmaları çağrısında bulunarak, bu şekilde çok daha kısa sürede sonuç 
alabileceklerini vurguladı. 

İşçi-işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, iş adamlarının arasındaki alacak verecek davalarında 
“Arabuluculuk’’ mekanizmasının kullanılması ile süreçler kısalacak. Mahkemelerimizin iş yükleri azalacak. 
Böylelikle on binlerce dosya önce arabulucuların marifetiyle çözümlenmeye çalışılacak. 
Eğer çözülemezse mahkeme yoluna gidilecek. Mesela İngiltere'deki ticari uyuşmazlıkların yüzde 98'i, alternatif 
çözüm yöntemleriyle çözümlenmekte. Dosyaların sadece yüzde 2'si mahkemelere geliyor. En az bir sene 
sürecek bir mahkeme hükmü, arabuluculuk sistemiyle bir ayda elde edilebiliyor. Dolayısıyla bu sistemi 
geliştirip, yaygınlaştırmamız lazım. 
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İki gün sürecek olarak sempozyumla ilgili olarak Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık şu açıklamayı yaptı: “Çağdaş 
hukuk sisteminin vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüğümüz alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile 
uyuşmazlıklar daha kısa sürede ve daha az giderle ve daha yüksek bir memnuniyetle çözülebilmektedir. TOBB, 
Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı ve Yargıtay’ın işbirliği ile yapılan bu sempozyumla “arabuluculuk” müessesinin 
uygulamalarını tartışacağız. Hayırlı olmasını dilerim.” 

 

MAYIS 2016 
 

 10.05.2016-  İŞ GÜVENLİĞİ KONFERANSI ÇAYCUMA TSO ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KONFERANSI’NA KATILDI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde "Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği" ana başlığıyla 8 
Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konferansı’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan 
Bozkır, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi 
Eker,İstanbul Valisi Vasip Şahin ile milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin yanı sıra Çaycuma TSO Genel 
Sekreteri Alper Püren de katıldı. Uluslararası konferans 11 Mayıs Çarşamba günü, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu'nun kapanış konuşmasıyla sona erdi. 

"Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği" ana temalı Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nda, çalışma 
hayatının tarafları ile bilim ve iş dünyasından sanat dünyasına kadar 5 bin kişiyi İstanbul'da buluşturmayıı 
hedefleyen Konferans, iş sağlığı ve güvenliğinde yeni dönemin tüm toplum kesimlerince benimsenmesine 
aracılık yaptı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'de madenden inşaata her yıl yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi amacıyla kamuoyunda bilinçlendirme atağının bir ayağı olan 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda çıkarılan gerekli yasal düzenlemelerin ardından uygulamalarla ilgili farkındalık 
yaratılması ve dünya örneklerinin ortaya konulması amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konferansı, bu anlamda önemli bir adımdı. Konferans,Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'a, uluslararası 
örgütlerden sendikalara, bilim ve iş dünyasından sanat dünyasına kadar bütün kesimleri 8-11 Mayıs 2016 
tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde buluşturdu. 

    

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde uzmanların ve uygulayıcıların da katıldığı 
Konferansta, İş sağlığı ve güvenliği alanında sektörel yaklaşımlardan meslek hastalıklarına, iş kazalarının 
nedenlerinden yasal düzenlemelere, taşeronluktan psikolojik risk faktörlerine kadar konuyla ilgili çalışma 
hayatının tüm sorunları 36 başlık altında ele alındı ve son yasal düzenlemeler ve mesleki yeterlilikte yeni 
dönemle birlikte daha fazla gündeme gelen iş sağlığı güvenliği ile ilgili ülkeler arasındaki işbirliğinin 
arttırılmasının yanı sıra bilgi, tecrübe ve iyi uygulamalar da paylaşıldı. 
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 11.05.2016 –ÇAYCUMA TSO YÖNETİCİLERİ TOBB'UN 72. GENEL KURULUNA KATILDI 

Çaycuma TSO Yönetimi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 72. Genel Kurulu’na katıldı. 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Sarsık ile Genel Kurul Delegesi Ahmet Sadi 
Baruönü’nün yanısıra Meclis Başkanı Erdoğan Güney, Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Güneş, Meclis Üyeleri 
Sedat Kara, Fatih Ünlütürk, Deniz Atmaca ve Serhat Dereli, Genel Sekreter Alper Püren ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Recep Acar Ankara'da yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 72. Genel Kuruluna katıldı. 

   

10 Mayıs’ta 72 Genel Kurul nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB Genel 
Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek 
Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundular. 

Anıtkabir programın sonrasında TOBB’un 10, 20 ve 33'üncü yılını doldurmuş delegelere yönelik "72. Genel 
Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni", TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katımıyla TOBB konferans salonunda gerçekleştirildi. 

11 Mayıs’ta TOBB’un 72’inci Genel Kurulu M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, TOBB camiası üyelerinin, 
bürokratların ve siyasilerin katılımıyla TOBB ETÜ’de gerçekleştirildi. 

Genel Kurul'da konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu esas zenginliğin girişimci ruh olduğunu ifade 
ederek, “Hedeflere ulaşmak istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak, her gün bir önceki günden daha fazla 
çalışmak zorundayız” dedi. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan TOBB Başkanı ‘Türkiye hepimizin’ 
mesajı verdi. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin zenginleşmek için girişimcilikten başka çıkar 
yolunun olmadığını vurguladı. “Ezber bozan inovasyonlar yapan, yeni nesil girişimcilere ihtiyacımız var” diyen 
TOBB Başkanı yatırım teşvik sisteminin yenilenmesi, katma değeri artıracak faaliyetlerin desteklenmesi 
talebinde bulunurken, biyo, nano ve bilgi-işlem teknolojilerinin önemi üzerinde durdu. Hisarcıklıoğlu ihracat 
kapasitesinin artırılması için KOBİ’lere daha çok ihracat yapmayı öğretmek gerektiğinin altını çizdi. 
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 12.05.2016 – ÇAYCUMA TSO YÜRÜTMEKTE OLDUĞU ÇAYCUMA’DA KATMA DEĞERİ YÜKSEK AHŞAP 
ÜRÜNLERİ PROJESİ KAPSAMINDA AÇILAN “HEDİYELİK AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI KURSU” 
KURSİYERLERİ VE İLGİLİ ÜYELERİNE YÖNELİK 2 GÜNLÜK “PAZARLAMA” EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ. 

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Ramazan Aksoy’un verdiği Pazarlama Eğitimi’nde 
katılımcılar pazarlama ve satış teknikleri konusunda ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetleri ile ilgili 
detaylı bilgileri aldılar. 

    

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık yaptığı açıklamada eğitimlerin devam edeceğinin altını çizerek; “üyelerimizin 
ve girişimci adaylarımızın yaptıkları işlerin daha bilinçli ve kârlı yapılmasını sağlamak adına bu tür eğitimleri 
gerçekleştirmekteyiz. Yarın da “inovasyon” konulu eğitimimiz başlayacak. Eğitimlerimizle ilgili duyurularımızı 
yapıyoruz ve üyelerimiz başta olmak üzere tüm ilgilileri bu eğitime de bekliyoruz” dedi. 

 

 16.05.2016 –ÇAYCUMA TSO DA İNOVASYON, YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIK EĞİTİMİ VERİLDİ 

Çaycuma TSO yürütmekte olduğu Çaycuma’da Katma Değeri Yüksek Ahşap Ürünleri Projesi kapsamında açılan 
“Hediyelik Ahşap Ürünleri İmalatı Kursu” kursiyerleri ve ilgili üyelerine yönelik 2 günlük “inovasyon” eğitimini 
gerçekleştirdi. 

     

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu’un verdiği “İnovasyon, Yenilikçilik ve 
Yaratıcılık Eğitimi’nde katılımcılar inovasyon kavramının yanısıra çeşitleri, stratejileri ve uygulamaları ile ilgili 
detaylı bilgileri aldılar. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık yaptığı açıklamada eğitimlerin devam edeceğinin altını çizerek; “üyelerimizin 
ve girişimci adaylarımızın yaptıkları işlerin daha bilinçli ve kârlı yapılmasını sağlamak adına bu tür eğitimleri 
gerçekleştirmekteyiz. Eğitimlerimizle ilgili duyurularımızı yapıyoruz ve üyelerimiz başta olmak üzere tüm 
ilgilileri bu eğitime de bekliyoruz” dedi. 
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 17.05.2016- ÇAYCUMA TSO DA DİGİTAL MEDYA EĞİTİMİ VERİLDİ; EĞİTİMİN ARDINDAN DÜZENLENEN 
EĞİTİMLERİN SERTİFİKALARI DA VERİLDİ 

Çaycuma TSO yürütmekte olduğu Çaycuma’da Katma Değeri Yüksek Ahşap Ürünleri Projesi kapsamında açılan 
“Hediyelik Ahşap Ürünleri İmalatı Kursu” kursiyerleri ve ilgili üyelerine yönelik “dijtal pazarlama” eğitimini 
gerçekleştirdi. 

Dijital Medya Uzmanı Tarık Arık’ın verdiği “Dijital Pazarlama, Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi”nde katılımcılar 
elektronik ticaretin kolaylıklarının yanısıra pazarlamada dijital medyanın kullanımı, çeşitleri, stratejileri ve 
uygulamaları ile ilgili detaylı bilgileri aldılar. 

    

 

      

Eğitim sonrasında katılımcılara sertifikaları verildi. Ayrıca Bülent Ecevit Üniversitesi yapılan faaliyetlere verilen 
destekten dolayı teşekkür plaketi ve belgesi üniversite adına Yrd. Doç Dr. Ferdi Kesikoğlu tarafından Çaycuma 
TSO Başkanı Rifat Sarsık'a takdim edildi. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık yaptığı açıklamada eğitimlerin devam edeceğinin altını çizerek; “üyelerimizin 
ve girişimci adaylarımızın yaptıkları işlerin daha bilinçli ve kârlı yapılmasını sağlamak adına bu tür eğitimleri 
gerçekleştirmekteyiz. Eğitimlerimizle ilgili duyurularımızı yapıyoruz ve üyelerimiz başta olmak üzere tüm 
ilgilileri bu eğitime de bekliyoruz” dedi. 

 

 26.05.2016- ÇAYCUMA TSO FEN LİSESİ MEZUNİYET TÖRENİ ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FEN 
LİSESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK VE ODAMIZIN ADINI TAŞIYAN OKULUMUZUN 2015-2016 
MEZUNLARININ SEVİNCİNİ PAYLAŞTIK. 
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 27.05.2016- ÇAYCUMA TSO; “BATI KARADENİZ ULUSLARARASI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI” 
İÇİN DÜĞMEYE BASTI 

Çaycuma TSO; bir süredir hazırlıkları devam eden “Batı Karadeniz Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı” 
için TOBB’ne resmi başvurusunu yaparak düğmeye bastı ve bir süredir hazırlıkları devam eden fuar için geri 
sayım başladı. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık fuarın öneminin altını çizerek; “Tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli bir canlılık 
sağlayacak olan bu fuarı sadece Zonguldak ili ile sınırlamamak, bölgenin fuarı olarak uluslararası ticari 
bağlantılara da imkân sağlayacak şekilde ilçemizde gerçekleşecek olması önemlidir. Bölgenin gelişimi için 
çabalayan tüm kurum ve kuruluşlar da ilgi gösterecektir.” dedi ve şu bilgileri aktardı: 

“Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın Çaycuma’da gerçekleştirilmesine karar verildi. Batı 
Karadeniz Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı; EXPOLİNK Fuarcılık tarafından; Zonguldak Valiliği, İl 
Tarım Müdürlüğü, Çaycuma Belediyesi, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ile Kamu Kurum ve Kuruluşları olarak 
gerçekleştireceğimiz Zonguldak, Karabük ve Bartın illeri başta olmak üzere Kastamonu, Sinop, Bolu, Düzce 
illerindeki “gıda, tarım ve hayvancılık”la ilgili firmaların faaliyetleri ve potansiyel gelişmeler 
değerlendirildiğinde önemli bir ivme yaratacağına inanıyoruz. Bugün başvurusunu yaptığımız fuar Çaycuma’da 
29 Eylül – 02 Ekim 2016 tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecektir. Fuar ayrıca bölgeyi bir bütün olarak bir 
araya getirecek ve tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyel yakalanmışken bölgesel bir güçle uluslararası 
katılımcıları ile de önemli ticari bir platform oluşturulacaktır.” 

 

 

 

 30.05.2016- KOBİ-GEL YENİ ÇAĞRI DUYURUSU VE BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI 

KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile “Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin, Geliştirilmesi”, “Hızlı 
Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme” ve “KOSGEB Destekli Girişimlere İvme” isimli üç yeni çağrı daha 
yayınlayınca üyelere bu konuda duyuru ve bilgilendirme yapıldı. KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 3 
ayrı çağrıdan oluşan yeni destek paketi KOBİ’lere 300 Milyon TL daha destek sağlamayı hedeflemişti.  

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı’na yönelik projesini hazırlayan KOBİ’lere, projelerinin kurul 
tarafından kabul edilmesi durumunda destek alma hakkını kazanacakları, başvuruların 30 Mayıs–1 Temmuz 
2016 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacağı, başvuru şartları ve diğer hususlarda açıklamalar yapıldı  
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HAZİRAN 2016 
 

 01.06.2016 – ODAMIZIN HEDİYELİK AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI KURSU YIL SONU SERGİSİ BÜYÜK İLGİ 
GÖRDÜ 

Çaycuma TSO'nun BAKKA destekli yürütmekte olduğu Çaycuma'da Katma Değeri Yüksek Ahşap Ürünleri 
Üretimi Projesi kapsamında Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte açılan "Hediyelik Ahşap 
Ürünleri İmalatı" Kursu'nun yılsonu sergisi 01.06.2016'da açıldı. Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile 
gerçekleştirilen serginin açılışı Eski TBMM Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan ve Çaycuma 
Kaymakamı Serkan Keçeli tarafından yapıldı. Üç gün boyunca açık olan sergi yoğun ilgi gördü.  

   

  Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık sergi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Odamızın bu proje açtığımız kurs ile 
Çaycuma’da özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin ahşap ürünleri imalatı konusunda kendilerine gelir elde 
edebilecekleri bir beceriye sahip olmaları ve işlerini kurmalarına yönelik eğitimlerini tamamlamalarını 
amaçladık. Kursiyerlerimiz eğitimleri boyunca öğrendikleri çerçevesinde ürünlerini hazırlayarak bu sergi ile 
Çaycumalılar ve diğer katılımcılara gösterdiler. Serginin gördüğü ilgi de Çaycuma’da bu konuda ileride yeni 
işyerlerinin açılmasına olanak sağlayacaktır.” dedi. 
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 14.06.2016- ÇAYCUMA İKİNCİ BAHAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ 

Çaycuma İkinci Bahar Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülsen GELDİ ve Dernek Yönetim kurulun üyeleri Asiye 
KINICI ve Engin ZEREN Odamızı ziyaret ederek Başkan Rifat Sarsık ile görüştüler. Ziyarette Dernek yetkilileri, 
derneğin kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini aktardırlar. Odamız Başkanı Rifat Sarsık da derneğe başarılar 
dileyerek Oda olarak da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını, derneğin de bu çalışmalarında Oda ile 
irtibat kurabileceğini belirtti. 

 

 13.06.2017 ÇAYCUMA TSO GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ 15 HAZİRAN’DA YOĞUN BİR KATILIMLA 
YAPILDI. 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleneksel iftar yemeği Albuzlar Restaurant’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 
bin kişinin katıldığı iftar yemeğine; Vali Ali Kaban, Eski Zonguldak Milletvekilli Ali İhsan Köktürk, Kaymakam 
Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, GMİS Başkanı Ahmet Demirci, İl Özel İdare Genel 
Sekreteri Recep Demirtaş, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu, CHP 
İlçe Başkanı Tuncay Akyol, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Devrek TSO Başkanı Ertan Civak, Çaycuma Esnaf 
Odası Başkanı Hayri Kandemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Oktay 
Aksoy, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri, Çaycuma Kent Konseyi ve çok sayıda davetlinin ve Oda üyeleri 
katıldı. 
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Tüm üyelerin ve protokolün bir araya gelmesi amacıyla her yıl düzenlenen ve yaklaşık 1000 kişinin katıldığı 
düzenlenen “Çaycuma TSO Geleneksel İftar” programında evsahipliği yapan  Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık 
tüm katılımcılara teşekkür ederek Ramazan ayının bolluk ve bereket getirmesini dileyerek;  

“her yıl düzenlemekte olduğumuz ve sizlerle bir araya geldiğimiz birlik ve beraberliğimize vesile olan 
iftarımızda, mübarek ramazan ayında bu yıl da bir araya gelebildik. Her zamankinden daha çok birlik ve 
beraberliğe ve her günkünden daha çok üretmeye, kazanmaya, paylaşmaya ve gelişmeye muhtaç olduğumuz 
bir dönemi yaşıyoruz. Bu mübarek ayın hepimize bereket ve huzur getirmesini, kardeşlik duygularımızı 
güçlendirmesini ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize şahsım ve yönetim kurulu üyeleri 
arkadaşlarım adına teşekkür ederim.”  

dedi. 
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 17.06.2016 HEDİYELİK AHŞAP ÜRÜN İMALATI KURSİYERİ SERTİFİKALARINI ALDI... 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 yılı Yöresel Değerler Mali Destek 
Programı “TR81/15/YÖRESEL/0052 Çaycuma’da Katma Değeri Yüksek Ahşap Ürün Üretimi Projesi” 
kapsamında Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığı ile açılan “Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı” 
kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Sarsık, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ergün Çelik, Nusret Yakıcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Akcan, Göksel 
Güneş ve Coşkun Sarıel ve Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Oktay Aksoy’un elinden aldılar. 
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Şubat ayında başlayan kursun devam ettiği 5 ay süresince hediyelik ahşap ürünler imalatı konusunda kapsamlı 
bir eğitim alan kursiyerler birbirinden güzel ürünlerini de 1 Haziran’daki yıl sonu sergisinde Çaycumalılara ve 
sergi ziyaretçilerine sunmuşlardı. 

Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aksoy katılımcılar kısa bir bilgi vererek, “2015 yılında BAKKA ile 
yürütmüş olduğumuz 21 tane kursumuz vardı. Bu projeler Batı Karadeniz bölgesine ait projelerdi. Bu 21 
projenin 2 tanesi Çaycuma’ya ait projeydi. Bu projelerin Çaycuma için olumlu bir adım olduğunu 
düşünüyorum. Umut ediyorum önümüzdeki dönemde Kalkınma Ajansı ve AB projelerini Çaycuma’mıza 
çekeriz. Çaycuma’mıza hem maddi hem eğitim desteğine hem iş gücünü artırma gücündeki desteği sağlamış 
oluruz. Ticaret ve Sanayi Odamıza destekleri için çok teşekkür ediyor, kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi. 

 

  

 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık şunları söyledi: “Projemiz ile bölgemizdeki orman ürünleri potansiyelini 
değerlendirerek, hem kadın hem de gençlerimizi ahşap hediyelik eşya yapımına ait eğitilmelerinin ardından 
bölgemiz ekonomisine katkıda bulunan ürünlerin imalatına ivme kazandırdık. Proje kapsamında açtığımız kurs 
ile Çaycuma’da özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin ahşap ürünleri imalatı konusunda kendilerine gelir 
elde edebilecekleri bir beceriye sahip olmaları ve işlerini kurmalarına yönelik eğitimlerini tamamlamalarını 
amaçladık. Proje kapsamında verilen bu eğitimlerle kursiyerlerin üretimini yaptıkları ahşap ürünlerinin satışı ile 
ekonomik gelir elde etme imkânı olacaktır. Ayrıca kursu tamamlayanların edindikleri tecrübe ile iş sahibi olarak 
da hayata atılmaları mümkün olacaktır. Kursiyerlerimiz eğitimleri boyunca öğrendikleri çerçevesinde ürünlerini 
hazırlayarak yılsonu sergisinde de gösterdiler. Belgelerinin hayırlı olmasını diliyorum. ” dedi. 
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 20.06.2016 – 10 KİŞİDEN AZ ÇALIŞANI BULUNAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ İLE 
İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLLERİNE İŞ GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI  

iş güvenliği yükümlülükleri ile ilgili tüm üyelere yönelik bir bülten hazırlanarak ulaştırıldı. Bülten de yapılan 
bilgilendirme yazısı şu şekilde idi:  

 

“Sayın Üyemiz,  

 
Bilindiği gibi, 6331 sayılı kanunla Haziran 2012 ‘de 50 ve üzerinde çalışanı olan ve tehlikeli ve çok tehlikeli 
işyerleri yükümlülük altına girmiş, Ocak 2013 tarihinde ise 10-49 çalışanı ve tehlikeli çok tehlikeli işyerleri de 
kapsam içerisine girmişti. 

 
Son aşamada ise 1 Temmuz 2016 tarihinde 10 kişiden az çalışanı (1-9) olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerleri ile kamu kurumları da kapsam altına girecektir.  

 
Bu noktada ise daha önce yürürlük kapsamına giren işyerlerinden farklı olarak; 

10 kişi üzerinde yer alıp tehlikeli ve çok tehlikeli gurupta yer alan işyerleri, iş güvenliği yükümlülüklerini kadrolu 
iş güvenliği personeli bulundurarak veya dışarıdan OSGB’ lerden (ortak sağlık güvenlik birimleri) hizmet almak 
suretiyle yerine getirmekte iken 10 kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile işveren 
veya işveren vekilleri İş Güvenliği yükümlülüğünü kendileri yerine getirebiliyor. 

 

Bunun için Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde 
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav 
ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

 
Buna göre, Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika 
programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir. 

 
Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. 

 
Başvuru Tarihi ve Kayıt Bedeli:  

 
Başvuru işlemleri:  …………………………… tarihleri arasında yapılacaktır. Yaşadığınız ildeki AÖF bürolarından 
başvuru işlemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. 

 
Kayıt bedeli ….. TL’dir. 

 
Daha önceki sınavında başarısız olup tekrar sınava girecek adaylar için kayıt yenileme bedeli ……… TL'dir.  

 
Başvuru için adres: http://esertifika.anadolu.edu.tr/…/isveren-ve-isveren-vekil 
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 21.06.2016 ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI RAMAZAN AYI DOLAYISIYLA HAZIRLANAN GIDA 
YARDIM PAKETLERİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRDI... 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini sevindirdi; 
TOBB desteğiyle hazırlanan 670 yardım paketini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ayçiçeği yağı, toz şeker, makarna, çay ve salça gibi kuru gıdalardan 
hazırlanan gıda yardımı paketleri Oda Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından tespiti yapılan ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırıldı. 

   

 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık yardımların hızlı bir şekilde dağıtıldığını belirterek; “Çaycuma TSO Yönetim 
Kurulu ve Meclis üyeleri olarak bu yardımları ulaştırabileceğimiz ihtiyaç sahiplerini önceden tespit ederek 
bizzat adreslerine gıda paketlerini ulaştırdık. Bu vesile ile de Ramazan ayının maneviyatı içinde hem 
çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak paylaşımda bulunduk hem de bereketini yaşadık. TOBB her yıl olduğu 
gibi bu yıl da destek oldu ve 670 aileyi sevindirmiş olduk." dedi. 

 

TEMMUZ 2016 
 

 11.07.2016 2017 YILININ 3. UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLADI 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası’nın Çaycumalı girişimci adaylarının KOSGEB hibe desteğinden 
yararlanabilmesine sağlayacak olan “uygulamalı girişimcilik eğitimi” yoğun ilgi gördü.  

   

Kursta 11 Temmuz’da başlayan girişimcilik eğitimi ile 30 yeni girişimci 14 Temmuz’a kadar sürecek olan 
eğitimlerini devamsızlık yapmadan tamamlayarak “girişimci sertifikası” almaya hak kazandılar.  

https://www.facebook.com/caycumatso1/photos/a.497956620284248.1073741830.440154186064492/1010559375690634/?type=3
https://www.facebook.com/caycumatso1/photos/a.497956620284248.1073741830.440154186064492/1010559375690634/?type=3
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Eğitimci Hülya Gümüşok tarafından verilen kursun içeriğinde girişimcilikle ilgili tüm detaylı bilgiler, yatırımların 
planlanması ve hayata geçirilmesi için kolaylıklar işlenirken, kursun sonunda her bir yatırımcı adayı bir kendisi 
için örnek bir iş planı oluşturarak yaptıkları iş planlarını KOSGEB’e sunarak kurdukları işleri ile ilgili hibe ve geri 
ödemeli faizsiz kredi desteklerinden yararlanma fırsatı yakalamış oldu.  

 14.07.2016 - T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI- BAKKA’NIN  
2016 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İLANI ÜYELERE DUYURULDU  

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek olan “Küçük 
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” 11 Temmuz 2016 Pazartesi günü itibarıyla ilan edilmişti. 

 

 

 

1- 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı                      , 

 
“TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde iş, yatırım ve yaşam alanlarındaki altyapı 
eksikliklerinin giderilerek bölgeye yatırım çekilmesine olanak sağlanması ve yaşanabilirlik düzeyinin 
arttırılması” amacıyla gerçekleştirilecek olan programa 7.000.000 TL bütçe ayrıldığı ve programa kâr amacı 
gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabileceği;  

2- 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının Öncelikleri: 

Öncelik 1: Bölgedeki iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları 
 

Öncelik 2: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için gerekli fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları 
 

Öncelik 3: Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgelerde turizmin geliştirilmesine yönelik 
fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları 

 
Öncelik 4: Dezavantajlı kesimlere yönelik fiziki mekânların düzenlenmesi ve ilgili altyapı çalışmaları 

olarak belirlendiği 

 ve Söz konusu program hakkında ayrıntılı bilgiyi içeren başvuru rehberi, ekleri ile bilgilendirme ve eğitim 
toplantıları takvimi Ajans internet sitesinde (www.bakka.gov.tr) yer aldığı üyelere duyuruldu. 

 

 

 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bakka.gov.tr%2F&h=ATO5DJMsKZpc5zMdmS5eUgix_avxXKgD1XOE63-Euza8xbbtVH-bTxN1zvH5ZlOhpRtLcS0CLyScPO9f9nwvT2ngXH3WfGoPrT7J7YcjIY_SUle5nnt7qS19dDCjTppKi7yHdX8V&enc=AZN2TmZ_R8Ep-LXnc6Y4vW0ze_FJg7oxU8mpyXJKNhgXC8Oyko7n2jKspZj9XMpGAtpVKQXQ6xLxqz-a1h7AbUEkQm3cCadr5_vc4byF66UuhqhP0NFmtQ_9-XX-rKvyYjfRqlB5wt2drsweFghMcUeBXYngd1BvKKdqPtl-_-LFyGJCBDF6DflBYz2Mjt7fYVhsFN2QgesC-ZY7i3KZepj0&s=1
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 16.07.2016- DARBE GİRİŞİMİ TÜM ÜYELERE GÖNDERİLEN KISA MESAJLA VE BASIN AÇIKLAMASI 
YAPILARAK KINANDI  

 

 

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE İDİ:  

“Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Sarsık; Ülkemize ve milletimize karşı yapılan darbe girişimini 
kınıyoruz. 

Hain ellerin demokrasiye karşı yapmış olduğu bu hareket kabul edilemez. Milletimizin itidal ve duyarlılık içinde 
darbe girişimini engellemesi demokrasimiz adına çok önemlidir. Biz de iş dünyası olarak demokrasi dışı 
eylemleri ve darbe girişimlerini asla kabul etmiyoruz. Vatandaş olarak milli iradeye sahip çıkmak hepimizin 
boynunun borcu dur. Milli iradeyi yok sayarak demokrasimizi yıkmak isteyenleri de şiddetle kınıyoruz. 

Bu konu sadece hükümet değil, devlet ve ülke meselesidir. Demokrasiye sahip çıkan halkımızın duruşunu 
kutlamak gerekir. Çünkü halkımız bu duruşuyla yapılan girişimin siyasi parti meselesinden çok ülke meselesi 
olduğunu ortaya koymuştur. Türk milleti olarak her türlü darbe girişiminin karşısında olmalı, demokrasimizi 
savunmalıyız. Türk iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Demokrasiden yanayız.” 

 

 19.07.2016- ÇAYCUMA TSO YÖNETİM KURULU TOBB CAMİASI OLARAK TÜM ODA VE VE 
BORSALARLA AYNI ANDA DARBE GİRİŞİMİNE TEPKİ OLARAK ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI: 

 

"DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ, MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ, KARDEŞLİĞİMİZ GELECEĞİMİZ 

Değerli basın mensupları; 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak karşınızdayız. 
Türkiye’de özel sektörün tamamını temsil eden TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak 81 il’de, bu ortak açıklamayı 
aynı anda yapıyoruz.  

15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. 
Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır.  

Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece, Birliğimiz ve Oda-Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya 
koyduk.  

Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye 
sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur.  

Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın, demokrasiyi 
sahiplenmiş olmasından herkes büyük bir mutluluk duymalıdır.  



 40 

Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği 
birlik, beraberlik ve kararlı duruş, en büyük takdiri hak etmektedir.  

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve Meclisteki tüm siyasi partilerimizi, cunta 
heveslileri karşısındaki dik duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz.  

Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla direnen, böylece Gazi unvanını bir kez daha hatırlatan 
Meclisimizle gurur duyuyoruz.  

Bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır sergileyen herkese, başta kahraman emniyet görevlilerimize ve 
TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız.  

Ama en çok, darbecilerin silahlar karşısında kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiyle kıvanç 
duyuyoruz.  

Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan hiçbir irade istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında bir 
seçenek de görmüyoruz. 

Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde hesap vermesini 
bekliyoruz.  

Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.  

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır. 

 

 

Değerli Basın mensupları, 

Allah’a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, cesareti ve Allah’ın yardımıyla bu belayı, bu fitneyi durdurduk. 
Bu şerden, hem demokrasimizi, hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıktık. 
Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan bu büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz.  
Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız.  
Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi millet yapan unsur budur.  

Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz.  

İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz.  
Geçmişte olduğu gibi, bugün de TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak, demokrasiden, milletimizden, devletimizden 
yana olmaya devam edeceğiz.  

Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz.  
Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine 
taşıyacağız.  
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Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünü hep aklımızda tutarak; ülkemiz için 
durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.  

Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yete ki birbirimizi 
sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim.  

Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve darbe 
girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir defa daha vurguluyoruz. 

Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.  
Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.  

 
Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 

Çaycuma TSO Yönetim Kurulu " 

 

 29.07.2016- ÇAYCUMA’DAKİ DEMOKRASİ NÖBETİNE HER AKŞAM KATILARAK AKTİF ROL ALDIK…. 

15 Temmuz’da ülkemize yaşatılan gerginliğin ardından Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi tek yürek olmanın 
göstergesi olan “Demokrasi Nöbeti” de 1 ay boyunca her gece Çaycuma Çarşı Meydanı’nda da aralıksız devam 
etti. 

     

    

Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Sarsık; meclis başkanımız, yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile 
birlikte Çaycuma TSO üyeleri de bu nöbetlere tüm Çaycumalılar gibi iştirak ettiklerini belirterek şu açıklamayı 
yapmıştır: “Darbe girişiminin ilk gününden beri Çaycuma TSO olarak tepkimizi gösterdik ve o geceden beri 
Çaycuma Meydanı’nda tüm demokrasi sevdalıları ile birlikteyiz. 15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli 
kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız da meydanlara koşarak 
sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu hainliğin karşısında Türk milletinin birlikteliği, ortak duruşu, kararlı 
tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesi sayesinde bir beladan kurtulduk. Ülkemizin bütün kurumlarının, 
siyasi partilerimizin, sivil toplumun demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes büyük bir mutluluk duymalıdır. 
Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği 
birlik, beraberlik ve kararlı duruş, en büyük takdiri hak etmektedir.”. 
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Ayrıca Çaycuma TSO olarak Çaycuma Meydanı’nda halkımızla birlikte katıldığımız nöbette Türk Bayrağı, su ve 
meyve suyu dağıtarak da katkıda bulunmaya çalıştık diyen Başkan Rifat Sarsık:  
“Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız. Bizi biz 
yapan da budur. İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanı diyerek her zaman 
demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz ve ülkemizin birliğine, 
kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların karşısına dikileceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet 
Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünü hep aklımızda tutarak; ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam 
edeceğiz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Bu 
demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir defa daha vurguluyoruz. 
Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.  
Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.”dedi 

 

 02.08.2016 – "15 TEMMUZ DAYANIŞMA KAMPANYASI" DUYURULDU VE KAMPANYAYA MADDİ 
KATKI YAPILDI. 

Üyelerimize bu konuda aşağıdaki açıklama ve duyuru metni gönderilmiştir.  

“15 Temmuz 2016 tarihinde kalkışılan darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizin aileleri ve yaralanan 
vatandaşlarımıza destek amacıyla, Başbakanlık tarafından 2016/18 sayılı Genelge ile “15 Temmuz Dayanışma 
Kampanyası” başlatılmıştır. 

Millet ve devlet kenetlenmesine önemle vurgu yapılan Genelge ile; Başbakanlıkça belirlenecek esaslar 
çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası 
başlatılmış ve banka hesapları açılmıştır. 

Söz konusu Genelge aşağıdaki bağlantıda yer almakta olup, yardım kampanyasına katılmak isteyen üyelerimiz, 
Genelge’nin ekinde belirtilen Banka Hesap Numaralarına yardımlarını yapabileceklerdir. 

Üyelerimiz tarafından yapılan yardımların Odamıza bildirilmesi halinde TOBB'nin web sitesinde 
yayınlanacaktır. 

Üyelerimize duyurulur. 
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AĞUSTOS 2016 
 

 04.08.2016 ÇAYCUMA TSO BAŞKANI RİFAT SARSIK, ODA VE BORSA BAŞKANLARI İLE BİRLİKTE 
CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI İLE YAPILAN İSTİŞARE 
TOPLANTILARINA KATILDI. 

TOBB’a bağlı oda ve borsaların başkanları 4 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım ve Gümrük Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile bir dizi istişare toplantısı gerçekleştirdiler. 

   

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık’ın da katıldığı toplantıların ilki TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu öncülüğünde tüm Oda ve Borsa Başkanları ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de 
yer aldığı istişare toplantısını gerçekleştirdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen istişare toplantısına katıldılar. 

  

 

Bu toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, “TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, dün olduğu gibi yarın da, 
demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada yaptığı konuşmada, "Hiç şüpheniz olmasın, 15 Temmuz bu 
milleti bayraksız, vatansız, devletsiz, bırakma girişimidir çünkü bu girişimde bulunan ihanet şebekesinin ne 
millet diye ne bayrak diye ne vatan diye ne devlet diye bir derdi yoktur." ifadesini kullandı. 

Millete şükranı, teşekkürü, minneti ekonomiyi sürekli ileriye taşıyarak, refahı artırarak ifade edilebileceğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı, Oda ve borsa başkanlarına çok önemli görevler düştüğünün altını çizdi ve en çok bir 
araya geldikleri, istişare ettikleri kesim olduğunu anımsattı. Ardından uluslararası camianın Türkiye'deki en üst 
düzey yöneticileri ile "Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı"nda bir araya geldiklerini 
hatırlatan Erdoğan, iş adamlarına yatırımlarını daha da artırma, hızlandırma çağrısında bulunduklarını belirtti. 

Erdoğan, devam eden yatırımların olduğunu, bunlarla beraber yeni yatırımlarla ilgili de müjdeler beklediklerini 
söyledi. 
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Sonrasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğündeki oda ve borsa başkanları, Çankaya’da Başbakan 
Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek istişarede bulundu. 

Başbakanlık’ta düzenlenen istişare toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan 
Yıldırım’a, reel sektörün güçlenmesi ve rekabet gücünün artması konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı 
teşekkür eti. İstişareye verilen önemin iş dünyasının şevkini artırdığını ifade etti. 

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “FETÖ kaynaklı bu darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, ilk tepkiyi gösteren 
meslek örgütüyüz. Demokrasiden ve milli iradeden yana olan tavrımızı, internet üzerinden ve TV’lerden tüm 
ülkeye hemen duyurduk. Demokrasiye sahip çıkılması için, 81 il ve 160 ilçede Oda ve Borsalarımızın meclis 
üyesi, meslek komitesi üyeleri dahil 85 bin kişiye SMS mesajı attık. Ertesi gün 16 Temmuz’da gazi Meclisimize 
gittik. Meclis Başkanımıza, siyasi partilere taziye ziyaretinde bulunduk. Meclisteki tarihi oturuma katılarak, 
Türk iş dünyası olarak demokrasiden yana olduğumuzu bir daha gösterdik. 19 Temmuz’da 365 Oda ve 
Borsamızla birlikte darbeye karşı tepkimizi, 81 il ve 160 ilçede eş zamanlı olarak gösterdik. ‘Demokrasi 
Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimizdir’ dedik. 20 Temmuz’da da 538 STK 
temsilcisi ile TBMM’yi bir kez daha ziyaret ettik. “Demokrasiye Bağlılık” bildirimizi deklare ettik. Yurt dışındaki 
tüm muhataplarımızla temasa geçtik. Demokrasimizin ve ekonomimizin sapasağlam ayakta olduğunu, 
Türkiye’ye yönelik hiçbir endişe duymamaları gerektiğini bildirdik. Öte yandan Oda-Borsa camiası olarak, kamu 
düzeninin korunması ve hizmetlerin etkin bir şekilde işlemesi için alınan OHAL kararını destekledik. Zira bu zor 
dönemde hepimizin devletimize yardım ediyor olması, millet olmanın gereğidir. Devletimizin başlattığı şehit ve 
gazilere yönelik dayanışma kampanyası yurt çapında duyuruyor, TOBB-Oda-Borsa camiası olarak önemli bir 
katkı sağlıyoruz. Oda ve Borsalarımız, her bir şehirde halkımızın demokrasi nöbetlerine katılıyor, gıda ve 
benzeri destekler veriyorlar.” 

  

Başbakan Binali Yıldırım da Türkiye'nin kalkınmasında, büyümesinde çok büyük emeği olan, müstesna 
toplulukla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, salonda 81 il, 160 ilçe 365 oda ve borsa 
temsilcisinin bulunduğunu ifade etti. Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında, "Şehitlerimiz sayesinde 
milletimin bütün fertleri beraberce yeni bir destan yazdı. Bu gözü dönmüş katiller, darbe sonrası için her şeyi 
ince ince hesaplamışlar ama bir şeyi unutmuşlar, o da millet. Milli iradeyi, milleti hesaba katmamışlar. 
Ankara'da, İstanbul'da Cumhurbaşkanımızı nasıl yakalayacaklarını, nasıl öldüreceklerini hesap etmişler ama 
Türkiye'de istiklal ruhunu asla hesap edememişler" ifadesini kullandı ve "Sizler üreten, ürettiğini satan, 
istihdam oluşturan, reel ekonominin temsilcilerisiniz. Yatırım yapıyorsunuz, üretiyorsunuz, ihracat 
yapıyorsunuz, Türkiye'nin daha kalkınmış ülke olması için risk alıyorsunuz. Akıl teri, alın teri döküyorsunuz. 
Esnaf ve sanayicilerimizi temsil ediyorsunuz. Türkiye'nin bütün kazanımlarında sizin ve temsil ettiğiniz 
kesimlerin çok büyük emeği, çok büyük gayreti var, açılan köprülerde, yollarda, inşa edilen hastanelerde, 
okullarda, yapılan hızlı trenlerde hisseniz var, akıl teriniz, alın teriniz var. Bu emek ve fedakarlığınız için sizlere 
şahsım adına milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu. 

Darbe girişimi sonrası hayatını kaybeden şehitlere, ülkenin bölünmez bütünlüğü için PKK terör örgütü ile 
mücadeledeki şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Yıldırım, şehitlerin bıraktıkları mesajı hiç ama 
hiç unutmayacaklarını kaydetti. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık da toplantılar sonrasında şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün önce Sayın 
Gümrük ve Ticaret Bakanımızla, ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla, son olarak da Sayın Başbakanımızla 
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istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik. Toplantılarda özetle TOBB camiası olarak demokrasiye ve sandığa sahip 
çıktığımızı bundan sonra da, Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağımızı dile getirdik. TOBB 
Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu’nun da dediği gibi bu ülkeyi, bu milleti daha zengin yapmak için çalışacağız. 
Şimdi eskisinden daha büyük işler yapmak zorundayız. Daha fazla yatırım, istihdam, ihracat sağlamak 
zorundayız. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, dün olduğu gibi yarın da, demokrasiden, milletimizden, 
devletimizden yana olmaya devam edeceğiz. Kısa sürede hep beraber daha güvenli bir ülke ve daha güçlü bir 
ekonomiye kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte bize düşen görev, millete ve devlete bağlılıktır. Ülkemizin 
birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize düşman olanların da karşısına dikileceğiz.” 

 

 06.08.2016 ÇAYCUMA TSO'DAN DEMOKRASİ NÖBETİNDE MEHTERAN TAKIMI VE HAVAİ FİŞEK 
GÖSTERİSİ YAPILDI . 

 
Ülkemiz ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminden bu yana devam eden demokrasi 
nöbeti kapsamında 6 Ağustos 2016 Cumartesi Başkent Mehteran Ekibi eşliğinde Atatürk Heykeli önünden 
Cumhuriyet Meydanına yürünerek ve Cumhuriyet Meydanında konser verilmiştir. Geceye üyelerimiz ve tüm 
Çaycumalılardan yoğun katılım gerçekleşmiştir. 

 

Her akşam nöbete katılan Çaycuma TSO Başkanı Rıfat Sarsık Türkiye’nin haince bir planla karşı karşıya kaldığını 
belirterek, Türk Milletinin şanlı direnişi ile bu planının bertaraf edildiğini söyleyerek “Demokrasiyi ve milli 
iradeyi sekteye uğratmaya çalışan şer güçler bir kez daha harekete geçti. Türkiye demokrasi adına utanç verici 
bir kalkışma girişimine maruz kalmış, milli iradeye zarar verilmek istenmiştir. 15 Temmuz tarih sayfalarına kara 
bir leke olarak geçmiştir. Ülkemize ve milletimize karşı girişilen bu darbe girişimini tanımıyoruz. Milletin 
parasıyla alınan silahlarla milletin Meclisi'ni hedef alanlar, silahını sivil insanlara yöneltenler, ülkesinin en 
stratejik noktalarını hedef alanlar bu milletin askeri olamaz. Halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümete karşı 
girişilen bu kanunsuz kalkışmanın karşısındayız. Ülkemizin birliğine, dirliğine ve demokrasiye karşı yapılan bu 
hain planı protesto etmek, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini göstermek adına 15 Temmuz’dan Bugüne 
Çaycuma TSO camiası olarak meydanlardayız” dedi. 
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 16.08.2016 – TOBB- TÜRK LOYDU TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN DENETÇİ ENGİN DENİZ İLE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN AKREDİTASYON İZLEME ZİYARETİ GÜZEL VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE BAŞARIYLA 
TAMAMLANMIŞTIR. 
 

  

 

 

 17.08.2016 3. UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ, 30 YENİ KURSİYER SERTİFİKA 
SAHİBİ OLARAK İŞLERİNİ KURMAK ÜZERE KURSU TAMAMLAMIŞTIR. 
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 18.08.2016 – BAKKA İLE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ORTAKLIK PROTOKOLÜ 
İMZALANMIŞTIR.  

Bu protokol kapsamında Eylül ayında ÇAYCUMA TSO - BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI ile ortaklaşa bir 
girişimcilik kursu açıldı. 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı – BAKKA bünyesinde faaliyet gösteren Zonguldak Yatırım Destek Ofisi bir 
süredir Zonguldak’ın Tüm İlçelerinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenliyor. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
bu eğitimlerin Çaycuma’daki bölümünü de Çaycuma TSO ile ortaklaşa gerçekleştirmek için protokol yapmıştır. 
Çaycuma’da yapılacak Eğitimle ilgili protokol Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık ve BAKKA Uzmanları Mehmet 
Çetinkaya ve Öznur Çapraz’la imzalandı.  

 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık “Çaycuma TSO olarak yeni girişimcilere destek olmak adına 2009’dan 
itibaren KOSGEB’le yaptığımız protokoller kapsamında birçok eğitim düzenleyerek yüzlerce girişimci adayına 
Sertifikalarını verdik. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz eğitimle de yeni girişimci adaylarının yatırımlarının 
hayata geçirmek üzere ilk adımlarını atmışlardır. BAKKA ile yapacağımız bu çalışmada da eylül ayında 30 
kursiyerin bu kapsamda eğitim almasına vesile olacağız. Girişimci adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi. 

 

 18.08.2016 TEMMUZ AYINDA DÜZENLENEN ÇAYCUMA TSO UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK KURSU’NU 
BİTİRENLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ. 

Çaycuma TSO Toplantı salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine KOSGEB Zonguldak İl Müdürü Güven 
Aktaş, Çaycuma TSO Başkanı Rıfat Sarsık ve Yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

Sertifika dağıtımdan önce konuşma yapan KOSGEB Müdürü Güven Aktaş; “ İki buçuk ay önce Zonguldak 
KOSGEB Müdürü olarak atandım. Geldiğimde arkadaşlar girişimcilik kursu için çok fazla talep olduğunu, ancak 
başvurunun olmadığını söylediler. Çaycuma TSO hemen bir eğitim kursu açtı. Bir aylık periyotlarda girişimcilik 
eğitim kurslarını açmaya devam etti. Çaycuma’daki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkardı. KOSGEB Müdürlüğü 
olarak bu yıl içinde bin 200 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdik. Bin 200 kişiden yüz tanesi işletmesini 
kurdu. Toplamda 1 milyon liraya yakın destek verdik. Bu desteğin daha fazla artırmak için eğitimlerimizi 
artırıyoruz. Bundan sonraki süreçte KOSGEB Müdürlüğü olarak uzman arkadaşlarımız ile sizlere gereken 
bilgileri ve kolaylığı sağlayacağımıza taahhüt ediyoruz” diye konuştu.   

Kursu bitirenlerin sertifikaları Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık, KOSGEB Müdürü Güven Aktaş, Çaycuma TSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Sarıel tarafından verildi. 

Başkan Rifat Sarsık katılımcılarını kutlayarak başarılar diledi ve Odanın 2009 yılından itibaren girişimcilik 
kursları açarak birçok işletmenin kurulmasına vesile olduğunu ve açılacak yeni kurslarla Çaycuma’daki 
girişimcilerin sayısının artmasının sağlanacağını vurguladı. 

Törenden sonra hem kurs bitirenler hem de yeni kursa başlayanlara yönelik KOSGEB Uzmanı Engin Erdem 
tarafından bilgilendirme sunuşu yapıldı ve sunuşun ardından KOSGEB Müdürü Güven Aktaş ve Uzman Engin 
Erdem tarafından sorulara cevap verildi. 
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 24.08.2016 – VERGİ, SİGORTA PRİMİ, ODA AİDATLARI VE BELEDİYELERİN ALACAKLARINA DAİR YENİ 
AFFIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ VE BORÇ YAPILANDIRMA ŞARTLARI ÜYELERE DUYURULDU… 

19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu hükümlerine göre 
üyelerin aidatları da bu kapsama alındı. 

 

Af ile ilgili değerlendirmede bulunan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Sarsık: 
”Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve faizlerinin iptalini içeren kanun birçok işletmeye rahat nefes 
aldıracaktır. Faizlerin iptali ve anaparanın eşit taksitler ile ödenmesi bu kanunda yer almaktadır. Ayrıca kasa 
düzeltmesi olarak bilinen uygulamanın da bu kanun kapsamında yapılması söz konusudur. Buna göre, 30 
Haziran 2016 tarihinden önceki borçlar için getirilen yapılandırma kanunu kapsamından yararlanılabilmesi için 
31 Ekim 2016 tarihine kadar Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası’na veya ilgili Oda/Borsa’ya müracaat edilmesi 
gerekmektedir. Ana para dışında faiz ve gecikme zamlarının kanun kapsamında silinmesi ile uygulanacak olan 
vergi affı uygulamasında, gelir ve kurumlar vergisi, SGK primleri, belediyelerin su ve emlak vergisi türünde 
alacakları, trafik ve askerlik cezaları, yurt-kur öğrenim ve katkı kredisi gibi alacaklarda kapsama dahildir. Hayırlı 
olmasını dilerim.” dedi. 
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 25.08.2016 - ZONGULDAK BÖLGESİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI MÜŞTEREK TOPLANTISI 
ÇAYCUMA’DA YAPILDI. 

Zonguldak’taki Ticaret ve Sanayi Odaları Müşterek Toplantı Yapmak üzere Çaycuma’da biraraya geldiler. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık’ın evsahibi olduğu toplantıya Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Genel 
Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Devrek TSO Genel Sekreteri Cihat Yaban, Kdz. Ereğli TSO Genel Sekreteri 
Gündüz Acar, Çaycuma TSO Genel Sekreter Yardımcısı Recep Acar ve Zonguldak İli TOBB Akademik Danışmanı 
Ferdi Kesikoğlu katıldı. 

  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen 9. Sanayi Şurası’na iletilecek sorun ve çözüm önerileri, 
“Şura Sözcülüğü”, Antalya’da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı’na katılım, Çaycuma’da düzenlenecek olan 
Batı Karadeniz Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın hazırlıkları ve Çaycuma Tarım-Sera OSB 
oluşturulması ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu. 

EYLÜL 2016 
 

* 08.09.2016 – ÇAYCUMA DA İLK KEZ BATI KARADENİZ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI (FARMERS’ 
FAİR) 29 EYLÜL – 02 EKİM 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK FUARIN HAZIRLIKLARI VE 
DUYURULARI YAPILDI 

 

Çaycuma’da ilk kez düzenlenen Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı (Farmers’ Fair) 29 Eylül – 02 
Ekim 2016 tarihleri arasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 
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Bölgenin merkezi konumundaki Çaycuma’da yapılan fuara bölgesel ve ulusal düzeyde 56.000 ziyaretçinin 
katıldığı tespit edildi.  

Toplam 5.000 m2’lik alanda kurulan fuarın, geniş ziyaretçi katılımı ve hitap edilen geniş ürün yelpazesiyle tüm 
bölgeye canlılık kazandırması hedeflenmişti. Ayrıca 2017 yılında ikincisi düzenlenecek olan fuarın uluslararası 
arenada da duyurulması ve bu alanda katılımın sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır. 

Fuarda üyelerimizin yanı sıra Odamızın da bir standı kurularak ziyaretçilere Çaycuma‘nın yanısıra Odamızla ve 
üyelerimize ilgili sunum ve tanıtımlar yapılmıştır. 

Fuarın Amacı 

 Bölgeye hareketlilik kazandırmak 

 Türk Tarım Sektörünün ilerlemesi adına yeni teknolojilerin tanıtımı 

 Gıda ve Tarım ürünlerinin yeni alıcılarla buluşturulması 

 Teknik ekipman ve makine konusunda yeniliklerin sektör temsilcileri ile bir araya getirilmesinin 
sağlanması 

 Bölge çiftçileri ile sektör temsilcilerini bir araya getirerek ticari bir platform oluşturulması   

İlgili Sektörler 

 Tarımsal Mekanizasyon ve Teknolojileri 

 Tarım Makineleri ve Yan Sanayi 

 Gıda Ürünleri 

 Sulama Teknikleri ve Teknolojileri 

 Gıda Makineleri ve Teknolojileri 

 Seracılık, Sera Konstrüksiyon ve Ekipmanları 

 Gübreler 

 Bağcılık ve Meyvecilik Endüstrisi Teknolojileri 

 Tohum, Fide, Fidan ve Bahçecilik 

 Bağ ve Bahçe Sistemleri 

 Zirai İlaçlar 

 Tarımsal Kimya Ürünleri 

 Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık 

 Balıkçılık, Kültür Balıkçılğı 

 Balık Üretimi ve İşleme Ambalaj ve Ekipmanları 

 Balık Yemi 

 Arıcılık, Arı Yetiştiriciliği, Bal Üretimi Ambalaj ve Ekipmanları 

 Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Hizmetleri 

 Hayvancılık Ekipmanları 

 Yem Sektörü 

 Meteorolojik Ölçüm Sistemleri 

 Toprak Ölçüm Sistemleri 

 Organik Tarım Sektörü 

 İyi Tarım Uygulamaları 

 Özel Topraklar 

 Sertifikasyon Firmaları 

 Bankalar 

 Orman Ürünleri ve Ekipmanları 

 İlgili Kurum ve Kuruluşlar 



 51 

 

Katılımcı Profili 

 Tarım Sektörü Makine ve Yan Sanayi Parça Üreticileri 

 Gıda Sektörü Üreticileri ve Satış Temsilcileri 

 Tarım Kooperatifleri, Dernekler ve Birlikler 

 Yöresel Ürün Satan İşletmeler 

 Sulama Teknikleri  

 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar 

 Sponsorlar 

Ziyaretçi Profili 

 Bakanlıklar, Yerel İdare Temsilcileri ve diğer kurum ve kuruluşlar 

 Çiftçiler 

 Bölge halkı 

 Yerli ve Yabancı Yatırımcılar 

 Kooperatifler 

 Sivil Toplum Kuruluşları 

 

 14.09.2016 ÇAYCUMA TSO - BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İLE ORTAKLAŞA GİRİŞİMCİLİK 
KURSU AÇILDI. 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı – BAKKA bünyesinde faaliyet gösteren Zonguldak Yatırım Destek Ofisi bir 
süredir Zonguldak’ın Tüm İlçelerinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenliyor. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
bu eğitimlerin Çaycuma’daki bölümünü de Çaycuma TSO ile ortaklaşa gerçekleştirdi. 

Çaycuma’da yapılacak Eğitimle ilgili olarak Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık “Çaycuma TSO olarak yeni 
girişimcilere destek olmak adına 2009’dan itibaren KOSGEB’le yaptığımız protokoller kapsamında birçok eğitim 
düzenleyerek yüzlerce girişimci adayına Sertifikalarını verdik. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz eğitimle de 
yeni girişimci adaylarının yatırımlarının hayata geçirmek üzere ilk adımlarını atmışlardır. BAKKA ile yapacağımız 
bu çalışmada da 30 kursiyerin bu kapsamda eğitim almasına vesile olacağız. Girişimci adaylarımıza hayırlı 
olmasını diliyoruz.” dedi. 
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 21.09.2016 - AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI GENÇLİK KOLLARI ODAMIZI ZİYARET ETTİ 

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Ak Parti Çaycuma Gençlik Kolları Başkanı Rüştü Amil, Uğur Pınar (Dış İlişkiler 
Sorumlusu) , Mikail Karakuş (Tanıtım ve Medya Sorumlusu), Çağla Dursun ( Seçim İşleri Dış İlişkiler Sorumlusu), 
Onur Toksöz (Yerel Yönetimler Dış İlişkiler Sorumlusu) ve Mert Çolban (Gençlik Kolları Sekreteri)’ndan oluşan 
heyet ile Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Sarsık’ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. 

Başkan Rifat Sarsık gençlere hayırlı olsun diyerek “Gençler ülkemizin temelidir. Sizlerin duyarlılığı ile 
gelişmeleri takip etmesi ve bölgemizin sorunlarına sahip çıkması bizleri sevindirmektedir. Çaycuma Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak gençlerin her zaman yanındayız. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.” dedi. 
 

 

 

 28.09.2016 KOSGEB'DEN İMALATÇILARA ÖZEL DESTEK PROGRAMI, “2016 YILI MAKİNE TEÇHİZAT 
KREDİ FAİZ DESTEĞİ” DUYURULARI YAPILDI... 

Üyelerimize KOSGEB tarafından İmalat sanayinde faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmelerin 
kullanacakları yerli ve yeni makine-teçhizat alımlarının desteklenmesine yönelik olarak Kredi Faiz Desteği 
uygulanağı bu yeni program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi ile ilgili duyurular yapılmıştır.  

 

Bitiş Tarihi: 1 Ocak 2017 olan ve “ÜRETİME DEV KATKI” sloganı ile sunulan programın özellikleri: 

 destek üst limiti 1.500.000 TL., 

  Sıfır faizli olarak uygulanacak programda 300.000 TL’lik kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından 
karşılanacak. 

 Kredi vadesi ilk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 
(otuzaltı) ay 

 Programda yer alan bankalar; AKBANK T.A.Ş., DENİZBANK A.Ş., T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş., GARANTİ 
BANKASI A.Ş., HALK BANKASI A.Ş., İŞ BANKASI A.Ş., VAKIFLAR BANKASI T.A.O., YAPI KREDİ BANKASI 

Teminat sıkıntısı çeken işletmelerin bu sorunlarının giderilmesini teminen Kredi Garanti Fonu A.Ş. de 
programda yer alacak. 
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 29.09.2016- BATI KARADENİZ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI, BÖLGEDE İLK KEZ 
YAPILAN FUARA BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ. 

Çaycuma’da ilk defa gerçekleştirilen ve bölgenin tanıtımına büyük katkı verecek “Batı Karadeniz Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı” yoğun katılım ile açıldı. Dört gün sürecek fuarda Türkiye’nin çeşitli illerinden katılım 
sağlandı. 

  

Fuarın açılışına; Zonguldak Valisi Ali Kaban, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak 
Milletvekili Şerafettin Turpçu’nun yanı sıra ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve 
kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, il genel ve belediye meclis 
üyeleri, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 
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Expo Link Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan’ın açılış konuşmasının ardından, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Zonguldak İl Müdürü Necmi Çelik, BAKKA Genel Sekreter Vekili Recep Serkan Alkan, Çaycuma 
Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin 
Turpçu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ve Zonguldak Valisi Ali Kaban birer konuşma yaptılar. 

Konuşmasında Çaycuma’da “Organize Sera Bölgesi” kurmak için çalışmaların başladığını müjdeleyen Vali 
Kaban, “Daha önce ‘Çaycuma’da 500 dönüm asgari bir arazi bulalım, Organize Sera bölgesi oluşturalım’ dedik. 
Arkadaşlar, 600 dönümlük bir arazi buldular. Çalışmak isteyen insanımıza 600 dönümlük arazinin 500 
dönümüne sera yapılabilecek, kapalı alan. Bu proje başarılı olsun, başka yerde 400 dönümlük arazimiz daha 
var. Orayı da devam ederiz. 500 dönümün karşılığı 4 bin insanın istihdam edilmesi anlamına geliyor” dedi. 

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek stantlar tek tek gezildi. Protokol üyeleri, tüm stantları 
inceleyerek ürünlerin tadına baktı. Dört gün sürecek fuarda “En İyi Manda Yoğurdu” yarışması ile “En Güzel 
Buzağı’” yarışmaları da yapılacak. 

Fuarla ilgili açıklamalar yapan Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık da, Fuarın Çaycuma ve Bölge için önemini 
vurgulayarak şunları söyledi; “İlkler her zaman zordur. Bugün 5 bin 500 metrekarelik alanda bu fuarı 
gerçekleştiriyorsak Çaycuma’nın konumu ve potansiyeli açısından önemli bir adımı atmışız demektir. Fuar fikir 
ortaya çıktığında en uygun yerin Çaycuma olduğu karar verildi; Odamızın başvurusu ile TOBB’un da hemen 
onay vermesi üzerine organizasyonu kısa sürede yapılan ve bugün firmaların da ilgisi ile Çaycuma’yı bölgeye ve 
ülkeye bir kez daha duyuran bir etkinliği hayata geçirdik. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası olarak Çaycuma’nın, 
üyelerimizin ve faaliyetlerimizin yanı sıra Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinin de tanıtım filmini içeren 
görsellerle yer aldığımız standımız da dört gün sürecek fuar boyunca da ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Sonraki 
yıllarda daha geliştirerek düzenleneceğini umduğumuz bu fuarda tüm emeği geçenlere teşekkür eder, 
bölgemize ve Çaycuma’ya hayırlı olmasını dilerim.”  
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 07.10.2016 ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI IX. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI"NA 
KATILDI 

IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun  
evsahipliğinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik ile 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları ve meclis başkanlarının katılımıyla TOBB Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

   

Şurada, 81 ilden 365 oda/borsa başkanı özel sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini, Başbakan Yıldırım ve 
bakanlara iletti. 

Odamızı Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Sarsık ve Meclis Başkanı Erdoğan Güney temsil etti. 

EKİM 2016 
 

 13.10.2016 ODAMIZA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE PRİM VB. ÖDEMELER İLE İLGİLİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 

Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırılmasına ilişkin olarak 6736 Sayılı Kanun Uyarınca 2016/18 Sayılı 
Genelge doğrultusunda alacakların yapılandırılması kapsamında yapılandırma koşulları ile bilgilendirmede 
bulunmak amacı ile Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası’nda toplantı düzenlendi. Toplantıya Zonguldak Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Çiğdem Acar, Çaycuma SGK Şube Müdürü Hasan Hüseyin Çetinkaya, 
Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı. 
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Kanun hakkında bilgi veren Acar; “Bildiğiniz üzere; kurumumuza borcu olan vatandaşlarımıza zaman zaman 
ödeme kolaylığı sağlamak maksadıyla yapılandırma imkânları sağlanmakta. Daha önce 2014/Nisan ve önceki 
dönemlere ilişkin 6552 sayılı kanunla ödeme kolaylığı getirilmişti ve halen devam etmekte. Bu defa da; 
19.08.2016 tarihinde daha önceki yapılandırmaya başvuramayanlar veya yapılandırılması bozulanlar için yahut 
yeni oluşan borçlar için 6736 sayılı kanunla yeni fırsatlar tanındı. Önemli avantajlar sağlayan bu yapılandırma 
fırsatını hiçbir vatandaşımızın kaçırmamasını istiyoruz. İl toplantımızı bugün Bismillah diyerek burada başlattık. 
Yine il merkezimizde, ilçelerimizde bilgilendirme toplantılarımız devam edecektir. Biz elbette ki 
vatandaşlarımıza sizlerin desteğiyle ulaşabileceğiz. Vatandaşlarımızın sigorta primi, işsizlik primi, GSS primi, 
SGDP, İsteğe bağlı ve Topluluk Sigortası Primi, İdari Para Cezası, EKP, ÖİV, Damga Vergisi, emeklilik keseneği ve 
kurum karşılığı primi, 30.06.2016 öncesinde bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin 
eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi gibi borçlardan dolayı yapılandırmadan 
faydalandırılmaları için İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimize bekliyoruz. Detaylara 
girmeden önce şunu belirtmeliyim ki; prim borçlularımızın yapılandırmadan faydalanması hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır. Bunu da ancak birlikte başaracağız” dedi. 

 

   

 

SGK Çaycuma Şube Müdürü Hasan Hüseyin Çetinkaya, peşin ödemelerde biriken bütün faiz borçlarının 
sıfırlanacağını da belirtti. Çetinkaya, “Bildiğiniz gibi 6736 sayılı kanun gereği 19 Ağustos tarihi öncesindeki 
bütün borçlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılıyor. Hangi Borçlar yapılandırılıyor? Sigorta primi 
borçları, işsizlik sigortası primi borçları, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, emekli 
keseneği primler, idari para cezaları yapılandırılıyor. Yapılandırmalar peşin veya 6-9-12-18 eşit taksitte 
yapılandırabilirler mükelleflerimiz. Bir ay ödeyecekler, bir ay ödemeyecekler. Yani 6 taksit yaptıklarında aslında 
bir yıla denk geliyor. Son başvuru tarihimiz 31 Ekim. Peşin ödemelerde biriken bütün faiz borçlarının yarısı 
tamamı ile af oluyor. İdari para cezalarında prim aslının yarısı, artı bütün gecikme faizleri af oluyor. Genel 
Sağlık Sigortası’nda ise 1 Eylül tarihi ile 2 Ocak 2017 tarihleri arası, sigortalılarımızın mutlaka gelir testini 
yaptırmak için mutlaka başvuruda bulunmaları gerekiyor. Gelir testinde ne kadar borç tahakkuk ediyorsa ona 
göre biriken borçlar 12 eşit taksitle gecikme faizi alınmaksızın tamamı ile yapılandırılabilecek. Yapılandırılan 
borçlar ile ilgili hiçbir teminat alınmıyor. Borçlardan dolayı bütün icra takipleri durduruluyor. Tatbik edilen 
hacizlere dokunulmazlar eğer vatandaşlar istiyorsa satılarak borçlar tahsil ediliyor. İnşaat, işyerleri için işsizlik 
vergileri, teminat yazısı gibi yazılar verilebiliyor. Ayrıca en önemli avantajı da ne kadar borcu olursa olsun, 
yapılandırma yaptıysa sigorta teşvik primlerinden de yararlana biliniyor. Sanki borcu yokmuş gibi, yüzde 5 
teşviklerden ve 100 liralık teşviklerden yararlanabiliyor. Yapılandırma yapan BAĞ-KUR Sigortalıları ile Genel 
Sağlık Sigortalıları ilk taksitleri ödemeleri halinde de sağlıktan yaralanabiliyorlar. Onun için bir an önce 
yapılandırma yapmaları gerekiyor. Yine sigortalılarımız nasıl başvuruda bulunabilirler? İşverenlerimiz istiyorlar 
ise www.sgk.gov.tr üzerinden bütün işlemlerini kuruma gelmeden yaptırabilirler. Her ay ne kadar ödeyecekler, 
borçları ne kadar, gecikme faizleri ne kadar, onları online olarak takip edebilirler. Gelemeyecek durumda 
olanlar posta kanalı ile İl ya da merkez Müdürlüklerimize müracaat edebilirler. Ayrıca Kurumumuz Ziraat 
Bankası ile anlaştı. Özellikle 4/B dediğimiz BAĞ-KUR sigortalılarımız borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlar, 
emekli yaşı gelmiş, prim günü tamamlanmış olan sigortalılarımız da Ziraat Bankası’ndan kredi yolu onlara 
emekli maaşı sağlayabileceğiz” dedi. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sgk.gov.tr%2F&h=ATN0dXutuUhrdgTQ0R1_zPE9RZA8nCZWNkXPcZybRIPKID5gkphAkK26yBuMlbpPCn8Irc26GPbbkENODlKhZC5B-T88MI4wbOQjDEDY_LUoTlZgtEmmWKAhoqJ6eMYbXrD5&enc=AZM8mlbxejIQ3ApRGPImFCJJAvW73RC8fPx4SjHQlEo9lp3ybNn0avH7Hm8ucBxCA0gBJenTpA_alpIW-ZmO1EVPQpl1WDy4qSy4qD6Q7prf4Z5cf3wZSOLV2P1WST0ylAV-U9QKTx4kyZM8pr7f-s96Pk4mHwq6ZClVp1GQcNU2edTI1gu8dRb6HVdGDLRZMHvpWB9QAYFtE1r5Fx-j-TET&s=1
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Yapılan protokol ile prim borcundan dolayı emekli olamayan BAĞ-KUR kapsamındaki kendi nam ve hesabına 
çalışan esnaf, sanatkâr ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanarak emekli olma imkanı 
getirildiğini belirten Çetinkaya "Bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılar SGK'lardan alacakları yazıyla 
Ziraat Bankası şubelerine müracaat edebileceklerdir. Ayrıca, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 
4B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecekler, 4B prim borcunu ödemesi durumunda 4A'dan yaşlılık aylığı 
bağlanabilecekler, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler ile 
durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler de yararlanabilecektir. 
Sigortalılarımızın mağdur olmamaları için yapılandırma fırsatından mutlaka yararlanmaları gerekmektedir. 
Sigortalılarımızın başvuru sürelerini kaçırmamaları, ileride mağduriyet yaşamamaları açısından 
Yapılandırmanın son günlerinde oluşabilecek yoğunluğa kalmadan biran önce il müdürlüğümüz ve merkez 
müdürlüklerimize başvurularını yapmalarını rica ederim" diye konuştu. 

Toplantı katılımcıların kurum yetkililerine soruları ve cevapları ile devam etti. 

 

 12.10.2016- ODAMIZIN TSE BELGESİ YENİLENDİ. 

2008’den itibaren TSE ISO 9001 Kalite Yönetimi Belgesi ile hizmet veren Odamızın bu yıl ki belge yenileme 
denetimi TSE Denetmenleri Mehmet Metin Turan ve Emel Övünç’ten oluşan heyetle gerçekleştirildi. 

Yapılan Denetimi sonrasında Çaycuma TSO’nın Kalite Yönetim Sistemi Belgesi süresi 2 yıl daha uzatıldı. 
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 14.10.2016 - 3. GİRİŞİMCİLİK KURSU KURSİYERLERİ YENİ GİRİŞİMCİ ADAYLARI SERTİFİKALARINI 
ALDI… 

Odamızın Ağustos ve Eylül aylarında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 
girişimci adayları sertifikalarını aldı. 

KOSGEB’le yapılan protokol ile Ağustos ağında Odamızın açtığı kursu ile BAKKA’nın Eylül ayında Odamızda 
açtığı kursu tamamlayan girişimci adaylarının serifikaları 12 Ekim’de Çaycuma TSO’da düzenlenen törenle 
verildi. 

 

 

Sertifika Törenine Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil 
Akcan, Göksel Güneş ve Coşkun Sarıel’in yanısıra BAKKA Uzmanı Öznur Çapraz, Kurs Eğitmenleri Evren Ayvaz 
Can ve Hülya Gümüşok da katıldılar. Kursun sonunda sertifika almaya hak kazanan girişimci adayları 
hazırladıkları iş planları ile KOGEB’e başvurarak 50 bin liraya kadar hibeden yararlanabilecekler. 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm girişimci adaylarını tekrar kutluyor, başarılı yatırımlarını biran 
önce hayata geçirmelerini bekliyoruz. 

 

 11.10.2016  BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ODAMIZDA ÜRÜN 
GÜVENLİĞİ HAFTASI KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI 

 

Zonguldak Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü; Çaycuma TSO ve Makina Mühendisleri Odası işbirliği ile 
2016 Yılı Ürün Güvenliği Haftası Etkinliği olarak Çaycuma TSO Toplantı Salonu'nda "Asansör PGD Denetimleri - 
Asansör Montaj ve Tescil İşlemleri - Asansörlerin Periyodik Kontrolleri" bilgilendirme toplantısı yaptı. 
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Toplantıya, Zonguldak Vali Yardımcısı Şerefnur Oğuz, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Resul Acar, SGK İl 
Müdürü Çiğdem Acar, Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Çaycuma SGK Müdürü Hasan Hüseyin Çetinkaya, 
Çaycuma TSO Başkan Yardımcısı Ergün Çelik, Çaycuma ve belde belediye temsilcileri ve davetliler katıldı. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Resul Acar açılış 
konuşmasında şunları söyledi; “Vatandaşlarımızın günlük hayatta kullanmış olduğu asansörlerden, elektrikli ev 
aletlerine, gaz yakan cihazlardan, otomotiv aksam ve parçaları ürünler ile, profesyonel maksatla sanayi 
üretiminde kullanılan, makine, sınai gaz türleri gibi bir çok ürünün piyasadaki denetimleri, bakanlığımız 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) olarak adlandırılan denetim faaliyetleri 
ile piyasada yer alan ve satışa sunulan ürünlerin, güvenli bir şekilde kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. 
Bu çerçevede, Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ülkemizin 81 ilindeki il müdürlüklerimiz ve 869 
denetçimiz ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmaktayız. Vatandaşlarımızın güvenli ürünleri 
kullanması, bu ürünleri tercih etmesi ve güvensiz ürünler konusunda farkındalığa sahip olması, en az yapılan 
denetimler kadar etkili ve önemlidir. Bu gerekçeyle vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi daha yakından 
bilgilendirebilmek için, her yıl bir haftası ‘Ürün Güvenliği Haftası ’adı altında bilgilendirme ve bilinçlendirme 
faaliyetlerine ayırıyoruz. Bakanlık olarak bize ulaşan her türlü ihbar ve şikayeti soruşturuyoruz ve şikayet 
sahibine bilgi veriyoruz. Bakanlığımızın internet sayfasında yer alan ihbar/şikayet formu, Alo 130 Şikayet Hattı 
iletebilir yada doğrudan bizlere ulaşabilirsiniz."   

   

Toplantıda Bilim Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Ayben Özkan, Zonguldak Makine Mühendisleri Odası Teknik 
Şube Müdürü Ayhan Hilalci, Elektrik Mühendisi İlker Aksoy, Asansör Firması Yöneticisi Ali Yalçınkaya tarafından 
katılımcılara, asansör, piyasa gözetimi faaliyetleri ile asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği, 
A tipi muayene kuruluşlarının asansör periyodik kontrol faaliyetleri, asansör, montaj ve tescil işlemleri, yeni 
nesil asansör sistemleri ile ilgili bilgiler verildi. 

 

Toplantı; inşaat SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREK Çaycuma TSO üyelerinin yanı sıra belediye ve diğer kurum 
kuruluş temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşmiştir.  
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 20.10.2016 ÇAYCUMA TSO’NUN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ YENİ İMZALARLA START ALDI 

ÇAYCUMA TSO DAHA ÖNCE BAŞARIYLA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ VE BU PROJE 
İLE ÇAYCUMALI KADINLARI İŞ DÜNYASINA ATILMAYA HAZIRLIYOR 

Çaycuma için her türlü gelişimin arkasında yer alan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Çaycumalı kadınların iş 
hayatına atılmalarını kolaylaştıracak bir proje hazırlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuştu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı “Dezavantajlı Kişilerin 
Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirlerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı çerçevesinde 2200 Proje 
arasından desteklenmeye değer görülen 145 projeden biri de Çaycuma TSO’nun “KADIN TASARIMCILAR 
ÇAYCUMA’YI DEĞİŞTİRİYOR” projesi oldu. Projenin protokolü bugün düzenlenen törenle Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nda Yönetici Aydın Erdoğan ile Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık ve Genel Sekreter Alper 
Püren tarafından imzalandı. 

 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık Proje ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bugün protokolünü imzalayarak hayata 
geçirdiğimiz projemiz ile Çaycumalı kadınlarımızın yeni bilgi, beceri ve yetkinlikleri mesleki eğitim yolu ile 
kazanmasını amaçlıyoruz. Projemizin kapsamında kadınlar mobilya tasarımı ve eğitimi alacak, yapılan sınav 
sonucunda alacakları sertifikalar ile meslek sahibi olacaklar. Böylece çalışma hayatındaki yerleri alabilecekler 
ve istihdam edilmeleri için önemli bir kazanım edinmiş olacaklar. Proje kapsamında işbirliği yapılan işyerlerinde 
staj görecek olanlar ayrıca bu işyerlerinde istihdam edilebilme olanağına kavuşacaklar. Ayrıca proje 
kapsamında genel bir seminer düzenlenecek, bilgilendirme kitap ve CD’leri dağıtılarak da proje kapsamında 12 
ay boyunca Çaycumalı kadınların iş dünyasına hazır olması sağlanacak. Çaycumamıza hayırlı olmasını 
diliyorum.” 
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 26.10.2016 – YÖREX ÇAYCUMA TSO YÖREX FUARI’NDA ÇAYCUMA’YI MANDA YOĞURDU VE 
PELEMENT BEZİ İLE TANITTI 

Bu yıl yedincisi düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım 
ürünleri gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen bir 
organizasyondur. Çaycuma TSO Yörex Fuarı’nda açacağı stantla Çaycuma Manda Yoğurdunu, Pelement Bezini 
ve diğer ürünlerimizi başarıyla tanıtmıştır.  

   

Yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerini desteklemek, Yöresel ürünlerde markalaşmayı sağlamak, Yöresel 
ürünlerin katma değerini arttırmak, Yöresel ürünleri üreten işletmelerin ekonomik kapasitelerini geliştirmek, 
Yöresel ürünleri kamuoyuna mal etmek gibi temel amaçları olan fuarın diğer fonksiyonları da şunlardır:  

• Yöresel ürünlerimizin, iç pazarda baskınlık kuran ithal ürünler arasında eriyip gitmesine engel olmak,  

• Yerel pazarlarda sıkışıp kalmış yöresel ürünlerimizin, daha geniş pazarlarda değer bulmasına yardımcı olmak,  

• Yöresinin adını almış ve bu özelliği ile tescillenmiş ürünlerin ulusal ve küresel pazarlardaki değerini artırmak,  

• Yöresinin adını almış, ancak tescillenmemiş ürünleri, coğrafi işaretler başta olmak üzere benzeri 
belgelendirmeler ile tescillenmesini teşvik etmek, 

• Oda ve borsalarımızın yöresel ürünlerini ulusal ve küresel pazarlarda tanıtma konusunda öncü kurum olma 
özelliklerini pekiştirmek,  

• Oda ve borsalarımızı yöresel ürünlerinin ticarileştirilmesi konusunda birbirleriyle kaynaştırmak, iletişimlerini 
geliştirmek ve ortaklaşa çalışmalarına zemin hazırlamak,  

• Yöresel ürünlerin odağında yöresel değerlerin ve kültürel unsurlarımızın fuar süresince etkileşimini ve 
paylaşımını sağlamak,  

• Yöresel ürünlerin ticari değerlerini ve hacmini yükselterek, yöredeki istihdamı geliştirmek ve tersine göçü 
arttırmak, 

• YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın ulusal ve küresel düzeyde devamlılığını sağlamak… 

FUARDA ÇAYCUMANIN YÖRESEL ÜRÜNLERİ ANTALYA’DA VİTRİNE ÇIKTI 

Antalya’da düzenlenen 7. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Türkiye’nin her bölgesinden farklı yerel ürünleri bir 
araya getirdi. 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası da Çaycuma’nın yöresel ürünleri ile ilgili açtığı stantla manda yoğurdu ve 
pelement bezi başta olmak üzere Çaycuma’nın tanıtımını yapıyor. 

7. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla Antalya’da açıldı. Türkiye’nin her bölgesinden yöresel ürünleri aynı çatı altında 
buluşturan fuarda, ekonominin güçlenmesi ve para kazanmak için yöresel ürünlerin markalaştırılması 
gerektiğine vurgu yapıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler, standları tek tek gezerek ürünler 
hakkında bilgi aldı. Hisarcıklıoğlu fuarın açılışında yaptığı konuşmada YÖREX’e her yıl geldiğini ve her defasında 
da gelişip büyüdüğünü gördüğünü ifade etti. YÖREX’in ilk başladığında 10-15 il bulunduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Geçen sene 66 İl’e ulaştık, bu sene 70 oldu. Hedef 81 İl’in tamamı. Çünkü Yörex bir Türkiye 
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projesi. Anadolu’nun ruhu, kimliği, tüm renkleri burada toplanıyor” dedi. Hisarcıklıoğlu organizasyondan ötürü 
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin’i tebrik etti. 
TOBB Başkanı, YÖREX ve iş dünyasına her zaman destek veren Bakan Tüfenkci’ye de yaklaşımı için teşekkür 
etti. 

  

Fuarın açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, ekonomiyi büyüten, geliştiren, marka 
oluşturan ürünlerin ve fikirlerin yöresel ürünlerden çıktığını söyledi. Tüfenkci, “Dünya bir yandan 
küreselleşiyor, ama bir yandan da yerel olan yöresel olan giderek daha fazla değer kazanıyor” dedi. Yöresel 
ürünlerin, ekonomik değer haline gelmesi için fuar gibi çalışmaların son derece önemli olduğunu belirten 
Tüfenkci, Türkiye’nin yöresel ürünler bakımından çok zengin bir ülke olduğunun altını çizdi. 

Yöresel ürünleri uluslararası arenaya da taşımak istediklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, yöresel ürünlerin 
ihracat desteklerinden faydalanmasının önemine işaret etti. Markalaşmanın önemine değinen Bülent Tüfenkci, 
“Bu yöresel ürünlerimizin bir marka değeri oluşturması için birlikte çalışacağız. Ne kadar çok marka üretirsek 
ekonomimize o kadar güç sağlayacaktır. Dünyanın en kaliteli pantolonunu da üretiyor olsanız, dünyanın en 
güzel fındığı sizin ülkenizden çıkıyor da olsa, veya dünyanın en güzel kahve çekirdeğinin anavatanı üzerinde 
yaşasanız, markanın ve markalaşmanın önemini kavrayamadığınız zaman, tüm bu avantajlarınız kısa sürede 
ortadan kalkmakta” dedi. 

Açılış sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet de Çaycuma Stadını ziyaret ederek 
Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Sarsık, Meclis Üyesi Sedat Kara ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Recep Acar’la görüş alışverişinde bulundu. 

   

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Sarsık yaptığı açıklamada “Yörex gibi büyük bir organizasyonda 
Çaycumamızın tanıtımını yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Manda yoğurdumuz başta olmak üzere diğer 
yöresel ürünlerimizin de bir an önce tescillenmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını 
artırmak istiyoruz. Devrek TSO ve Kdz. Ereğli TSO ile birlikte bölgemizi temsil ediyoruz. Standımıza olan ilgi 
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ayrıca sevindiricidir. Çaycuma Ziraat Odası Başkanımız Rıza Çapkın da Çaycuma standını ziyaret ederek bizlere 
ayrı bir destek vermiştir, ayrıca teşekkür ederiz. Fuarın hayırlı olmasını dilerim.” 

 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI DR. MEHMET MÜEZİNOĞLU DA STANDIMIZI ZİYARET ETTİ. 

Yörex Yöresel Ürünler Fuarı"nda bulunan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası standında Çaycuma Manda 
Yoğurdunu da tadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'na ilçemizde dokunan 
pelement bezinden yapılan işlemeli masa örtüsü hediye edildi. 

  

Ayrıca standımızı gezen Hürriyet Gazetesi yazarı Sn. Yalçın Bayer de ürünlerimiz hakkında bilgi aldı. Manda 
yoğurdunu olağanüstü bulan Bayer’e de pelemet bezi hediye edildi. 

 

KASIM 2016 
 

 16.11.2016- İŞKUR VE BEÜ İLE KOSGEB DESTEKLİ UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROTOKOLÜ 
İMZALANDI  

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ile Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında imzalanan İşbirliği 
protokolü çerçevesinde Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Çaycuma Ticaret ve Sanayi 
Odası Konferans Salonunda 2-6 Aralık 2016 tarihleri arasında “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” düzenlenmesi 
karara bağlanmıştır.  

 

Kurs kapsamında 25 kişi eğitime katılmaya hak kazanması söz konusu olmuştur.  
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 17.11.2016 - ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. 
DR. MAHMUT ÖZER’E SENATOSU’NUN ÇAYCUMA’DA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU 
AÇILMASI KARARI İLE İLGİLİ TEŞEKKÜR...  

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Sarsık, Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu’nun Çaycuma’da 
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu açılması kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Rektör 
Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi. 

Rifat Sarsık konuyla ilgili şunları söyledi; 

“Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Senatosu’nun Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında 14.11.2016 
tarihinde Çaycuma Kampüsü'nde yapılan toplantısında “Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu” 
kurulmasını Kararlaştırmıştır. YÖK’e kurulması teklif edilen Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu’nda 
“Gıda Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Süt ve Besi 
Hayvancılığı ve Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi Programları” açılacak. Buna ek olarak Çaycuma Meslek yüksek 
Okulunda İnşaat Teknolojileri programı açılmasıyla ilgili program açılması için gerekli müracaatın 
oluşturulacağı gündeme gelmiştir. Ayrıca yine Çaycuma Meslek yüksekokulunda Sivil Havacılık ve Kabin 
Hizmetleri Programı da önümüzdeki sene öğrenci almaya başlayacağı ifade edilmiştir. Bu program bölgemizde 
ilk defa açılacak olması da ayrıca çok önemlidir. 

Çaycuma Kampüsü; hem öğrenci sayısının artışı, hem sosyal alanların genişlemesi ve oluşturulan laboratuvar 
ile teknik alt yapılarıyla her geçen gün gelişme göstermektedir. Çaycuma Meslek Yüksekokulunda açılan yeni 
programlar sonra açılan Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Gıda 
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte eğitim alanında güçlü bir kampüs olma yolunda 
ilerlemektedir. 

  

Yürütmekte olduğumuz Avrupa Birliği Projesi kapsamında temini yapılan Ahşap uygulama makinelerini 
protokol ile BEÜ ye devrini de gerçekleştirdik. Çaycuma Meslek Yüksek Okulu’na Ahşap Kültürü Uygulama ve 
Araştırma Merkezine CNC Ahşap İşleme Merkezi ve 7 adet ahşap işleme makinesini öğrenci uygulama 
alanlarında kullanımı ve yeni projelerde kullanılmak üzere verdik. Bundan sonra da desteklerimiz devam 
edecektir. 

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’e çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yine bu süreçte her zaman 
desteklerini gördüğümüz Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
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 18.11.2016 ZONGULDAK’TAKİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI MÜŞTEREK TOPLANTISI 
ÇAYCUMA’DA YAPILDI 

Zonguldak’taki Ticaret ve Sanayi Odaları Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Sarsık’ın ev sahipliğinde 
bir araya geldi. 

Odaların yaptığı müşterek toplantıda Zonguldak’ın öncelikli konuları tespit edilerek çözümleri için güç birliği 
yapma ve ortak hareket etme kararı alındı. 

Toplantıya Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Sarsık, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Demir, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Devrek TSO 
Meclis Başkanı İlkin Taşcı’nın yanı sıra odaların yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterleri ile İl Akademik 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu katıldı. 

 

  

 

Periyodik olarak gerçekleştirilecek olan müşterek toplantıda, Zonguldak için hayati önem taşıyan BAKAP (Batı 
Karadeniz Kalkınma Projesi), ilimizin kırsal kalkınmayı destekleyen IPARD vb. hibelerden yararlanabilmesi için 
çalışmalar yapılması, Filyos Vadisi ve Filyos Limanı ile ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesi 
konuları öncelikli olmak üzere ilimizin sorunları çözüm önerileri görüşüldü. Ayrıca bu konularla ilgili ortak bir 
rapor hazırlanarak ilgili makamlara sunulması ve takip edilmesi kararlaştırıldı. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık toplantı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Zonguldak ilinin ekonomisini 
temsil eden odaların ilin kalkınması ile ilgili önemi ortadadır. Bizler camia olarak her zaman birlikte hareket 
ederek ve güç birliği yaparak ilimizin sorunlarının çözümünde üzerimize düşeni yapmaya çabalıyoruz. Bugünkü 
toplantımıza katılan tüm arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, aynı bilinçle hareket ederek 
devamında elbirliği ile ilimizin hak ettiği gelişmelere kavuşmasını sağlayacağımıza inanıyorum.” dedi. 
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 26.11.2016 - ÇAYCUMA TSO BAŞKANI RİFAT SARSIK TOBB ETÜ 2015-2016 MEZUNİYET VE 2016-
2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI. 

TOBB ETÜ 2015-2016 Mezuniyet ve 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Açılış Töreni Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ile TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımını ile gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, TOBB 
ETÜ’de en kaliteli eğitimi sağlayarak, öğrencileri en iyi şekilde yetiştirme gayreti içinde olduklarını belirterek, 
“Sizlerin sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde, rekabet edebilmenizi mümkün kılıyoruz. Sizler, teori ve 
pratiği aynı müfredatta buluşturan bir okulun mensubusunuz. Ortak eğitim modelimiz sayesinde, işin hem 
teorisini hem de pratiğini öğrendiniz, sahayı da tanıdınız. İşte bizim farkımız burada. Buradan mezun olan 
kardeşim, 1 yıllık iş tecrübesiyle hayata atılıyor. Diğer üniversite mezunlarına göre, hayata 1 adım önde 
başlamış oluyor” dedi. 

   

  

Törende Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık TOBB ETÜ- Biyomedikal Mühendisliği mezunlarına diplomalarını 
verdi. Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık tören sonrası şunları söyledi: “Ülkemizin en önemli eğitim 
kurumlarından biri olan TOBB Ekonomi Üniversitesi her geçen gün başarılarını artırmaktadır. Bugün mezuniyet 
törenlerine katıldığımız ve diplomalarını verdiğimiz öğrencilerimiz için artık hayat okulu başlıyor. Tüm 
mezunlarımıza hayat okulunda da başarılar dilerim.” 

 

 28.11.2016- ÇAYCUMA TSO YENİ PROJESİ İLE ÇAYCUMALI KADINLAR İŞ DÜNYASINA ATILMASINI 
SAĞLAYACAK OLAN AUDOCAD- MOBİLYA VE İÇ TASARIM KURSU DUYURULARI YAPILDI 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası’nın projesi ile Çaycumalı kadınların iş hayatına atılmaları kolaylaşıyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı “Dezavantajlı Kişilerin 
Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirlerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı çerçevesinde yürütülmeye 
başlayan Çaycuma TSO’nun “KADIN TASARIMCILAR ÇAYCUMA’YI DEĞİŞTİRİYOR” projesi kapsamında açılacak 
olan Audocad - Mobilya ve İç Tasarım kursu açılıyor. 
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Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Projemiz ile Çaycumalı kadınlarımızın 
yeni bilgi, beceri ve yetkinlikleri mesleki eğitim yolu ile kazanmasını amaçlıyoruz. 2017 yılı içinde açılacak olan 
kurslarımıza da 20 – 34 yaş aralığındaki yalnız yaşayan kadınlarımızın katılmasını bekliyoruz. Böyle kursiyer 
kadınlarımız yeni bilgi, beceri ve yetkinlikleri mesleki eğitim yolu ile kazanacak. “Audocad - Mobilya ve İç 
Tasarım” alanındaki 2 aylık bir eğitim sonunda kursiyerler Audocad programı kullanmayı öğrenerek hem 
meslek sahibi olacaklar hem de alacakları sertifikalar ile iş bulmaları daha kolaylaşacaktır. Çalışmak ve tercih 
edilen bir meslek sahibi olmak isteyen kadınların öncelikle yer alması hedeflenen bu eğitimin kapsamında staj 
imkânı da sağlanacaktır. Bu kursa katılmak isteyen kadınlarımızın Odamıza başvurularını bekliyoruz.” 

 

 28.11.2016 ÇAYCUMA TSO’DAN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE KIŞLIK BOT YARDIMI YAPILDI 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası her yıl olduğu gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile “eğitim 
yardımı” kapsamında 600 öğrenciye kışlık bot yardımı yaptı. Yardımlar Kasım ayı içinde tespit edilen 
öğrencilere okul yöneticileri aracılığı ile ulaştırıldı.    

 

   

 

   

 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık yardımların dağıtımının ardından yaptığı açıklamada: “Her yıl olduğu gibi bu 
yılda ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin tespiti ve yardımların ulaştırılması konusunda titiz bir çalışma yaparak 600 
öğrencimize kışı sıcak geçirmelerini sağlayacak botlarını hediye ettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
desteği, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımızın çabası ile yaptığımız bu çalışma neticesinde 600 
kardeşimize ulaştık. Bu çalışmaları öğrencilerin başarını arttıracak destekler olarak görmeliyiz. Çaycuma TSO 
olarak eğitim yardımlarımızı TOBB desteğiyle her yıl yapmakla geleneksel hale getirdik. Bunu sağlayan başta 
Başkan Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetimi olmak üzere TOBB’ne ve değerli yönetim kurulu ve meclis 
üyelerimize ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizin botlarını iyi 
günlerde kullanmalarını diliyorum” dedi 
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 29.11.2016 BAŞKAN RİFAT SARSIK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİ ALMAYANLARI UYARDI:  
“31 Aralık 2016’ya kadar çok tehlikeli işlerde çalışanların alması gereken mesleki yeterlilik belgeleri 
için üyelerimiz Odamıza müracaat edebilir?” 

Bilindiği gibi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul 
edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da 
önemli değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından 
ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden 
olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki 
Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler 
çalıştırılamayacaktır.” 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile 48 meslek dalında, mesleki yeterlilik 
belgesi olmayanlar çalışamayacaktır. Uygulama 31.12. 2016’da yürürlüğe girecektir ve “Tehlikeli işler”de 
işveren ve çalışanlara herhangi bir maddi yük getirmeyecek olup sınav ücretlerinin tamamı devlet tarafından 
karşılanacaktır. Sistemde esas olan Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılmamasıdır ve 
çalıştırılması halinde hem işyeri için hem de çalışan için idari para cezaları söz konusudur. 

Konuyla ilgili üyelerimize gerekli duyurular yapılmıştır. Amacımız ilgili Odamız üyelerinin tamamının 5544 sayılı 
kanun gereği zorunlu hale gelmiş olan Mesleki Yeterlilik Belgelerini edinmesidir. Bu konuda TOBB bünyesinde 
kurulmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş MEYBEM A.Ş. başta olmak üzere başvurular 
alınarak belgelendirmelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 
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ARALIK 2016 
 

 02.12.2016 ÇAYCUMA TSO BAŞKANI RİFAT SARSIK’TAN ÜYELERİMİZE NEFES KREDİSİNİN MÜJDESİ 
VERİLDİ.  

BAŞKAN RİFAT SARSIK: “ÜYELERİMİZE SUNACAĞIMIZ NEFES KREDİSİ İLE DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, DAHA 
ÇOK ÜRETECEĞİZ VE HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”  

TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata geçirilecek olan KOBİ’lere 
Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü’nde düzenlenen lansman toplantısında atıldı. 

Lansman toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başbakanlık 
Müsteşarı Fuat Oktay, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve KGF Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz katıldı. 

KOBİ'lere Nefes Kredisi imza protokolleri, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, 
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın ve Denizbank Genel Müdürü Ateş tarafından imzalandı. Başbakan Yıldırım 
da protokole şahit olarak imza attı. 

 

 

 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık da konuyla ilgili yaptığı açıklama şunları söyledi: “Oda olarak TOBB 
öncülüğünde gerçekleştirilen Nefes Kredisi projesi; TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve KGF ortaklığında 
hayata geçirdikleri devrim niteliğinde bir iştir. Proje dahilinde üyelerimize finansal kaynak sağlama imkanı 
oluşturulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Başbakanımızın başlattığı kredi faizlerini düşürme 
politikasına özel sektör olarak katkı sağlamış olduk. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde 
oda ve borsalar olarak elimizi taşın altına koyduk; kaynaklarımızı birleştirdik. Üyelerimiz teminat bulamıyor, 
bankalar da risk gördükleri için onlara kredi veremiyordu. Başbakanımızın talimatlarıyla, Hazine destekli KGF 
kefaleti devreye girdi. Bu proje ile reel sektör ve finans sektörünün el ele vererek Türkiye için ne kadar güzel 
işler yapabileceğimizi de göstermiş oluyoruz. Odamızın da içinde olduğu TOBB'a bağlı odalar ve borsaların 
Denizbank ve Ziraat Bankası'na aktardığı mevduatlarla KOBİ’lere 5 milyar liraya kadar kredi desteği imkanı 
sağlanacak. Sonuçta ilk etapta bu proje ile KOBİ’lere 5 milyar lira kredi sağlanacaktır. Nefes Kredisi ile 
üyelerimize yıllık %9,90 - aylık %0,83 faizle 1 yıl vadeli kredi sağlayacak. Ülke çapında üç ay içinde yaklaşık 80 
bin KOBİ’nin derdine derman olunacaktır. Özellikle piyasaların tedirgin olduğu bugünlerde bu projenin tüm iş 
dünyasına bir umut olmasını dileyerek üyelerimize bu imkanı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı 
olmasını dilerim.” 
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 06.12.2016- ODAMIZDA DÜZENLENEN KOSGEB, İŞKUR, BEÜ VE ÇAYCUMA TSO İŞBİRLİĞİ İLE 

DÜZENLENEN UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ TAMAMLANDI 

 

Çaycumalı 25 girişimci adayı sertifikalarını almaya hak kazandı… 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ile Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Zonguldak KOSGEB 

Müdürlüğü ve Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan ve Odamız Toplantı 

Salonu’nda 2-6 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” 25 kişinin 

katılımı ile gerçekleşti.  

Toplam 4 gün (32) saat süren "Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde; iş kurmak isteyen girişimci adaylarına 

iş fikrinin geliştirilmesi ve yaratıcılık egzersizleri ile iş planı yazma, etkili bir sunum yaparken dikkat 

edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda 

TOBB Zonguldak ili Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu tarafından verilen eğitimde 

kursiyerlere iş kurma ve yürütme konuların da bilgi ve beceriler, bu süreçte başarılı bir işletmeye sahip 

olmalarını sağlayacak; kendi rol ve sorumluluklarını vurgulamaya yönelik bilgiler verildi ve örnek iş 

planları hazırlandı. Başarılı olan kursiyerler “Girişimcilik Sertifikası” almaya hak kazandılar.  

   

  
 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık konuyla ilgili olarak; “Odamız üyelerine verdiği hizmetlerin yanısıra, 

geleceğin yatırımcılarına da hizmet ediyor. Girişimci adaylarına yol gösteren ve Çaycuma’da bu yıl 5. 

Kez düzenlediğimiz bu kurslara olan ilginin çokluğundan dolayı umutluyuz. Sertifikalarını alan tüm 

kursiyerlerimizin iş planları hayata geçireceklerine ve Çaycuma’da yeni ve başarılı işletmelerin 

çoğalacağına inanıyorum. Yeni yılda da tekrar açmayı planladığımız uygulamalı girişimcilik eğitimleri 

olacaktır. Kursların katılımcılara ve Çaycumamıza hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi. 
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 09.12.2016- ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN KADIN TASARIMCILAR ÇAYCUMA’YI 
DEĞİŞTİRİYOR” PROJESİ KAPSAMINDA AÇILACAK OLAN AUTOCAD KURSU İÇİN KADIN 
KATILIMCILARA ÇAĞRI YAPILDI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı “Dezavantajlı Kişilerin 
Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliğinin Geliştirilmesi” Hibe Programı çerçevesinde Çaycuma Ticaret 
ve Sanayi Odası tarafından yürütülen “KADIN TASARIMCILAR ÇAYCUMA’YI DEĞİŞTİRİYOR” projesi kapsamında 
açılacak olan AUTOCAD kursu için kadın katılımcılar aranmakta olduğu duyurusu yapıldı. 

 

      

 

 

Duyuruda; 2017 yılı içinde açılacak olan kursa katılmak isteyen kadınlarımızın  

 yeni bilgi, beceri ve yetkinlikleri mesleki eğitim yolu ile kazanması için açılan “mobilya ve iç tasarım” 
kursunda ücretsiz olan 2 aylık bir eğitim sonunda yapılacak sınav sonucunda katılımcılar alacakları 
sertifikalar ile meslek sahibi olacakları,  

 Çalışmak ve tercih edilen bir meslek sahibi olmak isteyen kadınların öncelikle yer alması hedeflenen 
bu eğitimin kapsamında staj imkânı da sağlanacağı,  

 Böylece projede işbirliği yapılan Çaycuma TSO üyesi işyerlerinde staj görecek olan kursiyerler ayrıca 
bu işyerlerinde istihdam edilebilme olanağına da kavuşacakları 

 2017 yılında yılı içinde açılacak olan kurs sonunda katılımcılara onaylı sertifika da verileceği 

 Tüm ilgililerin 23 Aralık Cuma gününe kadar Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat etmesi 
yeterli olduğu  

Belirtildi. 
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 13.12.2016 NEFES KREDİSİ İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMELER TAMAMLANARAK ÇAYCUMA TSO ÜYESİ 
İŞLETMELERİN BU KREDİYİ KULLANMASI SAĞLANDI  

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık müjdesini verdiği Nefes Kredi ile ilgili yaptığı açıklamada: “TOBB Nefes 
Kredisi” için resmi prosedürler tamamlandı.  

Bugünden itibaren Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri Denizbank ve Ziraat Bankası’ndan 100 Bin Liraya 
kadar üst limiti olan “Nefes Kredisi”ni kullanabilecekler. Düşük faizli bu kredi için kendi öz kaynaklarını seferber 
eden Odamız bu sayede üyelerine yaklaşık 10 Milyon Lira tutarında kredi imkânı yarattı.  

Yıllık % 9.9 faiz oranı ve 12 ay vade ile kredi kullanmak isteyen Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, 
odadan aldıkları faaliyet belgesi ile Denizbank ve Ziraat Bankası şubelerine başvurmaları halinde bankalarca 
yapılacak değerlendirme sonrasında uygun koşullardaki bu krediyi alabilecekler.  

Uzun zamandır tüccar, esnaf ve sanayicilere yeni finansman kaynağı yaratmak için çaba göstermekteyiz. Bu 
çabalarımızın sonucunda da Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası olarak finansman sıkıntısı yaşayan üyelerimiz için 
kendi öz kaynaklarımızı seferber ederek düşük faizli bu krediyi kullanması ile bir nebze de olsa rahat nefes 
almalarına fırsat yaratabildik. 100 Bin Lira limitli kredinin brüt faiz oranının aylık % 0,825, yıllık % 9.90 olacaktır. 
Böylece finansman kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken küçük ve orta ölçekli işletmelerin uygun koşullarda 
kredi kullanabilecek. Her zaman tüccar, esnaf ve sanayiciye destek olmaya devam edeceğimizi bildirir; Nefes 
Kredisi için öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve üyelere destek olan bankalara teşekkür 
ederiz.” dedi. 
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 16.12.2016 ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN DUYURULUR: TARIMA DAYALI İHTİSAS 
SERACILIK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI KONUSUNDA TALEPLER TOPLANDI 

Zonguldak Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
yürütülen çalışmalar kapsamında ilçemizde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Seracılık Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması konusunda talep toplama dönemine girildi. 

 

Sektörleri bir araya toplamak, girişimcilerin önünü açmak, genç girişimler yaratmak ve sektörel çeşitliliği 
arttırmak amacıyla İlimizdeki tarım faaliyetlerin daha verimli ve profesyonel yürütülebilmesini sağlamak için 
Çaycuma’da kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Seracılık Organize Sanayi Bölgesinde yer almak isteyen 
üyelerimizin Odamızın internet sayfasından (www.caycumatso.org.tr) temin edebilecekleri talepleri ile ilgili 
belge ve formları doldurması ve Odamıza ulaştırması gerekmektedir. 

 

 19.12.2016 KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI HİSARCIKLIOĞLU’NUN EV SAHİPLİĞİNDE TOBB’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Toplantıya katılan Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık: "Oldukça yararlı bir toplantı gerçekleştirdik." 

Karadeniz Bölgesi’ndeki Odalar ve Borsalar Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen istişare toplantısında 
buluştu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Karadeniz 
Bölgesi’ndeki Odaların ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve Genel Sekreterleri katıldı. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.caycumatso.org.tr%2F&h=ATP1pFYv6M19U8WUX8T4jK-egA1wr6Crut7rpYJ4WQ7CXGHu8HQmSguHEL2Sb2fkYvq26r6H_SCQkDHkf9t4E3ia71NLZL1gqaiO3i_YWd8IbbCEl9LK6iIL7OjyBOjK8-wi&enc=AZMTu4nfj-FrI_QIB-zzv1Yt7U0zxOqMXAYQigmIk9ZVjiI4li-Bkr33rxPjygqAovl5BE0N_V_W2kvAIzSpmiybkzYcqn78WUUufJsciQQlFYG1f6PWsoecAuwk7UxgwA6kacCGtK1lk_9vfmMy3QATAQHw5XOOQd_PZj635gIZAwqfs5TzFlXLCdnkiV-KuuFCL-WnzEQylxraS4jyHVmD&s=1
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Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık ve Genel Sekreter Alper Püren’in katıldığı toplantıda Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin odaların ve borsaların üyeleri için önemli hizmetler gerçekleştirdiğine değinen, TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunların tüm üyelere detaylı olarak anlatılmasını ve ‘odalar, borsalar ne iş yapar?’ 
sorusuna doyurucu yanıtlar verilmesini istedi. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Hisarcıklıoğlu 
zor günlerden geçildiğine işaret ederek, “Gün birlikte hareket etme günüdür” dedi. 

Çaycuma TSO Başkanı Rifat Sarsık toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Karadeniz Oda ve 
Borsaları olarak bir araya geldiğimiz bu toplantıda başvuruları başlayan Nefes Kredisi başta olmak üzere 
Koordinasyon Kurulu’nun tedbir paketindeki konuları görüştük. Birlik ve beraberliğin vurgulandığı bu 
toplantıda TOBB bünyesinde gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Projesi, Şirket Kuruluşlarında Tek Durak Ofis 
Projesi, Mesleki Eğitim Faaliyetleri ile Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’ne ilişkin bilgilendirmelerin de 
yapıldı. Oldukça yararlı geçen toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” 

 

 20.12.2016TOBB VE TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB) İŞBİRLİĞİNDE TURKCELL ANA 
SPONSORLUĞUNDA ETİCARETSEM TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN TÜRKİYE TEKNOLOJİ 
BULUŞMALARI TOBB KONFERANS SALONU'NDA GERÇEKLEŞECEĞİ DUYURUSU YAPILDI. 

 

Yapılan duyuruda “Etkinlik, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sn. Bülent TÜFENKCİ ve TOBB Başkanı Sn. M.Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU' nun katılımlarıyla başlayacak. Gün geçtikçe sahnesi ve destekçileri genişleyen ve iş 
dünyasının teknolojik gereksinimlerini masaya yatıran, gündem yaratan teknolojik girişimciliğin farkındalığını 
yaratan, KOBİ'ler ve Girişimcilerin yoğun ilgisini çeken buluşmalar TOBB ev sahipliğinde gerçekleşecek. 
Teknolojinin ve internet tabanlı iş modellerinin öne çıktığı sunumlarda, GİRİŞİMCİLİK, E-TİCARET ve İLETİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ'ndeki yenilikler sahnede olacak. Bu özel güne siz de DAVETLİSİNİZ. ÜCRETSİZ olan bu 
buluşmada yer alabilmek için lütfen http://www.teknolojibulusmalari.com/ adresinden KAYIT yaptırınız.” 
açıklaması ilgili üyelere yapılarak katılım sağlandı.  

 

 20.12.2016 ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI RİFAT SARSIK’TAN BÜLENT ECEVİT 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MAHMUT ÖZER’E TEŞEKKÜR. 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Sarsık, Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu’nun Çaycuma’da 
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu açılması kararının YÖK tarafından da onaylanmasını memnuniyetle 
karşıladıklarını belirterek Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkür etti. 

 

Rifat Sarsık konuyla ilgili şunları söyledi; “Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu’nun Rektör Prof. Dr. Mahmut 
Özer başkanlığında aldığı kararla “Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu”’nun kurulması YÖK tarafından 
da onaylanmıştır. Kurulacak olan meslek yüksekokulunun önemi büyüktür. Hem Çaycuma kampüsü büyüyecek 
hem de bölgemizin gelişimi için gerekli olan “Gıda Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya 
Teknolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Süt ve Besi Hayvancılığı ve Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi Programları” 
ile de yetişmiş işgücünü bölgemize kazandıracaktır. Odamızın girişimleri ile TOBB’un Çaycuma’ya yapacağı okul 
Gıda ve Tarım Melek Yüksekokulu binası olarak inşa edilecek olup, yeni Meslek Yüksekokulumuzun hayırlı 
olmasını diliyor; başta BEÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’e çabalarından dolayı teşekkürlerimizi 
sunuyoruz” 

 

 

 

Çaycuma TSO’nun 2016 yılında da 2015-2018 Stratejik Planı uygulamaları başarılı bir şekilde 

devam ettirilmiştir. 

 

 

http://www.teknolojibulusmalari.com/
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TOPLUMSAL HİZMETLER 

Bölgemizin kalkınması için özel sektör ve sivil toplum örgütleri işbirliği bilincinin yerleşmesi 

yönündeki çalışmalarını perçinleştirmek maksadıyla odamız yönetimi, meclisi ile birlikte proje 

üreterek bölgemize örnek olmuştur.  

 

 
 

Bu proje ile Anadolu Öğretmen Lisesinin 2010/2011 Eğitim Öğretim yılında açılmasını sağlanmıştır. 

Okulun inşaatı da 2010’da başlamış 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. 2014 yılında ilk 

mezunlarını veren okulun başarısı, Çaycuma açısından önemlidir. Anadolu Öğretmen Liselerinin 

Anadolu Lisesine dönüştürülmesi ile ismi Çaycuma TSO Anadolu Lisesi, 2015 Nisan’ında da Çaycuma 

TSO Fen Lisesi’ne dönüştürülen okul Çaycuma’da en yüksek puanla öğrenci kaydı yapan okul olarak ilk 

sırada tercih edilmektedir.  
 

Ayrıca TOBB’UN 81 Vilayete 81 Okul Projesi kapsamında Zonguldak adına yaptırılacak okulun 

Çaycuma da Kazandırılması konusundaki çabalarımız sonuç vermiş; Bülent Ecevit Üniversitesi 

Çaycuma Kampüsü’nden tahsis edilen arsa üzerinde yapılacak olan B.E.Ü. TOBB Zonguldak Tarım 

Meslek Yüksekokulu için protokol çalışmaları tamamlanmıştır. Okul en kısa zamanda hayata 

geçirilecektir.  
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ÜYELERE YÖNELİK HİZMETLER 

 

Odamız üyelerinin kayıtlarını düzenli bir şekilde yerine getirmekle beraber istenen tüm belgeleri en 

kısa sürede hazırlayıp sunmaktadır.  

 

Odamız Meslek Komitelerinin de aylık olarak gerçekleştirdikleri ziyaretler ve yaptıkları 

toplantılarla üyelerin talep ve ihtiyaçları yakından takip edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri de 

belirli zamanlarda üye ziyaretleri yapmaktadırlar.  

 

 

Ayrıca üyelerin bu talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili makamlarla yazışmalar 

gerçekleştirilmekte ve neticesi üyelere duyurulmaktadır. Düzenli bir şekilde yapılan meslek komitesi 

toplantıları ile üyelerin talepleri ve beklentileri yönetim kuruluna ve meclise aktarılmakta, tespit 

edilen sorun ve ihtiyaçlar en kısa sürede giderilmektedir 

 

İDARİ FAALİYETLER 

 

İdari ve Temsil Faaliyetleri 

Odamız bölgemizle ilgili tüm toplantı ve programlara yönetim düzeyinde katılmaya ve Çaycuma’yı en 

güzel şekilde temsil etmeye özen göstermektedir. Bu anlamda Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası il ve 

ilçe’nin dışında da bölgede, TOBB’un organize ettiği tüm toplantı ve ziyaretlere katılmaktadır.  
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Toplantı ve Eğitimler 

Odamız bölgemizi ve üyelerimiz başta olmak üzere genel olarak halkı ilgilendiren konularda 

bilgilendirme toplantıları, konferans ve seminerler düzenlemeye çalışmaktadır.  

 
Ayrıca üyelerimizin talepleri ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler düzenlemektedir. 

Son olarak SGK ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.  

 

 

Sosyal Faaliyetler 

Odamız bütçesinin elverdiği ölçüde gelen yardım taleplerine müspet cevap vermektedir. Özellikle 

okulların ihtiyaçları ve öğrenci bursları konusundaki yardım talepleri geri çevrilmeden 

karşılanmaktadır.  

 
 

Ayrıca TOBB’un kaynak aktardığı Ramazan ayında kumanya yardımı ve ilköğretim öğrencilerine okul 

ihtiyaçları yardımı da özenle ilgili adreslere ulaştırılmaktadır. 2011 yılı Ramazan ayında 500 aileye 

kumanya yardımı ile, eylül ekim ayları içinde 500 ilköğretim öğrencisine mont ve ayakkabı yardımı.  

 

Diğer Faaliyetler (basın, yayın vb.) 
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Odamız 2009’dan itibaren üç aylık bir dergi çıkarmakta, üyelerine ve ilgililere odamızla ilgili 

haberleri, gelişmeleri, duyuruları, genel bilgi ve araştırmaları ulaştırmaktadır. 1500 adet basılan 

Çaycuma Ekonomi dergisi üyeler başta olmak üzere tüm oda ve borsalar ile resmi kurumlara ücretsiz 

olarak ulaştırılmaktadır.  

 
 

Ayrıca yerel ve ulusal basına yönelik olarak düzenli bir haber ulaştırması yapılmaktadır.  

 

Odamızın internet sayfası da güncel bir şekilde hizmet vermektedir.  
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S İ C İ L 

 

Üye Durumumuz 

 

- 2016 yılında Odamıza kayıtlı üye sayısı: 933 

- 2016 Yılında Odamıza 41 firma yeni kayıt yaptırırken, 62 firmanın terkin işlemi yapılmıştır. 

 

MUHASEBE 

 

Odamızın 2016 kesinleşen bütçesi 722.317,31- TL; 2017 yılı için tahmin olunan bütçesi 

661.100,00.-TL’ dir.  

 

 

PERSONEL 

 

Odamız yedi personel ile faaliyetini sürdürmektedir.  

 

Personel kadromuz; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Ticaret Sicili Memuru, Basın 

Danışmanı, İdari Personeller ve Hizmetliden oluşmaktadır. 

 

KALİTE AKREDİTASYON 

 

Oda Akreditasyon Sistemi 

 

TOBB Türk Oda Geliştirme Projesi kapsamında Oda Akreditasyon sistemine 2012 yılında 7. Dönem 

de dahil olmuştur.  

 

2015 yılında akreditasyon belgesini yenileyen Odamız; Oda akreditasyon sistemi kapsamında 

belirlenecek standartlara uygun hizmetleri en iyi şekilde verdiğini bir kez daha ispatlamıştır.  
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Çaycuma TSO Kalite Sistemi 

 

Odamız verilen hizmet standartlarının yükseltilmesi için sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme 

programı uygulamaya konulmuştur. Toplam Kalite Belge Yenileme çalışmaları kapsamında K-Q TSE-

ISO-EN 9000 kapsamında TSE EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemini başarıyla 

sürdürmektedir. 

 

 
 

 

VİZYONUMUZ 

 Yasalar çerçevesinde; gelişen hizmet çeşitliliği sunan, kurumsallaşmayı başarmış, müşteri 

memnuniyeti sağlayan, modern ve öncü bir Oda olmak 

 Meslek ahlakını koruyan ve müşterilerimizin mesleki faaliyetleri ile ilgili ticari gelenekleri tespit 

etmek  

 Yeni gelişmelerin üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip, daha ileri teknoloji uygulamalarına 

destek vermek 

 Yöresel, bölgesel, ulusal, kıtasal ve küresel gelişmeleri yakından takip ederek, üyelerimizin iç ve 

dış pazarlarda rekabet gücünün oluşturulmasına, artırılmasına ve sürekli hale getirilmesine en üst 

düzeyde katkıda bulunmak 

MİSYONUMUZ 

 Bağlı bulunduğumuz 5174 sayılı kanun çerçevesinde hizmet vermek.  

 Üyelerimizin mesleklerinde gelişmesi için ortamlar hazırlamak. 

 Kentimiz ekonomisini geliştirmek amacıyla hizmet sunmak ve bu amaçla ülkede ve Dünyada 

üyelerimizin tanıtımını yapmak. 

 Üyelerimiz ile Devlet arasındaki ilişkileri hukukun üstünlüğüne dayanarak tarafsız olarak 

yürütmek. 
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KALİTE POLİTİKAMIZ 
 

Üyelerimizin, oluşturdukları katma değeri arttırmak amacı ile iş süreçlerini düzenlemek ve daha 

verimli hale getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi teknolojileri uygulamalarında güvenilir, kararlı, 

genişleyebilen ve kolayca güncellenebilen hızlı, etkin ve ekonomik çözümler üretirken; sürekli 

gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayabilen, müşteri memnuniyetini ve potansiyelini sürekli arttırabilen, etik 

değerlere saygılı ekip ruhu ile çalışabilen, personelinin memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli 

geliştiren bir kurum olmaktır. 

ÖNCELİKLERİMİZ 

 

    
 
 Çaycuma TSO’nun kurumsal kimliğini güçlendirmek ve gelişimini sürekli hale getirerek Çaycuma 

TSO ile üye işletmelerimiz arasındaki bağı sağlamlaştırmak, 

 Çaycuma TSO paydasında üye işletmelerimiz arasındaki dayanışmayı ve işbirliğini arttırmak, 

 İlçemizdeki Merkezi ve Yerel İdareler ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışmalar 

gerçekleştirmek, 

 İlçe ve bölge düzeyindeki karar alma mekanizmalarında etkin bir kurum olarak sürekli yer 

almak,  

 Bölge kalkınmasına üst düzeyde katkıda bulunmak için mevcut projeleri takip etmek, yeni 

projeler üretmek (Filyos Vadi Projesi kapsamındaki liman, serbest bölge, endüstri bölgesi, ulaşım, 

eğitim, enerji v.b. yatırımları gerçekleştirmesini takip etmek, yeni projelerin oluşturulması için 

yetkililerle ortak çalışmalar gerçekleştirmek),  

 Yerli ve yabancı yatırımların ilçemize gelmesi için bilgilendirme, tanıtım ve lobi faaliyetleri 

gerçekleştirmek 

 Kurumsal Stratejik Planlama ve Koordinasyon yaklaşımını uygulamaya geçirmek 

 Performansa dayalı İnsan Kaynakları sistemini uygulamaya geçirmek. 
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ÇAYCUMA’NIN GENEL EKONOMİK DURUMU  
 

Çaycuma, Filyos Çayı Vadi’sinin iki yanında yer alan yamaçlar arasında kurulmuş olup, deniz 

seviyesinden yüksekliği 20 metredir. 228 kilometre uzunluğundaki Filyos Çayı’nın yaklaşık 35 

kilometrelik kısmı Çaycuma sınırları içinden geçerek, Filyos Beldesinde Karadeniz’e dökülür 

 

İlçede Karadeniz iklimi hâkimdir. Yazları fazla sıcak değildir, kış Ayları ise ılık ve yağışlıdır. Yıllık 

ortalama yağış miktarı 1250-1500 kg/m2’dir.Yağışlar genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde 

görülür. İlçe Filyos Vadisi boyunca kuzey rüzgârlarının etkisi altındadır.  

 

72 kilometre olan karayolu ağıyla il merkezine ve komşu ilçelere bağlanan Çaycuma’nın, Zonguldak-

Ankara demiryolu üzerinde 3 istasyon ve 6 durağı bulunmaktadır. Zonguldak-Ankara karşılıklı 

seferleri dışında, günün diğer saatlerinde Zonguldak-Çaycuma-Karabük hattında yolcu ve yük nakli 

yapılmaktadır. Bu sıralar bakım nedeniyle demiryolu ulaşımında aksaklıklar mevcuttur. İlçeden 

karayolu ile Ankara’ya 2,5 İstanbul’a 3,5 saatte ulaşmak mümkündür.  

 
 

Saltukova Havalimanı uzun yıllardan beri kaderine terk edilmişliğinden kurtarılarak hizmete açılmış 

ve sivil havacılık ihtiyaçları çerçevesinde ulaşıma açılarak iç ve dış hat uçuşlarının gerçekleştirildiği 

bir merkez olmuştur. Zonguldak havalimanı ilk olarak 2009 yılı itibari ile tarifeli seferlere açılmış 

bulunmaktadır. Ilk seferler Düsseldorf - Zonguldak ile başlamıştır. Havalimanı olarak pisti, terminal 

binası ve diğer tesisleri ile bu merkezin her geçen gün yeni yatırımlarla daha da geniş kapsamlı 

hizmet vermesi beklenmektedir.  
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Çaycuma’nın tarihine baktığımızda; her geçen gün bir yenisi ortaya çıkan bulgulardan anlaşıldığı 

üzere M.Ö. 2000 yılından itibaren sırasıyla Pers, Makedonya, Pontus ve Roma Krallıklarının 

egemenliğinde olan Çaycuma’nın, M.S. dönemleri Bizans ve Türk Beyliklerinin egemenliğinde geçtiği 

görülmektedir.  

 

Osmanlı döneminde, 19. yüzyılda Kastamonu Vilayeti Çarşamba (Devrek) kazasına, 1873’te Bartın’a, 

1902’de Çarşamba Nahiyesi olarak Zonguldak’a bağlandığı salnamelerden ve yazılı kaynaklardan 

anlaşılmaktadır. Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olmayan Çaycuma, Cumhuriyet 

döneminde de bu durumunu sürdürmüştür. Çay Cami ismi ile tanınan bu yerleşim Devrek’e bağlı bir 

bucak merkezi iken 1944 yılında ismi Çaycuma olarak değiştirilerek ilçe konumuna getirilmiştir. 

 

Çaycuma'nın bilinen en eski resmi nüfusu 1940 yılına aittir.1940 Yılında 1234 olan ilçe merkezindeki 

nüfusun % 44.1 (544)'i erkeklerden, % 55.9 (690)'u kadınlardan oluşmaktadır. 1945'e gelindiğinde 

(1940-1945 arasında) nüfus % 97.1 büyümüştür. 

 

Çaycuma nüfus hareketleri incelendiğinde, en göze çarpan gelişme, 1965-70 döneminde ilçe merkezi 

nüfusunun % 98 büyümesidir. Bu olağandışı artışın nedeni, 1969 yılında işletmeye alınan SEKA Kağıt 

Fabrikasıdır. Sanayi, ilçe merkezinde hızlı nüfus artışı ve kentleşme sürecini başlatmıştır. İlçe 

merkezindeki bu gelişmeye karşın, köylerdeki nüfus artış hızı, Türkiye ve Zonguldak genel verileri 

dikkate alındığında, düşünülenin tersine yüksek değildir. 

 

1997 yılından 2000’e hem genel nüfus toplamında, hem de ilçe merkezi nüfusunda dikkate değer bir 

azalma göze çarpmıştır. Bu nüfus azalması, sanayileşmedeki gerileme ve yeni yatırımların 

gerçekleşmemesi nedeniyle genel anlamda istihdam kabiliyetini kaybeden Çaycuma ve çevresinden 

dışarıya göç olgusundan kaynaklanmaktadır. Son yıllarda artan yatırımlar, açılan fabrikalar ile ilçe 

merkezi nüfusunda belirgin bir şekilde artış gözlenmektedir. 

 

Çaycuma'nın 2010 yılı itibariyle TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Çaycuma’nın 

toplam nüfusu 96.615'dir. Bu nüfusun 22.469' nu ilçe merkezi oluşturmaktadır. Bugün itibarı ile bu 

rakam köyleriyle 100 binin üzerine çıkmıştır olup ilçe merkezi nüfusu ise 26 bin civarındadır.  
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