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2019 yılı odamız ve iş dünyamız adına hayli 
olumlu sonuçlar aldığımız, üretkenliğimizi ve 
istikrarımızı koruduğumuz bir yıl oldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası adına yerel, 
ulusal ve uluslar arası platformlarda toplamda 
625 programa dahil olduk. Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olmam 
dolayısıyla Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliği, 
ABİGEM DM ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
yönetim kurulu üyelikleri, TOBB Başkanımız 
Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Başkan 
Yardımcımız Sayın Ayhan Zeytinoğlu'nun teşvik 
ve takdirleri ile ülkemizin en önemli kuruluşları 
arasında yer alan TOBB İktisadi Kalkınma Vakfı 
Yürütme Kurulu Üyeliği, Alman-Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclisi gibi birçok platformda 
görevler aldık. 

2019 yılı içerisinde hem bu kuruluşlarımızla 
yakın çalışmalar yaptık hem de ilimizin kamusal 
önderleriyle de kuvvetli işbirliği çalışmaları 
yürüttük. Bunların meyvesi olarak Mayıs ayında 
Düzce'nin ilk fuarını gerçekleştirdik. 

Yurt içi ve Yurt Dışında odamızı, 
sanayicilerimizi ve ilimizin doğal güzelliklerini 
dilimiz döndüğünce anlattık. Yatırımcıların 
ilimizle ilgili olan önyargılarını kırmayı başardık. 

Yerel ve ulusal paydaşlarımızla birlikte birçok 
projeye dahil olduk. Bu projeler arasında Dijital 
Dönüşüm Projemize ayrı bir önem veriyoruz. 
Üyelerimizin menfaatine olacak her türlü adımı 
atmaya oda olarak gayret ediyoruz.

2020 yılında öngördüğümüz çalışmalarımız 
arasında  Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ajansı, 
Bölge Oda ve Borsaları İstişare Toplantıları gibi 
üst düzey planlamalarımız bulunuyor.

Tuncay ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANIN SUNUŞU
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Oda Yönetim Kurulu

Tuncay Şahin
Yönetim Kurulu Başkanı

Ümit Ülgen
Y.K Başkan Yardımcısı

İbrahim Canpolat
Y.K Başkan Yardımcısı

Özkan Çakır
Y.K Sayman Üye

Bülent Sivrikaya
Yönetim Kurulu Üyesi

Bilal Türkan
Yönetim Kurulu Üyesi

Metin Coşkun
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Saydam
Yönetim Kurulu Üyesi

Yalçın Top
Yönetim Kurulu Üyesi
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Ahmet Dertli
Meclis Başkanı

Nuri Hızel
Meclis Başkan Yardımcısı

Tuncay Şahin
Meclis Üyesi

Ümit Ülgen
Meclis Üyesi

Halil Uzun
Meclis Üyesi

Mustafa Gösterişli
Meclis Başkan Yardımcısı

Yavuz Ayyıldız
Meclis Katip Üye

Metin Coşkun
Meclis Üyesi

Hikmet Mutlu
Meclis Üyesi

Erdoğan Bıyık
Meclis Üyesi

Erdoğan Bıyık
Meclis Üyesi

Murat Taştepe
Meclis Üyesi

Murat Taştepe
Meclis Üyesi

Ertan Taşlı
Meclis Üyesi
Ertan Taşlı
Meclis Üyesi

Hasan Aktürk
Meclis Üyesi

Engin Er
Meclis Üyesi

Ali Topçu
Meclis Üyesi

Bilal Türkan
Meclis Üyesi

Özkan Çakır
Meclis Üyesi

Bülent Sivrikaya
Meclis Üyesi

Bülent Sivrikaya
Meclis Üyesi

İbrahim Canpolat
Meclis Üyesi

Oda Meclisi
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Oda Meclisi

Hayati Eğilmez
Meclis Üyesi

Hayati Eğilmez
Meclis Üyesi

Ömer Demirtaş
Meclis Üyesi

Selim Koçak
Meclis Üyesi

Ramazan Yıldırım
Meclis Üyesi

Saadettin Kayışoğlu
Meclis Üyesi

Feyzi Gülsoy
Meclis Üyesi

Hasan Arslan
Meclis Üyesi

Emre Durmazoğlu
Meclis Üyesi

Selahattin Aydın
Meclis Üyesi

Tanju Acar
Meclis Üyesi

Yalçın Top
Meclis Üyesi

Murat Saydam
Meclis Üyesi

1. Meslek Komitesi

2. Meslek Komitesi
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Meslek Komiteleri
3. Meslek Komitesi

6. Meslek Komitesi

4. Meslek Komitesi

7. Meslek Komitesi

8. Meslek Komitesi

5. Meslek Komitesi
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Meslek Komiteleri

Düzce Kısa Tarihçe

11. Meslek Komitesi

9. Meslek Komitesi

10. Meslek Komitesi

Cumhuriyet öncesi dönemde Düzce’de geçim tarımla sağlanmakta idi. Tarım ve ticaret alanındaki teşkilatlanmalar 1890 yıllarına kadar 
uzanmaktadır. Bölgenin verimli ve düz bir araziye sahip olması mısır buğday, şeker pancarı ve özellikle tütün üreticiliğini ön plana 
çıkarmaktaydı.16 Kasım 1927 de Akhisar’da toplanan Tütüncüler kongresinde, Düzce Tütünleri, şehri temsilen Hacı Nuri Bey tarafından özel bir 
pavyonda sergilenmiş, çoğu tütüncü olan üyelerin büyük takdirini kazanmıştı. Düzce Ziraat Odası bu nedenle “gümüş madalya” ile 
ödüllendirilmişti. Düzce Temsilcisi Hacı Nuri Bey, Kongre Şeref Defteri’ne “Türk İktisadi hayatında birinciliği teşkil eden tütün sergisini bütün 
Düzce ziraatçıları ve tüccarları adına tebrik ile Aksihar’lıları selamlarım” diye yazmıştır. 

Düzce’de başlayan üretim sayesinde 1920 ve 1950 yılları arasında tarım ürünleri ticareti önemini hissettirmeye başlamıştır.1956 yılından 
itibaren artık ilçede tarım ürünlerinin yanı sıra orman ürünlerinin işlenmesi ile sanayiye geçiş başlamıştır. Önce dağ köylerinde başlayan küçük 
çaptaki sanayileşme hareketi, kısa bir zaman içerisinde şehir merkezine kayarak daha modern sistemlerle çalışan işyerleri konumuna gelmiş ve 
Düzce sanayisinin lokomotifi olmuştur. Orman ürünleri sektörü 1990’lı yıllara ulaşıldığında, Düzce’nin lokomotifi olacak ve sektörün imalatı ülke 
genelinin yaklaşık % 17 sine ulaşacaktır. 

Özellikle 1960 yıllarında sanayileşme hareketinin hız kazanması istihdam olanaklarını arttırmış aynı zamanda ticaret hayatında gerçekleşen 
canlılık ,Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu, devrin belediye 
Başkanı Afer Tütüncüoğlu, Başkan Vekili İrfan Kazukoğlu, üyeleri Zekeriya Altan, Mahmut Tekin ve Hilmi Kuyumcu tarafından 20 Nisan 1959 
yılında gerçekleştirilmiştir. Odanın kurulması ile birlikte Düzce’de daha hızlı bir sanayileşme başlamıştır. 1976 yılında teşvikler konusunda pilot 
bölge haline gelen Düzce ‘de 75 firmaya yatırım teşvik belgesi verilmiş, 1979-1980 yıllarında büyük çoğunluğunun İstanbul merkeze kayıtlı 
olduğu firmalar ile otomobil yan sanayi, tarım makineleri, inşaat malzemeleri, tarım ilaçları ve benzeri sektörlerde faaliyet gösterilmeye 
başlanılmıştır. Bu arada Düzceli sanayicilerde teşviklerden faydalanmış ve tarım ürünlerinin işlenmesi ile ilgili sektörlerde yatırımlar 
yapmışlardır.

1977-2003 yılları arasında hizmet vermekte olduğu binasından ,Eylül 2003 de tamamlanmış olan mevcut hizmet binasına taşınmıştır. 
Mevcut hizmet binasının 2.Katında üye işlemleri,3.katında yönetim ve meclis salonları , 4.katında Toplantı Salonu yer almaktadır. TSE ve DEİK 
Mahalli Temsilciliği de Odamızda hizmet vermektedir. Odamızda 2004 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim sistemini kurmuş, 2007 yılında TOBB Oda 
Akreditasyon Sistemine dahil olmuş “Akredite Oda” konumundadır. Odamız İki ayda bir Aylık Faaliyet Bülteni yayınlamaktadır. ICC (International 
Chamber Of Commerce ) ve TATSO (Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası) üyesidir. Doğu Marmara Avrupa İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş . 
ve TR 42-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) yönetim kurullarında Odamız temsil edilmektedir.
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Politikalarımız
HABERLEŞME ve İLETİŞİM POLİTİKASI
 
Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, uzlaşmacı ve birleştirici 

yaklaşımla, üyelerinin ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda;
Oda'nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm 

imkanlar ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil 
toplum kuruluşları ve karar alıcılar olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.

Oda, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken;
- (SMS) Kısa mesaj,
- Elektronik posta,
- Telefon,
- Faks,
- Web sayfası
- Sosyal Medya
- Yıllık Faaliyet Raporu
- Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamalarını 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ POLİTİKASI 
 
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen dünya teknolojilerine göre geliştirmek 

amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktır.
Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler ile hizmetler 

üretmektir. 
Odamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin hizmetine sunmak 

suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır.

ÜYE İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ POLİTİKASI
 
Düzce TSO Üyelerinin, odamızın varlık sebebi olduğu bilinciyle hareket etmekte ve üye ilişkilerini yönetmeyi bu 

temel prensip üzerine yerleştirmektedir. Bu bilinçle;
- Oda üyeleri doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an ulaştırabilmektedir. 

Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır. 
- Odamız üye bilgilerinin korunması, ürettiği bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması 

açısından güvenilir kimliğe sahiptir.
- Üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları oda tarafından ön yargısız ve 

adil bir şekilde değerlendirilmektedir.
- Oda üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. KYS ve Akreditasyon sistemini 

oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.
- Oda Organ üyeleri ve personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde 

tanımlanan görevlerinin farkında olarak hareket etmektedir.
- Üyelerinden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Odaya ve bölgemize ait sorunları çözerken; 

çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.
- Oda'nın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle kişisel veriler her 

zaman gizli tutulmaktadır.
- Oda üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima 

güncel halde tutar.
- Oda idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurullar çerçevesinde 

çalışır
- Oda teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim 

vererek adaptasyon çalışmaları yapar.
- Diğer Odalardan farklı iyi uygulamalarını artırmayı ilke edinmiştir.
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Politikalarımız
KALİTE POLİTİKASI

Bölgesinde kanaat önderi konumda olan odamızın, üyelerini kurumsal ve ekonomik olarak daha etkin 
konumuna getirmek amacına yönelik olarak;

- Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve TOBB Oda Borsa Akreditasyon Kriterleri 
çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini 
benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla sunmak,

- Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel networkler 
oluşturmak,

- Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler geliştirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,
- Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol almak,
- Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak,
- Paydaşlarımızla güçlü iş birlikleri oluşturmak,
- Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak,
- Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek,
Kalite politikamızdır.

RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI

Düzce TSO vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda oluşturulan Risk Yönetimi Politikası ile Odamızın 
varlıklarının ve değerlerinin korunması, risklerin bertaraf edilmesi ile birlikte yasal gerekler doğrultusunda hareket 
etmeyi, iç ve dış paydaşların güvenini kazanmayı ve sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz. 

Bu amaç doğrultusunda;
- Odamızın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini, 
- Tespit edilen risklere ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesini, 
- Odamızın etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesini,
- Hedeflerimiz üzerindeki belirsizlik etkisi olarak tanımladığımız risk ve fırsatlarımızı tüm süreçlerimizin bir 

parçası görerek etkin bir şekilde yönetilmesini,
- Belli periyotlarda raporlamalar yapılmasını, 
- Risk Komitesinin hazırladığı raporlar ile performans ölçümü yapılmasını, 
- Etik ilkelere bağlı kılınmasını,
- Üst yönetimin gerekli alt yapı ve kaynağı sağlamasını,
- Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler 

yapılmasını taahhüt ediyoruz. 
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Organizasyon Şeması

Yönetim Kurulu

Genel Sekreter

Genel Sekreter Yardımcısı
Zeynep Cebeci

Özel Kalem

Oda Sicil ve Sanayi Müdürlüğü

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bilgi İşlem-Basın Yayın

Meslek Komiteleri

KGK-GGK Sekreteryası

Eğiitim-Kalite-Akreditasyon-MEYBEM

Proje Ofisi

Bilgi İşlem-Basın Yayın
Sorumlusu

Meslek Komiteleri
Sekreteri

KGK-GGK
Sekreteri

Eğitim ve Kalite
Sorumlusu

proje Ofisi
Koordinatörü

Basın Yayın Personeli

Oda Sicil ve 
Sanayi Müdürü

Ticaret Sicili
Müdürü

Destek Personeli

Oda Sicil ve 
Sanayi Memuru

Ticaret Sicili
Müdür Yardımcısı

Ticaret Sicili
Müdür Yardımcısı

Oda Sicil ve 
D. Ticaret Memuru

Genel Sekreter Yardımcısı
Şenol Keten

Muhasebe Müdürlüğü

Belgeler Müdürlüğü

Bilgi İşlem-Basın Yayın

Sigorta Acenteleri

Oda İç Hizmetler Sorumlusu

Muhasebe 
Müdürü

Belgeler Müdürü

Bilgi İşlem-Basın Yayın
Sorumlusu

Sigorta Acenteleri
Sorumlusu

Yardımcı Personel

Yardımcı Personel

Yardımcı Personel

Yardımcı Personel

Yardımcı Personel

Makam Şoförü

Muhasebe-Vezne
Sorumlusu

Destel Personeli
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1.1Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı

Meclis Toplantıları Haberleri
Düzce TSO Ocak 2020 Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirdik.  24.01.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Nuri Hızel'in açılış konuşmasıyla 
başladı. Aralık Ayı mizanının görüşülmesinin ardından toplantıda Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in konuşmasından sonra Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Komisyonu kurulması hakkında görüşme yapıldı. Meclis Üyesi 
Murat Taştepe Odamız meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, 
öğrenciler ve eğitimcilerden oluşturulacak olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
komisyonu hakkındaki bilgi ve amaçları aktardı, komisyonun kurulmasına oy 
birliği ile karar verildi.

Olağan meclis toplantısı Meclis Arkadaşlar, asıl olan şu; süremiz 4 yıl sürdürüyor, üyelerimizin 
Başkanı Ahmet Dertli'nin açılış ve bir yılı zaten geçti. Bir meslek menfaatlerine olacak konuları yerel 
konuşmasıyla başladı. Gündem grubu üyemiz, görev süremiz bitince ve ulusal platformlarda gündeme 
maddelerini meclis üyelerine bize ”bizim için ne yaptınız ?” diye getirmeye çalışıyoruz. Burada bu 
aktaran Dertli, ilk sözü oda sorsa , gönül rahatlığı ile cevap toplantıyı yapma sebebimiz siz 
faaliyetlerini anlatması için Yönetim verebilmemiz lazım. Bunu değerli komite üyelerimize hem 
Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'e verdi. yapamıyorsak sıkıntı var demektir. neler yaptığımızı anlatmak, hem de 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Devir artık proje devri, dünyada da sizlerin değerli görüşlerini alarak 
Şahin, 25 Şubat - 19 Mart tarihleri böyle, ülkemizde de böyle. Proje izleyeceğimiz yolda katkılarınızı 
arasında oda adına gerçekleştirilen üretmeden mali kaynak sağlamak edinmektir. Sadece bu toplantı 
faaliyetleri meclis üyelerine aktardı. artık imkansız. Yakın geçmişte özelinde değil istediğiniz her an 

Şubat ayı mizanlarının olduğu gibi can suyu kredisi, nefes bizlere ulaşabilir, odamızın, ilimizin 
görüşülmesinin ardından meclis kredisi gibi ayrıcalıklı mali kaynak sorun ve çözüm önerilerini bizlere 
toplantısı sona erdi. Daha sonra sağlamak zor görülüyor. Kısaca proje iletebilirsiniz.
yönetmelik gereği yılda iki kez varsa para var, yoksa para yok. Şu 
gerçekleştirilmesi gereken Toplu anda en çok kaynak KOSGEB de var, Düzce'de ilk kez 2-5 Mayıs 2019 
Meslek Komiteleri Toplantılarının ilki ancak KOSGEB den de daha büyük tarihlerinde düzenlenecek olan 
için 4.Kat Toplantı Salonuna geçildi. çaplı mali kaynak almak isterseniz Düzce Fuarı da bizim için önemli bir 

Toplantıya Yönetim Kurulu buraya da proje sunmak gelişme. İlk olması sebebiyle de ayrı 
Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek zorundasınız. bir heyecan yaşıyoruz. Tüm 
Komitesi Üyeleri, Kadın ve Genç üyelerimizin fuara ilgi göstermelerini 
Girişimciler Kurullarının İcra Ramazan ayı öncesi, 2-5 Mayıs rica ediyoruz. İlerleyen zamanlarda 
Komiteleri katıldı. 2019 tarihlerinde bir Düzce Fuarımız oluşan ortama göre ihtisas 

var. Arkadaşlar, bu fuar Düzce'de fuarlarımız da olur inşallah" 
Toplantının açılış konuşmasını organize edilen ilk ulusal fuar. Bu ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay fuar ayrıca TOBB un ulusal fuar 
Şahin yaptı. Şahin; " Haziran ayından takvimine de girdi. Bu ilk fuar Düzce TSO Koordinatörlüğünde 
itibaren 11 meslek komitemizin her tecrübemiz olacak, belki bazı faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl 
birinden bir proje üretmelerini rica hatalarımız olabilir, beklentileri tam Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
ediyorum. İlgili meslek grubu karşılayamayabiliriz. Ancak, bunlar Aslıhan Akbal Tüysüz ve TOBB Düzce 
üyelerimizin bir sorununu çözmek ya daha iyisini yapabilmemiz için bize Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 
da işlerini daha ileriye getirecek her yol gösterecek" şeklinde konuştu. Ahmet Serdar Erdem de birer 
proje faaliyeti için oda meclisimizden Tuncay Şahin'in ardından konuşma yaptılar.
sizlere bütçe tahsis edelim. Bu kürsüye çıkan Düzce TSO Meclis 
konuda meclisimiz de yönetim Başkanı Ahmet Dertli, " Göreve 
kurulumuz da hazır. Bu işte biz de geldiğimiz Nisan 2018 itibariyle 
meslek komitesi içinde varız. uyum içerisinde faaliyetlerimizi 

Odamızın olağan meclis toplantısı ile 2019 yılı ilk Toplu Komite Toplantısı gerçekleştirdik.21.03.2019
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1.2 Mali Yönetim

Bütçe Performansları

Oda, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, üyeleri ve halk 
arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı 
kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 
sayılı Kanun'da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır.

ü Verilen hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler, 5174 sayılı Kanun'da belirtilen hükümler doğrultusunda her 
mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir.

ü Odanın bütçesi, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak 
verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

ü Harcamalar odanın yıllık gelirlerine göre (kaynak) planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve 
kaynak- harcama dengesi sağlanır.

ü Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve Genel Sekreterin veya 
Sayman Üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde, Genel Sekreter yerine Sayman Üyenin 
imzası aranır.

ü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclis tarafından saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim 
kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Genel Sekreter tarafından re'sen yapılabilir.

ü Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden oda, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek 
düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.

ü Oda harcamaların yapılması ve gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında 
bilgi ilkelerini benimser.

ü Şeffaflığı sağlama, mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için; düzenli olarak 
mali raporlarını Hesapları İnceleme Komisyonuna, ilgili organlara ve oda üyelerine sunar.

ü Oda, mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma 
ve etkin biçimde kullanımı konusunda bir sistem kurar.

ü Oda, sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, 
devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli 
yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez.

ü Odanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb risklere karşılık sigortalanır. 

Odamız ,Oda Meclisimiz tarafından onaylanan bütçe dahilindeki harcamaları, bütçe performansını da gözeterek 
kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre yürütmekte ve doğru mali akışları kesintisiz olarak sağlamaktadır. Mali 
kaynakların kullanımı benimsenmiş ve açıklanmış mali politikalara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

MALİ YÖNETİM POLİTİKASI

GİDERLER        

NO FASIL VE MADDE ADI  Bütçe 201 8 
Gerçekleşen 

2018 
Gerçekleşme 

Oranı 
Bütçe 201 9 

Gerçekleşen 
2019 

Gerçekleşme 
Oranı 

1 PERSONEL GİDERLERİ  1,494,063.00  1,494,057.09  100.00%  1,605,429.06  1,605,427.15  99.99% 

2 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER  1,267,445.00  1,267,341.21  99.99% 2,309,440.63  2,309,367.17  99.99% 

3 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI  5,263.00  5,260.78  99.96% 7,884.00  7,881.92  99,97% 

4 SABİT KIYMET GİDERLERİ  225,696.00  135,879.01  60.20% 80,086.00  80,083.00  99.99% 

5 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  14,584.00  14,561.67  99.85% 14,383.56 14,380,56  99.99% 

6 SEYAHAT VE YOL MASRAFLARI  81,422.00  81,332.63  99.89% 157,810.25  157,810,25  100.00%  

7 HUZUR HAKKI GİDERLERİ  47,100.00  46,770.43  99.30% 45,143.00 45,142.92  100.00%  

8 ÖDENECEK AİDAT TAHAKKUKLARI  248,357.00  248,355.92  100.00%  461,297.6 3 461,297.64  100.00%  

9 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI  75,069.00  75,068.74  100.00%  63,243.00  63,240.05  100.00%  

10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI  113,482.00  113,481.33  100.00%  273,172.13  273,172.13  100.00%  

11 VERGİ.RESİM VE HARÇLAR FASLI  15,568.00  15,448.72  99.23% 17,074.00 17,073.87  100.00%  

12 FİNANSMAN GİDERLERİ FASLI  11,942.00 11,253.20  94.54% 15,036.74 15,093.72  103.78%  

                

  GİDER TOPLAMI  3,599,9 91.00 3,508,810.73  97.47% 5,050,000.00  5,049,970.38  99.99% 

 

GELİRLER        

NO FASIL VE MADDE ADI  Bütçe 201 8 
Gerçekleşen 

2018 
Gerçekleşme 

Oranı  
Bütçe 201 9 

Gerçekleşen 
2019 

Gerçekleş
me Oranı  

1 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ  150,000.00  144,765.00  96.51% 175,000.00  183,496.00  104.85%  

2 YILLIK AİDAT GELİRLERİ  1,066,500.00  1,133,136.77  106.25% 1,503,500.00  1,563,939.05  104.02%  

3 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ  985,001.00  1,209,535.75  122.80% 1,379,000.00  1,505,439,68  109.17%  

4 
YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN 
ÜCRETLER  

574,500.00  851,574.12  148.23% 1,028,500.00  1,076,943.48  104.71%  

5 BELGE BEDELLERİ  131,506.00  136,993.00  104.17% 150,006.00  118,519.00  79.01%  

6 GECİKME BEDELLERİ  70,000.00  88,233.40  126.05% 92,000.00  125,954.93  136.91%  

7 FAİZ GELİRLERİ  350,000.00  524,474.19  149.85% 400,000.00  354,994.50  88.75%  

8 KİRA GELİRLERİ  218,000.00  242,345.00  111.17% 250,000.00  199,365.00  79.75%  

9 SAİR GELİRLER  54,484.00  183,849.85  337.44% 71,994.00 64,541.29  89.66%  

  GELİR TOPLAMI  3,599,991.00  4,514,907.08  125.41% 5,050,000.00  5,193,192.93 102.84% 
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1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKASI
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası çağımızın en önemli kaynağı olan insan kaynağını planlamak, uygun işe uygun kişiyi seçerek işe 

almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, kariyer 
gelişimini sağlamak, motivasyonu artırarak çalışan bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu İnsan Kaynakları 
uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkililiğine yönelik olarak birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi 
güvence altına alır.

Odamız bu politikası ile;
- Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamayı,
- Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmeyi,
- Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı,
- Çalışan performansını düzenli olarak izlemek ve öncelikli olarak bu sistemi personelin kendini geliştirmesi yönünde bir 

araç olarak kullanmak, performansı doğrultusunda eğitim-ödül uygulamayı ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemeyi,
- Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı,
- Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı,
- Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı,
- İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.
Odamızda yürütülen hizmetler aşağıda profilleri gösterilmiş personelimiz ile yürütülmektedir. Oda personelimizin sahip 

olması gereken nitelikler görev tanımlarında açıklanmıştır. Odamız insan kaynakları yönetimi, yönetim kurulumuzca benimsenmiş 
ve açıklanmış olan insan kaynakları politikası ve Kalite El Kitabında tanımlanmış prosedür ve talimatlar   çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir.

Düzce TSO'da hizmetler 10'u bayan, 14' u ̈erkek 24 personel ile yur̈uẗul̈mektedir. 
- 1 Personelimiz Yüksek Lisans Mezunu, 
- 10 personelimiz üniversite mezunu, 
- 3 personelimiz Ön Lisans Mezunu, 
- 10 personel ise lise ve dengi okullardan mezundur.
Oda personelinin taşıması gereken nitelikler ve görev tanımları Kalite El Kitabımızda (KEK) belirtilmiştir. 
Personelin İşe Alım Prosedürü ̈yur̈ur̈luk̈tedir. 
Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulmuştur, Yıllık Personel Eğitim Planı dahilinde personelin eğitimleri 

düzenlenmekte, yılda en az bir yada iki kez iki günlük kapsamlı kişisel gelişim eğitimi verilmekte, TOBB ve benzeri kurumların 
düzenlediği eğitimlere ve seminerlere ilgili personellerin katılımı mutlaka sağlanmaktadır. 

Her yıl Personel Memnuniyet Anketleri düzenlenmekte personelin görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır. 
Yönetim şekli personelin görüş ve önerilerini dikkate alan dinamik bir anlayışı desteklemektedir.
Her yıl duz̈enli olarak Personel Performans Değerlendirme Anketleri düzenlenmekte ve sonuçlar bizzat personelimiz ile 

paylaşılmaktadır. 
Yeni istidam edilen personellere oryantasyon eğitimi verilmektedir.
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1.4 İş Planlaması ve Yönetimi

Odamız yönetim kurulu , 10.04.2019 tarih ve 53 sayılı Oda meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “2018-2021 Strateji 
Planı”nı tekrar gözden geçirme ihtiyacı hissederek ve sürekli iyileştirme ve iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek üzere yeni bir 
anlayış ile tekrar revize etmiştir.

Bu plana bağlı yıllık iş planları da hazırlanmakta ve performansları yönetim kurulumuzca sürekli takip edilmektedir.

Stratejik Amaç ve Hedefler
Odanın stratejik amaç ve hedeflerinin oluşturulmasında öncelikle, GZFT analizi, iç ve dış paydaş anket sonuçları ile Ortak Akıl 

Platformunda elde edilen görüş ve öneriler belirleyici unsur olmuş, bunların üst belgelerle olan ilişkileri değerlendirilmiştir. 
Katılımcılık esas alınarak yur̈uẗul̈en çalışmalar sonucunda 3 Stratejik Amaç ile bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik 14 hedef 
tespit edilmiştir.

Stratejik AMAÇLAR:
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası;
- Düzce'nin Kalkınma sürecinde etkin biçimde rol almayı,
- Kanunla verilmiş “görevler” ile üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik “hizmetleri” nitelikli biçimde ve üye memnuniyeti prensibi 

ile vermeyi, 
- Bunun için odada güçlü bir kurumsal yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.
Bu temel amaç doğrultusunda, 
“Güçlü Kurumsal Yapı”, “Nitelikli Hizmetler” ve “Sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş bir Düzce” temel konular olarak ortaya 

çıkmaktadır.
Bu temel konular bağlamında odayı vizyonuna taşıyacak Stratejik Amaçlar aşağıdaki biçimde belirlenmiştir.
Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Amaç 3. Güçlü Kurumsal Yapıya Sahip Oda

Bu Amaçların gerekçeleri ve her Amaca ilişkin Hedefler aşağıda sunulmaktadır.
Düzce'in Kalkınması.
Oda, sunduğu hizmetlerin dışında, konumu ve gücü gereği, paydaşları tarafından, bölgesinde kalkınmanın önemli bir aktörü 

olarak konumlandırılmaktadır. Bu anlamda önemli beklentilerden biri, kent dinamiklerini harekete geçirerek, bölgesel kalkınma 
sürecine katma değer sağlayacak çalışmalar yürütülmesidir. Bu, kuruluş amaçlarının yanı sıra, toplumun algısı sonucu odaya 
biçilen bir roldür. Oda, bölgesel kalkınmaya yönelik faaliyetlere, sosyal sorumluluğu çerçevesinde her türlü desteği vermek 
durumundadır.

Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.1. Sanayinin bilgi ve teknoloji bağlamında stratejik sektörel dönüşümünün sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.
Hedef 1.2. Tarım ve Turizmin planlı biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Hedef 1.3. Ticaretin çağın gereklerine uygun biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır.
Hedef 1.5. İhracatın artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir.
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir.
Hedef 2.3. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda İş geliştirme desteği verilecektir

Amaç 3. Güçlü Kurumsal Yapıya Sahip Oda
Hedef 3.1. Güçlü yönetim anlayışı içselleştirilecek ve kurumsallaşma sağlanacaktır.
Hedef 3.2. İnsan kaynakları etkin ve verimli biçimde yönetilecektir.
Hedef 3.3. Tanıtım, haberleşme ve iletişim etkin ve verimli hale getirilecektir.
Hedef 3.4. Bilişim teknolojileri etkin ve verimli hale getirilecektir.
Hedef 3.5. Üye ilişkileri geliştirilecektir
Hedef 3.6. Proje ve Ar&Ge kapasitesi geliştirilecektir.
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1.4 İş Planlaması ve Yönetimi

GZFT (SWOT) Analizi

Oda, 2018-2021 Dönemi Stratejik Planı hazırlıklarında tüm paydaşlarla iletişim halinde olarak Etkili bir SWOT (GZFT) analizi 
gerçekleştirmiştir.

Ayrıca, geçen dönem içerisinde Yönetim ve ilgili organlarında; Güçlü ve Geliştirilmeye Açık yönleri ile Fırsat ve Tehditleri 
tartışılmış, paydaşlarla toplantı ve anket gibi çeşitli yöntemlerle, öncelikle yönetim ve çalışanlar olmak üzere, üye ve paydaşlardan 
da alınan bilgiler doğrultusunda; 

- İç Çevreyi ilgilendiren, odanın “Güçlü” ve “Geliştirilmeye Açık Yönleri” ile,
- Dış Çevreyi ilgilendiren, “Fırsat” ve  “Tehditler”, 
- Bunlara ek olarak  “Sorunlar”,  “Beklentiler” aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Güçlü Yönler
- Odamızın 59 yıllık güçlü ve kurumsal bir tecrübesi bulunması
- Üyeleri arasında sektöründe söz sahibi büyük ölçekli firmaların bulunması
- Hedeflediği amaçlar için yeterli mali kaynaklara sahip bulunması
- Sürekli geliştirmeyi hedeflediği hizmet anlayışı
- Yeterli ve geliştirilebilir teknik alt yapıya sahip olması, teknolojiyi sürekli takip etmesi
- Düzce'yi ilgilendiren, başta ekonomik olmak üzere birçok konuda verdiği görüşlere itibar edilmesi
- Oda olarak başvurabileceği hibe çağrılarına başvuru yapma kul̈tur̈un̈u ̈oluşturması, proje yönetme, uygulama ve 

raporlama tecrübesi edinmesi ve bu işlerin sürekliliğine özen göstermesi
- Başta Üniversite olmak üzere birçok kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapması ve bunu geliştirebilme potansiyeli ve 

Üniversite-Sanayi İşbirliğine çok önem vermesi
- Oda üyelerine eğitim ve seminer verme gibi görevleri kendisine önemli bir misyon haline getirmesi
- Odamızın şeffaflık ve istişareye açık olma konusunda hassas davranması
- TOBB Akredite Oda olması, (KYS) Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olması, üye memnuniyetine önem vermesi
- Yönetici kadrolarının bölgesel ve ulusal düzeyde güçlü sosyal ilişkiler kurabilme kabiliyeti
- Üyeleri ilgilendiren güncel mevzuatlar konusunda gereken bilgilendirmeleri yapma konusunda özen göstermesi
- Önemli bölgesel ve ulusal düzeydeki kurumların yönetim kurullarında ve karar organlarında temsil edilmesi
- Odamızın TOBB Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyinde temsil edilmesi
- Tecrübeli ve çalışkan personellere sahip olması
- Güçlü sosyal sorumluluk projelerinde yer alması, bu projelerin sürdürebilirliği konusundaki kararlılığı
- Bölgesel ve ulusal kurumlar ile güçlü iş birlikleri ve diyalog yürütebilme kapasitesi 

Geliştirilmeye Açık Yönler (Stratejik Planda İlgili Hedef Numarası)
- Odamızın nitelikli personellerinin iş yoğunluğu (H. 3.2)
- Odamız kalite yönetim sisteminin getirdiği gerekliliklerin yüzde yüz uygulanamaması (H. 3.1.)
- Odamızın uluslararası kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinin zayıf bir düzeyde bulunması (H. 2.1.)
- Odamızın periyodik ekonomik verilerin raporlanması konusundaki yetersizlikleri (H. 3.3.)
- Üye bilgilerinin güncellenmesi konusunda yaşanan problemler, üyelerin değişen iletişim bilgilerini ulaştırmamaları (H. 

3.5.)
- Oda hizmetlerinin ve faaliyetlerinin yeterince tanıtımının yapılamaması (H. 3.3.)
- Meslek komitelerimizin büyük bir bölum̈un̈un̈ arzu edilen çalışma ve etkinlikten ve katkı sağlama düzeyinden uzak 

bulunması (H. 3.1.)
- Sektörel ve bölgesel raporlama çalışmaları konusunda sur̈dur̈ul̈ebilirliğin yetersiz seviyede kalması (H. 1.1., H 1.2., H. 

1.3.)
- Daha etkin ve verimli lobi faaliyetleri gerçekleştirilememesi (H. 3.1.)
- Üniversite-Sanayi İş birliği seviyesinin arzu edilen noktaya ulaşmaması (H. 1.1., H. 1.2., H. 1.3.)
- Türkiye ortalamasının üzerinde, yüksek oranda "askıda bulunan" üye sayısına sahip olunması (H. 3.5.)
- Halkla ilişkilerin arzu edilen seviyede bulunmaması (H. 3.3.)
- Çevre odalar ile iş birliklerinin ve beraber hareket etme düzeyinin yeterli seviyede bulunmaması (H. 2.1.)
- Odamızın sanal ortamda hizmet verme konusunda istenilen düzeye ulaşılamaması, üyelerimize yeterli derecede sosyal 

medya hesaplarımızı ve web sayfamızı kullanma alışkanlığının verilememesi (H. 3.4.)
- Odamızın artan iş hacmine karşılık Oda fiziki mekanlarının yetersiz hale gelmesi (H. 3.1.)
- Büyük ölçekli sanayi kuruluşları niteliğindeki birçok üyesinin kanuni merkezlerinin Duz̈ce dışında bulunması ve şirket 

yönetimlerinin buralardan yur̈uẗul̈mesi (H. 1.1.)
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1.4 İş Planlaması ve Yönetimi

- Üyelerimizin kümelenme, hibe ve destekler ile diğer avantajlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve bu konulara 
yeterli ilgi ve alakayı göstermemeleri, Odanın bu konuda yapmakta olduğu çalışmalara katılım yapmamaları (H. 2.3.)

- Üyelerimizin sektörel fuarlara ve iş birliği organizasyonlarına yeterli ilgiyi göstermemeleri (H. 2.3.)
- Üyelerimizin nitelikli ve eğitimli eleman bulma konusunda yaşadığı problemler (H. 2.2.)
- Üyelerimizin yüksek işçilik ve girdi maliyetleri ile enerji maliyetleri, yasal zorunluluklar nedeni ile katlanmak zorunda 

kaldığı ek maliyetler (H. 2.3.)
- Üyelerimizin markalaşma ve sınai mülkiyetler konusunda arzu edilen bilinç düzeyine ulaşamaması (H. 1.1., H. 2.3.)
- Üyelerimizin mevcut ve güncellenen yasa ve yönetmeliklere uyum sağlama zorlukları yaşamaları (H. 2.2.)
- Üyelerimizin danışmanlık faaliyetlerinden yeteri kadar faydalanma konusundaki eksiklikler (H. 2.3.)

Dış çevre analizinde paydaşlara; 
Fırsat olarak: Bölgenin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak, Düzce TSO'nun güçlü yönlerini artıracak, faaliyetleri ve 

üyelerinin menfaatleriyle ilgili, odanın dışında, gelecekte oda açısından avantaj sağlayacağı düşünülen bölgesel, ulusal ve hatta 
uluslararası gelişmeler;

Tehdit olarak ise: Bölgenin kalkınması ve gelişiminde olumsuz etkisi olan, Düzce TSO'nun kontrolünde olmayan, ancak, onun 
hizmet alanlarıyla ve üyelerinin menfaatleriyle ilgili, odanın dışında, bugün veya ileride oda açısından dezavantaj sağlayacağı 
düşünülen bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası gelişmeler hakkındaki görüşleri sorulmuş, 

Bunlara ek olarak, dış paydaşların Sorunlar ve Beklentiler hakkında da görüşleri alınmıştır. Bu çerçevede;

Fırsatlar
- Belirli sektörlerdeki üyelerimizin potansiyel kümelenme olanaklarının bulunması, bu olanakların hayata geçirilebilmesi 

için güçlü yerel iş birlikleri ağının mevcut olması
- İlimizin kolay ulaşılabilir bir konumda olması ve yeni yatırımlar için her zaman alternatif bir lokasyon olma seçeneğini 

koruması, yeni yapılacak yatırımların halen 4.bölge desteklerinden yararlanabilmesi
- Üniversite-Sanayi İşbirliğinde yeni adımlar atılması ve ileriye dönük iş birliğinin geliştirilmesi potansiyeli, AR-GE, 

inovasyon ve yenilik çalışmaları için Duz̈ce Üniversitesi, Bilim Sanayi Teknoloji İl Mud̈ur̈luğ̈u,̈ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı gibi 
kurumların çalışma ve iş birliği istekleri

- Duz̈ce Üniversitesi ve diğer resmi kurumlar ile ortak projelerde çalışma ve bu çalışmaların sürekliliği konusunda kararlılık
- Her zaman etkili lobicilik faaliyeti yürütebilme potansiyeli
- Genç ve dinamik bir çalışan kadrosu bulunması ve bu kadronun geliştirilebilmesi potansiyeli
- Yönetim Kurulumuzun bilgi ağları, iletişim ve sosyal medya da etkin bir şekilde yer alma kararlılığı
- Sayısal Takograf, K Türü taşıma belgeleri, iş makinası tescilleri, eğitim ve seminer organizasyonları ile üye sayımızdan 

daha büyük bir kitleye hizmet verebilme imkanı
- Son yıllarda gelişen Odaların kurumsal olarak başvurabileceği çağrılara teklif verme kültürü,
- Birçok etkili resmi ve özel kurumlara kolayca ulaşabilme gücü ve güçlü iş birliği imkanları
- Odamızın Duz̈ce Teknopark A.Ş., Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara ABİGEM A.Ş., Duz̈ce Organize Sanayi 

Bölgesi Mud̈ur̈luk̈leri yönetim kurullarında temsil edilmesi ve bu kurumlarda söz sahibi konumda olması
- Yönetim Kurulu Başkanının TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey üyesi olmasının getirdiği avantajlar
- Mevcut Organize Sanayi Bölgelerinin yanı sıra faaliyete geçecek diğer Organize Sanayi Bölgelerinin gelecekte Düzce'ye 

sağlayacağı olumlu katkılar
- Özellikle çevre odalar ile ortak projelerde yer alma potansiyeli
- İlimizin henüz keşfedilmemiş doğa zenginliğinin turizme kazandırılması potansiyeli, uzun vadede turizmde marka bir 

şehir olma şansı

Tehditler (Stratejik Planda İlgili Hedef Numarası)
- Düzce'nin tabi olduğu İSKİ mevzuatının Oda üyelerimiz tarafından yeterince anlaşılamaması (H. 2.2.)
- Tüm ülkede olduğu gibi kayıt dışı ekonominin varlığı ve haksız bir rekabet yaratması (H. 2.2.)
- İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakın olunmasının ve ekonomisi daha güçlü ̈komşu illere sahip olmanın getirdiği 

ticari dezavantajlar (H. 2.3.)
- Tarım arazilerinin küçük ve dağınık olması nedeni ile rasyonel kullanılamaması (H. 1.2.)
- Fındık ur̈un̈un̈un̈ işlenerek katma değer yaratacağı sanayilerin gelişmemiş olması (H. 1.2.)
- Şehrin alt yapısının ve yollarının yetersizliği, TEM Otoban bağlantısının halen tamamlanamaması (H. 3.6.)
- Sektörlerin çeşitliliğinin fazla olmasının getirdiği, yeterli sayıda yatırımlara uygun nitelikli iş gücü ̈bulma sıkıntısı (H. 1.4.)
- Piyasalarda zaman zaman görünen istikrarsızlıklar ve küresel ekonomideki dalgalanmalar (H. 2.3.)
- Avrupa Birliği uyum sürecinde üretimde ve ihracatta aranan kalite standartları konusunda yeterli bilgi birikiminin 

bulunmaması ve bu konudaki eksiklikler (H. 1.5.)
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1.4 İş Planlaması ve Yönetimi

- Sık sık değişen mevzuatlara uyum sağlama zorlukları, bu yüzden çeşitli idari para cezalarına muhatap olma riskleri (H. 
2.2.)

Sorunlar (stratejik Planda İlgili Hedef Numarası)
- Duz̈ce firmalarının ihracatlarını yeterli seviyede artıramamaları, dış pazarlara yönelme konusundaki bilgi eksiklikleri ve 

bunun yarattığı isteksizlikler (H. 1.5.)
- AR-GE çalışmalarının sınırlı seviyede kalması, bu çalışmalar için yeterli finans kaynaklarının ve nitelikli personelin 

sağlanamaması (H. 1.1.)
- Üyelerimizin finansa erişim ve sağlıklı bir mali yapı oluşturabilme konusunda yaşadığı zorluklar (H. 2.2.)
- Üyelerimiz arasında ciddi şekilde yaşanan personel sirkülasyonu, çalışanların çok sık iş değiştirmeleri, Düzce'ye özgü 

olarak fındık hasatı zamanı çalışanların devamsızlığı ve rapor alma alışkanlıkları (H. 1.4.)
- Üyelerimizin devlet desteklerinden yeterince faydalanamamaları, danışmanlık hizmeti alma konusunda yeterli bilince 

sahip olmamaları (H. 2.2.)
- Üye firmalarımızın büyük bir bölum̈un̈un̈ orta ve uzun vadelerde strateji belirleyememeleri ve günlük politikalar ile 

yönetilmeleri (H. 3.6.)
- E-Ticaret platformları yolu ile satışları artırma ve yeni müşteriler bulma imkanının halen güçlü ̈bir seçenek olarak 

değerlendirilmemesi (H. 1.3.)
- Markalaşmaya önem verme ve bu yönde çalışma yerine fason üretime devam etme kararlılığının sur̈dur̈ul̈mesi (H. 1.1.)
- Üyelerimizin büyük bir bölum̈un̈un̈ kurumsallaşmasını tamamlayamayan aile işletmelerinin olması ve bu işletmelerin çok 

kırılgan yapıda bulunmaları, profesyonel yönetici istihdamı konusunda isteksiz davranmaları, yenilikçi olmak yerine geleneksel 
yöntemleri tercih etmeleri  (H. 2.3.)

Beklentiler (Stratejik Planda İlgili Hedef Numarası)
- Savunma sanayiinde pilot bölge konumuna gelmek (H. 1.1.),
- Bölgenin Proje hazırlama ve yönetme kapasitesinin geliştirilmesi (H. 3.6.),
- Mobilya sektöründe İhtisas Bölgesi konumuna gelmek (H. 1.1.),
- Fuarcılık faaliyetlerini geliştirmek ve Fuar merkezi kurmak (H. 1.5.),
- Yüksek hızlı trenin Düzce'den geçmesini sağlamak (H. 1.2.),
- Yayla ve doğa turizmini geliştirmek (H. 1.2.),
- İhracatı artırmak (H.1.5. ),
- Nitelikli ara eleman problemine etkin çözüm geliştirmek (H. 1.4.),
- Üniversite ile sanayi arasında nitelikli işbirliğini sağlayarak Ar&Ge, İnovasyon ve tasarıma yönlenmek (H. 1.1.),
- Üyeler başta olmak üzere, bölge aktörlerinin Kurumsallaşmasına katkı sağlamak (H. 2.3.),
- Dijital pazarlama ve e-ticaretin gelişmesini sağlamak (H.1.3. ),
- Bölgenin önemli Sektörleri için nitelikli  SWOT analizleri gerçekleştirmek (H. 1.1., H. 1.2., H. 1.3.),
- Metal sektörü öncelikli olmak üzere, URGE projeleri ile Kümelenme çalışmaları gerçekleştirmek (H. 1.1.),
- Yöresel markaların belirlenmesi ve pazarlanmasını sağlamak (H. 1.3.),
- Otomotiv yan sanayiinin gelişmesini sağlamak (H. 1.1.),
- Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri (Networkler) oluşturmak (H. 2.1.),



facebook.com/tsoduzce

Düzce Ticaret ve Sanayi odası 2019 Faaliyet Raporu

instagram.com/duzcetso 0544 473 70 28

1.5 Haberleşme ve Yayınlar

HABERLEŞME ve İLETİŞİM POLİTİKASI

Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, 
üyelerinin ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda;

Oda'nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile 
elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve 
karar alıcılar olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.

Oda, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken;
- (SMS) Kısa mesaj,
- Elektronik posta,
- Telefon,
- Faks,
- Web sayfası
- Sosyal Medya
- Yıllık Faaliyet Raporu
- Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamalarını 

2019 Yılı çıkarılan E Bülten Sayısı: 12
Yerel ve Ulusal Basında Yer alma sayısı: 768
Oda tarafından yapılan duyuru sayısı: 768
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1.6  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen dünya teknolojilerine göre geliştirmek amacıyla 
sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktır.

Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler ile hizmetler üretmektir. 
Odamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin hizmetine sunmak suretiyle 

gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır

Macbook Air 1

Güvenklik Kamerası Kayıt Cihazı 1

Kamera 15

Tarayıcı (HP) 1

Kart Baskı Makinesi (Zebra) 1

Ses Kayıt Cihazı (Sony) 1

Cahnger (Slayt Çevirici) 2

Projeksiyon Aleti (Casio-Epson-Wiewsonic) 3

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Donanım Envanteri

MEVCUT CİHAZLAR Adet

Masaüstü Bilgisayar 19

1

Cep Telefonu Huawei Mate Y7 1

Turkcell Wınn 1

Dizüstü Bilgisayar (Lenovo i5 İdeapad) 2

Dizüstü Bilgisayar (Dell i7) 4

Dizüstü Bilgisayar (Dell i7) 2

UPS Güç Kaynağı (12 kW 21 Kullanıcı) 1

HP Sunucu 1

Bulut Sunucu WD 2 TB 1

Cep Telefonu Huawei Mate 10 Lite

Lazar Yazıcı HP-Samsung-Ricoch 14

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı (HP-Canon) 4

Fotokopi Makinesi (Renkli Ricoch) 1

Fotokopi Makinesi (Tek Renk Ricoch) 1

Fotoğraf Makinesi Canon 600 D 1

2017

2016

2018

2015

2016

2018

2019

Alım Yılı

2016

2017

2019

2019

2019

2014

2019

2019

kullanım ömrü sonu

2021

2022

2023

2023

2023

2020

2021

2020

2021

2024

2020

2011

2016

2017

2011

2017

2019

2015

2015

2024

2024

2022

2021

2022

2022

2019

2020

2022

2021

2016

2021

ESED Endpoint Antivirus + Antispyware 25+1 Kullanıcı 1 yıl

Ateş Duvarı (Firewall) Yalın Lisans 1 yıl

Corel Draw X5 Bireysel Kullanıcı Lisansı Süresiz

Microsoft Office 365 (18+1 Kullanıcı) 1 yıl

5651 Log Kayıt+Aktarma+Denetim 1 yıl

Norsan (Kurum defter programı) Süresiz

NATRO Bulut Sunucu Lisansı (Web Sitesi + Sunucu Yedeklemesi) 1 yıl

Turhost Sanal Sunucu (Web Sitesi) + Domain + Hosting 1 yıl

Microsft RS 2 Server 2008 1 yıl

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yazılım Envanteri

MEVCUT YAZILIMLAR SÜRE

Microsoft 8.1 Pro (Open Lisence 25+1) 1 yıl

01.05.2020

yenileme tarihi

14.03.2020

14.03.2020

süresiz

14.03.2020

01.05.2020

14.03.2020

14.03.2020

01.05.2020

süresiz
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1.6  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen 

dünya teknolojilerine göre geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri 
takip etmekte ve uygulamaktır.

Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; hızlı, etkili, kolay uygulanabilir 
teknolojik sistemler ile hizmetler üretmektir. 

Odamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, 
personelimiz ve üyelerimizin hizmetine sunmak suretiyle gereksiz iş yükünü 
azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır

Online Ödeme ve Belge Hizmeti

Detaylı ve/veya ünvanla üye arama



facebook.com/tsoduzce

Düzce Ticaret ve Sanayi odası 2019 Faaliyet Raporu

instagram.com/duzcetso 0544 473 70 28

1.7 Üye İlişkileri
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Odamızda 2004 yılında kurulmuş ;2007 yılında ise Odamız TOBB Akredite Oda olmuştur. 

Önümüzdeki yıldan itibaren ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kurulması için çalışmalar yapılacaktır. 
Üye memnuniyet anketleri her yıl düzenli olarak yapılmakta ve değerlendirmeler yönetim kurulunda ele alınmaktadır.
Web sayfamız kullanıcı dostu bir anlayışla tekrar dizayn edilmiş olup sosyal medya hesaplarımız üyelerimiz ile daha hızlı ve 

verimli iletişim sağlamak üzere etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Oda üye kimlik kartı ile indirimli olarak hizmet alınabilecek kuruluşlar çalışmalar başlatılmış olup, bu bilgileri web 

sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

2018 yılı içerisinde üyelerimize yönelik olarak uygulanan memnuniyet oranı % 88,5 civarındadır. Ayrıca anketi dolduranlar 
son soru olan dilek ve şikayetler kısmında genellikle eğitim konularına ağırlık verilmesini, özellikle dijitalleşme, dış ticaret, e-
ticaret gibi eğitim konularına ağırlık verilerek ve bu tür eğitimlerin artırılarak devam ettirilmesi konusunda talepleri olmuştur

ÜYE İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ POLİTİKASI 
Düzce TSO Üyelerinin, odamızın varlık sebebi olduğu bilinciyle hareket etmekte ve üye ilişkilerini yönetmeyi bu temel prensip 

üzerine yerleştirmektedir. Bu bilinçle;
- Oda üyeleri doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim 

kanallarımız sizlere açıktır. 
- Odamız üye bilgilerinin korunması, ürettiği bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından 

güvenilir kimliğe sahiptir.
- Üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları oda tarafından ön yargısız ve adil bir 

şekilde değerlendirilmektedir.
- Oda üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. KYS ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş 

ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.
- Oda Organ üyeleri ve personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlanan 

görevlerinin farkında olarak hareket etmektedir.
- Üyelerinden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Odaya ve bölgemize ait sorunları çözerken; çözüm odaklı, 

hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.
- Oda'nın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle kişisel veriler her zaman gizli 

tutulmaktadır.
- Oda üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde 

tutar.
- Oda idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurullar çerçevesinde çalışır
- Oda teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim vererek 

adaptasyon çalışmaları yapar.
- Diğer Odalardan farklı iyi uygulamalarını artırmayı ilke edinmiştir.
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1.8 Kalite Yönetimi
1.8 Kalite Yönetimi
Odamızda Mayıs 2004 tarihinden itibaren kurulmuş bulunan IS0 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi mevcut bulunmaktadır. 2007 yılında Odamız “Akredite
Oda” statüsünü kazanmış, ülkemizdeki ilk 30 Ticaret ve Sanayi Odasında birisidir. Odamız Ekim 2019 yılında ISO 

9001:2015 versiyonuna göre başarılı  belge yenileme denetimi geçirmiştir.

KALİTE POLİTİKASI
Bölgesinde kanaat önderi konumda olan odamızın, üyelerini kurumsal ve ekonomik olarak daha etkin konumuna 

getirmek amacına yönelik olarak;
- Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve TOBB Oda Borsa Akreditasyon Kriterleri 

çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini 
benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla sunmak,

- Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel networkler 
oluşturmak,

- Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler geliştirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,
- Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol almak,
- Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak,
- Paydaşlarımızla güçlü iş birlikleri oluşturmak,
- Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak,
- Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek,

Misyon
- 5174 Sayılı Kanun ile verilen görevleri mevzuata uygun biçimde yerine getirmek,
- Üyelerinin sorunlarını çözecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak verimli ve kaliteli hizmetler üretmek, 
Düzce'nin sosyo -ekonomik kalkınmasında üzerine düşen görevleri

Vizyon
 Düzce'nin sosyo-ekonomik gelişiminde, üyeleri kanalıyla;
- Üniversite-sanayi işbirliği ile bölge sanayisinin teknolojik dönüşümü sağlamayı,
- Nitelikli eleman sorununu etkin biçimde çözmeyi,
- Kaynak yaratmayı sağlamak için Proje kapasitesini geliştirmeyi önceleyen bir kurum olmak.

Bu Yolculuktaki Temel Değerlerimiz;
- Sürekli gelişime ve yeniliğe açık olmak.
-  Girişimcilik kültürü ve iş birliği ruhunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 
- Kolay ulaşılabilir olmak.
- Hızlı, güvenilir, güler yüzlü hizmet sunmak. 
- Şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olmak.
- Saygın ve güvenilir olmak.
- Tüm üyelere eşit ve tarafsız hizmet sunmak.- Etkin, hızlı, kaliteli ve üye odaklı hizmet vermek.
- Üyeleri ile sürekli ve sağlıklı iletişim kurmak.
- Sosyal sorumluluklarının farkındalığında olarak paydaşlarla işbirliğine dayalı toplumsal gelişim sağlamak.
- Yenilikçi ve kaliteli hizmet vermek için çalışanlarının bilgi ve vizyonlarını eğitim ve seminerlerle sürekli 

arttırmak.
- Takım çalışmasına önem veren bir çalışma ortamı oluşturmak.
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2.1 İletişim Ağı

Üretim-İnovasyon-Finans Paneli pazarlar yaratılması, katma değer yaratıcı sürecin sonu borçların ödenememesi, 
Gerçekleştirildi  23.01.2019 ve yenilikçi faaliyetleri desteklemek ve zarar beyan edilmesi ve daha kötüsü ise 

bunu teşvik etmek gibi öncelikler üzerinde şirketlerin iflasa kadar sürüklenmesi 
Düzce Organize Sanayi Bölgesi çalışmayı en önemli misyonu olarak oluyor. Tabii şirketler kâr elde edince 

(DOSB), Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, belirledi. Bu yüzden yaptığımız ilk şey devlet vergi yolu ile kâra ortak oluyor, 
Düzce Teknopark ve Teknoloji Transfer üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ancak zarara ortak olmuyor.
Ofisi işbirliği ile  DOSB Sosyal Tesisleri'nde, ve sanayi ve üretimimize üniversitemizin Ülkemizde diğer önemli sorunlarından 
sanayicilere yönelik 'Üretim-İnovasyon- destek sağlayacağı bir ortam oluşturmaktı. birisinin de aile şirketlerinin halen 
Finans' konulu panel düzenlendi. Düzce Sayın rektörümüzün de değerli katkıları  ile kurumsallaşamaması olduğunu 
OSB'de faaliyet gösteren firmalarının bu ortamın büyük ölçüde oluşturulduğuna düşünüyorum. Bu sorun önemlidir, çünkü 
temsilcilerinin katıldığı panele konuşmacı ve gelişmeye açık hale geldiğine zaten kıt olan şirket kaynaklarının verimli 
olarak Albaraka Portföy Genel Müdür inanıyorum. kullanılmasını engellemektedir. Avrupa'da 
Yardımcısı Avşar Radi Sungurlu, Ülkemizin içinde bulunduğumuz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 
TAKASBANK eski Genel Müdürü Dr. Emin ekonomik zorluklardan ancak katma piyasalara hakim olan aileler 
Çatana, Melek Yatırımcı Ağı Kurucusu değeri yüksek olan ürünleri üreterek ve malumunuzdur, ancak bu aileler 
Mehmet Buldurgan, Düzce Teknopark ihraç ederek kurtulabiliriz. Bundan 20 yıl kurumsallaşmayı başaran aile şirketlerine 
Genel Müdürü Dr. Özkan Şahin katıldı. önce Türkiye'nin yüksek katma değerli sahiptir. Bu şirketler hiyerarşi ile 
Yaklaşık üç saat süren paneli Düzce teknolojik ürünlerinin gayri safi milli yönetilmiyor, kişiyi değil yapılan işi kontrol 
protokolü, Kırklareli Ticaret ve Sanayi hasıladaki payı yüzde 2'lerde bulunuyordu. eden sistemler kurmuşlar. Fakat biz halen 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ve Bugün ise hala bu oran yüzde 2'lerde babadan kalma anlayışlar ile şirket 
sanayiciler izledi. bulunuyor. Ancak her yıl ortalama yüzde 4- yönetmekte ısrar ediyoruz ki bu da 

Panelin açılış konuşmasını DOSB 5'lerde büyüdüğümüz halde ve bu oranın maalesef bir kaynak israfı oluşturuyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Selim aynı düzeyde kalması bu konuda ciddi bir Bu saydığım yaşamakta olduğumuz 
Yirmibeşoğlu yaptı. Konuşmasında dünya problemimiz olduğunu gösteriyor. problemlerden birkaçı durumunda. 
genelinde fon akışlarının yavaşladığına Düzce olarak , çok geniş sanayi ve Fonların temini ve finansal sorunların 
dikkat çeken Yirmibeşoğlu özetle şu üretim alanlarımız mevcut değil, bu durum çözümü konusunda yeni inonatif  ve 
görüşlere yer verdi “ Dünyadaki teknolojik bizi daha fazla katma değerli üretim modern finansal yaklaşımları acilen 
değişimler, heyecan verici yenilikler, yeni iş yapmamız ve ihraç etmemiz gereğini kullanıma açmak gerekiyor.bu konuda 
modelleri, Endüstri 4.0 derken, dünyada ortaya çıkarıyor. Bu durum ise inovasyon değerli misafirlerimizin görüş ve 
ülkelerin siyasal ve ekonomik bakımdan ve ar-ge konusunda gelişebilmek için her önerilerini çok önemsiyorum.Bu panelin 
değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak bir türlü enstrümanı kullanmamızı çok yararlı olacağı ve çözüm noktalarında 
dönemin içine girdiği gözlemliyoruz. gerektiriyor. Ayrıca Odamız,Düzce önemli katkılar sunacağına inanıyorum. 
Dünya genelinde yakın zamanlarda Üniversitesi ve Düzce Teknopark ile birlikte Beni dinlediğiniz için çok teşekkür 
yaşanan krizler, gelişmiş ülkelerden yürüttüğümüz inovatif girişim kuluçka ediyorum.”
gelişmekte olan ülkelere fon akışlarını son merkezi programını da desteklediğimizi ve Panelin moderatörlüğünü yapan Dr. 
iki yılda yavaşlatmaya başlamıştır. Bu çok önemsediğimizi ifade etmek Emin Çatana, Türkiye ve uluslararası 
durum ülkemiz açısından bankacılık istiyorum. alanda, finans kaynaklarına değindi. 
kesimini ve dolayı ile de şirketlerimizi Bildiğiniz üzere, bu toplantımızın Çatana sanayicilerin finans kaynaklarına 
kaynak temini yönünden zorlamaktadır. önemli konularından birisi de ulaşabilmeleri için işbirliği yapmaları 
Talep daralması ile ekonomiyi zorlayan bu şirketlerimizin kaynak temini konusunda gerektiğine değindi ve şu görüşlere yer 
durum özellikle hizmet ve imalat yaşadığı problemler. Ancak bu probleme verdi “ Ekonomi içinde finans/para 
sektörünü finans temini açısından oldukça farklı açılardan da bakmak gerekiyor. kaynakları bulunmaktadır. Paranın yok 
zor duruma sokmuştur. Dünyadaki ve Kaynak temininde yaşanan zorluklar, elde olması mümkün değildir. Çeşitli nedenlerle 
ülkemizdeki bu gelişmeler, toplumumuzu edilen kaynağın da daha rasyonel para saklanıyor, sıkılıyor. Bu durum uzun 
ve şirketlerimizi zorlu bir süreçle karşı kullanılmasını çok değerli hale süreli olmaz. Finans temini için sermaye 
karşıya getirmektedir.” dedi. getiriyor.Türkiye'deki şirketlerin en büyük birleşmesinin yapılması gerekir'. Portföy 

Daha sonra kürsüye gelen Düzce TSO sorunlarında birisi de sermaye içerisindeki Genel Müdür Yardımcısı Avşar Radi 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de özkaynak oranının çok düşük düzeylerde Sungurlu, Melek Yatırımcı Ağı Kurucusu 
özetle şu görüşleri dile getirdi “Bildiğiniz bulunmasıdır. Bu sorun şirketleri ister Mehmet Buldurgan ve Düzce Teknopark 
üzere nisan 2018 de meclis üyelerimizin istemez borçlanma yoluna gitmeye Genel Müdürü Dr. Özkan Şahin 
teveccühleri ile yeni dönem yönetim zorluyor. Böyle bir durumda borcun geri konuşmalarında kendi alanlarındaki 
kurulumuz göreve başladı. Yönetim ödenebilmesi için de alınan borcun faaliyetlerinden ve gözlemlerinden söz 
kurulumuz,  kanunda yazılı görevlerimizin faizinden daha fazla katma değer ettiler.
yanında, üyelerimize yeni iş imkanları ve yaratmak gerekiyor. Bu başarılamazsa 

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.1. Sanayinin bilgi ve teknoloji bağlamında stratejik sektörel dönüşümünün sağlanması için 
çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.1. Sanayinin bilgi ve teknoloji bağlamında stratejik sektörel dönüşümünün sağlanması için 
çalışmalar yapılacaktır.
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2.1 İletişim Ağı
Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliğinin Yeni Hedefi Düzce Kabağı  17.01.2019

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin katkılarıyla, 
Düzce'nin önemli lezzetlerinden olan bal kabağı Türkiye'ye tanıtılıyor. Bu 
kapsamda, konunun paydaşları tarafından Düzce'de uzun yıllardır ticari 
hayatını sürdüren Funny Pazarlama ve Gıda'ya bir ziyaret 
gerçekleştirildi.

Ziyarette, Funny Pazarlama ve Gıda'nın paketleme konusundaki 
tecrübe ve imkanlarından faydalanmak istedikleri vurgulanırken, Funny 
Pazarlama ve Gıda Yönetimi, ticari olarak uzun yıllardır faaliyet gösterdikleri bu şehre katkı sağlayacak her türlü 
işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Heyet daha sonra üretim ve paketleme olarak iki ayrı tesiste faaliyet gösteren 
Funny Gıda'nın paketleme tesisini de yerinde inceledi.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.1. Sanayinin bilgi ve teknoloji bağlamında stratejik sektörel dönüşümünün sağlanması için 
çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.1. Sanayinin bilgi ve teknoloji bağlamında stratejik sektörel dönüşümünün sağlanması için 
çalışmalar yapılacaktır.

Bilim ve Teknoloji Komisyonu Kurulu Kuruldu. 04.02.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde akademisyenler, eğitimciler, ilgili fakülte öğrencileri ve iş 
adamlarından oluşan Bilim ve Teknoloji Komisyonu kuruldu.

Düzce TSO'nun son meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısına Düzce 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Prof. Dr. Resul Kara, Doç. Dr. Murat Kale, Düzce İl 
Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Düzce TSO Meclis Üyesi 
Murat Taştepe, 5. Meslek Komitesi Başkanı Murat Yakar, işadamları, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Komisyonun kurulmasına öncülük eden Düzce TSO Meclis Üyesi Murat Taştepe 
yaptı. Taştepe; "Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere ülkemizin milli üretimini güçlendirme, katma değeri yüksek 
üretime katkı sunma ve uluslararası alanda rekabet edebilme konularında biz de oda olarak elimizi taşın altına koyma 
gereksinimi duyduk. Bu noktada Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tuncay Şahin'in himayelerinde Bilim ve Teknoloji 
Komisyonu kurmaya karar verdik. Konuyu olgunlaştırdıktan sonra da siz değerli paydaşlarımızla irtibata geçerek bu 
toplantıyı organize ettik. Katılım sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu komisyonun yapılandırılmasında, 
amaçlarında, hedeflerinde, hedeflerine ulaşmasındaki en önemli pay değerli akademisyenlerimiz olacaktır. 
Kendilerinin bize açacakları yolda yürüyecek, gençlerimizin, milli teknolojimizin oluşması için canla başla mücadele 
edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Komisyonun amaç ve çalışma esaslarını da katılımcılara aktaran Murat Taştepe, özellikle Düzce Teknopark'ın 
kalkındırılması ve daha aktif çalışması için mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

Murat Taştepe'nin ardından kürsüye çıkan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen; "1 Nisan 
2018'de yapılan seçimlerin ardından devraldığımız odamızı her alanda ileriye taşımaya, yerel ve ulusal arenada daha 
çok söz sahibi olmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında da özellikle kamu-üniversite-sanayi işbirliği 
konusuna önem veriyor, bu alanda da özellikle üniversitemizin sanayi ile bütünleşmesi için yoğun mesai harcıyoruz. 

Meclis Üyesi Arkadaşımız Murat Taştepe'nin geliştirdiği bu oluşumla da 
amacımızı bir adım daha ileriye taşıyacağımızı düşünüyoruz.

Toplantıda Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ayhan Şamandar, Prof. Dr. Resul Kara, Doç. Dr. Murat Kale ve Düzce İl 
Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de komisyon hakkındaki görüşlerini 
katılımcılara aktardılar.

Toplantının son kısmında Bilim ve Teknoloji Komisyonu için seçim 
yapıldı. Bilim ve Teknoloji Komisyonu; Komisyon Başkanı: Murat 
Taştepe, Başkan Yardımcısı: Bülent Sivrikaya, Üyeler: Prof. Dr. Resul 
Kara, Bilgin Can, Aziz Öz, Ahmet Veli, Yaser İnan ve Murat Yakar 
şeklinde oluşturuldu.
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2.1 İletişim Ağı
Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.3. Ticaretin çağın gereklerine uygun biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

TOBB “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliğine destek verdik.13.03.2019

“TOBB Türkiye Ekonomi Şurası”nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına çağrısı sonucunda 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, 
“Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliğine destek verdik.0  

Bu doğrultuda illerde istihdamı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen ve Düzce'de 25 Şubat 2019 tarihinde başlatılan 
İstihdam Seferberliği'nin toplumun tüm kesimlerine anlatılması, işverenlerin verilecek destek ve teşviklerle istihdam 
sayılarını arttırması, işsizlik rakamlarının en düşük seviyelere getirilmesi için her ay ilgili kesimler bir araya geliyor.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Düzce Ticaret Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin,Çalışma ve  İş Kur İl Müdürü Ferhat Acar, Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu İl 
Müdürü Necmi Köroğlu ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda ülkemizin ekonomik kalkınma ve büyümesinin 
sürekliliğini sağlamak, işsizlik rakamlarını minimuma indirmek, işverenlerin küresel piyasalarda rakipleriyle rekabet 
edebilirlik düzeylerini arttırmak amacıyla devlet tarafından verilen teşvik ve desteklerin Düzce'deki durumu 
değerlendirildi.

Orman Ürünleri İhtisas OSB için Odamızda toplandık 15.03.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 3. Meslek Grubuna dahil olan ve Orman Ürünleri Sanayisinde faaliyetlerini 
sürdüren üyeler, Orman Ürünleri İhtisas OSB'si için bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin yaptı. Şahin, 
Önceki yıllarda Orman Ürünleri konusunda Düzce'nin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Düzce Valisi Dr. 
Zülkif Dağlı ile birlikte yeniden aynı dinamizmi yakalayabilmek adına bir ihtisas organize sanayi bölgesi oluşturmayı 
hedeflediklerini söyledi. Çilimli OSB kısmında önemli derecede işlemleri tamamlanmış ve bu yapılanma için uygun 
arazinin olduğunu söyleyen Şahin, 15 Nisan'a kadar sektördeki üyelerden talepleri toplayacaklarını, bu aşamadan 
sonra ise yer tahsislerine hızlıca başlanacağını ifade etti.

İstihdam 2019 kampanyası hakkında da üyelere bilgiler veren Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 
sanayicilerden bu noktada özveri beklediklerini, ülkemizin istihdamını arttırmak noktasında gerekli hassasiyetin 
gösterilmesini rica etti.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in ardından söz alan İş İnsanı İbrahim Sancaklı, kendisinin de 
Orman Ürünleri konusunda en ham aşamadan başlayarak şu anda sandalye üretimi yaptığını hatırlatarak, değişen 
dünya ekonomisinde yeniliğe açık olmanın, birlikte hareket edebilmenin ve organize olmanın büyük öneme sahip 
olduğunu ifade etti.

Düzce Üniversitesi 13. Kuruluş Yıldönümü Teşvik ve Ödül Töreni programına katıldık. 20.03.2019

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirilen 13. Kuruluş Yıldönümü Teşvik ve Ödül Töreni 
programına; Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı 
Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet 
Müdürü Hüseyin Deniz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve 
Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Şahin, kamu temsilcileri, öğretim üyelerimiz ve 
öğrenciler katıldı.



facebook.com/tsoduzce

Düzce Ticaret ve Sanayi odası 2019 Faaliyet Raporu

instagram.com/duzcetso 0544 473 70 28

2.1 İletişim Ağı

2. Meslek Grubunda faaliyet gösteren inşaat sektörü firmaların temsilcileri bir araya geldi. 29.03.2019

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, düzenlenen toplantılara ilginin az olması 
dolayısıyla net sorun ve önerileri alamadıklarını, bu nedenle de yeterli sonuçlara ulaşılamadığını ifade etti. Şahin, " Bildiğiniz 
üzere, Yap-Sat ve Taahhüt sektöründeki daralma , malzeme teminindeki güçlükler ve malzemelerdeki hızlı fiyat artışları ciddi bir 
problem haline geldi. Sektördeki daralma, üyelerimizi banka kredilerine yönlendirmekte, yüksek faizler, verilmeyen limitler, 
sektöre malzeme sağlayan firmaların vadeyi tamamen kaldırıp peşin satışa geçmeleri, bankaların başlattığı 0,98 faiz 
kampanyasının müteahhide 0.80'lik bir ek maliyet getirmesi sektörün daha zor duruma girmesine neden oldu. Sektörün 
daralması işsizliği tetiklediği gibi, sektörden beslenen diğer sektörleri de olumsuz etkilemektedir. Bu durum yeni projelerin 
gelişmesini engellemekte ve yeni proje üretme yerine mevcut yapı stoğunun tüketilmesi ihtiyacını yaratmaktadır.

Bu durumun çözülmesi için elbette mevzuat değişiklikleri ve bizzat devlet tarafından alınması gereken önlemler var. Ancak bu 
sorunların çözümünde ne gibi çalışmalar ve çözüm önerileri yaratabiliriz , bu konuda istişare yapmamız lazım. 2017 yılı başında 
Düzce Üniversitesi ile işbirliği halinde Düzce Sektörel SWOT Analizi çalışması yapmıştık, bu çalışmayı önümüzdeki günlerde tekrar 
güncelleyeceğiz. Ama bu konuda genel bir eleştiri getirmek istiyorum. Tabii bu inşaat sektörü özelinde bir şey değil. Biz Oda 
olarak bu çalışmayı yürütürken üyelerimizden destek alamıyoruz. SWOT çalışmasında birçok üyemizden zorla randevu aldık veya 
hiç alamadık. Sizlerden destek alamazsak, sizinle görüşemezsek, çalışma için hazırladığımız formları sizlere doldurtamazsak nasıl 
bir rapor oluşturacağız ?

Bildiğiniz gibi inşaat sektörü çok tehlikeli sınıfta yer almakta ve siz mesleki yeterlilik belgesi olmadan işçi çalıştıramazsınız. Şu 
anda denetim yok ama, ciddi bir denetim olmuş olsa muazzam rakamlar tutan cezalar ile karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca işlerinizde 
çalıştırmakta olduğunuz taşeronlarda da mesleki yeterlilik belgesi aramanız gerekir. Bu konuda TOBB'un iştiraki olan MEYBEM A.Ş 
ile çalışıyoruz, birçok yeterlilik belgesi verilmesinde aracılık yaptık. Geçmişte bazı sorunlar olmuş olabilir ama, artık bu konuda 
sıkıntı yok,bize belge için başvurursanız işinizi görmek için elimizden geleni yaparız. Bizi her konuda arayabilir, isteklerinizi 
şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

Bu arada bildiğiniz üzere istihdam seferberliği kampanyası başlatıldı. Düzce'ye de 12.500 ek istihdam öngörüldü. Biz iş 
insanları olarak bunu sağlamak, bize duyulan güveni korumak zorundayız. Sizlerde de elinizi taşın altına sokmanızı ve istihdama 
katkı sağlamanızı bekliyoruz.

Nisan ayında  Odamızın 60.kuruluş yıl dönümünü  kutluyoruz. Yapacağımız etkinliklerde sizleri de aramızda görmekten 
memnuniyet duyarız" şeklinde konuştu.

Tuncay Şahin'in ardından kürsüye çıkan Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Yüksek Hızlı 
Tren güzergahının Düzce'den geçirilmesi ile ilgili uzun zamandır gündeme taşıdığı projeyi katılımcılara aktardı. Projenin hayat 
bulması halinde en fazla faydalanacak sektörlerden birinin inşaat sektörü olduğuna vurgu yapan Şamandar, projenin ses 
getirmesi ve sürekli gündemde tutulması adına üyelerden destek istedi.

1.Düzce Fuarı Lansmanı gerçekleştirildi. 05.04.2019

Toplantıya Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Tuncay Şahin, Akçakoca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazım Pazvant ve diğer paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, " Düzce, Türkiye'deki tüm yolların kesiştiği noktada ve iki 
metropol kentin arasında yer alması, dış ticaret merkezi ve yeni pazar olanakları ile sanayiden turizme, tarımdan gıdaya her 
alandaki mevcut potansiyeli ile Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

Ancak gerek tanıtım gerekse markalaşma yönünde, ilimizin hak ettiği konuma 
ulaşamadığı da bir gerçektir. Sanayi faaliyetlerinin yanı sıra tarım, hayvancılık, 
ormancılık ve turizmi ile hak ettiği konuma ulaşması, hem ulusal hem de 
uluslararası piyasada marka değerinin artırılması için hep birlikte çaba göstermeye 
ve önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu adımlardan biri olarak da, Düzce'de 
ilk kez düzenleyecek olduğumuz “DÜZCE FUARI”nı çok önemsiyor, katılım ve 
desteklerinizi bekliyor, ilimize ve bölgemize faydalı ve verimli olmasını yürekten 
diliyoruz. Karabük, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Bolu ve ilimizin de dahil olduğu 
havzada fuar alanı yok. Amacımız ilk adımını attığımız fuar organizasyonlarında 
bölgemize hitap edebilecek büyük bir fuar alanına sahip olmaktır" ifadelerini 
kullandı.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.3. Ticaretin çağın gereklerine uygun biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır
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Düzce'de ilk kez gerçekleştirilen “1. Düzce Fuarı” açıldı. 03.05.2019

Düzce'de ilk kez gerçekleştirilen “1. Düzce 
Fuarı” görkemli bir şekilde açıldı. Açılış törenine 
Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Emniyet Müdürü 
Hüseyin Deniz, İl Jandarma Alay Komutanı 
Mustafa Çetinkaya, Düzce TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet 
Dertli, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, İl Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz 
ve Kurul Üyeleri, İl Genç Girişimciler Kurulu 
Üyeleri, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, Siyasi 
Parti Temsilcileri ve çok sayıda Düzceli vatandaş 
katıldı.

Düzce'de ilk kez, geniş kapsamlı, tüm 
sektörlerin içinde yer aldığı bir fuar organize edildiğini belirten Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Düzce'de ekonomik tabanlı büyük bir 
potansiyel var. Düzce'nin hak ettiği yere gelmesi için bu fuar çok önemli. Ahşap ürünlerinde Türkiye'de sayılı bir yerimiz var. Fındık 
üretiminde ülkemizde beşinci sırada yer alıyoruz. Bal kabağı üretiminde üçüncü sıradayız. Tarım bundan sonra dünyada çok daha 
fazla önem kazanacak. Doğal güzellikleriyle, macera ve spor turizmini geliştirmek ve körfez ülkelerine dönük bir turizmi başlatmak 
niyetindeyiz. Bunun için iki yıldır çaba harcıyoruz. Fuarın amacına ulaşması noktasında herkesi çok istekli görüyorum. 
Zamanlamanın da iyi olduğunu düşünüyorum. En büyük temennimiz bu fuarın her yıl aynı tarihlerde devam etmesi. Katılımın 
yoğun olacağına inanıyorum” dedi.

Fuarın Düzce il geneli ile bölgeye de hitap edeceğini vurgulayan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Şahin de şu görüşlere yer verdi “Sanayiden, turizme, tarımdan, gıdaya her alanda potansiyeliyle ülke ekonomisinde önemli bir 
yere sahip olan Düzce tanıtım ve markalaşma 
alanında hak ettiği noktaya ulaşamadı. Hem ulusal 
hem uluslararası platformda marka değerinin 
artırılması için çaba harcamaya devam ediyoruz. Bu 
alandaki adamlardan biri de Düzce Fuarı. Bu fuarı 
çok önemsiyoruz. Bizim bulunduğumuz havzada 
fuar alanı yok. Amacımız büyük bir fuar alanına 
sahip olmak”

Dört gün süreli olarak ziyaretçilere açık kalan 
fuarda tarım makineleri ve ekipmanları, hayvansal 
üretim makineleri, sulama ekipman ve sistemleri, 
gübre, yem, organik ve ekolojik tarım ürünleri, et ve 
süt ürünleri sanayi, arıcılık, balıkçılık ve tavukçuluk, 
orman ve ahşap ürünleri, yapı ve inşaat 
malzemeleri, ısıtma, soğutma, havalandırma, güneş 
enerjisi, otomotiv ve yan sanayi, tekstil sanayi, 
lojistik sektörü, yöresel el sanatları stantları yer aldı. Ayrıca başta Düzce Valiliği olmak üzere, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi, 
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Ticaret Borsası, Düzce Organize Sanayi Bölgesi, Bankalar gibi ekonomi odaklı kurum ve 
kuruluşların da stantları ziyarete açıldı.

İlk 500'de 6 Düzce Firması 11.06.2019

İstanbul Sanayi Odası'nın geleneksel olarak açıkladığı Türkiye'nin en büyük 500 firması listesine Düzce'de üretimi bulunan 6 
firma girdi. Çınar Boru, Nobel İlaç, Teknorot, Düzce Cam, Ümran Boru ve Doğtaş Kelebek Mobilya bu listeye girmeye hak kazandı.

İstanbul Sanayi Odası'nın yapmış olduğu araştırmada Türkiye'nin en büyük ilk 500 kuruluşu arasında yer alan firmalarımızı 
kutlar, ülkemizin 2023 vizyonu hedeflerine olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.3. Ticaretin çağın gereklerine uygun biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
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ISO İkinci 500 Listesinde 7 Düzce firması 12.07.2019

İstanbul Sanayi Odası'nın geleneksel olarak açıkladığı Türkiye'nin en büyük ikinci 500 firması bu yılki listesine Düzce'de 
üretimi bulunan 7 firma girdi.

Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi (60.sıra) , Erciyas Çelik Boru (150.ci sıra), Ör-Ma Tekstil (334.sıra) , ASD Laminat (371.sıra), 
Superlit Boru (377.sıra) , Divapan Entegre (388.sıra) ve TB Sewtech Turkey (441.sıra) firmaları listeye girmeye hak kazandı. 
İSO'nun ikinci 500 listesinde yer alan firmalardan Erciyas Çelik Boru, ASD Laminat, Divapan Entegre ve TB Sewtech Turkey 
firmalarının merkezleri Düzce olarak göründü.

İstanbul Sanayi Odası'nın yapmış olduğu araştırmada Türkiye'nin en büyük ikinci 500 kuruluşu arasında yer alan firmalarımızı 
kutlar, ülkemizin 2023 vizyonu hedeflerine olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

İş Bankası ile Kredi Protokolü İmzaladık. 19.07.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve İş Bankası arasında Düzce TSO'ya ait kurumsal logolu kredi kartı sağlanması konusunda 
protokol imzalandı. İş Bankası tarafından sağlanacak olan Düzce TSO üyelerine özel TSO Logolu Maximum Business kart almak 
isteyen TSO üyeleri, İş Bankası Düzce Şubesi'nden kartlarını temin edebilecekler.

Protokol imza töreni, Düzce TSO Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan toplantı salonunda gerçekleşti. Törene, Düzce TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri, Düzce İl 
Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurul üyeleri ile Türkiye İş Bankası Bölge Satış Müdürü Serkan Özlü  veTürkiye İş Bankası 
Düzce Şubesi Müdürü Murat Erarslan hazır bulundu.  

İmzaların atılmasından sonra konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Türkiye İş Bankası ile yaptığımız bu 
protokol ile üyelerimizin daha uygun koşullarda kredi kullanmalarını ve bankacılık hizmetlerinden daha öncelikli yararlanmalarını 
sağlıyoruz. Bu imzanın öncelikle odamızın üyelerine ve Türkiye İş Bankasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve İş Bankası arasında Düzce TSO'ya ait kurumsal logolu kredi kartı sağlanması 
konusundaProjemiz Sektör Danışma Kurulu ve Proje Yönetim Kurulu toplantıları yapıldı. 21.08.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA) “Mali Destek Programı” kapsamında yürütmekte 
olduğu “Makine İmalat Sanayiinde Yeterliliklerin ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi “projesinin son Sektör Danışma Kurulu ve Proje 
Yönetim Kurulu toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşti.

Gerçekleşen toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Türkan, Düzce TSO Meclis 
Üyesi Engin Er, Odamızın  Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, Düzce İŞKUR Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı, Gümüşova MYO 
Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Şenol Şirin ve firma yetkilileri katılım sağladı.

Toplantının sunumu gerçekleştiren Proje Koordinatörü Tuncay Yüksel, şu ana kadar yapılan proje faaliyetleri üzerinde detaylı 
bilgiler verirken, 2 Eylül'de yapılacak olan Basın Lansmanı faaliyetlerinden ve basın bülten taslakları üzerinde fikir alışverişinde 
bulunuldu.  

Toplantısının devamında, söz alan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Projenin yürütülmesi konusunda destek 
veren herkese çok teşekkür ederim. Bu projeden elde edilen tecrübenin önümüzde projelere çok önemli katkılar sağlayacağını 
düşünüyorum. Oda olarak üyelerimize ve Düzce'ye ekonomik olarak fayda sağlayacak projelere başvurmaya ve yürütmeye devam 
edeceğiz. Düzce'ye değer katacak her projeye de ellerinden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz” Şahin konuşmasına şu 
şekilde devam etti; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile önümüzdeki ay “Üretimde Dijital Dönüşüm” adlı projeyi 
uygulamaya başlayacaklarını, bu projenin şimdiye kadar yürütülecek en yüksek bütçeli proje olacağını söyledi. Düzce Meslek 
Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Seymen Çiftçi proje kazanımları için çok teşekkür ettiğini, mesleki eğitim 
konusunda Meslek Yüksek Okulu'nun her desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Özellikle makine programları eğitimlerine ihtiyaç duyan oda üyelerimizin tespit edilmesi ve bu üyelere İŞKUR'un potansiyel 
destekleri de dikkate alınarak daha spesifik ve verimli eğitim programları düzenlenmesine karar verildi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
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KOSGEB ve TÜBİTAK Destekleri Semineri   15.10.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce OSB, KOSGEB Düzce İl Müdürlüğü ve Teknopark iş birliğiyle düzenlenen KOSGEB İhracat 
Odaklı Destekler ve TÜBİTAK Destekleri Semineri Teknopark Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin, “İki destek alanını da çok önemsiyoruz. Artık 
projesiz herhangi bir iş yapılmıyor. Oda olarak biz de bu konuda çok mesafe kat ettik. Paydaşlarımızın da katkılarıyla 16 projemiz 
var. Bunlardan 5 tanesinde proje ortağı olarak yer alıyoruz. Kalan diğer projeleri kendi bünyemizde oluşturduğumuz proje 
ofisimizde oluşturduk ve takibini yapıyoruz. KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri iş insanlarımızın ufkunu açan, global pazarlarda nefes 
almasını sağlayan içeriklerle geliyor. Bu sayede yerel alana sıkışan pazar çalışmalarımızı uluslar arası arenaya taşıma imkanı 
doğuyor.  Bu bilgilendirme toplantısını Teknoparkımızda yapıyoruz. Burasının da bizler için büyük önemi var. Üniversite-Sanayi 
işbirliği konusuna büyük önem veriyoruz. Teknopark ve teknoloji transfer ofisimiz de bu noktada stratejik önem arz ediyor. İş 
insanlarımızın geliştirdikleri projeleri burada olgunlaştırarak en üst düzeyde destek almaları için arkadaşlarımız çalışıyorlar” 
ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Düzce 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu, OSB'lerin bölge ve ülke ekonomisine olan 
katkılarını öne çıkardı. Yirmibeşoğlu konuşmasında özetle şu görüşlere yer verdi "Organize Sanayi Bölgeleri, bulundukları İllerin ve 
ülkelerin sanayileşme ve ekonomi oluşumunda lokomotif görevi görmektedir. Düzensiz ve kendiliğinden kümelenen irili ufaklı 
sanayi tesisleri Sanayi Bölgelerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 1960'lı yılların başından beri de Türkiye' de uygulanmaya 
başlanan OSB'ler, uygulanmaya başladıkları ilk yıllardan itibaren günümüze kadar, işsizliği azaltmada, sanayi yatırımlarının 
hızlanmasında, üretimde kalite verimliliğin artmasında, bölgesel eşitsizliklerin önlenmesinde, şehirlerin daha planlı ve çevreye 
duyarlı olarak kurulmasında,ve ülkemizdeki bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynamışlardır"

Toplantının bilgilendirme bölümünde de KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin ve TÜBİTAK eski Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Şahin Gök, KOSGEB VE TÜBİTAK'in finansman destekleri, ihracat ve pazarlara yönelik sunum gerçekleştirdiler.

KOSGEB Bilgilendirme Semineri   27.11.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler, TOBB Düzce İl Genç Girişimciler KOSGEB Düzce İl 
Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen “Yurtdışı pazar desteği ve Kadın-Genç Girişimcilere yönelik yeni kredi paketi hakkında 
bilgilendirme semineri” KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin'in sunumuyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Odamız Meclis Başkanı Ahmet Dertli, “Bildiğiniz üzere KOSGEB, uzun yıllardır girişimcilik 
destekleri üzerine faaliyetlerini sürdürmekte ve farklı alanlarda da birçok desteği iş insanlarına sunmakta. Kamuoyunda en çok 
bilinen destekleri Girişimcilik Destekleri olmakla birlikte bu destekler maalesef verimli şekilde kullanılamadığından dolayı hem 
işletmelerimiz finansal sorunlar yaşamış, hem de KOSGEB bu finansal sorunlar dolayısıyla ek önlemler almak durumunda 
kalmıştı. Yeni dönemde bazı esneklikler ve ek paketlerin olduğunu biliyoruz. Bugün de KOSGEB Düzce İl Müdürümüz Sayın Necdet 
Yaşar Şahin sizlere bu paketler ve esneklikler hakkında geniş çaplı bilgiler verecek.  Toplantıya başlamadan önce salonumuzu 
dolduran siz Kadın ve Genç Girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizde şu anda en önemli sorunların başında finansal 
kaynaklara erişim var. KOSGEB de bu zorlukların aşılmasında iş insanlarına ışık tutmaya çalışıyor. Maalesef insanlarımız finansal 
kaynaklara erişim ve ucuz kredi imkanlarını araştırmıyor, yapılan bilgilendirme toplantılarına da rağbet göstermiyor. Çok iyi 

niyetle çalışan ve Düzce için tüm bilgi birikimini ortaya 
koyan bir KOSGEB İl Müdürümüz var. Düzce olarak bu 
imkanı en iyi şekilde kullanmalıyız. Bilgi birikiminden ve 
bağlı bulunduğu kurumun imkanlarından en üst 
düzeyde faydalanmalıyız.  Çok önemli ve kıymetli 
konuların konuşulacağı toplantımızın bizlere ve 
Düzce'ye hayırlar getirmesini diliyor, katılımlarınızdan 
dolayı tekrar teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantının bilgilendirme bölümünde de, KOSGEB 
Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, “Girişimciliği 
Geliştirme Destek Programı” ile ilgili bilgiler verirken, 
AR-GE inovasyon destek programlarını da anlattı. Şahin, 
KOSGEB destek alanları ve girişimcilik destek kalemleri 
amacı ve kapsamı ve programa kimlerin 
başvurabileceğine değindi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir.
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2.1 İletişim Ağı

11.Meslek Grubu “Söz Üyemizde” 27.12.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 11. Meslek Grubu (Lojistik, Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı) üyeleri, ilk kez gerçekleştirilen 
Söz Üyemizde programında bir araya geldi.

Toplantıya; Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit Ülgen, Ulaştırma Bakanlığı Bolu Bölge Müdürü 
Erdem Önce, Düzce TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Serbest Mali Müşavir Kudret Taş, KOSGEB Düzce İl Müdürlüğü KOBİ 
Uzman Yardımcısı Mustafa Uslu ile çok sayıda üye katılım sağladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet 
Dertli, genişletilmiş Meslek Grubu toplantısı ve Söz Üyemizde etkinliği yapmalarındaki amacın sektörün sorunlarını belirleyerek 
ortak çözüm önerileri geliştirmek olduğunu söyledi. Dertli konuşmasına şöyle devam etti;

“2018 Yılı Nisan ayı itibariyle sizin teveccühlerinizle Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis ve Yönetim Kurulu olarak görev 
yapıyoruz. Bu süre zarfında birçok reform yapmış olmamıza rağmen, göreve geldiğimiz andan beri yapmak istediğimiz Söz 
Üyemizde etkinliğini nihayet hayata geçirdik. Bu toplantıdaki amacımız siz kıymetli üyelerimizin çalışmalarımız konusundaki 
fikirlerini almak, önerilerinizi dinlemek ve daha da önemlisi bizim göremediğimiz aksaklık ve eksiklikler hakkında sizlerden bilgi 
almak olarak düşündük.

Burada bir aileyiz. Sizlerin fikirleri, beyanları bizler için çok önemli. Kalan süremizde yapacağımız hamlelerde sizlerin de 
katkısı olmasını umut ediyoruz. Yönetime sizleri de dahil ederek odamızı ve Düzce'yi daha üst kademelere taşımak istiyoruz.

Odamızı ve Düzcemiz'i ulusal ve uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı, ABİGEM A.Ş, TOBB Konseyi, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurumlarda aktif görev alıyor, burada odamız ve 
ilimizin menfaatine olacak işlere ön ayak olmaya çalışıyoruz. Son olarak da TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teşvik 
ve önerisiyle TOBB İktisadi Kalkınma Vakfı'nın yürütme kurulu üyesi olarak görev aldık. Bu kurum ülkenin ekonomisine yön veren 
önemli bir karar merkezi. Tüm bu kurum ve kuruluşlarda siz değerli üyelerimizi ve ilimizi temsil etmeye, ilimize fayda sağlayama 
çalışıyoruz. Kamusal finansman kaynaklarının üyelerimize yönelik çağrılarını takip ediyor, gerekli duyuruları yaparak azami 
düzeyde faydalanmalarına yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra oda olarak da finans kurumlarıyla protokoller yaparak üyelerimizin 
uygun finansmana ulaşımlarına katkıda bulunuyoruz. Yine üyelerimizin sertifikasyon ve mesleki eğitimleri için gerekli tüm 
adımları atıyor, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde odamız bünyesinde eğitimler ve sınavlar açıyoruz.

Üyelerimizin yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarına katılımlarını teşvik ediyor, kamusal kaynak ve desteklerden en üst 
düzeyde faydalanmaları için destekler veriyoruz. Bu aşamada 
yabancı dillerini geliştirmek ve dünya pazarlarına daha kolay 
erişim sağlayabilmeleri için üniversitemiz ve özel eğitim 
kurumlarıyla protokoller yapıyor, yabancı dil eğitimine de en 
uygun şekilde erişmelerini sağlıyoruz.Odamızın gelişimine 
sağlayacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür 
ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum”

Toplantının devamında Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 
Uzmanları 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni 
yönetmeliklerle ilgili bilgiler verirken, üyelerin konu 
hakkındaki sorularına da cevaplar verdiler.

Toplantıda ayrıca KOSGEB Düzce İl Müdürlüğü KOBİ 
Uzman Yardımcısı Mustafa Uslu tarafından KOSGEB destekleri 
sunumu ve Serbest Mali Müşavir Kudret Taş tarafından E-
Fatura, E-İrsaliye uygulamaları hakkında da sunumlar 
gerçekleştirildi.

E-Belge Uygulamaları Bilgilendirme Semineri 25.12.2019

Düzce Vergi Dairesi tarafından düzenlenen “E-Belge Uygulamaları Bilgilendirme Semineri” Düzce TSO Konferans salonunda 
gerçekleşti.Gerçekleşen seminere, Vergi Dairesi Müdürü Arif Demirtaş, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Zafer Önder, Gelir Uzman 
Yardımcısı Hilal Düzenli, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Düzce TSO meclis Üyesi, Hasan Arslan, Ömer 
Demirtaş, Tanju Acar, 6. Meslek Komite Başkanı Metin Topal ve üyelerimiz katılım sağladı. 

Yoğun katılımın olduğu seminerde, Düzce Vergi Dairesi Müdürü Arif Demirtaş E-Fatura, E-Defter ve diğer dijital uygulamalar, 
yükümlülükler, kapsamlar ve cezalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Program üyelerimizin E uygulamalar hakkındaki 
sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir
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2.2 Politika ve Temsil
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladık.  10.01.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı.Şahin Mesajında; "Yerel ve ulusal gündemi takip eden, yaşanan gelişmelerden kamuoyunu anlık haberdar eden ve 
bunu yaparken de ciddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan Çalışan Gazetecilerimizin gününü en içten duygularımla 
kutlarım. İklim şartları ne olursa olsun, zaman ve mekan gözetmeksizin görevleri başında olan, bu uğurda sağlıklarından, 
ailelerinden feragat eden basın emekçilerimizin daha iyi standartlarda görevlerini yerine getirebilecekleri imkanların oluşmasını 
temenni ediyorum" ifadelerini kullandı

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Marmara Bölgesi'nin sigortacılarından Murat Kayacı'ya kapsamlı dosya sunuldu 15.01.2019

Düzce TSO ,Kocaeli TO, Sakarya TSO, Yalova TSO,Bolu TSO, Körfez TO, Gebze TO'sının Sigortacılık Meslek Komiteleri ile 
acenteler dernek yönetimleri KOSAD ve SASADER'in yer aldığı heyet, sektörün sorunlarına dair ortak görüşlerle hazırladıkları 
çözüm önerilerini kapsamlı bir rapor haline getirerek Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı'ya iletti.

Sigortacılık sektörünün geçmiş ve geleceğini kapsayan adeta röntgeninin çekildiği raporda; Trafik Poliçelerindeki İptal 
Uygulamaları, Trafik Poliçelerindeki Komisyon Oranları, fatura tahsilat merkezleri tarafından yapılan işlemler, Acentelerin İş yeri 
açma ruhsatlarından muaf olması, acentelik sözleşmeleri, poliçe fiyat farklılıkları konuları yedi başlık halinde sunularak, çözüm 
önerileri geliştirildi. Çözüm önerilerinin sektöre hakim ortak görüşlerce hazırlandığını vurgulayan heyet, sorunların sadece 
bölgesel değil, tüm ülke genelinde yaşandığını özellikle ifade ederek, çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi halinde sektörün 
önünün açılacağını, ülke ekonomisine de üst düzeyde katkı sunulacağını belirtti.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.3. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda İş geliştirme desteği verilecektir. 

Tuncay Şahin, Darülaceze'de İş İnsanlarına Düzce'yi tanıttı 05.02.2019

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Darülaceze'de düzenlenen ve iş insanlarının bir araya geldiği "Darülaceze Buluşmaları" 
programına kurumun Düzceli Başkanı Hamza Cebeci'nin daveti üzerine katılarak burada hazır bulunan iş insanlarına Düzce'yi 
tanıttı.

Yaklaşık 250 katılımcının hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç konuşurken, 
toplantıda söz alan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Turizm, Tarım ve Sanayi alanlarında hazırlanan sunumlar 
üzerinden Düzce'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Şahin, konuşmaların ardından iş insanlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bire bir 
temasta bulunan iş insanlarını ilimize davet etti.

Şahin programla ilgili yaptığı değerlendirmede; "Ulaşabildiğimiz her noktada ilimizi tanıtmaya, katma değeri yüksek 
yatırımları ilimize çekmeye gayret ediyoruz. Darülaceze buluşmalarında da Sayın Hamza Cebeci'nin nazik davetleriyle bu imkanı 
bulmuş olduk. Burada hazır bulunan iş insanlarına ilimizdeki yatırım fırsatlarını aktardık. İlimizin Ankara ve İstanbul arasındaki en 
önemli yatırım alanlarından biri olduğunu, lojistik, iş gücü ve devlet teşvikleri bakımından büyük avantajlar sağlandığını 
kendilerine aktardık. Konuşma sonrasında da yoğun ilgileriyle karşı karşıya kaldık. İstanbullu iş insanlarımızın ilgisi bizleri 
ziyadesiyle memnun etti. Kendilerini Düzce'ye davet ederek fırsatları yerinde görmelerini tavsiye ettik" ifadelerini kullandı.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki İstihdam Seferberliği 2019 
Tanıtım Toplantısına katıldık.27.02.2019

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, istihdam seferberliği başlatılması konusuna 
Bakan Selçuk ve Bakan Albayrak ile bir araya gelip çalıştıklarını ifade ederek, iki bakanın olumlu yaklaşımlarıyla teşviklerin 
tasarlandığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile hedef ve stratejileri hakkında bir konuşma yaptı. 
Bakan Albayrak, 2009'dan bu yana yaklaşık 10 milyonluk yeni istihdam oluşturulduğunu vurgulayarak, 2018'de açıkladıkları 
mevcut istihdam teşviklerine yenilerini eklediklerini hatırlattı.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır
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2.2 Politika ve Temsil
Düzce Üniversitesi ile kahvaltılı toplantı organizasyonu gerçekleştirdik. 25.02.2019

Eğitim, proje ve iş ortaklıkları gibi konularda yakın iş birliği içerisinde olduğumuz Düzce Üniversitesi ile oda organ üyeleri, 
GGK ve KGK üyelerimizle birlikte kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Kahvaltı programına Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce TSO Yönetim Kurulu 
ve Meclis Üyeleri ile Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ve Düzce'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 
firmaların temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; yoğun gündem içerisinde davetlerine icabet 
eden Düzce TSO Yönetim Kurulu ile Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu başta olmak üzere tüm davetlilere teşekkür 
ederek, Düzce Üniversitesi'nin Düzce TSO mensuplarıyla iş, eğitim ve iş birlikleri gibi farklı alanlarda gönül bağlarının 
bulunduğunu söyledi.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin konuşmasına, organizasyon için Düzce Üniversitesi'ne teşekkür etti. Düzce 
TSO olarak Düzce Üniversitesi ile ilişkiler açısından en yakın dönemi yaşadıklarının altını çizen Tuncay Şahin, Üniversite-Sanayi 
Komisyonu kurduklarını ve Düzce Üniversitesi akademisyenleriyle birçok proje yürüttüklerini dillendirdi. Dünyanın endüstri 4.0'ı 
tamamlayarak endüstri 5.0'a geçtiğini belirten Şahin, sanayicilerin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesinin önemi üzerinde 
durdu. Düzce'nin tarım, sanayi ve turizmle büyüyeceğini ifade eden Tuncay Şahin, Düzce TSO'nun Kadın Girişimciler ve Genç 
Girişimciler Kurulu üyeleri ile geniş katılımlı olarak ilk kez bir araya geldiğini söyleyerek konuklara teşekkür etti.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

TOBB ve TOBB ETÜ Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imza törenine katıldık.27.02.2019

Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre edecek proje için adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenen törende imzalandı. İmza 
törenine Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de katılım sağladı.

Hisarcıklıoğlu protokolü, 'hem eğitim sistemi hem de iş dünyamız için tarihi bir gün' olarak değerlendirirken, “Yıllardır dile 
getirdiğimiz ama bir türlü hayat geçiremediğimiz bir adım atıyoruz. Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz” 
dedi.? Bu vizyoner adımın atılmasında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katkılarının önemli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “İş 
dünyasından gelen bir Bakanın farkını ve ezberleri nasıl bozduğunu gördük. Böyle hayırlı bir işe öncü olduğu için kendisini hep 
birlikte tebrik etmek, alkışlamak istiyorum” diye konuştu.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır

KOSGEB Düzce Müdürlüğü ile protokol imzaladık.08.03.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Düzce Müdürlüğü arasında İleri Girişimci Programları Kapsamında desteklenen 
işletmelere yönelik mentörlük çalışmaları için işbirliği protokolü imzaladık.

İmza törenine Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Özkan Çakır ile KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin katıldı.

İmza töreninde konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, ülkemizin endüstri 4.0 seviyesini aşması, katma 
değeri yüksek üretim ile ihracata yönelik çalışmaların yapılabilmesi için devletin ve de KOSGEB'in geliştirdiği yeni destek 
programının bu tür girişimcilere derman olacağını söyledi.

KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin de KOSGEB'in yenilenen destek programlarında en önemli kalemlerden birinin 
ileri girişimci destek programı olduğunu belirterek, bu programdaki amacın Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet 
gösteren işletmelere mentörlük hizmeti verilmesi baz alındığını ifade etti. Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası'nın belirleyeceği mentör 
isimlerin, bu programa dahil olan girişimcilere yol göstererek çok yönlü ortak çalışmalara imza atılacağını da sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Düzce İl Müdürlüğü arasındaki mentörlük protokolü 
imza altına alındı.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir
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2.2 Politika ve Temsil
DÜ Uluslararası Ticaret Topluluğu'nun düzenlediği “Kariyer ve Ekinoks Günleri” ne katılım yaptık. 05.03.2019

 “Kariyer ve Ekinoks Günleri” etkinliğine; Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan 
Genç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar, Düzce İl Sağlık Müdürü 
Dr. Yasin Yılmaz, SGK Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Dr. Zeki Yıldırım, Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve şehrimizin kurum temsilcileri katılım gösterdi.

Konuşmalarını yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, üniversiteli 
öğrencilerden kendilerini sürekli geliştirmeleri ve teknolojiyi yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi. Şahin; " Konuşmamı 
gençlerimize kariyerleri konusunda naçizane ağabey tavsiyeleri yapmak üzere tasarladım. Tabii bu tavsiyelere uymak ya da 
uymamak sizlerin iradesine bağlı. Şu anda sizlerin de farkında olduğu gibi, ihtiyaçtan çok daha fazla üniversite mezunumuz var. 
Bu da benzer niteliğe sahip birçok gencimizin bulunması demek. Yani bu durum üniversite mezunları arasında iş bulma 
konusunda ciddi bir rekabet piyasası oluşturuyor.  İş ilanlarına bakıyorsunuz, çok fazla deneyim ve bilgi düzeyi istiyorlar. Bazen bu 
aranan özellikler size abartılmış gibi geliyor olabilir.

Bu durum farklılık yaratmanızı, elinizdeki bilgi ve deneyim ile yetinmeden daha fazlasını yapmanızı zorunlu hale getiriyor. 
Aynı adamdan binlercesinin olması, sizin farklı olmanızı, bu farklılığın da sizin istihdam edilmenizi sağlaması gerekiyor. Öncelikle 
kendi SWOT analizinizi yapmanız gerekir. Güçlü ve zayıf yönlerinizi ve yeteneklerinizi sizden daha iyi bilecek bir kimse yok. 
Tercihlerinizi, ilgi duyduğunuz alanları belirleyin ve bunların listesini yapın. Yeteneklerinizi keşfedin. Potansiyel meslekleri 
araştırın. Örneğin 5 yıl sonra,10 yıl sonra nerede bulunmak istediğinizi düşünün. Bir amacınız olmalı, hedefleriniz olmalı. İlla bir 
yerde çalışmak zorunda da değilsiniz. Belki bir girişimcilik ruhuna sahip olabilirsiniz. Bu konuda birçok eğitim programları var, 
ciddi devlet destekleri sizleri bekliyor. Ancak destek var diye girişimci olmayın, iş fikrinize güveniyorsanız, yeterince araştırma 
yaptıysanız devam edin. Örneğin biz üniversitemiz ile Teknopark içerisinde Bilim ve Teknoloji Komisyonu kurduk, gelin bize 
danışın. Bu komisyonda iş fikrinizi kimse çalmaz, size yol gösterirler. Her şeyi doğru yapmayacaksınız, hatalarınızdan ders 
alacaksınız. Ancak tecrübe en iyi öğretmendir ve en değerli tecrübeler başarısızlıktan elde edilir. Tecrübeli kişilerin 
deneyimlerinden faydalanın. Kendinizi de eleştirmekten çekinmeyin ve gerçekçi olun. Arkadaşlar başarılı olmanın en büyük hilesi 
dürüstlüktür, bunu unutmayın.

İlgi duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirmeye çalışın, eğitimlere ve seminerlere gidin, bol bol kitap okuyun. Çalışsanız da 
çalışmasanız da buna devam edin. Bilginizi güncel tutun,siz mezun olduktan en geç 6 ay sonra, bilgileriniz eski olacak, bunu sakın 
unutmayın. Arkadaşlar sadece sertifikamız olsun yeter düşüncesi ile eğitimlere katılmayın, gerçekten faydalanmaya çalışın. Böyle 
yapmazsanız zaten iş görüşmenizde bunu anlarlar. Bugün doğan çocuklarının yüzde 70 inin yapacağı işin tanımı şu anda mevcut 
değil. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Gelişmiş ülkeler Endüstri 4.0' ı ve yapay zekayı yaşıyor.Amerika yapay zeka 
üniversiteleri kurmaya başladı. Robot teknolojileri her sektöre yayılıyor. Tamamı ile dijital bir dünyaya gidiyoruz. Bu dünyaya ayak 
uydurabilecek misiniz ? Bu soruyu kendinize sorun. Arkadaşlar, lütfen İngilizce öğrenin. Bu konuda maalesef ciddi bir problemimiz 
var,ne öğrenebiliyoruz ne de öğretebiliyoruz. Bunu halletmek için birçok alternatif var, sadece okulda gördükleriniz ile 
yetinirseniz çok şey kaybedersiniz. Dünya artık küçük bir köy. Yabancı dil bilmeyene ekmek yok arkadaşlar.

Bazen tez çalışmaları için bizden bilgi almaya gelen arkadaşlarınız oluyor. Örneğin arkadaşınız dış ticaret veya uluslararası 
ilişkilerinden mezun olmak üzere, ancak İngilizce bilgisi yok. Bu durumda iş bulmanız çok zor arkadaşlar. Önceliklerinizi iyi 
sıralayın ve sonra planlayın, örneğin yabancı dil bilmek bence en öncelikli olandır. Arkadaşlar başarı da başarısızlık da bulaşıcıdır. 
Çevrenizi başarılı kişiler ile donatın. Bu şekilde motivasyonunuz artar. Olumsuz ve karamsar kişiler enerjinizi tüketir. Asosyal 
olmayın, cep telefonlarınız ve tabletlerinize kapanmayın. Sosyal iletişiminizi güçlendirin, bu size hem bir yerde çalışırken, hem de 
kendi işiniz olduğunda da lazım. Başlangıçta çok para kazanma odaklı olmayın. Tecrübe kazanmayı düşünün. Son olarak, birkaç bir 
şey daha eklemek istiyorum. Biz Oda olarak bu konuda sorumluluk alıyoruz ve taşın altına elimizi koyuyoruz. Projelerimizde 
mutlaka Üniversitemizin menfaatlerini de dikkate almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversite hayatının sadece diploma almaktan ibaret olmadığını ifade eden Şahin, üniversite öğrencilerinin araştırma 
uygulama merkezleriyle, teknoparkla, kuluçka merkezleriyle ortak çalışmalar yapmalarının önemli olduğunu söyleyerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin'in konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, üretim ve tüketimdeki dengesizliğe dikkat çekerek, günümüzde çok fazla tüketim olduğunu, 
gençlerin bir an önce üretime katılması gerektiğini vurguladı. Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde çeşitli iş kollarının meydana 
geldiğini dile getiren Prof. Dr. İlhan Genç, yeni iş kollarının gençler için de yeni iş fırsatları anlamına geldiğini ve bu fırsatlardan 
faydalanmaları gerektiğini katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin herkes için yararlı geçmesi temennisinde bulunan Prof. Dr. Genç, 
programa katılanlara ve emek verenlere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra program, panel bölümü ile devam etti. Moderatörlüğünü Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü'nün yaptığı Panelde; SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, As Teknik Mühendisi Azem Sarı, Düzce TSO 
Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, KOSGEB İl Müdürü Mustafa Usta, Standard Profil İnsan Kaynakları Müdürü Bircan Kutlu ve 
Günay Kıran sunumlarını yaptı.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir
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2.2 Politika ve Temsil
Kocaeli Bölge Odaları İstişare Toplantısına katılım yaptık. 13.03.2019

Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin, Kocaeli'de düzenlenen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı Bölge Odaları 
İstişare Toplantısında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin, Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluk alanlarına giren ve Düzce'de 
olan sorunların yer aldığı dosyayı Bakan Pekcan'a sundu. Şahin'in sunduğu dosyada; yer konusunda Düzce Valiliği başta olmak 
üzere yerel otoriteler her türlü yardım ve desteği sağlamak üzere Düzce'de bir Gümrük Müdürlüğü kurulması finans kaynaklarına 
erişimleri konusunda kolaylıklar sağlayan Kredi Garanti Fonu (KGF) Düzce Temsilciliği açılması ve yeterli kaynak sağlanarak Düzce 
OSB alanlarının genişletilmesi konuları yer almıştır.

Toplantı esnasında sorunlara tek tek değinen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tuncay Şahin'in taleplerini not ederken, gerekli 
ön araştırma ve çalışmaların yapılacağını ifade etmiştir.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Bilim ve Teknoloji Komisyonu Mersin Akkuyu Nükleer Santral çalışmalarını inceledi.15.03.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe ve Komisyon Üyesi Aytekin Öksüz, Mersin 
Akkuyu'da yapımı devam eden Nükleer Santral'i incelemek üzere kente gitti.

Bir dönem Düzce Valiliği görevinde de bulunan Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret eden Taştepe ve Öksüz, 
Akkuyu Nükleer Santrali ve ilgili çalışmalar hakkında Vali Su'dan bilgiler aldı. Ali İhsan Su ziyaretinin ardından Akkuyu Nükleer 
Santrali'nin şantiyesini ziyaret eden Murat Taştepe ve Aytekin Öksüz, burada kullanılan teknoloji altyapısı ve Düzce'nin konuya 
olabilecek katkıları hakkında santral yetkililerinden bilgiler aldı. Mersin'deki son programda ise Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe ve Komisyon Üyesi Aytekin Öksüz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ı makamında ziyaret etti. İki oda arasında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde 
bulunan heyet, karşılıklı ziyaret ve ortak çalışmalar yapılması üzerine fikir birliğine vardı.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Tüketici Hakem Heyeti Takdir Belge törenine katıldık.19.03.2019

Düzce Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu Hakkında bilgilendirme toplantısı ile İl ve 
İlçelerde Tüketici Hakem Heyetinde yer alan başkan ve üyelere takdir belge törenine katılım yaptık.

Toplantıda Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Meclis Üyesi Hasan Arslan yer aldı. Toplantıda konuşan 
Tuncay Şahin, "Ekonomik faaliyetlerin nihai amacı, tüketici ihtiyaçlarının maliyet, kar ve toplumsal fayda gibi unsurlar gözetilerek 
karşılanmasıdır. Rekabet koşullarının son derece zorlaştığı günümüzde bu hedefe ulaşmanın yolu, tüketici mutluluğunu en üst 
düzeyde tutarak onların güvenini kazanmaktan geçmektedir. Bu nedenle, başta gelişmiş batı toplumları olmak üzere bugün birçok 
ülkede tüketici haklarının korunması hem kamu idarelerinin hem de özel girişimlerin öncelikli ve temel politikalarından biri haline 
gelmiştir.Tüketicinin korunmasıyla ilgili yapılan çalışmalar, bir toplumun ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, ülkede üretilen 
mal ve hizmetlerin kalitesinin yükselmesi ve rekabet ortamının sağlanmasıyla yakından ilgilidir. Bu bağlamda sadece bu 
çalışmalarda payı bulunan taraflara değil ekonomik faaliyetlere taraf olan biz tüketicilere de çok önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Yasaların bize tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemeli ve hak arandıkça haksızlıkların azalacağını daima aklımızda 
tutmalıyız. Unutmamalıyız ki sorumluluk bilincinin gelişmediği toplumlarda verilen hakların değeri özümsenemez ve sonuç olarak 
da bu haklar layıkıyla hayata geçmez.

Tüketiciler öncelikle sahip oldukları haklar ve bu haklara esas oluşturan yasalara ilişkin yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdır. 
Hepimizin bildiği gibi ne kadar mükemmel yasal düzenlemeler hazırlanırsa hazırlansın haklarını ve yükümlülüklerini bilmeyen 
satıcı, üretici ve tüketicilerin var olduğu piyasalarda bu yasaları tam anlamıyla uygulamak mümkün değildir. Günlük yaşamın bir 
parçası olan tüketici sorunlarının çözümü bilinçli tüketimden geçmektedir.

Dünyada yaşanan hızlı değişim süreci üretim ve tüketim kalıplarını sürekli yenilemekte, yenilenen durumlara göre tüketici 
problemleri de biçim değiştirmektedir. Ticari hayatın ve sanayinin dinamizmini ve teknolojik kapasitesini arttırmaya çalışırken 
aynı zamanda tüketicilerin çıkarlarını da korumaya yönelik çabalarımızı gerek yeni yasal düzenlemelerle gerekse eğitim, tanıtım 
ve bilinçlendirme faaliyetleri gibi diğer çalışmalarla devam ettirmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Toplantının son bölümünde İl ve İlçelerde Tüketici Hakem Heyetinde yer alan başkan ve üyelere takdir belgeleri verildi. 
Törende Düzce İl Tüketici Hakem Heyetinde yer alan Düzce TSO Meclis Üyesi Hasan Arslan'a da takdir belgesi verildi.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.3. Ticaretin çağın gereklerine uygun biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır
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2.2 Politika ve Temsil
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 60. Yıldönümü kutlaması Düzce Teknopark'ta gerçekleştirildi. 22.04.2019

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Türker Ateş, Akçakoca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 
Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile eski ve yeni meclis üyeleri, Düzce'nin önde gelen firmaları 
katıldı.

Toplantı öncesinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından fuaye alanında sergilenen Eski Meclis ve Yönetim Kurulu 
Başkanlarının fotoğrafları ile Düzce'nin güzelliklerinden oluşan resim sergisi gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Odamızın temelleri, Nisan 1959'da dönemin 
belediye başkanı Süleyman Kuyumcu'nun teşvikleriyle, iş insanı Afer Tütüncüoğlu'nun önderliğinde, Düzce Belediyesi Hizmet 
Binası'nda kendilerine tahsis edilen büroda atıldı.

1959 yılından bugüne kadar Düzce Ticaret ve sanayi Odası'nın bölgenin en prestijli odası olma idealine hizmet eden tüm 
büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlardan aldığımız emaneti daha ilerilere taşımak için geceli gündüzlü çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Tuncay Şahin'in ardından kürsüye çıkan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, “Bölgemizin en güçlü odalarından biri olma yolunda 
1959 yılında kurucu başkanımız Sayın Afer Tütüncüoğlu önderliğinde kurulmuş, günümüzde de o şevk ve iradeyle çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz.

Sayın başkanımızın da belirttiği üzere bizim itici gücümüz üyelerimiz. Üyelerimizin talepleri ve beklentileri doğrultusunda 
hem fiziki anlamda hem de mental anlamda odamızda birçok yeniliğe imza attık. Bu ve benzeri inovasyon çalışmalarımız hız 
kesmeden devam edecek.

Bugün burada 60. Kuruluş yıl dönümünü kutlamakta olduğumuz ticaret ve sanayi odamızı, sizlerin de katkılarıyla 
çıkarılabilecek en üst seviyelere çıkarmaya gayret edeceğiz.

Düzce belediye hizmet binasından, şu an halen faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz binamıza kadar olan serüvenimiz içerisinde 
önceki dönemlerde danışman olarak hizmet ürettiğim odamızda sizlerin teveccühleriyle bugün meclis başkanı olarak görev 
alıyorum. Sorumluluklarımızın ağır, kat etmemiz gereken mesafenin zor olduğunun bilincindeyiz.

Hem meclisimiz, hem de yönetimimiz emin adımlarla, güçlü hamlelerle odamızın ve üyelerimizin menfaatlerini sağlamaya 
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

60. yıl kutlama programında Eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Ahmet Güney, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın gelmiş 
olduğu seviyenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, iyi niyetle yapılan işlerin meyvelerinin de bu şekilde güzel olduğunu ifade 
etti.

60. Yıl kutlamasının odanın da ortağı olduğu ve mülkiyetinde hak sahibi olduğu Düzce Teknopark binasında yapılmasının 
mutluluk kaynağı olduğunu belirten Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Üniversite-Sanayi işbirliğini biz 
hayal olmaktan çıkarmış bir üniversiteyiz. Bununla her fırsatta övünüyoruz. Geçmişten günümüze Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın, Düzce'nin hem kültür dünyasına hem fikri dünyasına hem de sanayisine ve ticaretine şekil verip, liderlik ettiğini, bazı 
durumlarda moderatörlük ettiğini, ılımlılaştırıcı etkiye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte 
Düzce'nin rekabet analizini ortaya çıkaracak kalıcı bir doküman oluşturduk. Bu dokümanın akabinde çok önemli bir marka 
projesine imza attık. Üniversite içi bir laboratuvar gibi kullanılan Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Merkezimizi sanayicimizin ve 
bölge sanayisinin kullanabileceği akredite bir merkez haline getirdik. Bu proje ile yaklaşık 1 milyona yakın bir destek almayı 
başardık. Bilimsel ve teknolojik araştırmalar merkezimizin yüzde 75'i kurum dışına hizmet eden bir merkez haline getirdik. Ticaret 
ve Sanayi Odamızın iş birliği ile 100'e yakın üniversite öğretim üyelerimizi danışman olarak bölgemizdeki sanayilerimize 
görevlendirdik" ifadelerini kullandı.

En önemli proje ortaklarından biri olan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu önemli organizasyonunda olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ise, “Ankara-İstanbul'un ortasında stratejik ve cazip konumda bulunuyoruz. 
Sanayicimizin de ekonomiyi okuma feraseti var. Bunu görmüşler ve teşvikten sonra sanayi tesislerini Düzce'ye taşımaya 
başlamışlar. Şu an itibari ile 5 organize sanayi bölgemiz oluştu. Birinci ve ikinci organize sanayi bölgelerimiz her şeyi ile oturdu. 
Ulaşım kolaylaştı tüm araçlar çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Gümüşova OSB de altyapı projelerinin hepsini hazırladık. Çilimli 
OSB ile çalışmalar devam ediyor. Akçakoca'da oluşturulacak olan OSB'ye, ülkemizin çok büyük bir demir çelik işleme tesisimizin 
talip olduğunu biliyoruz" dedi.

Dağlı, ayrıca; "Sanayicimiz seçim atmosferinden çıkıp önünü görmek istiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Ekonomiye 
odaklandık" talimatı ile biz de sanayicilerimiz ile sanayiye odaklandık. Ticaret ve Sanayi Odamız, esnaf odamız esnaflarımız ile 
ekip ruhu ile çalışmalıyız. Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne beraber yaptığımız projelerle Avrupa Birliği'nden 20 milyon hibe 
aldık. Marka desteklerinde en çok mesleki eğitime yoğunlaşıyoruz. Yetişmiş eleman olmazsa olmaz" şeklinde konuştu.

Toplantı, Eski Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, Düzce'ye önemli katkıları olan firmalar, Eski Personel ve protokol 
mensuplarına plaket takdimiyle sona erdi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir
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2.2 Politika ve Temsil
Savunma Sanayi Teşvikleri Çalıştayı yapıldı. 17.04.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş Genel Müdürü Mustafa Gürsoy, Grupas 
Danışmanlık Firmasından Erol Özden, Murat Turhan ve İlhami Ok'un konuşmacı olarak katıldıkları Savunma Sanayi Teşvikleri 
Çalıştayı tamamlandı.

Çalıştaya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri, çok sayıda Oda Üyemiz katılım sağladı. Toplantının 
açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Savunma Sanayisinin önemine işaret ederek; " Bildiğiniz üzere 
ülkelerin en önemli bütçe kalemlerinden birini Savunma Sanayi teşkil ediyor. Ekonomisini güçlü kılmak isteyen ülkeler yerli 
savunma sanayisine ağırlık vererek bu alandaki dışa bağımlılığı en az seviyede tutmaya çalışıyor.  Milli ekonomilerin ayakta 
durabilmesinin önemli aşamalarından biri de milli teknoloji ve savunma sanayisinin gelişmesidir. Bu anlamda; Ülkemizin yerli ve 
milli savunma sanayi teknolojilerine her geçen gün daha fazla yatırım yapılarak bu alanda büyümeye yönelmesi, ülkemizin daha 
güçlü temellere sahip olmasına olanak sağlayacaktır" dedi.

Savunma Sanayi konusunda Düzce'nin lider illerden biri olduğunu belirten Şahin, "Düzce'nin coğrafi avantajlarının yanında 
bir de Savunma Sanayi sektöründeki deneyimi de göz ardı edilemez durumdadır. İlimiz, uzun yıllardan bu yana çeşitli alanlarda 
sektör lideri firmalara ev sahipliği yapmakta, bu sayede de ciddi oranda nitelikli işgücüne sahip durumdadır.

Düzce'nin Savunma Sanayi alanında pilot bölge ilan edilmesini bekliyor, bu konuda sesimizi her platformda duyurmaya 
çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Tuncay Şahin'in ardından çalıştayın ilk konuşmacısı SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş Genel Müdürü Mustafa Gürsoy 
kürsüye çıktı. Türkiye'de askeri ürün üretimi anlamında zaten belli başlı firmaların olduğunu, ihtiyaçların bu firmalardan tedarik 
edilebildiğini söyleyen Gürsoy, SSTEK'in kurulmasının amacının bu ürünleri geliştirmek, tek elden üretimini yaptırmak ve 
gerekirse bunu ticari hale dönüştürmek olduğunu ifade etti. Gürsoy, atıl yatırımlar yapılmasından çok, mevcut ekosistemin 
değerlendirilerek tedarikçi firmalara üretim yaptırmanın hem global bir yaklaşım olduğunu hem de devletin yatırım 
masraflarından ziyade Ar-Ge'ye yönelmesini sağladığını da sözlerine ekledi. Mustafa Gürsoy'un sunumunun ardından Grupas 
Danışmanlık Firmasından Erol Özden, Murat Turhan ve İlhami Ok, sırasıyla Üretimdeki Kayıplar, Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması 
ile Finansal Performansın Analizi ve Geliştirmesi konularında katılımcılara bilgiler aktardılar.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.1. Sanayinin bilgi ve teknoloji bağlamında stratejik sektörel dönüşümünün sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

Sigortacılık Haftası Açıklaması 27.05.2019

Sigortacılık Haftası dolayısıyla Sigortacılık, Finans, Emlakçılık Meslek Komitesi Başkanı Metin Koç ve Meclis Üyesi, TOBB 
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Üyesi Selim Koçak birer açıklama yaptılar.

Düzce TSO Sigortacılık, Finans, Emlakçılık Meslek Komitesi Başkanı Metin Koç mesajında; “Sigorta ekonominin içinde 
varlıklarımızın korunması açısından önemli bir yapıdır. İnsanların, beklenmedik doğal afet veya olası risklerin gerçekleşmesi 
sonucunda yaşam konforlarını kaybetmemeleri açısından önem arz etmektedir. Bu konuda bölgemizin de üzücü tecrübeleri 
vardır. Günümüzde iklim değişiklikleri neticesinde karşılaşılan riskler sigorta ihtiyacını tüm dünyada çok daha fazla 
hissettirmektedir. Sigorta şirketlerimizin, acentelerimizin, insanları bilgi ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları devam 
etmektedir. Bu konuda otoritenin de okullarda ders ve kamuya bilgilendirme olarak desteklemesi önemlidir.

Bu vesile ile acentelerimizin, sigortalılarımızın ve tüm sigorta camiasının Sigorta Haftasını kutluyor, sıhhat, afiyet, bolluk ve 
bereket dolu hasarsız günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Odamız Meclis Üyesi, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Üyesi Selim Koçak ise; “İnsanlarımızın rahat ve huzurlu bir 
şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, karşı karşıya oldukları risklerin sigortalanması gerekmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerle 
kıyaslandığında ülkemizde bu oran çok düşük kalmaktadır.

Ülkemizde sigorta sektörünün yeterince gelişmemesinin sebeplerinden biriside sigorta bilincinin ve tanıtımının yetersiz 
olmasıdır. Bu nedenle hazine müsteşarlığı 2009 yılında almış olduğu bir kararla Mayıs ayının son haftasını sigortacılık haftası 
olarak belirlemiştir. Bu sene de 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayan hafta, 2 Haziran Pazar günü sona erecektir. Hafta 
kapsamında ülke genelinde toplantılar, reklamlar, tanıtıcı broşürler, yazılı - görsel ve sosyal medyada bilgilendirici etkinlikler 
düzenlenmektedir. Sigortalı yaşam sağlıklı, huzurlu ve güvenceli yaşamdır diyerek, Sigorta hakkında bilgi almak ve ihtiyacınız olan 
en uygun poliçeyi tespit etmek için herkesi, sektörün en büyük ve önemli dağıtım kanalı olan sigorta acentelerine davet ediyoruz. 
Sigortacılık haftası sigorta sektörüne ve tüm vatandaşlarınıza kutlu olsun” dedi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir
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2.2 Politika ve Temsil
Odamız ev sahipliğinde, 13 oda ve borsanın katılımıyla Bölge Oda ve Borsaları İstişare Toplantısını Fenerbahçe Topuk 

Yaylası Tesislerinde gerçekleştirdik. 29.04.2019

İstişare toplantısında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
ev sahibi oda olarak Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkan Yardımcısı Nuri Hızel, 
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem, İl Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Nazım 
Pazvant, Akyazı TSO Başkanı Z. Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Alaplı TSO Başkanı Recep 
Ocak, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Karadeniz Ereğlisi TSO Başkanı Arslan Keleş, Sakarya 
Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Tosya TSO Başkanı Metin Ekşi hazır bulundular.

İstişare toplantısının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Yardımcımız Nuri Hızel, “Bölgemizin gelişmesi, bölge odalarının 
istişare halinde olması ve ortak sinerjiyle hareket etmesi, bizlere daha fazla katma değer ve güç katacaktır. İllerimizin en büyük 
sivil toplum kuruluşları olarak bölge anlamında da güç birliği yapılmalı, bu sayede de her platformda sesimizi daha iyi 
duyurmalıyız.

Bizim misyonumuz üyelerimizin menfaatine olacak olan çalışmalar yapmak, istihdam ve ekonomiye artı değer sağlamaktır. 
Söz sahibi olduğumuz kurum ve kuruluşlardan hem ilimize hem de üyelerimize en azami destekleri sağlamakla mükellefiz. Bölge 
odaları olarak birlik içerisinde olursak bu kazanımları daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

Nuri Hızel'ın ardından konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin ise, “Ülkemizin en verimli ve en hareketli 
coğrafyasında bulunan oda temsilcileri olarak bugün burada toplanmış bulunuyoruz.  Düzce'nin ve bölgemizin ciddi oranda 
turizm potansiyeli var. Bunun haricinde Organik Tarım, Tıbbi Aromatik Bitkilerin yetiştirilmesi ve İleri teknoloji Ürünleri üretimi 
noktasında değerlendirilmeyi bekleyen bir bölgeyiz. Bu potansiyellerimizin tanıtımı noktasında maalesef ki zayıf kalıyoruz. Eğer 
bu sorunu aşabilirsek inanıyorum ki bölge olarak hem ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlayacak hem de bu büyük imkanlar 
sayesinde bölgemizi hak ettiği refah seviyesine ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

Tuncay Şahin,  oda olarak kamu kurumlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden beri 
gerek kamu kurumlarımız gerekse üst birliğimiz olan TOBB bünyesinde bir çok çalışmaya imza attık. İlimizi ve bölgemizi tanıtma 
fırsatı bulduğumuz her platformda en üst perdeden kendimizi ifade etmeye çalıştık. Yurt içi ve yurt dışında katıldığımız 
programlarda özellikle Turizm ve Tarım alanlarında bölgemizin avantajlarını anlattık” ifadelerini kullandı.

Düzce'ye bölgesel anlamda hizmet verecek modern bir fuar alanı kazandırma yönünde girişimleri olduğundan bahseden 
Şahin, “2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında ilk kez Düzce Fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu fuarı bir başlangıç olarak görüyor, sizlerin 
de destekleri, idare ve siyasilerin de katkılarıyla bir bölgesel fuar alanı edinmek üzere girişimlerimiz olacak. Düzce'ye 
kazandıracağımız bu eser bütün bölgemize hizmet edecek ve bölge illerinin bu büyük organizasyon alanında uluslararası fuarlar 
geliştirmesine olanak sağlayacaktır. Bu girişimlerimizde sizlerden desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Düzce'nin Savunma Sanayi alanında pilot bölge ilan edilmesini bekliyor, bu konuda sesimizi her platformda duyurmaya 
çalışıyoruz. Düzce Üniversitesi ile birçok konuda işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bu işbirliklerimizden biri de Düzce Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Laboratuvarı. Bu laboratuvar tarım bakanlığımızdan akredite durumda olup, bölgemizin hizmetindedir. Bu 
akreditasyonun alınmasında oda olarak ciddi katkılarımız oldu. Başta toprak analizleri olmak üzere onlarca kalem analiz ve test 
DÜBİT'te yapılabilmektedir. Bölgemizin iş insanları da bu imkanlardan çok uygun maliyetlerle faydalanabilirler.

Yine Düzce Üniversitesi'nin geliştirdiği proje ile Tıbbi Aromatik Bitki yetiştiriciliği konusunda da ciddi mesafeler kat edildi. 
Değerli hocalarımızın gözetiminde belirlenen arazilerde tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilmeye başlandı. Bu ürünlerin alıcıları hazır, 
kullanım alanı hazır. Çiftçilerimize sadece bu ürünler yetiştirmek kalıyor. Bu konuda da devletten bazı destekler almaya, 
yetiştiriciliği yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bölge odaları olarak yakaladığımız bu güzel sinerjiyi her alanda geliştirmeye, bölge 
menfaatleri için hep birlikte hareket etmeye gayret etmeliyiz. Kendi illerimizde olmayan fakat komşu ilimizde var olan imkanları 
hep birlikte değerlendirmeli, TOBB, ilgili bakanlıklar ve kamusal düzeyde bu birliktelikle daha fazla imkana koşmalıyız.

Bugün burada birlikte alınacak mesafelerin ilk adımını atıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde daha fazla bir araya 
gelerek bölgemize büyük kazanımlar sağlarız” şeklinde konuştu. Tuncay Şahin'in ardından konuşan TOBB Başkan Yardımcısı ve 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bölge odalarının oluşturduğu sinerjinin hem bulunulan bölgeyi hem de ülkeyi 
ilerilere taşıyacağına değinirken, bu platformlarda alınacak kararların daha üst kuruluşlarda dile getirilerek bölgesel sorunlara 
çözüm aranacağını ifade etti. Zeytinoğlu, bölge oda ve borsa başkanlarının talep ve önerilerini dinleyerek bu önerileri tek tek not 
etti. Yapılan konuşmalarda kamu yatırımları, teşvikler, etkili tanıtımın önemi, finansal sorunlara kamu destekleri gibi konular ön 
plana çıkarken, TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, bundan sonra yapılacak olan ilk bölge toplantısında sorun ve çözüm 
önerilerinin dosyalaştırılmasını ve bu dosyayı bizzat TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ileteceğinin de sözünü verdi.

Toplantının sonunda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yoğun programları nedeniyle katılamaması dolayısıyla 
göndermiş olduğu telegraf katılımcılara okundu. 

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
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2.2 Politika ve Temsil
Kardeş oda protokolleri imzaladık.18.06.2019

Akçakoca TSO, Alaplı TSO, Bolu TSO, Çaycuma TSO, Düzce TSO, Devrek TSO, Gerede TSO ve Kdz Ereğli TSO Başkan ve Başkan 
Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreterlerinden oluşan Batı Karadeniz Odaları heyeti Trakya Bölgesindeki Ticaret ve Sanayi 
Odalarını ziyaret etti.

Odamızdan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Çakır, Metin Coşkun, Murat Saydam 
ve Yalçın Top ziyaret programına katılım sağladı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile başlayan ilk gün ziyaret programları; Çorlu Ticaret Borsası, Lüleburgaz Ticaret Borsası, 
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası ile Babaeski Ticaret Borsası ziyaretleriyle tamamlandı. 
Programın ikinci gününde; Kırklareli Ticaret Borsası ziyaretinin ardından Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nda kardeş oda 
protokolü imzalandı ve ardından Edirne Borsa ve Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretleri gerçekleştirilerek program tamamlandı.

Kardeş Oda Protokolüyle ilgili görüşlerini aktaran Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ümit Ülgen, Batı Karadeniz Bölge 
odaları olarak son zamanda ortak hareket kültürüne kavuştuklarını, aynı kültür ve birlikteliği farklı bölgelerdeki odalarla da 
geliştirmek adına ziyaret programlarını düzenlediklerini ifade etti. Ülgen, yapılan bu protokolle geniş bir oda havuzunun 
oluştuğuna işaret ederek, müşterek menfaatler ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin en üst seviyelere çıkarılması amacıyla bilgi 
alışverişinin hızlanacağını, bu sayede de odaların gelişiminin ivme kazanacağını sözlerine ekledi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Yakın Karadeniz Düzce Ön Bilgilendirme (İnfo) Turu” İstişare Toplantısını Odamızda gerçekleştirildi. 02.07.2019

13-14 Temmuz Seyahat Acentelarına yönelik ”Yakın Karadeniz Düzce Ön Bilgilendirme (İnfo) Turu” İstişare Toplantısı Odamız  
toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Odamız Meclis 
Üyesi Hasan Arslan, İl Kültür Turizm Müdürü Resul Taştan, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, Çalışma ve İş Kurumu 
Şube Müdürü Hasan Ali Şubaşı, Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emrah Öztürk, MARKA Düzce Temsilcisi Ali Dizman, 
Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, TÜRSAB Batı Karadeniz (BTK) Başkanı Ercan Güner, Düzce KGK Başkanı 
Aslıhan Akbal Tüysüz katılım sağladı.

Gerçekleşen toplantıda Düzce'nin turizmdeki mevcut durumu, TÜRSAB ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün çalışmaları 
değerlendirildi. Planlanan programda yapılması öngörülen fikirlere de yer verildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Düzce Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) tarafından iç turizm pazarını 
hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla, seyahat acentalarına 
iş geliştirme ve yeni iş imkanlarının oluşturulması için Karadeniz'e tanıtım turunu TÜRSAB aracılığı ile acentalara program daveti 
gönderilecek.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.2. Tarım ve Turizmin planlı biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Nitelikli İstihdam Verimliliğin Geliştirilmesi” toplantısı yaptık 04.07.2019

Düzce İŞKUR Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı ile 10. Meslek Grubu'nun katılım 
sağladığı “Nitelikli İstihdam Verimliliğin Geliştirilmesi” toplantısını Düzce Ticaret 
ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirdik.

Toplantıda konuşan, Düzce İŞKUR Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı, son 
dönemlerde artan işsizlik oranlarına değinirken, uygulanacak olan eğitimden söz 
etti. Hizmet kuruluşu olduklarının altını çizen Subaşı, toplantıya katılım sağlayan 
misafirlerin sorularını da yanıtladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hasan Arslan; “Düzce'de işsizlik 
oranı çok fakat iş beğenmeme sorunu da çok ve Düzce de iş beğenmeme 
hastalığının durdurulmasını Odamız ve İŞKUR ile hep beraber üstesinden geleceğiz.” şeklinde konuştu. 

Düzce de kaliteli eleman yetiştirecek akademi projesinden ve 3 Temmuz'da Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda  gerçekleşen 
”Yakın Karadeniz Düzce Ön Bilgilendirme (İnfo) Turu” istişare toplantısından bahseden Arslan, İstanbul'dan gelen 50 büyük 
acentenin katılacağının altını çizerek, hizmet sektörünün her anlamda dinamik bir iş alanı olduğunu ifade etti.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır
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2.2 Politika ve Temsil
Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Yönetim Kurulu üyemiz Bülent Sivrikaya OSBÜK Genel Kurulunda 

Odamızı temsil etti. 08.07.2019

Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK'ün 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB Başkanlarının, delegelerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen Genel Kurulda, odamızdan Gümüşova OSB Mütevelli Heyet Üyeleri Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ümit Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya da hazır bulundu. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü yeniden başkanlığa 
seçildi.

Genel Kurulun açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgelerinin Türkiye için 
öneminden bahsederek, Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefinde girişimci ve sanayicilere 
büyük görev düştüğünü söyledi.

Türkiye'nin geniş ve gelişmiş bir OSB tecrübesine sahip olduğunu belirten Varank, “Bu süreç içinde, OSB'lerimiz, Türk 
sanayisinin dünyayla entegre olmasını ve rekabet gücümüzün artmasını sağlayacak bir vizyona, hamd olsun kavuştular. 
Kendilerini büyütmekle kalmadılar, sanayimizin büyümesinde de lokomotif görevi üstlendiler” ifadesini kullandı.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Düzce ziyaretinde eşlik ettik.16.07.2019

Esnaf ziyaretleri ve Düzce Belediyesi ziyaretinde Varank'a eşlik 
eden  Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, ziyaretler esnasında 
Düzce'deki sanayi ve organize sanayi bölgeleri konusunda Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bilgiler verdi.

Düzce'nin genel yapısı ve ekonomik durumu hakkında bilgiler 
de alan Varank, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in 
verdiği bilgileri de not aldı.

Şahin, “Organize Sanayi Bölgeleri'nin genişletilme 
çalışmalarında somut adımlar atabiliriz. Biz Düzce olarak sizden 
maddi yardım talep etmeyeceğiz. Maddi sorumlulukları iş 
insanlarımız üstlenecek. Devletimiz ve dolayısıyla bakanlığımız 
bizlere genişletme çalışmalarında destek olursa kalan adımları iş 
dünyası olarak biz atacağız. Çilimli OSB'deki yapılanmanın son 
aşamasına geldik. Orman Ürünleri İhtisas OSB olacak bölgemiz. 
Bunun için de aynı şekilde devletimizden maddi taleplerimiz yok. Burasını da inşallah en kısa zamanda sizlerin de gayretleriyle 
hizmete alarak, ilimize ve ülkemize yeni istihdam kapıları açacağız” ifadelerini kullandı.Varank, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk 
Özlü'yü ziyaret ettikten sonra Ankara'ya hareket etti.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Akçakoca ve Cumayeri ilçelerindeki sel felaketi ile ilgili açıklamamız 19.07.2019

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde dün gece başlayan ve etkisini sürdüren yağışların 
meydana getirdiği sel felaketleriyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada; “17 Temmuz 2019 gecesi başlayan ve halen etkisini sürdürmekte olan yağışlar dolayısıyla Akçakoca 
ilçemiz ile Cumayeri ilçelerimizde yaşanan sel felaketlerinde birçok vatandaşımız zarar görmüştür. Devletimizin tüm kademeleri 
duruma anında müdahale etmiş ve gerekli önemleri almıştır. Tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum. Maalesef böyle bir afet 
yaşadık. Birçok vatandaşın mahsur kaldığı ve kara yoluyla ulaşımın sağlanamadığı bölgelere helikopterler ile ulaşım sağlandı. 
Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılmasına ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla 
sürdürülmektedir. Kızılay tarafından da su ve gıda sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza yardım yapılmaya başlanmıştır. Afet 
bölgelerimizde zarar gören üyelerimizin ve esnaflarımızın yaraları en kısa zamanda kapatılacak, kendilerine her konuda odamızca 
destek verilecektir. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerimizde sel felaketinden etkilenen hemşerilerimize tekrardan geçmiş olsun 
temennilerimi iletiyorum.”

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir



facebook.com/tsoduzce

Düzce Ticaret ve Sanayi odası 2019 Faaliyet Raporu

instagram.com/duzcetso 0544 473 70 28

2.2 Politika ve Temsil
TOBB Başkanıız Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan sel felaketinin ardından Düzce'yi ziyaret etti.30.07.2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan sel felaketinin ardından 
Düzce'yi ziyaret etti. İlk olarak Akçakoca Kaymakamı 
Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve 
Akçakoca'da selden etkilenen köyleri ziyaret eden 
Hisarcıklıoğlu, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce 
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü de ziyaret ederek 
geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretler 
boyunca Yönetim Kurulu BaşkanımızTuncay Şahin, 
Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyeleri ile Bölge Odaların Başkanları da 
Hisarcıklıoğlu'na eşlik etti.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaretinde 
konuşan M.Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bir an önce devlet 
borçları ve banka borçlarının en azından bir yıl faizsiz 

olarak ötelenmesi, esnafa ayakta durabilmek için fırsat oluşturulması çok önemli” dedi.
Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Hisarcıklıoğlu, turizm sezonunun ortasında böyle bir felaketin yaşanmasının 

esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, “Öncelikle geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir felaketi bizlere yaşatmasın, 
göstermesin. Büyük bir felaketten dönmüşüz. Aslında etkilerini de biraz önce Akçakoca'da gördük. 7 tane şehidimiz 
var. Allah makamlarını cennet etsin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah devletimize de, milletimize de zeval 
vermesin. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bilhassa bu afet yerine gidince oradaki arkadaşlarımızın 
yansımalarında da aldığımız netice, devletimiz anında işe vaziyet ederek felaketin boyutunun büyümesi konusunda 
tedbir almış. Tabii sağ olsun sizin koordinasyonunuzda burada çok güzel bir iş yürütülmüş. Allah sizlerden da razı 
olsun. Bu ülkemiz açısından da büyük bir şans. Sizlerin buradaki hassasiyetiniz bizler açısından çok önemli. Ben size 
de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Özellikle Akçakoca'daki 
üyelerimizin bir ortak talebi var. Oradaki görüştüğümüz arkadaşlarımızın özellikle bir an önce devletimizin Akçakoca'yı 
afet bölgesi ilan edip, gerek kredi gerekse banka borçları, çünkü tam turizm sezonunun ortasında böyle bir felaketin 
yaşanması onları zor durumda bırakmış. Gittiğimizde de gördük sokaklarda kimse kalmamış. Tam turizmde bir hasat 
elde edecekken bundan dolayı çok büyük sıkıntı çekmişler. Bundan dolayı da sayın valim gerek sizden ricamız, gerekse 
hükümetimizden ricamız üyelerimize yönelik olarak afet bölgesi ilan edip bir an önce devlet borçları ve banka 
borçlarının en azından bir yıl faizsiz olarak ötelenmesini, bunların da imkanların ölçüsünde artık ayakta durabilmek 
için fırsat oluşturulması çok önemli. Burada hemen işe vaziyet etmişsiniz ve bizim arkadaşlarımızın tamamını 
sahiplenmişsiniz. Bundan dolayı da size çok teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

Vali Dağlı ise, sıkıntılı günlerin birlik beraberlik içerisinde atlatılacağına işaret ederek, “Bizi böylesi sıkıntılı 
günümüzde yalnız bırakmadınız. Tabii burada ticaret erbabımızın 
sizden de beklentisi doğuyor böyle durumlarda. Tabii şimdi 
burada gerçekten birlik beraberlik içerisinde tüm kamu 
kurumlarımız ile çevremizdeki valiliklerimiz ile çevremizdeki 
belediye başkanlıklarımız ile yine sivil toplum kuruluşlarımız ile 
güzel bir çalışma sergilendi. Yine Ticaret ve Sanayi Odamızla hem 
bu yaşananlar vesilesiyle hem de öncesinden çok yakın 
çalışıyoruz. Akçakoca Ticaret Odamız ile de yakın çalışıyoruz. 
Burada güzel bir birlik beraberlik ve organizasyon var. İnşallah bu 
sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız. Sizin burada olmanız, 
böylesine yardım ve destekle en azından psikolojik olarak bile 
olsa kendi varlığınızla bile olsa burada olmanız gerçekten tüm 
ticaret erbabımıza güç veriyor” şeklinde konuştu.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir
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2.2 Politika ve Temsil
Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladık. 24.07.2019

Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Şahin mesajında; "Basın, kamuoyunun en önemli haber kaynaklarının başında geliyor. Tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla, 

mesai kavramları olmadan, aile ve sosyal hayatlarından fedakarlık yaparak bu özel görevi yerine getiren, Düzce'nin yoğun 
gündemi içerisinde görevlerini çirkinleştirmeden, sağduyu ve saygı çerçevesinde layığıyla üstlenen tüm basın kuruluş ve 
çalışanlarımızın  24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Odamızdan KOSGEB Hamlesi 26.07.2019

Odamız Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören işyerleri ve esnafların 
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla KOSGEB Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yollayarak, afetzede üyeler için acil kredi uygulaması 
talebinde bulundu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, geçtiğimiz günlerde Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde 
zarar gören işyerleri ve esnafların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla KOSGEB Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yollayarak, 
afetzede üyeler için acil kredi uygulaması talebinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin imzasıyla gönderilen yazıda; “Düzce ili genelinde 17.07.2019 tarihinde başlayan yağışlar 
nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ve bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana gelmesi nedeniyle 
İdare Başkanlığınız tarafından Düzce'de meydana gelen doğal afetten etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan 
belgeleyen KOSGEB Veri Tabanına kaydı onaylı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla Acil Destek Kredisi 
verilmesi elzem olmuştur. Gereğini bilgilerinize arz ederim” ifadelerine yer verildi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.3. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda İş geliştirme desteği verilecektir. 

3. Meslek Komitemiz (Orman Ürünleri İmalat ve Perakende Satış) üyeleri, Orman Ürünleri İhtisas OSB planlama 
çalışmaları için bir araya geldi. 26.07.2019

Programın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin, Düzce'nin orman ürünleri imalatı konusunda 
Türkiye genelinde %20'lik Pazar payına sahip olduğunu belirterek, “Ham maddeleri İnegöl ve diğer bölgeler bizden alıyor, işliyor 
ve dünyaya pazarlıyor. Bizim buradaki asıl amacımız ham maddesini bizim yaptığımız ürünleri nihai ürün konumuna getirip Düzce 
markaları çıkarmak ve nihai ürün pazarında da yerimizi almaktır. Bu noktada siz sanayicilerimize büyük görev düşüyor. Çilimli 
OSB'deki bu alan kaçırılmaması gereken bir fırsat. Önünüzdeki tüm engelleri kaldırdık. Sayın valimizle birlikte bu alanın sizlere 
verilebilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri yaptık. Şimdi sırsa sizde. Bu konuya bir an önce karar vermeniz gerekiyor. Bu alana 
talipler de var. Biz sizler için bekletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuncay Şahin'in konuşmasının ardından 3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Bircan, planlanmakta olan Orman Ürünleri İhtisas 
OSB yapısıyla alakalı bilgilendirmelerde bulundu. Konuşma sırasında da katılımcılardan gelen sorulara yanıtlar verdi. Programda 
hazır bulunan Çilimli OSB Müdürü Yakup Temiz ise OSB yapısı ve tahsis edilebilir alanlarla ilgili katılımcılara bilgiler aktardı.

Orman Ürünleri Sanayicilerinin büyük çoğunluğu Çilimli OSB'de ayrılan yerlerin alınması ve Orman Ürünleri OSB Kurulması 
konusunda hemfikir olurken, 29 Temmuz Pazartesi günü Düzce Valiliği'nde konuyla ilgili yeniden toplantı yapılmasına karar 
verildi.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.1. Sanayinin bilgi ve teknoloji bağlamında stratejik sektörel dönüşümünün sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

17 Ağustos Mesajı 16.08.2019

Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin, 17 Ağustos depreminin 20. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Şahin mesajında; “20 yıl önce bölgemizde meydana gelen büyük felaketten on binlerce vatandaşımız etkilenmiş, kimi evsiz 

kalmış, kimi yıkılan binaların altında kalarak can vermişti. Devletimiz cansiperane şekilde bölgeye sahip çıkarak yaralarımızın hızla 
sarılabilmesi için çalışmalarına vakit kaybetmeden başlamıştır. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kısa zamanda depremin izleri 
silinerek yeniden bir şehir inşa edilmiş, geride kalan vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gerekli tüm önlemler alınmıştır. 
Bugüne geldiğimizde, devletimizin özverisi ve yapılan tüm teknik çalışmaların neticesi olarak hızla gelişen bir Düzce ortaya 
çıkmıştır. 20 yıl önce yaşanan bu büyük acının bir daha yaşanmamasını temenni ederek, felakette hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.
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2.2 Politika ve Temsil
Sigorta Acenteleri Kurultayına katılım sağladık. 06.09.2019

Sigortacılık sektörünün en önemli dağıtım kanalı olan sigorta acentelerini biraraya getiren Sigorta Acenteleri Kurultayı, TOBB 
İkiz Kulelerde gerçekleştirildi.

Sigortacılık sektörünün en önemli dağıtım kanalı olan sigorta acentelerini biraraya getiren Sigorta Acenteleri Kurultayı, TOBB 
İkiz Kulelerde gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen Kurultay'a sigorta acenteleri il delegeleri, sektörel kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri, ticaret/ticaret ve sanayi odalarının ilgili meslek komitesinin sigorta acentesi organ üyeleri, mesleki sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ile diğer sektör temsilcileri katıldı. Kurultaya odamızdan Meclis Üyelerimiz Selim Koçak ve Feyzi Gülsoy, 
9. Meslek Komitesi Başkanı Metin Koç, İl Delegesi Faruk Yusufoğlu ve Komite Üyesi Özgür Muradoğlu  da katılım sağladılar.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurultay'ın son bölümünde katılımcılara hitap etti. Sigortacılık sektörünün önemi ve 
gerekliliği üzerinde duran Hisarcıklıoğlu, “Sigorta sektörü sigorta şirketleri olmadan, sigorta şirketleri de acenteler olmadan 
olmaz” dedi. TOBB SAİK'in çalışmaları ve başarılarını anlatan Hisarcıklıoğlu, icra kurulu vasıtasıyla birçok ilkin başarıldığını ve 
mesleki disiplinin sağlanmasında rol model olunduğunu ifade etti. Oda sisteminin temelinin Anadolu kültüründeki ahilik ve lonca 
sistemine dayandığını anlatan TOBB Başkanı, sistemin özündeki; mesleki yeterliliği sağlayanları mesleğe kabul etme, kayıt tutma, 
eğitim verme ve disiplini sağlamak adına gerektiğinde ceza verebilmeyi içeren ögelerin sigorta sektörüne de getirildiğini bildirdi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Projelerimizin İmza Töreni Gerçekleştirildi 11.09.2019

Odamızın, 2019 yılı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 
Programı kapsamında en yüksek puanı alan 2.proje olarak kabul edilen “Üretimde Dijital Dönüşüm” ve 2019 Yılı Teknik Destek 
Programı kapsamında sunulan “Meslek Komiteleri Daha Etkin Nasıl Çalıştırılır Çalıştayı” projelerimizin sözleşme imza töreni Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı merkez binasında gerçekleştirildi.

Proje sözleşmesi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ile Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin tarafından karşılıklı imzalandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay ŞAHİN ile çok yakın işbirliği ve sinerji içerisinde olduklarını, bu işbirliğinin artarak devam edeceğine inandığını, Düzce'nin 
gelişmesine katkı sağlayacak her hususta kendisinin ve MARKA personelinin ellerinden gelecek her şeyi yapmaya hazır olduklarını 
ifade etti. Daha sonra söz alan  Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, MARKA ile işbirliği konusunda  bugüne kadarki en üst 
seviyeye ulaştıklarını, Düzce'nin mevcut durumu itibari ile başta hibe projeleri olmak üzere, Düzce'nin gelişimine katkı sağlayacak 
her türlü olanağı kullanmak zorunda olduklarını, bu hususta MARKA'nın her zaman yanlarında olduklarını bildiklerini ve ulaştıkları 
bu işbirliği seviyesinde çok memnun olduklarını, Düzce Yatırım Ofisinde görev yapan arkadaşlardan çok memnun olduklarını ve 
bir ekip ruhu ile çalışmaktan çok memnuniyet duyduğunu ifade etti. Sözleşmelerin imzalanması ile birlikte projeler resmi olarak 
uygulanmaya başlatıldı.

Stratejik Amaç 3. Güçlü Kurumsal Yapıya Sahip Oda
Hedef 3.1. Güçlü yönetim anlayışı içselleştirilecek ve kurumsallaşma sağlanacaktır

Odamızdan  TOBB İlkokuluna Destek  12.29.2019

Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 2019-2020 Eğitim sezonu öncesinde Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılan TOBB 
İlkokulunu ziyaret ederek, ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmak 
üzere TOBB tarafından hazırlanan kırtasiye yardımında 
bulundu.

Okulda incelemelerde bulunan Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve okul yönetimi Ekim ayı içerisinde yapılması 
planlanan resmi açılış töreni öncesinde bina ve çevresindeki 
eksikliklerin giderilmesi amacıyla fikir alışverişinde 
bulundular.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine 
Cevap Veren Nitelikli Hizmetler

Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) 
geliştirilecektir
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2.2 Politika ve Temsil
Amatör Denizci Belgesi Eğitimi Gerçekleştirildi. 19.09.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen “Amatör Denizci Eğitimi” T.C 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı Eğitmeni Kpt. Sedat Bulduk'un sunumuyla, Düzce Teknopark Konferans 
salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleşen eğitime, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit 
Ülgen, Düzce TSO Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Çakır, Düzce TSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ ve amatör denizci belgesi 
almak isteyen 210 kişi Düzce Teknopark Konferans salonunda hazır bulundu.

Eğitim programının açılış konuşmasını Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin yaptı. Şahin konuşmasında; “Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin talep ettikleri birçok konuda eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Yine üyelerimizden 
gelen istekler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Amatör Denizci Belgesi Eğitimini özellikle burada yani Teknoparkımızda 
yapıyoruz. Bundaki amacımız ise siz kıymetli iş insanlarının Üniversitemizdeki bu önemli alanları görmeniz ve bu alanlardan da 
istifade etmeniz. DÜBİT, Teknopark, Düzce TSO Bilim ev Teknoloji Komisyonu Kuluçka Merkezi gibi alanlar siz kıymetli iş 
insanlarının hizmetinde. Gelin bu olanaklardan istifade edin” ifadelerine yer verdi.  

Yoğun katılımın olduğu eğitimin devamında kürsüye çıkan T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı 
Eğitmeni Kpt. Sedat Bulduk tarafından, slayt görüntüleri eşliğinde başvuruda bulunan kursiyerlere tekne kısımları ve donanımları, 
deniz akıntıları, rüzgar yönleri, tekne kullanan kişinin bilmesi gereken sağlık ve güvenlik için öğrenmesi gereken temel bilgiler, 
tekne fenerleri gibi birçok konuda bilgiler verildi.

Program kapsamında yapılan eğitim ve sınavın ardından başarılı olanlara 24 metreye kadar özel tekneleri kullanma 
konusunda geçerli olan Amatör Denizci Belgesi verileceği belirtildi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri Düzenledik 24.09.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri”, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet 
Önleme Merkezi Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Fatma 
Hasret Işık tarafından Düzce TSO toplantı salonunda 
gerçekleştirildi.

Gerçekleşen seminere, Düzce TSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Düzce TSO Genel Sekreteri 
Ayten Nursel Kocadağ, TOBB Düzce İl KGK Kurulu Üyeleri ve 
Düzce TSO personelleri katılım sağladı.

Türkiye'de kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip 
olduğuna vurgu yapan Psikolog Fatma Hasret Işık, kadına 
yönelik şiddetin nedenleri hakkında bilgiler vererek; 
“Ülkemizde kadınlarımıza yönelik genel anlamda fiziksel, 
psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet uygulanmaktadır. 
Kadınlara uygulanan şiddetler özellikle ekonomik, kültürel, 
sosyal, karı koca arasında geçimsizlik konuları önemli etkenler arasında diyebiliriz. Ülkemizde fiziksel rahatsızlıklar, başarısızlık 
hissi, aldatılma duygusu, madde bağımlılığı, düşük özgüven, suçluluk, yalnızlık, istismarı önemsememe şiddetin etkileri arasında 
yer almaktadır. Ülkemizde kadına şiddet uygulanmasında psikolojik duygusal şiddetler de öne çıkmaktadır. Tehdit etmekle, zarar 
vermekle, terk etmekle, çocuklarını elinden almakla tehdit, kadına kendini kötü hissettirmek, özgüvenini, beğenisini zedeleyici 
söz söylemek ve davranışlarda bulunmak, aşağılamak, isim takmak, aciz, çaresiz olduğunu söylemek, sürekli suçlama, kadının 
yaşam üzerindeki kontrolünü yok etmek, çocuklarıyla veya ailesiyle görüşmesine izin vermemek, kadını yalnızlaştırmak, bir yere 
hapsetmek ve ilişkilerinin bozulmasına yol açacak eylemlerde bulunmak, hesap vermeye zorlamak psikolojik şiddetler arasında 
gelmektedir.

Son yıllarda kadına şiddetin azaldığını ve bu sayısal rakamların önümüzdeki yıllarda da azalması için ülke genelinde çalışmalar, 
eğitimler ve bilgilendirmeler yaptıklarını belirten Psikolog Işık 'Ülkemizde Alo 183 Sosyal Destek Hattı' şiddete uğrayan ya da 
uğrama riski taşıyan destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak 
çalışmakta, bu kişilere hakları konusunda ve baş vuracakları yerler hakkında bilgi vermektedir” şeklinde konuştu.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir
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2.2 Politika ve Temsil
Bölge Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı Düzenledik. 24.10.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen “Bölge Oda ve 
Borsaları İstişare Toplantısı” TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve 23 Oda ve Borsa başkanının 
katılımlarıyla Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde 
gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıya; TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu, Eski Tarım Bakanlarından 
Kudbettin Arzu, Eski Milletvekili Erdoğan Özegen, 
Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 
Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyeleri, Düzce Ticaret Borsası Başkanı 
Nurettin Karslıoğlu, Düzce TB Meclis Başkanı Bilal 
Mutlu, Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Nazım 
Pazvant, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Kocaeli TSO 

Başkanı Necmi Bulut, Sakarya TSO Başkanı Ahmet Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Serkan Kayıova, Başkan Vekili 
Adem Sarı,  Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Akyazı TSO  Başkanı A. Şener Bayraktar, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Bartın 
TSO Başkanı Halil Balık, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ercan Düzgün, Bozüyük TSO Başkanı 
Buğra Levent, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Devrek TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, Gebze TSO Başkanı Nail Çiler, 
Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka, Kastamonu TSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, Kdz. 
Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altınel, Körfez TSO Başkanı Recep Öztürk, Tosya TSO 
Başkanı Metin Ekşi, Yalova TSO Başkanı Tahsin Becan katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan ev sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Düzce'nin 
Topuk Yaylası'nda konuk etmekten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Hisarcıklıoğlu'na ve toplantıya katılım 
gösteren tüm bölge oda başkanlarına teşekkür etti.

Şahin konuşmasında; “TOBB Başkanımızın başkent protokolündeki yeri ve biz oda-borsa başkanlıklarının il-ilçelerindeki 
protokoldeki yeri ülke ekonomisine yön veren ve her fırsatta hükümetler ile koordinasyon halinde olan, krizlerde her türlü 
desteği veren çatı kuruluşumuz, TOBB ve oda borsaların protokoldeki yerleri, kendi üyelerinin bile çok altında bulunmaktadır. Bu 
konuda sayın başkanımız tarafından girişim yapılmasının hak ettiğimiz ülke ekonomisine en büyük katkıyı veren kurumlar olarak 
temsil adaleti adına yararlı olacağı kanaatindeyim.

Türkiye'nin birçok yerinde TOBB tarafından yaptırılan ilkokulların yeterli özeni görmediğini gözlemliyoruz. Proje okullarımızda 
olduğu gibi TOBB ilkokulları için de Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol yapılarak bu okullarımızın da oda ve borsalarımızın 
kontrolüne verilmesi, okullarımızın eğitim kalitesini, görünürlüğünü ve niteliğini arttıracak bir hamle olacaktır.

Proje meslek liselerimizde, okulu ilk 5 sıralarda bitiren ve üniversite sınavında yeterli puanı alabilen öğrencilerimize TOBB 
ETÜ %100 burslu eğitim alma hakkı tanımalı, bu sayede gençlerimizin proje okullarımıza olan ilgisi arttırılmalıdır.

Bu arada ilimizden bir gencimiz TOBB ETÜ'de yapay zeka bölümünü %100 burslu olarak kazanmıştır. Buradan gencimize 
başarılar diliyoruz. “ dedi.

Düzce programına ulaşımda yaşanan aksaklıklar dolayısıyla geç katılabildiğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, özellikle Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın son yıllarda kat ettiği mesafeden memnuniyet 
duyduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Globalleşen ekonomik dünyada artık işbirliği çalışmaları ve projelerin rağbet gördüğünü, bu 
aşamada da Batı Karadeniz Bölge Oda ve Borsaları arasındaki sinerjinin olumlu olduğunu ifade etti. Düzce TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Şahin'in birlik çalışmalarında da sürekli olarak aktif hareket ettiğini belirten M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yıl 
içerisindeki ikinci bölge istişare toplantısını gerçekleştiren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm kademelerine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, bölge oda ve borsa başkanlarının TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve heyetine 
aktardıkları bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ile, Hisarcıklıoğlu'nun paylaşılan konular hakkındaki görüşlerini belirtmesiyle 
devam etti.

Güncel ekonomik konuların ve bölgesel odak politikalarının konuşulduğu toplantı, gece 01:30'da sona ererken, Bölge Oda ve 
Borsa Başkanları yapılan bu önemli istişare toplantısı ve Düzce TSO birimlerinin misafirperverliklerinden duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler.  

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir
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2.2 Politika ve Temsil
Düzce TSO'da Ortak Basın Açıklaması  16.10.2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çağrısı üzerine, Türk Ordusunun başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatına destek vermek 
amacıyla Düzce'de faaliyette olan Sivil Toplum Kuruluşları, meslek kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri ile ortak basın bildirisi Düzce TSO 
Konferans Salonunda açıklandı.

Ortak Basın açıklamasına; Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin ,Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, , Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyeleri, Akçakoca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, DESOB 
Başkanı Mustafa Kayıkçı, Yeşilay Cemiyeti Düzce Şube Başkanı Av. Ali Dilber, Kızılay Düzce Şube Başkanı Av. Halil Aydın, Düzce Berberler 
ve Kuaförler Odası, Düzce Sebze ve Balıkçılar Odası, Düzce Elektrikçiler Odası, Düzce Lokantacılar Odası, Düzce Deri ve Deriden Malzeme 
Eşya Odası, Düzce Tarım Kredi Kooperatifi, Düzce Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Düzce Marangoz ve Mobilyacılar Odası, 
Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası, Düzce Kahveciler ve Otelciler Odası, Düzce Dokuma Giyim Mensucat ve Örgücülük Eşya Esnaf Odası, 
Düzce Demir ve Madeni Sanatlar Odası katılım sağladı.

Basın açıklamasını Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin yaptı. Şahin, açıklamasında şu sözlere yer verdi;
“Değerli Basın Mensupları,
Düzce'de faaliyette olan sivil toplum kuruluşları olarak bugün buradayız.81 İl'de aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte bu 

açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. 
Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz 

sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu 
bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede 
huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir.

Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını 
kullanmıştır.Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM 
Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi 
birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.

Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve 
hasmane eyleme maruz kalmıştır.Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir.

Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve 
tepkileri sürekli artmaktadır.Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit 
oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine 
gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.

Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir.Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin 
Dalı harekâtlarında da gösterdik.Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi.Yurtlarını terk 
etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk.

Türkiye'nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü.Çünkü biz inanıyoruz 
ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler.

Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız.Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir.
Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki 

PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak 
bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır.

Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından 
desteklenmektedir.

Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim 
kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz.

Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz.Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil 
toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir.

Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir.
Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür.Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle 

sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, 
kardeşimizdir.

Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok 
edemez.Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez.

Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır.

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun.Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.Cenab-ı Hak 
Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun”
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2.2 Politika ve Temsil
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Üniversitesinde gençlerle buluştu 24.10.2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Üniversitesinde gençlerle buluştu. Gençlere 
'Hayallerinizden asla vazgeçmeyin' çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, ülkelerin gelişimindeki en büyük rolün girişimcilere ait olduğunu, 
istihdam sorununun da girişimci ruhların artmasıyla çözülebileceğine işaret etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Düzce'de ilk ziyaretlerini Vali Dr. Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yaptı. 
Sonrasında ise TOBB tarafından yaptırılan 23 derslikli ilkokulun açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu kurdeleyi kendisi yerine öğrencilere kestirdi 
ardından okulu inceledi ve kütüphaneye kitap bağışında bulundu. Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de öğrenciler ile bir 
araya gelen Hisarcıklıoğlu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile yaptığı görüşme sonrasında Düzce Üniversitesi 
Cumhuriyet Konferans Salonu'nda Meraklılar Topluluğu ile Dümerang tarafından düzenlenen Teknoloji Zirvesine katıldı.

 
Rektör Çakar “Ticarileşmeyen fikir tozlu raflara kalkmaya mahkum”
Zirvenin açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptı. Rektör Çakar, ticarileşmeyen iş 

fikirlerinin tarihin tozlu raflarına kalkmaya mahkum olduğunu dile getirerek “Avantajı sağlayacağımız husus genç girişimciliği 
desteklemek. Sadece kamuda ve özel sektörde çalışmanın bir alternatif olmadığını yansıtmak ve yeni iş fikirlerini ticarileşme olmadığı 
zaman bir anlamı olmadığını hissettirmek istedik. Ticarileşemeyen her fikir geçmişin tozlu raflarına atılmaya mahkumdur. Bu sebeple 
ticarileşebilen iş fikirlerine ihtiyacımız var” dedi.

 
Hisarcıklıoğlu “Yapay zeka geleceği şekillendirecek”
Teknoloji zirvesinde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yapay zekanın geleceğe yön vereceğini kaydederek “Bir Kayserili 

nasıl zengin olunacağını kolay kolay anlatmaz. Ama ben görevim gereği anlatacağım. Yapay zekaya baktığımız zaman çok önemli. 
Dünyanın geleceği. Tüm iş yapış tekniklerini değiştirecek bir teknoloji. Bizim için hayal gibi ama gelecekte dünyanın şeklini yapay zeka 
değiştirecek. Bugüne kadar 10 milyar dolara yakın yatırım yapılmış bir sektörden söz ediyoruz. Bu miktarın 2021 yılında 57 milyar dolara 
ulaşması bekleniyor. Tüm dünya yapay zekaya odaklanmış durumda. Özellikle savunma sanayisinde bildiğimiz teknoloji bildiğimiz klasik 
toplar tüfeklerle yarışıyor. Çok yakında zamanda savaş yapan insanları göremeyeceğiz. Bizde milli yapay zeka stratejimizi vakit 
kaybetmeden oluşturmalıyız. Bu sebeple Türk iş dünyasının üniversitesi olan TOBB ETÜ'de yapay zeka mühendisliği bölümünü kurduk. 
Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendisleri buradan mezun olacaklar” şeklinde açıklama yaptı.

“Girişimci sayısı artmalı”
Dünyada lider olmanın tek yolunun girişimci sayısını arttırmak olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Önümüzdeki 

dönemde önemli olan yeni teknolojilere liderlik edebilmek ve girişimci olabilmek. Artık girişimci gençler yetiştirebilirsek bu sürece 
liderlik edebiliriz. 1912'de bir Fransız yazar Türkiye'ye geliyor ve Osmanlı toplumunu sosyolojik olarak inceliyor. Türklerin asker ve 
memur olmak istediğini tespit ediyor. Bu hala böyle. İş dünyasının bir ferdi olduğunda da toplumun en alt katmanı olarak görülüyor. 
Olmak istemedikleri şey ise girişimci olmak. Bunun ne kadar yanlış olduğunu şimdi görüyoruz. Dünyada lider olmak istiyorsanız girişimci 
sayınız fazla olacak.”

“Gelişimdeki en büyük pay girişimcinin”
Ülkelerin gelişimindeki en büyük rolün girişimcilere ait olduğunu belirten M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Süper güç teknoloji ile ölçülüyor. 

1990'lı yılların süper güçleri Amerika ve Sovyet Sosyalist Ülkeler Birliği idi. Şimdi Sovyet Sosyalist Ülkeler Birliği kimse için bir şey ifade 
etmiyor. Bu güç bir mermi atılmadan yıkıldı. Sebebi ise ülkede girişimciliğin olmaması. Girişimcilik olmayınca rekabet yok, rekabet 
olmayınca kalite yok, gelişme yok ve standardın dışına çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla ülkelerin gelişimindeki en büyük rolü girişimciler 
oynuyor” dedi.

“İstihdam sorunu girişimcilik ile çözülür”
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam sorununun da çözülebilmesi için girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak “İkinci dünya 

savaşında yerle bir olmuş iki ülke var. Biri Almanya biri Japonya. İnsanları ölmüş, ne iş yeri, ne konut hiçbir şey kalmamış. O gün en kısa 
vadede bu iki devletin 100 yıl sonra ayağa kalkabileceği konuşulmuş. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Dünyanın en büyük güçleri 
arasındalar. Bu girişimcilerin sayesinde. Amerika'daki girişimcilerin yüzde 52'si başka ülkelerde doğmuş. Kendi girişimcisini bırak başka 
ülkelerdeki beyinleri ülkeye transfer ediyorlar. Ülkemizdeki en önemli sorun şu anda işsizlik. Gençler bazında işsizlik oranı en yüksek 
ülkelerden biriyiz. Herkes devlet dairesinde memur olamaz. Bunun çözümü girişimciliği desteklemek. Şu anda bir milyon 500 bin 
girişimcimiz var. Girişimciler yanlarında 15 milyon insan çalıştırıyorlar. Her yıl bir milyon kişi istihdam beklentisi içerisine giriyor. 
İnsanların en hayırlısı insanlara fayda sağlayandır. Bugün bunu yanında bir kişiye iş verebilen onun ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı 
olabilen kişiler yani girişimciler yapıyor” diye konuştu.

“Hayallerinizden vazgeçmeyin”
Gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri telkininde bulunan Hisarcıklıoğlu “Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Artık iş sermaye işi 

değil. Sermaye sensin. Girişimciliğin özü ortak hareket etmekten geçer. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Kazanmak 
istiyorsan birlikte hareket etme kültürünü öğreneceksin. Kıskançlık kültüründen çıkacaksın” şeklinde açıklama yaptı.

Konuşmanın ardından Rektör Çakar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu plaket verdi.
Teknoloji zirvesinin ardından ise TOBB Başkanı Teknopark'da düzenlenen Düzce İş Adamları İstişare toplantısına katıldı.
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2.2 Politika ve Temsil
Düzce İş Dünyası Teknopark'ta Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi  24.10.2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, yıllarca süren ticari davaların son bulduğunu 
belirterek, “Sözleşmelerinizde 'TOBB tahkim divanı bu işte tam 
yetkilidir' dediğiniz zaman iki tüccarın arasında ya da sanayicinin 
arasındaki davaya bakmakla yetkiliyiz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, yıllarca süren ticari davaların son bulduğunu 
belirterek, “Sözleşmelerinizde 'TOBB tahkim divanı bu işte tam 
yetkilidir' dediğiniz zaman iki tüccarın arasında ya da sanayicinin 
arasındaki davaya bakmakla yetkiliyiz. Mahkeme masrafları yüzde 
50 daha düşük, sürede 3 ay içerisinde bitiyor” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Düzce'deki son 
programı Düzce İş İnsanları İstişare toplantısı oldu. Düzce 
Teknopark'ta düzenlenen toplantı geniş katılımla yapıldı. Düzce İş 
İnsanları İstişare Toplantısının açılış konuşmasını Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin yaptı. Şahin, yoğun 

programına rağmen Düzce'ye iki gününü ayıran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek görev geldikleri gönden bu 
zamana kadar yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Şahin, oda bünyesinde proje birimi oluşturduklarını belirterek 
“Farklı alanlarda farklı konularda 20 proje geliştirerek ilimize bölgemizi özellikle sanayicimize yeni alanlar açmaya gayret ettik” diye 
konuştu.

“Ticari davalarda yıllarca beklemeye son”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayicinin önemli sıkıntılarından bir tanesinin yıllarca süren ticari davalardan yaşanan sıkıntı 

olduğunu belirterek “Bir önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi Ticari davalardaki sürelerin uzaması. Yüzde 100 haklıyız fakat alacağımızı 
mahkeme sonuçlanana kadar tahsil edemiyorsun. O zamanda adam kaldıysa. 2 sene normal mahkeme sürüyor, senin haklılığın tescil 
ediliyor, sonra bir üst mahkemeye daha götürüyor 2 senede o sürüyor toplam 4 sene. Bugün bana lazım olan paraya 4 sene sonra 
ulaşabiliyorum, ama adamın elinde bir şey kaldıysa. Bunu çözmek için hukukta da yeri var, kanunlarda da yeri var TOBB tahkimini kurdu. 
Bugün aynı mahkeme yerine geçebilecek bir sistem şu anda var. Yeter ki sözleşmelerinizde anlaşmazlığa düşersem TOBB tahkim divanı 
bu işte tam yetkilidir dediğiniz zaman iki tüccarın arasında yada sanayicinin arasındaki davaya bakmakla yetkiliyiz. Mahkeme masrafları 
yüzde 50 daha düşük, sürede 3 ay içerisinde bitiyor. Sonucu 3 ay içinde aldıktan sonra icrayı yapabiliyorsunuz” dedi.

“Düzce'den 124 ülkeye ihracat”
Hisarcıklıoğlu, Düzce'nin yatırımcılar açışından cazip bir bölge haline geldiğini belirterek “OSB'lerin sayısı 5'e yükseldi. Bugün 

Düzce'nin ürünleri 124 ülkeye ihraç edilir hale geldi. Eskiden Düzce'den ihracat yapacağımız hayalimize bile gelmezdi ama şu anda 124 
ülkeye üretilen ürünler gidiyor. Burada bir gümrük müdürlüğü artı TSE'nin temsilciliğinin kurulması içinde büyük gayret gösteriyorlar. 
Bizde buna destek veriyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Basına kapalı gerçekleştirilen soru cevap bölümünde iş adamları yaşadıkları 
sıkıntıları Hisarcıklıoğlu'na aktardılar.

Kuluçka Merkezi Açılışı Gerçekleştirildi
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Komisyonu tarafından tefrişatı yapılan Kuluçka Merkezi'nin açılışını da yapan TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kuluçka Merkezi'nde çalışmalarına devam eden öğrenci ve girişimcilerle görüştü. Teknopark Binasında 
program dolayısıyla özel olarak açılan stantlarda yine Hisarcıklıoğlu'na Teknopark bünyesindeki firmalar ile Teknopark'ın desteklediği 
çalışmaların sunumları yapıldı.
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Mesleki Eğitimde İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi 07.11.2019

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında mesleki ve teknik eğitimde iş birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu 
Başkanımız Tuncay Şahin de katılım sağladı.

Düzce'de eğitim yapan mesleki eğitim okullarındaki öğrencilerin, özel sektörün istediği teknik eleman olarak yetişmelerini sağlamak 
amacıyla Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında "Mesleki Eğitimde İş Birliği" toplantısı yapıldı. Toplantıda özel sektörün ve Düzce 
Üniversitesi'nin ilgili birimlerinin bilgi ve birikimlerini meslek liselerine aktarmalarıyla ilgili yapılacak çalışmalar, iş başında yetişme 
eğitimleri, donatım desteği gibi konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, ülkenin kurtuluş reçetesinin mesleki eğitim ve üretimden geçtiğini 
belirterek, Düzce'de kamu-üniversite-sanayi arasında oluşan güçlü sinerjinin avantaja dönüştürülmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır.
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2.2 Politika ve Temsil
Oda Üyelerimizi Protokol İle Yemekte Bir Araya Getirdik.  24.10.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımlarıyla gerçekleştirilen Bölge Oda ve Borsaları 
İstişare Toplantısı, Protokol ziyaretleri, Okul açılış programı, proje okulu ziyareti, Liderlik ve Girişimcilik Paneli ile Teknopark İş Dünyası 
Zirvesi programlarının ardından Düzce Protokolü ile iş insanlarını yemek programında bir araya getirdi.

Yemek Programına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Ak Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce 
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kamu Kurumları yetkilileri, eski başkanlar ve meclis üyeleri ile çok sayıda sanayici iş insanı katılım 
sağladı. Konuralp'te bulunan Baykal Wedding Palace'ta gerçekleşen yemek davetinin açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Tuncay Şahin, “18 aylık görev süremiz içerisinde neler yaptığımızı ve hedeflediklerimizi sizlerle kısaca paylaşmak isterim.

14 yurt dışı programı, 120 şehir dışı programı ve 530'u da Düzce'de olmak üzere yaklaşık 700 programa siz iş insanlarımızı temsilen 
katılım sağladık. Yurt içi ve yurt dışında Düzce'yi tanıtmaya, yatırımcıları ilimize çekmeye, düzce hakkında var olan olumsuz imajı 
olumluya çevirmek için hayli mücadele ettik. Kamusal alanlardaki sorunlarımızın çözümü için ilgili bakanlıklar düzeyinde lobi çalışmaları 
yaptık. Bulduğumuz her fırsatı Düzce ve iş dünyamız adına avantaja çevirmeye çalıştık.

Düzce ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu başkanı olmam dolayısıyla; MARKA, ABİGEM, Düzce Teknopark ve Çilimli OSB'de 
yönetim kurulu üyeliği, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyinde üst kurul delegeliği, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis 
üyeliği gibi birçok görevi yürütüyorum. Bu görevlerimizde tüm amacımız Düzce'ye en üst düzeyde katma değer sağlamak.

Sizlerin teveccühleriyle geldiğimiz bu kuruluşu hem Düzce'de hem de bölgede lider kuruluş haline getirmek bizim ana gayemiz.31 
meclis üyesi arkadaşımızla uyum içerisinde çalışıyor, aldığımız her kararı istişare içerisinde alıyoruz. Sadece meclis toplantılarında değil 
gerek duyduğumuz her an bir araya gelerek odamızın ve bölgemizin sorunlarını ele alıyoruz.

Bildiğiniz üzere odamız TOBB'un akredite oda olarak belirlediği odalar arasında. Biz bu anlayışı her alanda geliştirmek adına hem 
personelimize hem de tüm oda organizasyonuna eğitimler verdirdik. Meclis üyeleri olarak TOBB'un düzenlediği eğitimlere katıldık.

Odamız bünyesinde proje birimi oluşturarak farklı alan ve konularda 20 proje geliştirerek ilimize, bölgemize ve özellikle 
sanayicilerimize yeni alanlar açmaya gayret ettik, çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Düzce'nin bir savunma sanayi üretim bölgesi olması gerektiğini, bu konuda verebileceğimiz her desteği vermeye hazır olduğumuzu 
ifade ediyoruz. Çünkü silah sanayi ile ilgili Düzce'de bir alt yapı da var. Türkiye'nin en önemli silah üreticisi sarsılmaz da Düzce'de 
bulunuyor. Biz Ankara'da bu konular ile ilgili görüşmeler de yapıyoruz.

Yine Düzce'nin savunma sanayi konusunda pilot bölge ilan edilmesini isterken, bir yandan da bölgemize eğitim yuvaları da 
kazandırmak istiyoruz. Jandarma alay komutanlığımızla birlikte Düzce'ye jandarma uzman okulu kurulmasına yönelik bir proje hazırladık 
ve ilgili bakanlıklara bu konudaki taleplerimizi ilettik. Ulaşabileceğimiz en üst düzeydeki konumlarda da lobi faaliyetlerimize devam 
ediyoruz.

Düzce TSO olarak, bilim ve teknoloji komisyonu kurduk. Bu komisyonda akademisyenler, iş dünyasından insanlar, öğrenciler mevcut. 
Teknopark'ta bize tahsis edilen bölümde bu komisyon için ofis ve alt yapı kurduk. Bu bahsettiğim alt yapı tamamı ile bu işe gönül veren 
arkadaşların destekleri ile yapıldı. Bu komisyonun görev tanımını ve yönetmeliğini oluşturduk. Burada öncellikle iyi bir iş fikri olan ve bu 
fikrin ticarileşebilme potansiyeli olan arkadaşlara yardım etmeyi amaçlıyoruz. Oluşturduğumuz yönetmelik kapsamında tarafımıza 
sunulan iş fikirleri de komisyonumuzun koruması altında, herkes iş fikrini burada güvence altında tutabilir.

Düzce'de fuar merkezi kurulabilecek sabit bir yerimiz yok. Ancak böyle bir merkezin kurulabileceği çok uygun yerler olduğunu 
düşünüyorum. Tabii bu sadece tek başına odamızın karar verebileceği bir husus değil, bununla ilgili düzce valiliği, düzce belediyesi, 
odamız ve benzer sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak lazım. Geçtiğimiz aylarda ilk düzce fuarını gerçekleştirdik. Bu ilk fuarımız 
olduğu için elbette gözden kaçan hususlar olabileceğini öngördük. Ancak çok iyi bir fuar gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu fuarı 
geleneksel hale getirip, her yıl daha da güzel bir şekilde tekrarlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Seminer ve konferanslar ile ilgili de benzer bir tanım yapabiliriz aslında. Özellikle göreve gelmemizden itibaren eğitim ve seminer 
olmayan bir ay olmamıştır sanırım. Seminer konularının özellikle üyelerimizi ilgilendiren güncel konular üzerinde olmasına özen 
gösteriyoruz. Daha önce tertiplenen ve sanayici üyelerimizi bir araya getiren platform çalışmalarına bu yıl içerisinde başlatmayı 
planlamış durumdayız. Ayrıca tekstil brode sanayicilerimizi bir araya getirip bir uluslararası rekabeti geliştirilmesi konulu küme projesi 
yaptık. Bu proje ticaret bakanlığı tarafından kabul edildi. Bu faaliyetin ilk safhası olan ihtiyaç analizi için teklifler aldık ve onay için 
bakanlığa gönderdik. Önümüzdeki günlerde metal ve otomotiv sanayi ile ilgili bir küme projesi daha başlatmayı düşünüyoruz” şeklinde 
konuştu.

Tuncay Şahin'in ardından kürsüye çıkan Ak Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, geçtiğimiz dönem gururla ifa ettiği Düzce TSO 
Yönetim Kurulu Başkanlığı dolayısıyla bu organizasyonda yer almaktan onur duyduğunu belirtti. Çakır, iş dünyasının sorunlarına yakından 
şahit olan biri olduğunu ve TBMM'de sorunların aşılması noktasında gerek komisyonlar kanadında gerekse ilgili bakanlıklar noktasında 
girişimlerin devam ettiğini söyledi.

Toplantıda son olarak konuşan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı da Düzce'nin çok ciddi potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, hem 
sanayi, hem turizm hem de tarım alanlarında yatırımcıların cazibe noktası olduğunu söyledi. Yatırımcıyı beklemek yerine kamu ve özel 
sektör temsilcileri olarak sürekli istişare halinde tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Dağlı, önümüzdeki günlerde Ankara'da 
yatırımcılara yönelik bir toplantı organize edeceklerini de sözlerine ekledi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir
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2.2 Politika ve Temsil
Tuncay Şahin, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Yürütme Kurulu'nda 13.12.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin, TOBB İstanbul'da gerçekleştirilen İktisadi 
Kalkınma Vakfı 57. Genel Kurulu'nda TOBB Başkan Yardımcısı 
Ayhan Zeytinoğlu'nun Yürütme Kurulu'nda görev aldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin, TOBB İstanbul'da gerçekleştirilen İktisadi 
Kalkınma Vakfı 57. Genel Kurulu'nda TOBB Başkan Yardımcısı 
Ayhan Zeytinoğlu'nun Yürütme Kurulu'nda görev aldı.

İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) 57. Olağan Genel Kurulu 
13 Aralık 2019 tarihinde vakfın Mütevelli Kurum başkanları, 
Destekçi Kurum temsilcileri ve delegelerin katılımıyla TOBB 
İstanbul Hizmet Binası'nda yapıldı. İKV Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu'nun yeniden vakfın başkanı seçildiği Genel Kurul'a 
Türkiye ve Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İKV'nin 1960'lı yıllarda kurulmasının özel sektörün vizyonunun bir göstergesi olduğunu 
söyledi.  İKV'nin Türkiye'nin AB kütüphanesi ve uzmanı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kamuya hiçbir karşılık beklemeden 
danışmanlık yaptığını hatırlattı. Türkiye ile AB konusunda hiçbir konuda ilerleme sağlanamadığını ve tek gündemin mülteci 
konusu olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu konuda da bir ilerleme sağlanmadığını anlattı.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İKV'nin 54. yılında Türkiye-AB ilişkileri uzmanı olarak yola devam ettiğini söyledi. Dünyanın 
önemli bir dönemden geçtiğini belirten Zeytinoğlu, liberal düzen yerine popülizmin öne çıktığını ifade etti. Son dönemde AB 
içindeki reform çalışmaları, AB'nin kurumlarındaki değişiklikler ve Brexit sürecini yakından takip ettiklerine değinen Zeytinoğlu, 
geçtiğimiz yıl Gümrük Birliği ve vize görüşmelerinde bir ilerleme olmadığını ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ilişkileri 
olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Düzce İş Kulübü Açılış ve Tanıtım Toplantısı 27.12.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Belediyesi BELKA A.Ş., İŞKUR ile tüm Türkiye'de uygulamaya konulan "iş ve işçi bulma 
seferberliği" kapsamında bir ilke imza atıldı. Üç kurumun ortaklığında kurulan "Düzce İş Kulübü" açılışı ve tanıtım toplantısı Düzce 
İş Kulübü ofisinde gerçekleşti.

Gerçekleşen tanıtım toplantısına, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, MHP Düzce Milletvekili 
Ümit Yılmaz, AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ümit Ülgen, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Düzce İŞKUR Müdürü Ferhan Acar ve protokol üyeleri katılım 
sağladı.

“Düzce İş kulübü” ofisinin açılışı gerçekleştirildikten sonra, toplantıda protokol konuşmaları gerçekleştirildi. İş kulübü açılış 
toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin; “Ülke genelindeki İş Kulübü protokollerinin ilki Düzce'de 
gerçekleştirildi. Burada gençlerimizin ve dezavantajlı insanlarımızın iş bulma süreçlerine azami katkı verilecek. Ülkemizin ve 
ilimizin iş gücü taleplerine en uygun adaylar burada bilinçlendirilerek iş verenler ile bir araya getirilecek. Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak Meslek Liselerine çok önem veriyoruz. TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği odamız 
himayesine verilen Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde önceki yıllarda daha düşük olan doluluk oranını, oda olarak 
bizim de katkılarımızla 2019-2020 eğitim öğretim sezonunda %100 seviyesine ulaştırdık. ” şeklinde konuştu.

Düzce'de iş ve işçi bulma sürecine yeni bir sistem kazandıracak proje kapsamında BELKA A.Ş., İŞKUR ve Düzce TSO'dan 
temsilciler iş bulma ofislerine gelen başvuruları değerlendirecek. Tarafsız olarak kurulacak gruplar içinde iş arayanlara, özgeçmiş 
hazırlama, sahip oldukları özellik ve yeteneklerin doğru tespit edilmesi yönünde birtakım testler uygulanarak seminerler 
verilecek. İş bulma havuzuna alınacak iş başvuru ve kişilerin özgeçmişleri, Düzce içinde bulunan istihdam noktalarına 
yönlendirilerek, işveren ve iş gücünün buluşması hızlı ve kolay bir şekilde sağlanacak.

Düzce İş Kulübü" ofisinde bulunan kurum temsilcileri, online başvuru sistemi, Düzce Belediyesinde kurulacak destek masası 
ve kendilerine yapılan başvuruları ilk değerlendirmenin ardından yüz yüze mülakat şeklinde yürütecek. Projenin amacı Düzce'de 
bulunan farklı eğitim düzeyi ve yeteneklere sahip gençlerin kendilerine en uygun kariyer planını yapmalarını sağlamak ve 
yeteneklerine uygun istihdama, doğru yollarla en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak olacak.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır
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2.2 Politika ve Temsil
“Sektörle Buluşuyoruz” Programı  25.12.2019

Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği arasında 
yapılan protokol gereği 
Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın proje okulu olan 
Mevlana Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi tarafından 
düzenlenen “Sektörle 
Buluşuyoruz” temalı 
tanıtım toplantısı Düzce 
Belediyesi Kültür 
Merkezi'nde 
gerçekleştirildi.

Gerçekleşen 
toplantıya, İl Jandarma 
Alay Komutanı Mustafa 
Çetinkaya, Düzce TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin, Düzce TSO 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ümit Ülgen, 
Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyeleri, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz ve kurul üyeleri, İŞKUR Müdürü Ferhan Acar, Düzce 
Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Şehabettin Yavuz ve kurum müdürleri katılım sağladı.

 Türkiye'de bir ilk
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Oda ve Borsalara bağlı Meslek Liseleri ile ilgili oldukları sektörlerin bu şekilde 

buluşturulduğu bir toplantının Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini belirterek, nitelikli iş gücü ile işvereni bir araya getirmeyi 
amaçladıklarını ifade etti.

Şahin; “Bildiğiniz üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ildeki 
meslek liseleri odalar ve borsaların proje okulu haline geldi. Geçtiğimiz yıl imzalanan protokolün ardından biz de oda olarak zaten 
daha önce de bazı projelerde ortak hareket ettiğimiz Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni proje okulumuz olarak 
belirledik ve hızlıca çalışmalara başladık. Okulumuzun doluluk oranı hak ettiği seviyelerde değildi. Bizim de işin içine girmemiz ve 
yapmış olduğumuz etkili çalışmalar neticesinde bu yıl tam doluluk oranına ulaştığımızı gururla belirtmek isterim.

Yine bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ilimize 
gelmiş, ziyaret programları kapsamında proje okulumuzu da ziyaret etmişti. Okulumuzun gelişiminden ve yapılan çalışmalardan 
hayli memnun kalan Rifat Başkanımız, proje okulları arasında en iyi takip edilen ve en çok çalışılan okul olduğunu söyleyerek hem 
okul yönetimimizi hem de bizleri onurlandırmıştır.

Meslek Lisesi, Memleket meselesi sözünü kendimize slogan yaptık. Burada olan iş insanlarımızdan da bu konuda bazı 
beklentilerimiz var. Bugün burada sizlere öğrencilerimizin ne kadar önemli ve ciddi eğitim süreçlerinden geçtiklerini, sanayimizin 
nitelikli işgücü ihtiyacına karşılık verebilecek düzeyde eğitim aldıklarını anlatacağız. Sizlerden beklentimiz de istihdam noktasında 
proje okulumuzdan mezun olan gençlerimize öncelik tanımanız olacaktır.

TOBB İlkokulumuz, Düzce Meslek Yüksek Okulu'na kazandırdığımız CNC Sınıfı ve Bilgisayar Atölyesi, Gölyaka Meslek Yüksek 
Okulu Aşçılık Bölümüne kazandırdığımız profesyonel mutfak ekipmanları, Çilimli Meslek Yüksek Okulu'na Veterinerlik Bölümü 
açılmasına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar, Düzce Üniversitesi ile yapmış olduğumuz yüksek lisans ve dil eğitimi protokolleri 
gibi bir çok alanda Düzce'nin eğitimine katkı vermeye, sanayicilerimizin nitelikli işgücü ihtiyacına çözümler üretmeye gayret 
ediyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra Borsa İstanbul Meslek Lisesi'nin Mesleki Yeterlilik Belgeleri konusunda yetkili bir birim 
olması amacıyla ortak proje çalışmalarımız var.” şeklinde konuştu.

Yoğun katılımla devam eden konferans, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje okulunun yürüttüğü projeler 
sergilendi. Programın devamında moda tasarım öğrencileri tarafından hazırlanan kıyafetler izleyicilerle buluştu.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır
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2.2 Politika ve Temsil - GGK Faaliyetleri
TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu'nun icra kurulu belirlendi. 01.03.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdürecek olan ve 27 Şubat 2019'da seçimleri tamamlanan 
TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu'nun icra kurulu yapılan ilk toplantıda belirlendi.

Açık oylama şeklinde yapılan icra kurulu seçiminde TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem 
olurken Başkan Yardımcıları Ömer Levent Bilgin ve Güçhan Karslıoğlu oldu.

İcra Kurulu ise; İlyas Temel Şafak, Hale Güner Durmazoğlu, Osman Canpolat, Görkem Özdemir, Serkan Kalkan, Yunus Emre 
Dikmen, Bayram Onur Duman, Samet Biriktir, Serhat Topuz, Doruk Çelik, Ferit Mutlu ve Anıl Genç'ten oluştu.

İcra Kurulu Yedek Listede; Ahmet Şahin, Yasir Bilgin, Serkan Karaduman, Cemil Kasapoğlu, Tuhan Tamtabak, Mustafa Ünal, 
Orhan Yiğit Atay, Murat Sert ve Can Demir isimleri yer aldı.

Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Düzce İl Genç Girişimciler Kurulunu ziyaret etti. 14.03.2019

TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tufan Şahinkesen ve GGK Üyesi Güney Deniz, Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu 
üyeleri ile odamızda bir araya geldi.

Toplantıda TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu  Başkanı Ahmet Serdar Erdem, Başkan Yardımcısı Ömer Levent Bilgin, GGK 
Üyeleri Ahmet Şahin, Emre Albayrak ve Mustafa Ünal hazır bulundular. Kocaeli ve Düzce'nin odalar bazında olan ortak hareket 
alanlarının Genç Girişimciler Kurulları düzeyinde de devam etmesinin faydalı olacağını belirten Düzce GGK Başkanı Ahmet Serdar 
Erdem, sosyal ve ekonomik faaliyetlerde birlikte hareket etmenin önemine işaret etti.

Bölgedeki odalarla tanışma toplantıları yaptıklarını belirten Kocaeli GGK Başkanı Tufan Şahinkesen de birlikte hareket 
etmenin kurulları ve odaları güçlendirdiğini, oluşan sinerji sayesinde sağlam temelli dostlukların oluştuğunu ifade etti.

Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Türkiye ve Dünya'da Tarım Semineri Gerçekleştirildi   09.10.2019

Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.2. Tarım ve Turizmin planlı biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu, 24. Dönem 
İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın konuşmacı olarak katılım sağladığı Türkiye ve Dünya'da Tarım Semineri programını Düzce TSO 
Konferans Salonunda gerçekleştirdi.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, CHP il teşkilatı Üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk ve çok sayıda 
davetli katılım sağladı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem, kurul olarak Düzce 
ve bölgenin kalkınmasına, kalkınma noktasında gençlerin ekonomiye daha çok katkı sağlamasına yönelik çalışmalara devam 
ettiklerini, bu çalışmalar esnasında da Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in kendilerine her konuda destek verdiğini 
söyledi. Erdem, tarımsal kalkınmanın ülkenin kurtuluş reçetesi olduğunu belirterek gerçekleştirilen seminerin de bu mimvalde 
olduğunu ifade etti.

Ahmet Serdar Erdem'in ardından kürsüye çıkan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'nin çok verimli tarım 
arazilerine sahip olduğunu fakat arazilerin bilinçsizce işlenmesi dolayısıyla yeterli verimin alınamadığını söyledi. Şahin, Tarım OSB 
kurulması ve Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla projeler geliştirdiklerini ve bu noktada da hayli mesafe 
kat ettiklerini de sözlerine ekledi.

24. Dönem İstanbul Milletvekili Faik Tunay, Türkiye'de uygulanan tarım politikalarının yetersiz olduğunu belirterek, “Yabancı 
ülkelerde ve özellikle Avrupa'da küçük tarım işletmelerinin az, kooperatifçilik çalışmaları ve toplu tarım işletmelerinin çok 
olduğunu görüyoruz. Ülkemizde maalesef kooperatifler sadece tabelada kalıyor. Kamusal destek ve teşvikler de tarım alanında 
maalesef yetersiz. Konya kadar yüz ölçümü olan Hollanda Dünya tarım ve hayvancılık pazarında en üst sıraları zorlarken biz ülke 
olarak gün geçtikçe dışa bağımlı hale geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Seminer programının sonunda Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tunay Şahin ve TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Ahmet Serdar Erdem, Faik Tunay'a plaket takdim ett

i.
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2.2 Politika ve Temsil - KGK Faaliyetleri
Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı  11.01.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu, 
Yasemin Karslıoğlu başkanlığında 2015-2018 dönemi son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Düzce TSO Yönetim Kurulu Üyeleri 
Özkan Çakır, Metin Coşkun ve Murat Saydam da katıldılar.  TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu 2008 yılında kurularak, Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğundan bu yana Başkanlık görevini yürüten 
Yasemin Karslıoğlu, Kurulun Amaçlarını anlatarak bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, kurul 
arkadaşlarına ve bugüne kadar çalışmış oldukları Düzce Ticaret ve Sanayi Odası,  Düzce Ticaret Borsası ve Akçakoca Ticaret ve 
Sanayi odası meclis ve yönetimine teşekkür etti. TOBB Kadın Girişimciler kurulunun yeni dönem seçimlerinin 27 Şubat 2019 
Tarihinde yapılacağını ve bu dönem kurul içinde görev almayacağını ifade ederek, yeni dönemde görev alacak arkadaşlara 
başarılar diledi.

Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun icra kurulu belirlendi. 01.03.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdürecek olan ve 27 Şubat 2019'da seçimleri tamamlanan 
TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun icra kurulu yapılan ilk toplantıda belirlendi.

Açık oylama şeklinde yapılan icra kurulu seçiminde TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Aslıhan Akbal 
Tüysüz olurken Başkan Yardımcıları  Serap Küçük, Züleyha Demirtaş ve Birten Koçak oldu.

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi; Hülya Cengiz, Dilek Demirezen, Sanem Şeker, Gülsevil Çetin Yazgan, Demet Boşver, 
Sultan Arıkan, Zeynep Acar Uçar, Fulya Özgül, Fatma Simay Üzmez Şişman, Banu Zeynep Müderrisoğlu ve Songül Özkan şeklinde 
oluştu.

Kadın Girişimciler Kurulu Yedek Listede; Zeynep Asya Eser, Çiğdem Ülgen, Hümeyra Aydın, Fatma Akkurt, Aynur Balca, Selma 
Memiş, Meryem Soyer, Ayşe İrem Özmen, Gülay Mutlu, Emine Kurtay ve Aida Şehali isimleri yer aldı.

Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

TOBB Düzce İl Kadın  Girişimciler Kurulu toplandı.05.04.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Koordinatörlüğünde faaliyetlerini 
sürdüren TOBB Düzce İl Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal 
Tüysüz ve kurul üyeleri, Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı 
Ümit Ülgen, Genel Sekreter Ayten Nursel 
Kocadağ ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Şahin, Kadın Girişimciler 
Kurulundan beklentilerinin yüksek 
olduğuna işaret ederek, özellikle 
kadınların eğitimi konusunda çok sayıda 
proje beklentilerinin olduğunu ifade etti. 
Şahin, kadınların ekonomiye yüksek 
oranda katılım sağlaması gerektiğine 
inandıklarını, ülkemizin ekonomik refaha 
çıkabilmesinin de bu katılımcı ekonomiye 
bağlı olduğunu söyledi.

Kadın Girişimcilerin talep be 
beklentilerini de dinleyen Şahin, odada faaliyette olan komisyon ve kurullara kadınlardan temsilci istedi. Projesiz herhangi bir 
konuda destek alınabilmesinin imkanı olmadığını belirten Şahin, komisyon ve kurullarla birlikte odamızı, Düzce'yi geliştirecek 
projelere imza atılabileceğini de sözlerine ekledi.

Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir
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2.2 Politika ve Temsil - KGK Faaliyetleri
TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu "Farkındalık Demek, Kanserle Mücadeleyi Kazanmak Demektir" paneli düzenledi. 

09.04.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu, 
YasTOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu "Farkındalık Demek, Kanserle Mücadeleyi Kazanmak Demektir" paneli düzenledi. 
09.04.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu, 1-7 Nisan 
Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında konusunda uzman bilim insanlarının katılımlarıyla "Farkındalık Demek, Kanserle 
Mücadeleyi Kazanmak Demektir" konulu panel düzenledi.

Düzenlenen panele; Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi 
Nurgül Dağlı, TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz ve kurul üyeleri, Bolu İl KGK 
Başkanı Emine Yüce ve Kurul Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Panelde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeki 
Sayman, Genel Cerrah Op. Dr. Oytun Saffet Kahyaoğlu, Diyetisyen Mete Han Üner ve Psikoterapist-Aile Danışmanı Hülya Cengiz 
konuşmacı olarak yer aldılar.

Toplantının açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin yaptı. Şahin konuşmasında; " Değerli katılımcılar, TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulumuzun bu önemli etkinliğine katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kadın Girişimcilerimiz TOBB 
Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun özel önem verdiği konuların başında geliyor. Dolayısıyla biz odaların da en önemli 
çalışma alanlarımızdan biri durumunda.

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler sonucunda göreve gelen arkadaşlarımızı her konuda destekliyor, kendilerinin 
yönetimde yer almalarını talep ediyorum. Dünyada artık her şey projeye bağlı. Kadınlarımızdan projeler üretmelerini bekliyorum. 
Kadınlarımızı, gençlerimizi ve iş insanlarını eğitecek, kendilerini geliştirmelerinde katkı sağlayacak projeler. Kadınlarımıza 
güvenimiz tam. Bu dönemde ve bundan sonra kadınlarımızın üretecekleri her projede kendileriyle olacağız. Odamızda faaliyet 
gösteren komisyonlarımıza da kadınlarımızdan birer temsilci alacağız. Bu sayede hem odayla temasları yüksek olacak hem de 
kurullarıyla ilgili geliştirecekleri projelerde komisyonlarımız kendilerine ışık tutacak.

Bugünkü konumuz olan "Farkındalık Demek, Kanserle Mücadeleyi Kazanmak Demektir" konusunu da önemsiyorum. Bu ve 
benzeri farkındalık eğitimlerinin kadınlarımızın ufkunu açmakta faydalı olacağına inanıyorum. Bu vesileyle programın 
hazırlanmasında emeği geçen başta Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Aslıhan Akbal Tüysüz olmak üzere tüm kurul 
üyelerimize teşekkür ediyorum. Panelist olarak burada hazır bulunan hocalarımıza da gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini 
kullandı.

Bilmeliyiz ki Dünya da her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı kanser, yaş, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm insanları 
etkilemektedir. Bir gün bizim de kapımızı çalabileceği ihtimalini gözeterek Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi KETEM 
de doktorlarımızın önerdiği rutinlerde gerekli kontrollerimizi aksatmadan sürdürmeliyiz. 

Yoğun katılımın olduğu panelde sırasıyla kürsüye çıkan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeki Sayman, Genel 
Cerrah Op. Dr. Oytun Saffet Kahyaoğlu, Diyetisyen Mete Han Üner ve Psikoterapist-Aile Danışmanı Hülya Cengiz, Kanser türleri, 
kanserin belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri, kanser psikolojisi ve kanser beslenmesi hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Kooperatifçiliği Geliştirme Toplantısı gerçekleştirdi. 25.06.2019

Toplantıya; Düzce Belediye Meclis Üyesi Leyla Ağan, Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü Zeki Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Habip Aydın, Nilüfer Kadın Kooperatifi Başkanı Selma Demirelli ve İl Kadın Girişimciler 
Kurulu üyeleri katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, Kadın 
Girişimciliğinin farkındalığı ve önemine değinirken, kadınların doğal yeteneklerinden katma değer kazandırmayı amaçladıklarını 
ifade etti.  

Kadın girişimciliğinin arttırılması, kolektif ve organize olabilme yeteneklerinin kazandırılmasının kurul olarak öncelikli 
hedefleri olduğunu belirten Tüysüz, bu amaç doğrultusunda kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve kooperatifler gibi birçok 
iş ortağıyla beraber hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.

Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım da kooperatifleşme, kadınlara 
mentörlük desteği verilmesi konularında oluşuma tam destek vereceklerini ifade ederek, kadınların kooperatifleşmesine 
verilecek olan desteklerin devlet politikası olduğunu belirttiler.

Toplantını son bölümünde, Nilüfer Kadın Kooperatifi Başkanı Selma Demirelli katılımcılara Kadın kooperatifçiliği ile ilgili iki 
ayrı video sunumu izlettirdi.

Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.3. Ticaretin çağın gereklerine uygun biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır
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2.2 Politika ve Temsil - KGK Faaliyetleri
KGK'dan Minik Sporculara Eşofman Desteği  01.11.2019

TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu, önümüzdeki günlerde Bosna Hersek'e gidecek olan Düzce Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Judo Takımına eşofman seti hediye etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, 
Düzce TSO'da düzenlenen törenle minik judocular, antrenörleri Nermin Alayıldız ve ailelerini misafir ederek, Mutlum Tekstil 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Düzce TSO 7. Meslek Komitesi Başkanı Mutlu Kayan'ın hazırlattığı eşofman setlerini kendilerine hediye 
etti. Hediye törenine Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Tekstil Meslek Komitesi Başkanı Mutlu Kayan, TOBB Düzce 
İl KGK Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, KGK Üyeleri, Düzce TSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, Düzce Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Alayıldız, sporcular ve aileleri katıldılar.

Programda konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, gençlerin spora yönlendirilmesinin kötü 
alışkanlıklardan korunması adına önemli bir adım olduğunu belirtirken, yine aynı gençlerin meslek liselerine yönlendirilmesi 
gerektiğini ifade etti.

Eşofman Setlerinin temininde sponsor olan Tekstil Komitesi Başkanı Mutlu Kayan da Meslek Liselerinin büyük önem taşıdığını 
belirterek gençlerin önce meslek sahibi olup ardından üniversite yönelimlerini yapmalarının daha başarılı seçim olacağını ifade 
etti.

Programda konuşan İl KGK Başkanı Aslına Akbal Tüysüz, bu spor branşında bir kadının sorumlu olmasının ailelere ve genç 
sporculara olumlu katkılar sağladığını, Nermin Alayıldız'ın tüm aşamalara aileleri dahil etmesi dolayısıyla gençlerin spora daha da 
sıkı sarıldığının altını çizdi.

Programın son bölümünde şampiyonaya katılacak olan sporculara eşofman ve çanta setleri hediye edildi.

 Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

“Sarı Bebek” Tanıtım Toplantısı 25.12.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu ile Delta Alfa 
Çorap Fabrikasının katkılarıyla gerçekleştirilen “Sarı Bebek” tanıtım toplantısı Konsopa Otel'de gerçekleştirildi.

Toplantıya, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Meclis Üyeleri, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Aslıhan Akbal Tüysüz ve kurul üyeleri, Düzce Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Tuğba Can, Düzce İşçileri 
Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhcı, Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Zeynep Topçu Bilir katılım sağladı.

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin; “TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulumuz ile 
Delta Alfa Çorap Firmamızın ortaklaşa geliştirdikleri Sarı Bebek projesinin tanıtımı için buradayız. Projenin amaçlarını ve detayları 
arkadaşlarımız birazdan sizlere aktaracaklar. Çocuk istismarı konusunda devletimizin aldığı sıkı önlemler olsa bile maalesef bazı 
kötü örneklere de denk geliyoruz. Çocuklarımızı eğitmek, çocuklarımıza daha güvenli bir gelecek oluşturabilmek adına bu ve 
benzeri projeleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak koşulsuz destekliyoruz. Bizim iktisadi görevlerimizin yanı sıra bu tür 
toplumsal konularda da çözüm üreten olma sorumluluğumuz var. Çocuk istismarı ve ailelerin bilinçlendirilmesi için Kadın 
Girişimciler Kurulumuzun uzun zamandır üzerinde çalıştığı bu projenin dalga dalga tüm ülkemize yayılmasını umut ediyoruz. 
Projemiz ile bir gencimizin hayatına katkıda bulunabilirsek ne mutlu bizlere.” şeklinde konuştu.

TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz; “Bir masa etrafında bir hayal ile başladığımız Delta Alfa 
Çorap ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneğinin desteğiyle doğumu gerçekleşen sarı bebeklerimizi gerçek sahipleriyle 
çocuklarımızla buluşturacağız bugün bu ana tanıklık ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz kurul olarak yaşamaktan hayallerinin 
peşinden koşmaktan korkmayan bir yapıyız. Cesaret korkudan korkmamaktır. Korkularımıza yenilip hedeflerimizden, 
hayallerimizden vazgeçmemektir. Bizler korkmuyoruz ve hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Her daim desteğini hissettiren Düzce 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahine Yönetim Kuruluna ve Meclisine Delta Alfa Çorap ve Düzce İşçileri Dayanışma 
Derneğine, Düzce Barosu Kadın ve çocuk hakları merkezine, Hayalimiz anaokulu yöneticisi ve kurucusu Fatma Bakan ve tüm 
öğretmenlerine ve sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünden sonra sarı bebekler önce çocuklarımıza sonra bizlere emanet. Bu 
bebeklere sahip çıkalım bu projeye sahip çıkalım ömrünün çok uzun olması için elimizden ne geliyorsa yapalım.” ifadelerini 
kullandı.

Toplantının devamında, Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Zeynep Topçu Bilir ise Çocuk İstismarına yönelik kısa bir sunum yaptı. 
DÜ Öğr. Gör. Dr. Topçu'nun sunumunun ardından, Düzce Hayalimiz Anaokulu Gönüllü Öğretmenlerinin düzenlediği “Çocuk 
İstismarını önleme ve farkındalık" oyunu sergilendi.

Sarı Bebek adlı tiyatro oyununu minikler büyük ilgiyle izledi.

Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir
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2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek

Ücretli Poşet Dönemi Hakkında Bilgilendirme Yapıldı  02.01.2019

Yeni yılın ilk günü itibariyle alışverişte 'paralı poşet' dönemi başladı. Plastik alışveriş poşetleri bugün itibariyle en az 25 kuruşa 
satılacak. Poşet satışı alışveriş fişinde de yer alacak. Yeni üretilen tüm poşetler barkodlu olacak. Ancak firmalara ellerindeki 
barkodsuz poşetleri kullanabilmeleri için 31 Mart'a kadar süre tanındı. Manav, ekmek ve şarküteri reyonları dışında tüm poşetler 
para ile satılacak. Açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan poşetler ücretsiz olacak ve Poşetleri para ile 
satmayan ücretsiz olarak müşteriye veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası 
kesilecek. 

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir

Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı proje teklif çağrısı duyuruldu. 07.02.2019

 Avrupa Birliği'nin 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak 
adlandırılan programı kapsamında “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Genel amacı küme yönetimi mükemmelliğini güçlendirmek ve yeni bir “ClusterXchange” pilot programının uygulanması da 
dahil olmak üzere Avrupa genelinde kümeler ve uzman eko sistemler arasındaki alışveriş ve stratejik ortaklıkları kolaylaştırmak 
olan çağrının son başvuru tarihi 4 Nisan 2019 (saat 17:00, Brüksel saati) olup söz konusu program kapsamında proje başına 
verilebilecek azami hibe miktarı 360.000 Avro'dur.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir

 İki El Oto Belgesinde Son Tarih 13 Ağustos… 09.07.2019

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin belirli nitelikleri haiz olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından gerçekleştirilmesi, 
ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde 
hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin arttırılması amacıyla hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmelik 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin belirli nitelikleri haiz olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından gerçekleştirilmesi, 
ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde 
hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin arttırılması amacıyla hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmelik 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmeliğin “geçiş hükümleri” başlıklı 1. maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (13.08.2018) 
ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam 
edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde(13.08.2019'a kadar), lise mezunu olma 
şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.” 
denilmektedir.

Bu kapsamda, lise mezunu olmayan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarımızın 
https://ietts.gtb.gov.tr/ adresinden 13.08.2019 tarihine kadar Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Bilgilendirmesi 23.09.2019

Bilindiği üzere; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin(KTY)'nin 40'ıncı maddesinin altıncı, 43'üncü maddesinin üçüncü, 44'üncü 
maddesinin altıncı fıkralarında, adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 v/veya T2 yetki belgesi 
düzenlenmiş firmaların, KTY'de öngörülen ve Bakanlığımızca oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-
ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu bulunmakta olup, bahse konu yükümlülük 
KTY'nin Geçici 2'inci maddesi gereğince 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir

(* Bu bölümde web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz bilgilendirmeler yer almaktadır.)
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2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek

Zorunlu Trafik Sigortalarıyla ilgili çok önemli duyuru 03.09.2019

Oda Meclisi Üyemiz ve TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ( SAİK ) Üyesi Selim Koçak, ikinci el araç satışlarında, satın alınan 
aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının (Trafik Sigortası) noter satış tarihinden itibaren 15 gün 
süresince aracın yeni sahibi tarafından kullanılabileceğini belirtti.?

Araç satışında eski araç sahibinin trafik sigortasını 15 gün süre ile kullanımı uygulamasının sona erdiğine yönelik olarak sosyal 
medyada ve bazı basın organlarında yer alan haberleri değerlendiren TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ( SAİK ) Üyesi Selim 
Koçak'ın açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Daha önceki yıllarda araç satışı olduğunda, aracın eski sahibine ait trafik sigortası devir zeyli yapmak suretiyle yeni sahibine 
aktarılıyordu. Ancak, 2005 yılında yapılan değişiklikle devir zeyli uygulaması sona erdirildi. Mevcut durumda, araç satışı yapıldığı 
zaman, eski araç sahibinin trafik sigortası sona eriyor ve gün esasına göre ilgili sigorta şirketi tarafından prim iadesi yapılıyor. 
Aracın yeni sahibinin ise, 15 gün içerisinde almış olduğu araç için trafik sigortası yaptırması gerekiyor.

Son günlerde, sosyal medyada ve bazı basın organlarında aracın eski sahibinin trafik sigortasını 15 gün süre ile kullanımı 
uygulamasının kalktığına yönelik hatalı haberlerin çıktığına şahit oluyoruz. Halbuki hem Karayolları Trafik Kanununda hem de 
Trafik Sigortası Uygulama Esasları Yönetmeliğinde 15 günlük sürenin geçerli olduğuna ilişkin hükümler aynen muhafaza 
edilmektedir.

Diğer yandan, ikinci el araç alan vatandaşlarımız, unutkanlık ya da başka nedenlerle 15 günlük süre içerisinde sigorta 
yaptıramamaları halinde olası bir kaza durumunda ciddi tazminatlarla karşı karşıya gelebileceklerdir. Ayrıca, kolluk kuvvetlerince 
yapılan kontroller neticesinde, araç sigortası yaptırılana kadar trafikten men edilebilecektir.

Bu nedenle, vatandaşlarımıza araç alımı yapıldığında bir an önce sigorta acentesine müracaat edilerek aracın trafik sigortasını 
yaptırmalarını tavsiye ediyoruz”

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir

KOSGEB'ten KOBİ Finansman Destek Programı Bilgilendirmesi  26.09.2019

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ Finansman Destek 
Programı kapsamında;Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve 
etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde 
gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin 
edebilmeleri için faiz/kâr payı masraflarına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
tarafından destek sağlanmasına yönelik olarak uygulanan
İmalat sanayi KOBİ'lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak 
amacıyla “2019 – 02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden 
Yararlanma Düzeyinin Arttırılması” konulu proje teklif çağrılarına çıkmıştır.

Söz Konusu Finans Destek Programına, 
 adresinden halen ulaşabilinmektedir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-
programi

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.3. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda İş geliştirme desteği verilecektir. 

Düzce kadın istihdamında Türkiye ortalamasının üzerinde  20.12.2019

Düzce kadın istihdamında 2019 yılında Türkiye ortalamasını geçti. Veriler baz alındığında Türkiye'de en çok kadın istihdamı 
Düzce'de gerçekleşti.

Kadına şiddetin iyiden iyiye arttığı bu günlerde Düzce kadının güçlendirilmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için en 
fazla çalışan il oldu. Özel sektörde işverenlerin tercihi ve Düzce İş-Kur Müdürlüğü girişimleri ile kadınların işe alımları artarken 
yapılan çalışmalarda sonuçlarını vermeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre Düzce 2019 yılında 
en çok kadın istihdam eden il oldu. Geçen yıl konulan yaklaşık 2 bin kadın istihdamı yılsonu itibariyle geçilirken Yüzde 90'ların 
üzerinde gerçekleşme oranı yakalandı. Bu veriler baz alındığın da ise Düzce Türkiye'nin kadın istihdamında ilk 3 ilinden birisi 
olmayı başardı.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

(* Bu bölümde web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz bilgilendirmeler yer almaktadır.)

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi
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2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Çağrıları Duyurusu 11.10.2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerli üretimin teşvik edilmesine ilişkin bir adım daha atıldı. Üreticinin ve alıcıya aynı 
anda teşvik verilmesini hedefleyen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program çağrısı yayınlandı. Programı Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa VARANK açıkladı.

Program kapsamında desteklenecek ilk odak sektör “makine sektörü” olarak belirlendi. VARANK, “Kalkınma Ajanslarımız, 
illerinde makine sektörü alanında faaliyet gösteren firmalarla iletişime geçecek.” şeklinde açıklama yaptı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na başvurular, internet sitesi olan  adresi üzerinden 
çevrim içi olarak alınacak. Program başvuruları, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamada olacak. Başvurusu yapılan 
projenin Ar-Ge ihtiyacı varsa, bunun da başvuru kapsamında sunulması istenecek.

4 Ekim – 22 Kasım arasındaki ön başvuruda alınan bilgi ve belgeler detaylı bir incelemeye tabi tutulacak. Yatırım tutarı 10 
milyon liranın üzerinde olan ve üretmeyi hedeflediği ürün Öncelikli Ürün listesinde yer alan projelerin kesin başvuru yapması 
istenecek. Kesin başvurular 12 Kasım ile 13 Aralık tarihleri arasında alınacak. Kesin başvuru sürecinde Ar-Ge ihtiyacı bulunan 
firmalar, TÜBİTAK desteklerine yönlendirilecek. Projenin niteliğine göre yatırımcılar KOSGEB destekleri, stratejik yatırım veya 
proje bazlı teşviklere başvuru konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca firmaların, proje detaylarını içeren Proje Fizibilitesi Raporu'nu 
da elektronik olarak program portalına yüklemesi talep edilecek. Kesin başvuru tarihinden sonra, değerlendirme süreçleri 
başlatılacak.

http://www.hamle.gov.tr

Sayısal Takograf Veri Aktarma Sistemi İle İlgili Duyuru 25.12.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yayınlanan 2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. Maddesi hükmünce, Yetki belgesi 
sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal 
takograf ünitelerindeki verileri kart verme otoritesine göndermeleri zorunluluğu 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.  
Söz konusu verilerin yükleneceği temel enstrüman, internet sitesi üzerinden sağlanan alan olup,   
adresinden erişilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu Genelgenin 5. Maddesi hükmünce, ST kartı sahipleri, ST sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 
25 günde bir TOBB'a gönderecektir. Bununla birlikte, ST sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da 
Kart Verme Otoritesine gönderilecektir. Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte 
sorumlu olacaktır.

 Diğer taraftan, Genelgenin 5. Maddesinin 1. paragrafına göre; yetki belgesi sahipleri tarafından, yetki belgesine kaydedilmiş 
araç ünitelerinde kaydedilen verilerin, şirket kartı kullanılmak suretiyle, geriye doğru 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve üçer 
aylık periyotlarla dijital ortamda arşivlenmesi ve bu verinin ayda bir defa Kart Verme Otoritesine gönderilmesi gerekmektedir.

 Bütün bu hususlarla birlikte, halihazırda STS kapsamında araç üniteleri ve sürücülerinin verilerini bir yazılım aracılığıyla 
toplayan ve çok sayıda aracı/sürücüsü olan taşımacılık şirketleri için elle dosya yükleme işlemlerinin zaman kaybına sebebiyet 
verdiği görülmüştür. Buna yönelik olarak, bir webservis üzerinden TOBB'da kurulan veritabanına doğrudan veri yüklenmesini 
teminen yeni bir uygulama daha hizmete sunulmuştur. Söz konusu uygulamadan, araç yetki belgesi sahipleri ile birlikte bu alanda 
hizmet vermekte olan yazılım firmaları faydalanabilecektir. TOBB'da kurulan STS Ulusal veri tabanına doğrudan veri göndermek 
üzere, konu ile ilgili olarak, ilgili webservise   adresinden erişim sağlanmaktadır. Adı geçen web 
servisi kullanarak veri yüklemek isteyen firmaların öncelikle  adresi üzerinden Mersis numarası ile 
(Mersis sistemine kayıtlı temsilci bilgileri kullanılarak) kayıt yapmaları gerekmektedir.

http://staumanaliz.tobb.org.tr/

https://staumanaliz.tobb.org.tr
https://staumkayit.tobb.org.tr

VERBİS Sistemine Kayıtlar  25.12.2019

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt 
dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son gün  31 Aralık 2019 olarak 
bildirilmişti. Ancak bu yükümlülük yeni bir düzenleme ile Haziran 2020'ye kadar uzatıldı.

İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde; VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde bu yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen gerçek ve tüzel kişi tacirlerle ilgili idari para cezası yaptırımları (20.000,00 ile 1.000.000,00 TL arasında idari para cezası) 
belirlenmiştir.

Anılan Kanunun 18. maddesi “Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk 
Lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir” hükmünü içermektedir.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir

(* Bu bölümde web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz bilgilendirmeler yer almaktadır.)

http://www.hamle.gov.tr/
http://staumanaliz.tobb.org.tr/%20
https://staumanaliz.tobb.org.tr/
https://staumkayit.tobb.org.tr/
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2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi'ne (U-ETDS) bilgi gönderme zorunluluğu 25.12.2019

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi'ne (U-ETDS) bilgi gönderme zorunluluğu 31 Aralık'ta başlıyor
Karayolu Taşıma Yönetmeliği 40 maddesinin 6.fıkrasına göre;
C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi 

ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, (gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. 
kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel 
kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini) eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın 
U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.

 Anılan Yönetmeliğin 69 maddesinin 8 fıkrasında ise;
 8) 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki 

yükümlülüklerle ilgili olarak U-ETDS'ye;
a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,
 b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri 

gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma, yetki belgesi sahibine verilir. Ancak, bu maddeye göre yaptırım 
uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 
150 uyarma verilir. denilmektedir.

 Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, 
R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, yine KTY'de öngörülen ve Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı tarafgından oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine 
ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu olmakla beraber, bahse konu yükümlülük KTY'nin Geçici 
2'nci maddesi gereğince 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.

 
Bu nedenle, 31.12.2019 tarihinden itibaren herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için gerekli tedbirlerin 

alınarak, operatör yetkilendirme işlemleri için aşağıda  bir örneği bulunan dilekçe ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
XIII.Bölge Müdürlüğüne(13.Bölge Müdürlüğü Bolu) başvurmaları gerekmektedir.

Önemli Bilgi Notu:
Şirketler 
· Firmanızın web tabanlı yazılımı var ise sistemin kullanıldığı bilgisayarların IP adreslerinin aşağıda örneği 

bulunan dilekçe ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XIII.Bölge Müdürlüğüne(13.Bölge Müdürlüğü Bolu 0374 212 13 26) 
bildirilmesi gerekmektedir.

· Firmanızın web tabanlı yazılımı yok ise belge sahibi firmanın u-net otomasyon sisteminde işlem yapmaya 
yetkili olan kişiler http://kamu.turkiye.gov.tr  adresinden bilgi girişi yapabilirsiniz veya aşağıda örneği bulunan 
operatör yetkilendirme dilekçesi ile yetkilendireceğiniz kişiler de  firmanız adına http://kamu.turkiye.gov.tr 
adresinden bilgi girişi yapabileceklerdir.

Şahıslar
· U-Net otomasyon sisteminde kayıtlı yetki belgesi sahibi kişiler http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden bilgi 

girişi yapabilecekler veya aşağıda bir örneği bulunan operatör yetkilendirme dilekçesi ile yetkilendireceğiniz kişiler de  
şahsınız 

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile ilgili her türlü bilgi, belge ve eğitim videolarına 
https://uetds.uab.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz ve sormak istediğiniz sorularınızı uetds@uab.gov.tr adresine mail 
atabilirsiniz.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir

(* Bu bölümde web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz bilgilendirmeler yer almaktadır.)



facebook.com/tsoduzce

Düzce Ticaret ve Sanayi odası 2019 Faaliyet Raporu

instagram.com/duzcetso 0544 473 70 28

2.4 İş Geliştirme ve Eğitim
Düzce TSO'dan Gölyaka MYO'ya ekipman desteği  15.02.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hasan 
Arslan'ın gayretleri, oda meclisinin de talebi uygun bulup onaylaması neticesinde, Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek 
Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının uygulamalı yiyecek içecek derslerinde kullanılmak üzere sıcak mutfak 
ekipmanları tam teşekküllü olarak hediye edildi.

İlgili donatı elemanları, Yüksekokul bünyesinde kurulacak olan, Aşçılık Programının da temel gereksinimlerini karşılama 
potansiyelini taşımaktadır. Ayrıca öğrencilerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları kapsamında gelişmeleri ve yaratıcılık içeren 
çalışmaları uygulamalı olarak icra edebilmelerine imkan tanıyacaktır.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı 15.02.20109

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.3. Ticaretin çağın gereklerine uygun biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır

KOSGEB Düzce Müdürlüğü ve odamız tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı. Eğitim Uzmanı 
Şeyda Otluoğlu Kuyumcu tarafından verilen eğitimin son kısmına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen de katıldı. 
Katılımcılara bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileyen Ülgen, oda olarak girişimci adaylarının her zaman arkalarında 
olduklarını ifade etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile birlikte Düzce Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ettik. 
18.04.2019

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, yönetim kurulu ve meclis 
üyeleri Düzce Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ettiler.

Heyet, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı kapsamında 
yürütülmekte olan TR42/18/MESLEK/0016 no.lu Makine İmalat Sanayiinde Yeterliliklerin ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi adlı 
projenin faaliyetlerinden olan ve aynı zamanda proje ortağımız olan Düzce Meslek Yüksek Okulu'nda, üç ayrı laboratuvarda 
yürütülen makine programlama eğitimlerini yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında kursiyerler ile de kısa bir sohbet eden Çakar ve Düzce TSO Yönetimi, eğitimcilerden de program hakkında 
bilgiler aldı.  Proje kapsamında satın alınan 2 adet CNC Router ile F-201 no.lu laboratuvara alınan 25 adet masa üstü bilgisayar 
ve3 boyutlu yazıcıyı yerinde inceleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite sanayi işbirliğinin ve mesleki eğitimin önemini 
vurgulayarak, mesleki eğitimin geliştirilmesi için ilgili kurumların çok daha fazla çalışması gerektiğini ifade etti.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Eğitimi 14.06.2019

Odamız 5. Meslek Komitesi Üyesi Nihat Sevdim ve Düzce Tarım & Hayvancılık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin 
girişimleriyle Kaz Yetiştiriciliği, yasal eksiklikler ve kamu desteklerinin yaygınlaştırılması konularında bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya; Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Genel Meclis 
Başkanı Çiğdem Günal, Yönetim Kurulu Başkanıız Tuncay Şahin, akademisyenler, sektör temsilcileri ve kaz yetiştiricileri katıldı.

Bölge illerde kaz yetiştiriciliğiyle ilgilenenlerin yoğun katılım sağladığı çalıştayda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Şahin, “İlimizin tarım ve hayvancılık alanlarında verimli arazileri var. Kamusal destekleri ilimizde kullandırmaya çalışıyoruz. Tarım 
OSB kurma hedefimiz var. Tüm bunların yanında Kaz Yetiştiriciliği konusunda da sizlerin yanında olacağız. Oda olarak üzerimize 
düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Toplantının ilk gününde konuşmacı olarak yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Boz, 
kaz yetiştiriciliği, Pazar payı, uyulması gereken kurallar ve besicilik yöntemleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

İki gün süren kapsamlı eğitim dolayısıyla bölgedeki katılımcılar organizasyondan memnun kaldıklarını dile getirdiler.  

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.3. Ticaretin çağın gereklerine uygun biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır
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2.4 İş Geliştirme ve Eğitim
Himayemizdeki Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin doluluk oranı arttı. 31.07.2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin teşvikleriyle Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın destek ve himayesine verilen Mevlana 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 2019-2020 eğitim öğretim sezonu için doluluk oranı %100 seviyesine ulaştı. Bu oran geçen yıl 
%80'lerdeydi. Bu yıl 166 yeni öğrenci merkezi yerleştirme sisteminde okulumuzu tercih etti. 

584 öğrencinin eğitim gördüğü Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ayrıca hem Okul öncesi eğitim bölümü 
öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri hem de bölgede önemli bir gereksinim olan 3,4,5 yaş okul öncesi eğitim sınıfları da okul 
bünyesinde bulunmakta, bu sınıflarda da toplam 86 öğrenci yer almaktadır.

TOBB'un başlatmış olduğu bu seferberliğin ülke geleceği açısından büyük önem arz ettiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin, Mesleki eğitimin ülkenin kurtuluşu olduğuna inandıklarını belirterek, “Ülkemizin üretmekten, ürettiğini ihraç 
etmekten başka kurtuluş reçetesi yok. Kalkınmanın en önemli adımı ihracat. Bu adımın gerçek olabilmesi için üretim, üretimin 
olabilmesi için de nitelikli istihdam şart. Nitelikli istihdamın ilk aktörü mesleki liselerimiz. Biz TOBB ve Düzce TSO olarak mesleki 
eğitime büyük önem veriyoruz. Amacımız sanayicimizin ihtiyaçları doğrultusunda kalifiye personel yetiştirmek ve istihdamlarını 
sağlamak. Bu yıl okulumuza olan rağbetin %20 oranında artması ve tam doluluk oranına ulaşması bizleri ziyadesiyle memnun etti. 
Önümüzdeki yıllarda bu okullarımızdan mezun olan gençlerimizin sanayicimizin ihtiyaçlarına karşılık vereceğine inanıyor, projenin 
oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Düzce Milli Eğitim camiamız, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
yönetimimiz ve okulumuzun tercih edilmesinde katkısı olan velilerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Dönem Açılışı Gerçekleştirildi. 03.09.2019

Protokol gereğince Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın alanına giren Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2019-2020 
Eğitim Öğretim Sezonu düzenlenen törenle başladı.

Düzenlenen törene Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ, Milli Eğitim Şube 
Müdürü Turan Şahin, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şehabettin Yavuz, okul yönetimi ve öğretmenler katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şehabettin Yavuz, yeni eğitim öğretim 
sezonunun tüm eğitim camiasına hayırlar getirmesini dilerken, geçen yıl görev alan ve bu yıl farklı okullara giden öğretmenlere, 
bu yıl okulun bünyesine katılan öğretmenlere teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, TOBB'un  geliştirdiği bu projeyi olumlu bulduklarını 
söyledi. Ülgen, iş dünyasındaki yetişmiş personel eksiğinin meslek liseleri aracılığıyla tamamlanacağını belirterek, bu noktada 
Ticaret ve Sanayi Odaları'nın da konuya dahil olmasının büyük önem arz ettiğine işaret etti.

Meslek Liseleri ve Yüksek Okul ile birçok projede bir araya geldiklerini söyleyen Odamız Genel Sekreteri Ayten Nursel 
Kocadağ, gerek okulun teknik ihtiyaçlarının karşılanması gerekse yeni projelerde birlikte çalışarak okulun eğitim ve başarı 
seviyesini üst sıralara çıkarmaya gayret edeceklerini de sözlerine ekledi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir.

Fikri Ve Sinai Mülkiyet Hukuku Semineri Gerçekleşti 13.09.2019

Düzce TSO Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen, İstanbul Barosu Avukatlarından Nalan Çakır ve H. Berk Sürücü'nün 
konuşmacı olarak katıldığı Fikri Sınai Mülkiyet ve Marka Hukuku Seminer Programı Düzce TSO toplantı salonunda gerçekleşti.

Programda sunumlarını gerçekleştiren Av. Nalan Çakır ve Av. H. Berk Sürücü Marka Tescili, Başvuru, Süreç ve Koruma 
kapsamı konuları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Yönetim Kurulu Üyemiz Özkan Çakır, seminer programına konuşmacı olarak katılım sağlayan Av. Nalan Çakır ve Av. H. Berk 
Sürücü'ye hediye takdim etti. Programın sonunda, Av. Nalan Çakır, katılımcılara katılım belgelerini verdi.  

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir.
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2.4 İş Geliştirme ve Eğitim
Makine İmalat Sanayiinde Yeterliliklerin ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi Projesi Basın Lansman 02.09.2019

Odamızın Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı kapsamında 07.09.2018 tarihinde uygulamaya başladığı 
TR42/18/MESLEK/0016 no.lu Makine İmalat Sanayiinde Yeterliliklerin ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi Projesi Basın Lansmanı 
gerçekleştirildi. Lansman kokteyli sırasında katılımcılara hazırlanan Basın Lansman Bültenleri dağıtıldı.

Proje Koordinatörü Tuncay Yüksel, başlangıçtan bugüne kadar yürütülmüş olan proje faaliyetleri hakkında bilgilendirme 
sunumu yaptı. Sunumdan sonra toplantıya iştirak eden ve proje kapsamında makine programlama eğitimi alan kursiyerlerden 
Suat Kaan da söz istedi ve verilen makine programlama eğitimlerinden çok memnun kaldıklarını, bu tür eğitimlerin artırılarak 
devam ettirilmesi talep ettiklerini ifade etti.

Lansman toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin, bu projenin tipik bir üniversite-sanayi işbirliği 
projesi olduğunu ve bu tür çalışmaların devam edeceğini söyledi. Şahin, yönetim kurulu ve oda meclisimiz olarak nitelikli eleman 
eksikliğini azaltacak her çabanın içerisinde olduklarını, mesleki eğitimin bir memleket meselesi olduğunu, Çalışma ve İş Kurumu 
ile birlikte makine programlama eğitimleri başta olmak üzere işverenin ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilmesinde ciddi 
çalışmalar planladıklarını ifade etti. Bu projenin ayrı bir öneme sahip olduğunu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yeni 
vizyonumuzda nitelikli eleman sorununun çözülmesine katkı sağlamanın da yer aldığını, bu hususun proje başvurularında dikkate 
alındığını söyledi.

Şahin, başta bu projede olduğu gibi her alanda kendilerini destekleyen Düzce Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Nigar Demircan 
Çakar olmak üzere projeye katkı sağlayan Prof. Dr. Ayhan Şamandar'a, Düzce Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç .Dr. Yunus Biçen'e 
ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Seymen Çiftçi'ye, projenin yürütülmesi konusunda önemli katkılar sağlayan Düzce TSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Türkan'a, Meclis Üyesi Engin Er'e,  proje iştirakçileri olan Her Makine'den  Halil İbrahim Pişkin'e, As 
Teknik firması sahibi Azem Sarı'ya ve Türkan Makine'den Enes Türkan'a katkılarından dolayı  teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim İşbirliği Protokolü yenilendi. 12.09.2019

İmza töreni, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Düzce 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar arasında imzalanan iş 
birliği protokolünde Düzce TSO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Protokol; Düzce TSO'ya kayıtlı üye işletmelerin sahip ve ortakları, Düzce TSO'da çalışan personeller ve birinci derece yakınları 
ile Düzce Üniversitesi Enstitüleri tarafından verilecek lisansüstü eğitimin yürütülmesine ilişkin esasları kapsıyor. Enstitüler 
tarafından her akademik yılbaşında belirlenecek programlar doğrultusunda yürütülecek protokol ile Düzce TSO bünyesindeki 
çalışanlar, Düzce Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerinde lisansüstü eğitim 
hakkına sahip oldu.

İmzaların atılmasından sonra konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Düzce Üniversitesi ile Düzce TSO 
arasında ilk lisansüstü eğitim protokolü 2018-2019 Akademik Yılı'nda imzalanmıştı. 2019-2020 Akademik Yılı için tekrar imza 
altına alındı. Protokol ile eğitim alanında iş birliğinin sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversite-Sanayi işbirliği konusunu kıymetli bulduklarını 
söyleyerek, akademik çalışmaları sahaya indirebilme açısında bu protokolün önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir.

Odamız  beş Protokol imzaladı. 10.10.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından , İlimizin ihracat potansiyelinin arttırılması ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla, 
ihracat yapan ve yapabilecek olan üyelerimizin, çalışanlarının, ve oda personellerimizin mesleki ve teknik İngilizce alt yapısının 
geliştirilmesi planlanmakta olup, Odamız ile Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu, Amerikan 
Kültür, American Time, Nokta Eğitim ve Safir Eğitim Kurumları arasında görüşmeler yapılarak protokol imzalanmasına karar 
verilmiştir.

Protokol kapsamında, bu kurumlarda sunulan İngilizce eğitimi hizmetlerinden belirli oranlarda indirimler sağlanacak ve 
eğitim almak isteyen kişiler istediği kurumu tercih edebileceklerdir.Başvuru yapmak isteyenlerin, oda üye kartları veya oda kayıt 
belgeleriyle başvuru yapabileceklerdir.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir.
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2.4 İş Geliştirme ve Eğitim
Odamızda KVKK Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 15.10.2019

Odamız tarafından gerçekleştirilen “Kişisel Verilerin Koruma Kanunu Bilgilendirme” Semineri, Kişisel Verilerin Korunması 
Kurumu Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Muharrem Akbaş'ın sunumuyla Düzce TSO toplantı salonunda 
gerçekleştirildi.

Düzenlenen seminere, Yönetim Kurulu Üyemiz Bilal Türkan ve çok sayıda firma yetkilisi ve personelleri katılım sağladı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Veri Yönetimi Dairesi Şube Müdürü Muharrem 

Akbaş, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun gereklilikleri, kişisel verinin ne olduğu, kimleri kapsadığı, kişisel verileri kaydetme, 
depolama, işleme, veri sorumlusunun yükümlülükleri, Kanun kapsamında alınacak tedbirler, VERBİS veri kayıt sistemi ve Kanun 
şartlarının ihlal edilmesi durumunda uygulanacak idari ve adli cezalar” konularında geniş kapsamlı bilgilendirme yaptı.

Soru cevap şeklinde devam eden seminer, Muharrem Akbaş'ın, özelikle veri toplama ve veri işleme yapılmadan önce 
aydınlatma metni hazırlanması ve açık rıza alınmasının önemine değindi. Toplu fotoğraf çekiminden sonra seminer sona erdi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Önemli Başarı 27.11.2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği odamız himayesine verilen 
Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan CoopCool Liseli Sosyal Medya Platformu İstanbul'da 
düzenlenen MobileFest Mobil Uygulama Fuarı'nda büyük ilgi gördü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği odamız himayesine verilen 
Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan CoopCool Liseli Sosyal Medya Platformu İstanbul'da 
düzenlenen MobileFest Mobil Uygulama Fuarı'nda büyük ilgi gördü.

Odamızın sponsorluğunda Fuara katılım sağlayan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri, fuar boyunca başta 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere birçok üst düzey ziyaretçiyle görüşme ve projelerini tanıtma şansı 
yakaladılar

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir

Globalleşmenin Yolları Teknopark'da Anlatıldı 19.12.2019

Düzce İl Kadın ve İl Genç Girişimciler Kurullarının düzenlemiş olduğu “Start-Up ve Globalleşme” semineri IDETEK/UK/TR 
Ceosu ve Melek Yatırımcı Ergin Kayanın sunumuyla Düzce Teknopark Konferans salonunda gerçekleşti.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, konuşmasında 
şunları söyledi; “Dünya'da yeni nesil yatırım trendi Melek Yatırımcılık modeli. Bugün burada hocamız bu konuda sizlere önemli 
bilgiler verecek. Ülke olarak eğitimli personel konusunda sorunlar yaşıyoruz. Meslek Yüksek Okullarımıza giden öğrencilerimizi 
ara eleman değil aranan eleman konumuna getirmemiz gerekiyor. Bizler bu destekleri siz geleceğimiz olan gençlerimizin daha 
yüksek standartlarda eğitim hizmetlerine kavuşmanızı sağlamak adına yapıyoruz. Burada sizlere düşen görev de çok çalışmak, çok 
araştırmak, bilimsel imkanlara en iyi şekilde ulaşmak ve ilgili sektörlerde aranan personel olmaya çalışmaktır” şeklinde konuştu.

Yoğun katılımla devam eden seminerde, Düzce Teknopark Binası içerisinde çalışmalarını firma temsilcilerinin katıldığı 
etkinlikte İngiltere'de melek yatırımcıların danışmanlığını yapan ve Türk girişimcileri ile İngiliz yatırımcıları bir araya getiren 
İDETEK firmasının CEO'su Ergin Kaya detaylı bir sunum yaptı. Türkiye'de Start - Up ve girişimcilik noktasında son yıllarda önemli 
gelişmelerin olduğunu gözlemlediklerini aktaran İDETEK CEO'su Ergin Kaya; “Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri açılması 
da bu konuda bir dönüm noktası diyebiliriz. Ancak bir şeyler eksik kalıyor ki sonuç alınamıyor. Bana göre en önemli sorun 
yatırımcıların örgütlenememesidir. Herkes yatırımcı olabilir. Farklı ölçeklerde yatırımlar yapabilir. Bu sorunun tıpkı bir girişimci gibi 
ele alınması ve girişimci gözüyle meselelere yaklaşılması gerekiyor. Kısa vadede de bir sonuç almayı beklemek mümkün 
görünmüyor. Sistemli ve disiplinli çalışmak ve beklemek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen seminerde, konuşmacı Kaya, Start- Up firması seviyesinden global firma olmaya kadar uzanan zorlu yolda bir 
girişimcinin dikkat etmesi gereken tüm detaylar ve başarılı global firma örnekleri sunulurken soru-cevap bölümünde çok verimli 
fikir alışverişleri gerçekleştirdi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.3. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda İş geliştirme desteği verilecektir. 
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2.4 İş Geliştirme ve Eğitim
Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Staj Programı Tanıtımı 12.11.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasıyla Düzce Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Staj 
Programı” toplantısı Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın sunumuyla Düzce TSO toplantı 
salonunda gerçekleşti.

Toplantıya,  Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri ve firma 
yetkilileri katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, her platformda dile getirmekte olduğu Üniversite-
Sanayi İşbirliği çok önemsedikleri, birinci önceliklerinin nitelikle ara eleman sorunun çözümüne katkı sağlamak olduğunu, acil 
önlemler alınmazsa bu sorunun daha ciddi boyutlara varacağını söyledi. Bu sorunun çözümünde işverenlerin de elinden geleni 
yapması, işbirliklerinin artarak devam etmesi gerektiğini, sanayicinin yatırım yaparak istihdam yaratmasının takdirle karşılanması 
gerektiği ve her türlü sorunun varsa çözüm önerilerinin kendilerini ulaştırılmasını, bu hususlarda her türlü çalışmayı yürütmeye 
hazır olduklarını ifade etti.

Programın devamında, kürsüye çıkan Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, fakültenin 
yürütmekte olduğu ve 5510 sayılı Kanun gereği iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primlerinin Düzce Üniversitesi tarafından 
karşılanan “ 7+1eğitimde 4 aylık staj”  konusunda bölgemiz sanayicilerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda öncelikle Türkiye'de 
21 Teknoloji Fakültesinden biri olan Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin tarihçesi, fakülte bölümlerinin ve akademisyenlerin 
tanıtımı ve öğrenci dağılımları yer aldı.

Toplantıda mevcut Üniversite-Sanayi İşbirliklerinin değerlendirilmesi yapıldı ve yeni potansiyel işbirlikleri modellerinin ve 
özellikle sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik bir sanal tasarım merkezinin kurulması için proje üretilmesinin önemi üzerinde 
duruldu.

Nitelikli eleman sorununun her geçen gün büyümekte olduğu, acil önlemler alınmadığı takdirde çok ciddi problemler ile karşı 
karşıya kalınacağı, özellikle mühendislik fakültelerinin branşlarına göre meslek liseleri mezunları tarafından çok daha fazla tercih 
edilmesi gerektiği, önceden uygulanmakta olan ek puan ve M.T.O.K'un çok daha fazla tercih edileceği bir sisteminin tekrar 
gündeme gelmesi ve ailelerin çocuklarını her geçen gün kontenjanların düşmekte olduğu  mesleki liselere göndermesini 
sağlayacak yasal alt yapının sağlanması gerektiği hakkında görüşüldü.

Diğer bir tehlikenin mühendislik fakültelerinde öğrenim gören mesleki ve teknik lise mezunu oranlarının yüzde onların da 
altına düştüğü, aslında bu oranın tam tersi olması gerektiği, bu konuda mevzuat düzenlenebilmesi için farkındalık yaratılması 
gerektiği konusunda görüş birliği sağlandı.

Prof. Dr. Ayhan Şamandar, “7+1 Eğitim Modeli” kapsamında , staj maliyetlerinin Üniversite tarafından karşılanacağı bu 
sistemde Makine ve İmalat Mühendisliği, Ağaç İşleri ve Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği öğrencilerin bir dönem işletmelerde staj yapabilmelerinin ilgili işkollarında faaliyet gösteren 
firmalarımızın nitelikli eleman temin etmelerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti ve sistemin nasıl işlediği konusunda bilgiler 
verdi. Prof.Dr. Ayhan Şamandar, bu sistemde Üniversite'nin staj yapan öğrencilere, mevzuat ile belirlenmekte olan aylık bir ücret 
verdiğini de ilave etti.

Toplantı sonunda katılımcı firma yetkilileri Üniversite ile ilk kez protokol yapma ve mevcut protokolleri olan sanayicilerin de 
bu protokollerin yenilenmesi konusunda bilgiler aldılar.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.4. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Sıfır Atık Yönetmeliğinin Getirdikleri Konulu Semineri 20.12.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Düzce İl 
Temsilciliği tarafından “Sıfır Atık Yönetmeliğinin Getirdikleri” konulu seminer Düzce TSO Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleşen seminere, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, Düzce Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Nurhan Kartal, Çevre Mühendisleri Odası Düzce temsilcisi Çevre Mühendisi Gülsevil Çetin Yazgan, TMMOB Çevre 
Mühendisleri Odası 2. Başkanı Zeyneti Bayri Ünal, Düzce Çevre ve Şehircilik ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürü V. 
Memet Ali Şanlı, Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Özlem Anakan, Çevre Mühendisleri Odası Düzce 
temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Mühendisi Fatih mezarcı katılım sağladı.

Düzce Çevre ve Şehircilik ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürü V. Memet Ali Şanlı ve Düzce Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Çevre Mühendisi Özlem Anakan “Sıfır Atık” konusunda sunumlarını gerçekleştirdi.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.2. Üyelere ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir.
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2.5.Uluslararası Ticaret
Ürdün'deki Ticari Fırsatlar 15.01.2019

Geçtiğimiz günlerde Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, DÜ Rektörü 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve İşadamlarından oluşan heyetle 
Ürdün'e giden Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 
Başkent Amman'da düzenlenen toplantıda işadamlarıyla bir araya 
gelmesini, ziyaret programlarını ve Ürdün'deki izlenimlerini 
değerlendirdi.

Ürdün'de gerçekleştirdikleri toplantılarda bu ülkedeki önemli 
fırsatları görme şansı bulduklarını belirten Şahin, "Ürdün'de ciddi 
bir potansiyel var. İlimizde üretilen birçok ürünün pazarı bakir 
durumda. Ürdün'ün ihracat anlamında kotasının olmaması da ciddi 
bir fırsat. Buradan göndereceğimiz herhangi bir malı dünyanın her 
yerine kotasız şekilde ulaştırabiliyorlar. Amman Ticaret ve Sanayi 
Odası'nda 400'e yakın işadamıyla bir araya geldik. Otomotiv Yan 
Sanayi, Orman Ürünleri, Metal, Makine ve Tekstil Sanayi alanlarında 
faaliyet gösteren işadamlarına Düzce'yi ve imkanları aktardık.  
İşadamlarının haricinde Ürdün Ticari Ataşesi ile de görüşmeler 
yaptık. Kendisi, Düzceli işadamlarına burada iş yapmaları durumunda yardımcı olacaklarının sözünü verdiler. Biz heyet olarak ön 
ziyaret ve görüşmelerimizi yaptık. Bundan sonraki süreçte işadamlarımızdan oluşan bir heyetle birlikte gidip oradaki imkanları 
değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun haricinde de hem turistik hem de eğitim anlamında birçok görüşmeler yaptık. Düzce için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.5. İhracatın artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Tekstil Ürünlerinde Uluslararası Rekabet" URGE Projesi kabul edildi.  07.02.2019

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın T.C.Ticaret  Bakanlığı'na yapmış olduğu ve Brode sanayicilerinin faydalanmasının 
hedeflendiği “Tekstil Ürünlerinde Uluslararası Rekabet" URGE Projesi Bakanlık tarafından kabul edildi.

Düzce TSO'dan yapılan yazılı açıklamada; "19.URGE.011 referans numarası ile tescil edilen projemizin ilk faaliyeti ihtiyaç 
analizi çalışması olacak. Bu çalışmada şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, 
sektör, pazar analizi değer/tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenmekte ve projenin yol haritası 
oluşturulmaktadır.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.5. İhracatın artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Tekstil Ürünlerinde Uluslararası Rekabet (UR-GE) Projemiz destek alnaya hak kazandı.17.04.2019

Odamız tarafından hazırlanan ''Tekstil Ürünlerinde Uluslararası Rekabet (UR-GE) Projesi'' 'Ticaret Bakanlığı tarafından destek 
almaya hak kazanmıştır.

Proje kapsamında yapılacak olan faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve projeye ilave katılım sağlayacak olan firmaların tespit 
edilmesi amacıyla Odamızda Sektör temsilcilerine yönelik toplantı gerçekleştirilerek, firmalar tespit edilmiş ve projenin birinci 
faaliyeti olan ihtiyaç analizi yapılması konusunda teknik şartname hazırlanmasına karar verilerek hizmet alımı için ihale 
duyurusuna çıkılmıştır.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.5. İhracatın artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Nisan 2019 İhracat-İthalat Bilgileri   13.06.2019

Düzce'de 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 48,3 arttı, ithalat ise yüzde 2,1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 48,3 artarak 12 milyon 54 bin dolar, ithalat ise yüzde 2,1 artarak 7 milyon 475 bin dolar, olarak gerçekleşti.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir.
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2.5.Uluslararası Ticaret
Çinli yatırımcı Odamızı ziyaret etti. 21.06.2019

Çinli metal mutfak eşya sektörü firması TTX Group yetkilileri, Düzce'nin yatırım fırsatlarını değerlendirmek, Türkiye ve Çin 
arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla Odamızı ziyaret etti.

Ziyarette, Düzce'deki Organize Sanayi Bölgeleri ve burada yapılacak yatırımlar hakkında firma yetkililerine bilgiler veren 
Ülgen, Düzce'nin artan ihracat rakamları ve yabancı sermayenin yatırımlarından bahsederken, kamusal destekler ve teşvik 
imkanları ve oda kanalıyla sağlanabilecek diğer olanakları Shi Jing Zhong'a ve Jian'a aktardı.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.1. Sanayinin bilgi ve teknoloji bağlamında stratejik sektörel dönüşümünün sağlanması için çalışmalar yapılacaktır

Arap iş insanı Naim Abu Raish Odamızı ziyaret etti. 21.06.2019

Arap İş İnsanı Naim Abu Raish, Düzce'deki yatırım imkanlarını görmek ve yatırım alanları ile ilgili bilgi almak üzere Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette, yeni açılan Organize Sanayi Bölgeleri ve burada yapılabilecek yatırımlar hakkında Naim Abu Raish'e bilgiler veren 
Tuncay Şahin, kamusal destekler, teşvik imkanları ve oda kanalıyla sağlanabilecek diğer olanakları da Raish'e aktardı.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir.

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansına katıldık. 08.07.2019

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve TOBB iş birliğinde 
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen Türkiye-
KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı'na; 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC 
Başbakanı Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Kudret Özersay, Düzce TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi 
Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz ile çok sayıda siyasetçi ve iş dünyasından 
temsilci katıldı.

Forum hakkındaki görüşlerini dile getiren Düzce 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Yavru 
Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması, 
bu kalkınma esnasında da özellikle Türk sanayisi ve 
ticaret erbaplarının bu gelişime destek vermesi büyük 

önem taşıyor. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte katılım sağladığımız Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. 
Ekonomi Konferansında da bu konulara işaret edildi. Ülkemiz ve Düzce adına da farklı iş alanlarında birçok fırsatın olduğu KKTC'de 
ekonomik hayatın gelişmesi için biz de oda olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir.

UR-GE projemizin ihtiyaç analizi kapanış toplantısı gerçekleştirildi.  12.07.2019

Odamız tarafından yürütülmekte olan ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, 13 adet  brode imalatçısı üye 
şirketlerimizin  dahil olduğu “Tekstil Ürünlerinde Uluslararası Rekabet Projesi” (19.UR-GE.011) referans  numaralı UR-GE 
projemizin ihtiyaç analizi raporu sunulması öncesinde Odamızda bir kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

İhtiyaç analizi çalışmalarını yürüten Dış Ticaret Uzmanı Cengiz Özcan faaliyet kapsamında ziyaret edilen firmalardan alınan 
bilgileri bir sunum eşliğinde katılımcılara aktardı ve sektörün Düzce'deki mevcut durumu  ve beklentileri konusunda bilgi verdi. 
Daha sonra  hedef pazarlar konusunda istişare yapıldı ve toplantıya katılan Ticari Bilgi ve İstihbarat Uzmanı Özgül Karagöz brode 
ürünleri ticareti yapan ülkeler  içerisinde hedef pazar potansiyeli olan ülkeler konusunda detaylı bilgiler verdi.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.5. İhracatın artırılması için çalışmalar yapılacaktır
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2.5.Uluslararası Ticaret
İhracat Odaklı İnovasyon Ekosistemi Geliştirilmesi” Projesi Lansman Toplantısı 20.08.2019

Düzce Organize Sanayi Bölgesi 
(DOSB) ve Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası ortaklığında başvurulan ve Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 
tarafından desteklenen “İhracat Odaklı 
İnovasyon Ekosistemi Geliştirilmesi” 
Projesi Lansman Toplantısı Düzce 
Teknoparkta gerçekleştirildi.

Proje lansman toplantısına 
Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay 
Şahin, Düzce Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Yirmibeşoğlu, Düzce Teknopark Genel 
Müdürü ve Öğretim Üyesi Dr. Özkan 
Şahin, Düzce Organize Sanayi Müdürü 
Aylin Özdemir, Odamız Genel Sekreteri 
Ayten Nursel Kocadağ, Düzce TSO 
proje ofisi personelleri ve proje 
kapsamına dahil edilen 10 firmanın 
temsilcisi katılım sağladı.

Gerçekleşen lansmanda, “İhracat 
Odaklı İnovasyon Ekosistemi 
Geliştirilmesi”  Projesi ile bölgemizin 
ihracat potansiyelini arttırmaya ve geliştirmeye yönelik fizibilite çalışmaları yapılarak, firmalarımıza yeni pazarlar bulma imkanı 
sağlanması hakkında fikir alışverişi yapıldı.  “İhracat Odaklı İnovasyon Ekosistemi Geliştirilmesi” Projesi TR42 Bölgesinde iki pilot 
ilde uygulanan projeden biri olarak seçilmiştir. Projelerden biri Gebze'de diğeri ise İlimizde uygulanacaktır.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.5. İhracatın artırılması için çalışmalar yapılacaktır

İhracat Odaklı İnovasyon Ekosistemi Geliştirilmesi Projesi Paydaş Toplantısı 27.08.2019

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında başvurulan ve Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı(MARKA) tarafından desteklenen “İhracat Odaklı İnovasyon Ekosistemi Geliştirilmesi” Projesi dolayısıyla Proje 
paydaşları bir araya geldi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Yirmibeşoğlu, Düzce Teknopark Genel Müdürü ve Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin, Odamız  Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, 
I-Global Eğitim ve Danışmanlık Şirketi yetkilileri ve proje ofisi personellerimiz katılım sağladı.

Gerçekleşen toplantı yemeğinde, “İhracat Odaklı İnovasyon Ekosistemi Geliştirilmesi” Projesi hakkında fizibilite çalışmaları 
yapılarak, firmalarımıza yeni pazarlar bulma imkanı sağlanması hakkında ortak çözümler aranacağı belirtilirken, projenin yanı sıra 
iş geliştirme ve eğitim konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.5. İhracatın artırılması için çalışmalar yapılacaktır

UR-GE projemiz dış ticaret istihbarat eğitimleri 20.12.2019

Odamız tarafından yürütülmekte olan ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, 13 adet brode imalatçısı üye 
şirketlerimizin dahil olduğu “Tekstil Ürünlerinde Uluslararası Rekabet Projesi” (19.UR-GE.011) referans numaralı UR-GE projemiz 
dış ticaret istihbarat eğitimleri gerçekleştirildi.

Ticari Bilgi ve İstihbarat Uzmanı Sertaç Sal tarafından verilen eğitimde hedef ülke ve dış ülkelerde müşteri bulma teknikleri 
Brode sektörüne özel GTIP numaraları bazında uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.5. İhracatın artırılması için çalışmalar yapılacaktır
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2.5.Uluslararası Ticaret
AB Ülkelerine İhracatta Zorluklar Çalıştayı 31.10.2019

Türkiye -AB İş 
Diyaloğu Projesi 
kapsamında AB 
tarafından finanse edilen 
Düzce'de faaliyet 
gösteren metal-makine ve 
otomotiv sektörüne 
yönelik olarak ''AB 
ülkelerine ihracatta 
yaşanan zorluklar'' adlı 
çalıştay Düzce Turan 
Otelde gerçekleştirildi.

Türkiye -AB İş 
Diyaloğu Projesi 
kapsamında AB 
tarafından finanse edilen 
Düzce'de faaliyet 
gösteren metal-makine ve 
otomotiv sektörüne 
yönelik olarak ''AB 
ülkelerine ihracatta 
yaşanan zorluklar'' adlı çalıştay Düzce Turan Otelde gerçekleştirildi.

 Firma temsilcileri, Düzce Ticaret ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in ev 
sahipliği yaptığı çalıştay iki oturumda tamamlandı. Programın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Şahin, tüm ihracatımızın neredeyse yüzde 50' sinin AB ülkelerine yapılmakta olduğunu, 2018 yılında AB 
ülkelerine yapılan ihracatın 84 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, Avrupa Birliği'nin en büyük ticari partnerimiz 
olduğu ve yanı başımızda bulunan bu dev pazara çok önem vermemiz gerektiğini söyledi. Şahin, mutlaka yüksek 
katma değerli ihraç kalemlerimizin ihracattan aldığı payı yükseltmek, dijital dönüşümü de tamamlayarak üretim 
süreçlerini iyileştirmek zorunda olduğumuzu, Almanya'nın Sanayi 4.0, Japonya'nın Sanayi 5.0'ı konuştuğu, yapay zeka, 
arttırılmış gerçeklik ve akıllı fabrikaların tartışıldığı bir dönemde, bu kavramlara uzak kalmanın rekabet gücümüzü 
ciddi şekilde zayıflatacağını, başarı anahtarının üretmek, ürettiğine değer katmak ve ihraç etmek olduğunu ifade etti.

 Açılış konuşmasının ardından TOBB TEBD Proje Koordinatörü Burcu ATILGAN, Türkiye -AB İş Diyaloğu Projesi'nin 
amaçlarını ve yürütülen faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı.

Daha sonra Akredite Kobi Danışmanı, Kıdemli AB Proje uzmanı Bülent YÜCE'nin sunumları ve anlatımları ile 
program devam etti. Bülent Yüce, AB Ülkelerine İhracatta Karşılaşılan Engeller, Bir KOBİ İçin ihracat Yol Haritası, 
İnternet Pazar Araştırmasıyla Hedef Ülke Belirleme ve Müşteri Bulma Metodolojisi, KOBİ'lerin Bireysel Gelişimleri için 
Öneriler ve Sektörünün Gelişimi İçin Öneriler başlıklı konular hakkında bilgilendirme yaptı.

Stratejik Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce
Hedef 1.5. İhracatın artırılması için çalışmalar yapılacaktır

Düzce'nin İhracatı %22 Arttı  07.11.2019

Düzce'de 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22 arttı, ithalat yüzde 7,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 10 milyon 915 bin dolar, ithalat ise yüzde 7,4 artarak 5 milyon 725 bin dolar 
olarak gerçekleşti.

Stratejik Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli Hizmetler
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağları (network) geliştirilecektir.
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