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İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği 

Derneği Düzce Şubesi'nin başlatmış 

olduğu ve Düzce Cedidiye Camii'nin 

önünde faaliyetlerini sürdüren Suriye 

Bayırbucak Türkmenleri'ne yardım 

kampanyasına Düzce Ticaret ve Sanayi 

Odası da destekte bulundu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın son 

meclis toplantısında alınan karar 

doğrultusunda Suriye'de rejimle ve terör 

örgütü DAEŞ ile mücadele eden 

Bayırbucak Türkmenleri'ne Düzce İHH 

aracılığıyla 20 bin TL'lik malzeme 

yardımında bulunuldu.

Alınan malzemeleri Düzce TSO Başkan 

Yardımcısı Abdülkadir Albayrakoğlu ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Eğilmez, 

İHH standı yetkililerine teslim etti.

Odamıza iletilen yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata 

konu teşkil eden menşe ve dolaşım belgelerinin gümrük idarelerince onaylanıp 

onaylanmadığının elektronik ortamda ithalatçı ülke makamları tarafından 

kontrol edilebilmesini teminen hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası 

Anlaşmalar) (Seri No: 8)'nin 14.11.2015 tarih ve 29532 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlandığı bildirilmektedir.

Yazıda, ihracatta tercihli tarife uygulamalarından faydalanmak üzere 

düzenlenen ve gümrük idarelerince vize edilmesi talep edilen 

A.TR/EUR.1/EURO-MED/ Dolaşım belgeleri, İran Menşe İspat Belgesi ve 

Malezya Menşe İspat Belgesi ile onaylanmış ihracatçılara düzenlenen A.TR 

Dolaşım Belgelerinin 4.1.2016 tarihinden itibaren ihracat beyannamelerinin 44 

no'lu "Ek Bilgi / Sunulan Belgeler" Sütununa kaydedilmesi ve bu kapsamda 

yükümlüler veya yetkili temsilcilerce Merkezi BİLGE Sisteminin "Yükümlü 

Tarafından Beyan Edilecek Dokümanlar" alanına belgelere dair bilgilerin 

girilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Onaylanmış İhracatçılara düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri 

hariç olmak üzere ibraz edilen belge ile Merkezi BİLGE Sistemine Yükümlü 

tarafından girilecek bilgilerin ilgili gümrük memurlarınca karşılaştırılması 

ertesinde belgeler vize edilecek olup, yükümlü tarafından sisteme 

kaydedilmeyen belgelerin vizelerinin gerçekleştirilmeyeceği vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda; Merkezi BİLGE Sistemine veri girişlerinin doğruluğu ve 

gerçekliğinden yükümlü sorumlu olup, sisteme dair uygulama hakkında 

http://risk.gtb.gov.tr internet sayfasından ayrıntılı bilgi edinilebileceği 

belirtilmektedir.

İhracatçı üyelerimize duyurulur.

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu 

Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli 

mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki 

yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir.

İlk etapta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 

yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan 40 meslekte 
idari para cezası verilecektir.,(Mesleki Yeterlilik Belgesi Gerektiren Meslekler)  mesleki 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup, yakın bir zamanda 
tebliğlerinde belirtilen mesleklerde, sınavlarda başarılı olan diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk 
kişilerin 31.12.2017 ya kadar belge masrafı ve sınav getirilmesi beklenmektedir.
ücreti,31.12.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik 
masrafı ve sınav ücretinin yarısı brüt asgari ücretin yarısını Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması 
geçmeyecek şekilde ve  tahsis edilen bütçe dahilinde  İşsizlik halinde işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il 
Sigortası Fonundan sağlanacaktır.müdürlüğü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk Lirası 

Bayırbucak Türkmenleri'ne 
Düzce TSO'dan Yardım Eli

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, artık her an yanınızda
Google Play App Store

Mesleki Yeterlilik Belgeleri 
İle İlgili Çok Önemli Duyuru

Gümrük Bakanlığı'ndan 
Dolaşım Belgeleriyle İlgili Duyuru



2

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Faaliyet Bülteni Şubat 2016

www.duzcetso.org.tr facebook.com/tsoduzce

sorduğumda 234 tane telefoncu var nasipse 

ben de 235. olacağım dedi. Ufak bir araştırma 

yaptım. Nüfusa oranla en fazla telefoncu 

ilimizde var. En kötüsünden en iyisine kadar 

da var üstelik. Yapacağın iş bana mantıksız 

geldi dedim. Çok olan bir işi yapmak kısa 

vadede para getiriyor gibi görünse de rekabet 

ortamına girileceği için ya daha çabuk 

erirsiniz ya da kar oranlarınız rekabet 

nedeniyle tatmin düzeyinin altında kalır" 

ifadelerini kullandı.

MARKA Düzce Yatırım Destek Ofisi 

Uzmanı İbrahim Pehlivan'ın kurum 

içerisindeki en donanımlı personellerden biri 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, girişimci adaylarının ülke genelinde %10'luk olduğunu vurgulayan Çakır, "Ben İbrahim 

KOSGEB, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası bir başarı sağlamasına rağmen Düzce'nin %13 beye bu eğitimlerin en üst düzeyde ve en 

işbirliğiyle düzenlenen Genel Girişimcilik barajını geçtiğini söyledi. Yapılan bir işi kaliteli şekilde olmasını beklediğimi 

Eğitimi tamamlandı. yapmaktan ziyade bölgede olmayan veya en söyledim. Kendisi de alanında uzman olan 

Eğitimin son gününde Düzce TSO azından az yapılan ama potansiyeli olan işleri Seda hanımı buldu eğitimler için. Dışarıdan 

Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır da kısa yapmanın daha doğru bir girişimcilik örneği aldığım geri dönüşlerde kursiyerler 

bir konuşma yaptı. Çakır, Düzce'nin olacağını savunan  Çakır, "Geçen yıl bir eğitmenimizden çok memnunlar. Kendisine 

girişimcilik konusunda ülke ortalamasının arkadaşım Cep Telefonu dükkanı açacağını de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

üstünde olduğunu, KOSGEB eğitimlerini alan söyledi. Düzce'de ne kadar var diye 

Elektrikçiler Odası, Düzce Tanıtma ve 

Kalkınma Vakfı, Düzce Muhtarlar Derneği, 

Hayat Vakfı, Düzce SMMMO, Müsiad Düzce 

Şubesi, Düzce Harp Malülü Gazi Yet. 

Derneği, Düzce Muharip Gaziler Derneği, 

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, THK Düzce 

Şubesi, Yeşilay Cemiyeti Düzce Şubesi, Tüm 

Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi, Türkiye 

Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi, Memur-Sen 
Düzce'de faaliyette olan 44 Sivil Toplum red ediyor, şiddetle kınıyoruz. Ayrıca fikir Düzce Şubesi, Dericiler Odası, DEMSO, 

Kuruluşu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda özgürlüğü adı altında ilimizde 25 avukat Lokantacılar Odası, Pazarcılar Odası, Yeşilova 
bir araya gelerek, geçtiğimiz günlerde "Barış tarafından yayınlanan bildirgeye hiçbir Kooperatifi, Düzce-Yığılca Turizm, 
İçin Akademisyenler İnsiyatifi" adı altında şekilde katılmadığımızı belirtiyor, Paradigma S.K., Maksimum Yaşam Derneği, 
1128 akademisyenin imzasıyla yapılan bildiri açıkladıkları bildiriden Düzce sivil toplum Kültür Memur-Sen, Bayındır Memur-Sen, 
ve bu bildiride Düzce Üniversitesi'nde görev platformu olarak son derece rahatsız Diyanet-Sen, Eğitim Bir-Sen, Yapı Sanatları 
yapan bir akademisyenin de olması, ilgili olduğumuzu kamu oyu ile paylaşıyoruz ve Esnaf Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, 
akademisyen hakkında Üniversite ve diyoruz ki devletimizi suçlayan ülkemize Cumayeri Esnaf Odası, Konuralp Esnaf 
Savcılığın başlatmış olduğu soruşturmaya uluslar arası gözlemci davet eden ve terör Odası.
karşılık olarak Düzce Barosu'na kayıtlı 25 örgütüyle müzakere isteyen bu zihniyete 

avukatın, akademisyeni savunan bir bildiri şiddetle karşıyız.

yayınlamasına tepki göstererek karşı bir Devletimizin varlığı ve bağımsızlığını, 

bildiri hazırlayarak basınla paylaştı. vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, 

Bildiride; "Son günlerde ülkemizin milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini 

gündemini oluşturan barış için korumak ve kamu düzenini hakim kılmak 

Akademisyenler inisiyatifi adı altında 89 için PKK başta olmak üzere her türlü terör 

üniversiteden 1128 akademisyen terör  örgütü örgütleriyle mücadele de Devletimizin ve 

PKK'ya karşı meşru mücadele veren, güvenlik güçlerimizin her şart altında 

devletimize en ağır ifadelerle saldırılmıştır. yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla 

Ayrıca güvenlik güçlerimizi kasıtlı ve planlı duyururuz." denildi.

kıyım yapmakla suçlanmaktadır. Oysaki o Bildiride imzası olan Sivil Toplum 

bölgede PKK terör örgütünün bazı il ve Kuruluşları; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, 

ilçelerde aylardır halk ayaklanması provasını Düzce Ticaret Borsası, Düzce Esnaf ve 

yaptığı, hendek kazarak kurtarılmış bölgeler Sanatkarlar Odaları Birliği, Düzce Esnaf ve 

yaratmaya çalıştığı, bölge halkının hayat Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Düzce 

hakkını elinden alarak devlet otoritesine ve Ziraat Odası, Düzce Merkez Bölgesi Kamyon 

güvenlik güçlerimize karşı ağır silahlarla ve TIR Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 

vatanın ve milletimizin bölünmez Kahveciler Odası, Kaynaşlı Esnaf Odası, 

bütünlüğüne kast etmeye çalışan PKK terör Bakkallar Odası, Fırıncılar Odası, Genç Eller 

örgütünden tek kelime söz etmeyen bu Derneği, Mobilyacılar Odası, Amatör Spor 

akademisyenlerin açıkladığı ihanet belgesini Kulüpleri Federasyonu Düzce Şubesi, 

Genel Girişimcilik Eğitimi Tamamlandı

STK'lardan Akademisyen ve Avukatlara Karşı Açıklama
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu belirleyerek bize bildirmenizi bekliyoruz.

Marmara ABİGEM A.Ş. işbirliğiyle 

üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Anketi Doldurmak için yanda görünen 

eğitimler düzenlemeye devam ediyor. QR Kodunu telefonunuza okutun veya;

2016 yılı içerisinde üyelerimizin talep http://www.duzcetso.org.tr/tr/genel/haber

edeceği ekte sunulan eğitim konuları öncelikli ler/8-1-2016-odamizda-hangi-egitimin-

olarak programa alınacak ve eğitim yapilmasini-istersiniz linkini tıklayınız...

programlarına dahil edilecektir. Doldurduğunuz formu; 

Firmaların gelişimi ve kurumsallaşmada vildan@duzcetso.org.tr e-posta adresine veya 

büyük öneme sahip olan eğitimlerin daha 0380 514 28 55 numaralı faksa 

kaliteli ve interaktif geçebilmesi adına siz yollayabilirsiniz.

üyelerimizin tercih edeceği, personeline veya Daha fazla bilgi için; 0380 524 25 50 

kendisine daha faydalı olacağını numaralı telefondan Vildan Yılmaz'a 

düşündüğünüz eğitim başlıklarını ulaşabilirsiniz.

Odamızda Hangi Eğitimlerin 
Yapılmasını İstersiniz?

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası bu yıl 12.si gerçekleştirilen 

İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB)'u ziyaret etti.

Zİyarette Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili 

Metin Coşkun, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hacıislamoğlu ve 

bazı üyeler yer aldı.

Yapılan ziyarette fuarda yer alan stantlar gezilirken, Düzce'de 

de şubeleri bulunan mobilya üreticilerinin stantlarında detaylı 

bilgiler alındı.

Biga TSO Başkanı Şadan Doğan ile Görüşüldü

Fuar ziyaretinde Biga TSO Başkanı Şadan Doğan ile 

karşılaşan Düzce TSO Meclis Başkan Vekili Metin Coşkun ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hacıislamoğlu, Doğan ile kısa 

bir sohbet gerçekleştirdi. Biga ve Biga TSO hakkında bilgiler 

alan Coşkun ve Hacıislamoğlu, Şadan Doğan'a çalışmalarında 

başarılar diledi. Fuarda mobilya sektörünün öncü 

firmalarından olan Doğtaş ve Kelebek Mobilya'nın CEO'su 

Hulusi Acar'la da bir süre görüşen Düzce TSO Meclis Başkan 

Vekili Metin Coşkun, fuarın üreticiler ve son kullanıcı 

arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti.

Düzce TSO'dan 
İSMOB Ziyareti

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ve 3 Mart 2016'da kapılarını 

açacak olan İDEV'16 2. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut 

Fuarı içi stant satışları başladı.

Kocaeli Ticaret Odası Koordinatörlüğü'nde, Kocaeli Valiliği ve 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bolu TSO, Düzce TSO, Gebze TO, 

Sakarya TSO, Yalova TSO, Körfez TO destekleri, KOSGEB ve 

MARKA'nın katkılarıyla gerçekleşecek fuar için stant almak isteyen 

üyelerimiz için iletişim bilgileri aşağıdadır.

İDEV 2. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı

Anadolu Expo Ltd. Şti.

Tel: İstanbul Ofis: 0212 233 25 90

Kocaeli ofis: 0262 322 30 10 Dahili: 190

Erol Sağır: 0549 550 98 01

Mehmet Dağlaroğlu: 0549 550 98 02

Serdar Taşsöken: 0532 244 12 00

İDEV Fuarı İçin Stant 
Satışları Başladı



4

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Faaliyet Bülteni Şubat 2016

www.duzcetso.org.tr facebook.com/tsoduzce

10 Kişiden Az Çalışanı 
Olan Üyelerimize 
Çok Önemli Duyuru

SAYIN ÜYEMİZ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununun 6'ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinde; "Belirlenen 

niteliklere ve gerekli belgeye sahip 

olmayan ancak 10'dan az çalışanı bulunan 

ve az tehlikeli sınıfta yer atan işyeri 

işverenleri veya işveren vekili tarafından 

Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri 

tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik 

muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerini yürütebilirler " 

hükmüne yer verilmiş olup, aynı 

Kanunun 30 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt 

bendinde geçen “ 10'dan az çalışanı 

bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 

işyerinde iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin üstlenilme sine ilişkin 

eğitim programları, eğitimin süresi ve 

eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye 

ilişkin hususlar. ” hükmü gereğince bu 

konunun yönetmelikle düzenleneceği 

hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle söz 

konusu maddelere dayanarak hazırlanan 

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili 

Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 

29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Yönetmeliğin 10'uncu 

maddesinin birinci fıkrasında “Eğitimler; 

açık öğretim sistemi ile eğitim vermede 

yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve 

akademik danışmanlık hizmetleri bulunan 

üniversitelere e Bakanlıkla protokol 

yapmak suretiyle verilir” hükmü yer 

almakta olduğu bildirilmiştir.

6331 sayılı Kanuna göre, 10'dan az 

çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer 

alan işyerleri için İSG hizmetleri 

yükümlülüğü 01/07/2016 tarihinde 

yürürlüğe girecektir.

İşveren veya işveren vekillerine 

yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği 

eğitim programlan ile eğitim sonunda 

yapılacak sınavın düzenli ve etkin biçimde 

uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek 

amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi 

arasında 09/10/2015 tarihinde bir işbirliği 

protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda 

Anadolu Üniversitesince yürütülecek olan 

ilk e-sertifika eğitim programına ilişkin 

başvurular 28 Aralık 2015-15 Ocak 2016 

tarihleri arasında 

http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden 

yapılacağı bildirilmiştir. Kayıt ve başvuru 

koşullarıyla ilgili bilgi notu ekte 

gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyelerine yönelik olarak düzenlediği ve Nail 

Kurtdere'nin eğitmen olarak yer aldığı Etkili Satış Eğitimi tamamlandı.

Eğitimin son bölümüne Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkadir 

Albayrakoğlu da katıldı. Eğitimde konuşan Albayrakoğlu, pazarlama biriminin tüm 

işletmelerin en önemli birimlerinden biri olduğunu belirterek; Etkili satış eğitiminin üyelere 

fayda sağlamasını temenni ettiklerini söyledi. Global satış strateji ve tekniklerinin her geçen 

gün geliştiğini belirten Albayrakoğlu, Düzce TSO üyelerinin bu gelişimleri takip edebilmeleri 

adına bu ve benzeri eğitimlerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

28 Aralık 2015 tarihli ve 29576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/8321 Sayılı Karar 

ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinde düzenlenen SGK 

İşveren Prim Desteği 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre;

31/12/2020 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör 

işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların;

             İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen 

prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,

             Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet 

belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer 

koşulları da sağlamak kaydıyla,

5510 sayılı Kanunun Prim oranları ve Devlet katkısı başlıklı 81 inci maddesinde sayılan 

ve Günlük kazanç sınırları başlıklı 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları 

üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten 

itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Burada belirtilen destek unsuru;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca 

düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,

3) Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 

yirmidört ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden, yukarıdaki (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt 

bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından 

işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi 

alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay 

süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş 

Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle uygulanacaktır.

Etkili Satış Eğitimi tamamlandı

SGK İşveren Prim Desteği 
31/12/2020 Tarihine Kadar Uzatıldı
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üretiminin yanı sıra bunun 

yanına koyabileceğimiz en 

önemli şey turizm. Turizmi 12 

aya yaymak için çalışma 

yapıyoruz” dedi.

Şaban Aziz Karamehmetoğlu, 

Düzce Ticaret Sanayi Odası ve 

yöneticilerini Rize'de ağırlamak 

istediklerini söyledi. Rize 

Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat 

Kasap'ta Rize'nin en önemli gelir 

kaynağının çay olduğunu işaret 

ederek “Turizme büyük önem 

veriyoruz. Bu konuda da önemli 

bir yol aldık” dedi. Başkan 

Kasap, ilin nüfusunun 340 bin 

olduğunu fakat nüfusa kayıtlı 

insan sayısının 740 bini geçkin 

olduğunu söyledi.
Rize Valisi Ersin Yazıcı, Rize Ertan Taşlı, ziyaretin çok anlamlı Düzce'ye de kurulmasını 

RTE Üniversitesi Rektörü 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat olduğunu belirterek “Sizleri istiyoruz” diye konuştu. Çakır 

Prof. Dr. Hüseyin Karaman ise 
Kasap ve Rize Ticaret ve Sanayi burada ağırlamaktan dolayı son ayrıca, sanayicinin ara eleman 

Düzce Üniversitesi ile RTE 
Odası Yönetim Kurulu ve Meclis derece mutluyuz. Rize'nin benim sıkıntısı çektiğini bildirdi.

Üniversitesinin aynı yıllarda 
Üyeleri Düzce'ye geldiler. için önemi büyük çünkü bende Toplantıda konuşan Rize TSO 

kurulduğunu işbirliğini arttırmak 
Düzceli olan Rize Valisi Ersin Rizeliyim. Düzceli bir Valimiz 

Yazıcı, Rize Belediye Başkanı sizin ilinizde görev yapıyor” 

dedi.

Düzce TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Fahri Çakır ise gelen 

heyeti Düzce ile ilgili bilgiler 

aktardı. Rize ile Düzce'nin 

birbirine benzer özelliklerinin çok 

olduğunu ifada eden Çakır, 

“Düzce TSO 1959 yılında 

kurulmuş. 3 bini aktif toplam 4 

bine yakın üyemiz var. 5084 sayılı 

yatırımların ve istihdamın 

teşvikten faydalanması bizleri Prof. Dr. Reşat Kasap, RTE 
adeta uçurdu. Depremle yıkılmış Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
olun şehrimizi ayağa Hüseyin Karaman, Rize TSO 
kalkmasında önemli katkısı oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Şaban 
Bunun ardından gelen bölgesel Aziz Karamehmetoğlu, Rize TSO 
teşvikte de Düzce 4. Bölgede yer Meclisinden oluşan heyet ilk 
alıyor. İstihdam noktasında olarak Düzce Ticaret ve Sanayi 
istediğimiz noktaya ulaştık Odasını ziyaret etti.
diyebiliriz. 2005 yılında seçici 

olmadan kim gelirse gelsin 

diyorduk fakat geldiğimiz 

noktada artık seçici 

davranıyoruz. İleri teknoloji artık 

yöneldik diyebiliriz” dedi. için burada olduklarını söyledi. Meclis Başkanı Ömer Faruk 
Düzce TSO Başkanı Fahri Son olarak konuşan Rize Valisi Ofluoğlu'da Düzce'de olmaktan 

Çakır, Gümrük Müdürlüğünün Ersin Yazıcı ise “Hizmet ederken dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Düzce'ye de kurulmasını önemli nokta, kurumlar ve Rize TSO Yönetim Kurulu 
istediklerini belirterek “İstanbul kuruluşlar arasındaki uyum. Biz Başkanı Şaban Aziz 
ve Ankara arasında bulunun bunu yapıyoruz. Bunu da Karamehmetoğlu, Rize ile ilgili 
ilimizde 5084 sayılı yatırımların başardık” dedi. Türkiye'nin bilgiler verdi. Karamehmetoğlu, 
ve istihdamın teşvik edilmesi değiştiğini ve geliştiğini söyleyen “Rize çayın başkenti. 
yasası ve ardından gelen 4. Bölge Yazıcı “İyi ki Türkiye değişiyor Ekonomimizin ana unsuru çay. 
olmamız dolayısıyla adeta gelişiyor. Ülkemizin refah İlimizde 200 çay fabrikamız var. 

Düzce TSO Yönetim Kurulu İstanbullu yatırımcıların cazibe seviyesi yükseltmez bizlerin Rize bir liman şehri. Rize arsa 
Başkanı Fahri Çakır ve Meclis merkezi olduk. Düzce'de görevi” diye konuştu. üretebilen bir il değil. Rize'de bir 
Başkanı Ertan Taşlı tarafından gerçekleştirilen üretimin yüzde Konuşmaların ardından ise adet organize sanayi bölgesi 
karşılanan heyete Meclis Toplantı 60'ı İstanbul'dan ihraç ediliyor. Düzce OSB'lerle ilgili kısa bir oluşturabilmek için 2 bin 800 
Salonunda Düzce ile ilgili bilgiler Yani ihracat kalemleri Düzce'ye sunun gerçekleşti. Ziyaret kişiden tapu aldık. Rize'den 400 
aktarıldı. yazılmıyor. Biz bu nedenle karşılıklı hediyeleşme ile son milyon dolar civarında ihracat 

Düzce TSO Meclis Başkanı Gümrük Müdürlüğünün buldu.gerçekleştiriyor. Rize'de Çay 

Rize Protokolü Odamızı Ziyaret Etti



6

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Faaliyet Bülteni Şubat 2016

www.duzcetso.org.tr facebook.com/tsoduzce

KOSGEB Genel Başkanı Recep Biçer ve KOSGEB Düzce Hizmet Merkezi Müdürü Asım Türkmen, odamıza çalışma ziyaretinde 

bulundu.

Ziyarette Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, Meclis Başkanı Ertan Taşlı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet 

Danışmaz ve Abdülkadir Albayrakoğu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayati Eğilmez ve Ömer Hacıislamoğlu ile Düzce TSO Genel Sekreteri 

Tuncay Yüksel hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, Düzce Hizmet Merkezi Müdürü Asım Türkmen'le uyum 

içerisinde çalıştıklarını, Düzceli girişimcilerin KOSGEB'den daha fazla destek beklediklerini söyledi. Çakır, ülke ekonomisinin bel 

kemiğinin KOBİ'ler olduğunu, KOBİ'lere 

yapılacak desteklerin hem maddi oranda 

daha fazla olması gerektiğini hem de 

bürokratik işlemlerin azaltılması gerektiğini 

ifade etti.

KOSGEB Genel Başkanı Recep Biçer de, 

önümüzdeki süreçte bürokratik işlemlerin en 

aza indirilmesi konusunda çalışmalarının 

olduğunu belirterek, bu konuda odalardan da 

beklentilerinin olduğunu söyledi. Bu yıl 400 

milyon TL gibi bir rakamın desteklerde 

kullanılacağını ifade eden Recep Biçer, 

girişimcilerin bilinçlendirilerek bu desteklerin 

azami miktarda kullandırılması gerektiğini de 

sözlerine ekledi.

Önceki dönemlerde Sanayi Platformu adı altında 

gerçekleştirilen organizasyonun benzerlerini 

gerçekleştirmek üzere Düzce TSO Yönetimi ve 

ilimizde yatırımı bulunan büyük sanayi 

kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını Düzce TSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır yaptı. Çakır, 

sanayicinin sorunlarının tespit edilip ilgili makam ve 

kuruluşlarca çözüme kavuşturulabileceği toplantılar 

yapmayı amaçladıklarını, bu ön çalışmayı da bu 

toplantıların formatını oluşturmak için 

gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda konuşan Düzce TSO Meclis Başkanı 

Ertan Taşlı da, bu zamana kadar bu toplantıları 

ihmal ettiklerini, şimdiden sonra hızlı şekilde bu 

organizasyonları gerçekleştirerek sanayici ve kamu 

kuruluşlarını bir araya getireceklerini ifade etti. 

Sanayi kuruluşlarının temsilcileri bu toplantıların iki 

ayrı toplantı formatında yapılması gerektiğini, ilk 

toplantıda firmaların üst yönetiminden personellerin 

olması, bu personellerin kendi aralarında ana 

toplantıda gündeme getirilecek konuları gündem 

maddesi şeklinde oluşturmaları gerektiğini, oluşan 

gündem maddeleriyle ayda bir Sanayi Platformu 

toplantılarının yapılması gerektiği ve bu 

toplantılara, gündemde yer alan maddelerle alakalı 

olan kamu kurum ve kuruluşlarının çağırılması 

gerektiği ifade edildi. Yapılacak olan ilk genel 

toplantıya Düzce milletvekilleri ve diğer protokol 

üyelerinin davet edilmesinin doğru olacağı, ilk 

toplantının gündemsiz ve tanışma amaçlı olmasının 

doğru olacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantının son bölümünde en kısa zamanda 

Sanayi Platformu toplantılarının başlatılmasına 

karar verildi.  

KOSGEB Genel Başkanı 
Recep Biçer Odamızı Ziyaret Etti

Sanayi Platformu Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
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TOBB ve Kurumlardan 
Gelen Bilgilendirmeler

Ekmek Etiketleriyle 
İlgili Duyuru

Tarım İl Müdürlüğü'nden gelen 

yazıda; Ekmek, Ekmek Çeşitleri, diğer 

ekmek çeşitleri ve ekşi hamur 

ekmeklerinin tekniğine uygun ve 

hijyenik şekilde üretilmesi, muhafaza 

edilmesi taşınması, pazarlaması ile ilgili 

kurallar ve bu ürünlerin özellikleri 

4.1.2012 tarih ve 28163 sayılı resmi 

gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

TGK-Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği 

kapsamında belirtilmiştir.

Tebliğin 2 numaralı ekinin 6 ncı 

maddesi gereği; ambalajsız olarak 

piyasaya arz edilen ekmeklerin 

muhafaza edildiği ekmek dolabında 

veya tezgahında alıcının rahatlıkla 

görebileceği büyüklükte TGK-

Etiketleme Yönetmeliğine uygun olarak 

etiket bulundurulması zorunludur.

Yapılacak denetimlerde; ekmek 

fırını satış tezgahında veya diğer satış 

etiketi olmayan ürünlere rastlanılması 

durumunda; 5996 Sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanununun ilgili hükümleri gereği 

yasal işlem uygulanacaktır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinin edilen araçlarla üyelerimizin ve 

kararıyla, Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması 

hediye edilen 3 adet aracın teslim töreni noktasında daha hızlı hareket edileceğini, oda 

gerçekleştirildi. olarak böyle bir desteğe vesile oldukları için 

mutlu olduklarını söyledi.

Fahri Çakır'ın ardından söz alan Meclis 

Başkanı Ertan Taşlı da araç alım konusunun 

mecliste gündeme geldiğini ve o an mecliste 

olan 24 meclis üyesinin tamamının imzasıyla 

önerge ve karar şeklinde karar alındığını 

belirterek, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 

her alanda sosyal projelere imza attığını ifade 

etti.

Törende son olarak söz alan Düzce Valisi 

Ali Fidan, Düzce Emniyet Müdürlüğü'nün son 
Meclis Üyemiz Şemsi Durdu'nun sahibi 

zamanlarda önleme ve müdahale noktasında 
olduğu Fiat Simge Otomotiv'de gerçekleştirilen 

hayli ciddi işler başardığını belirtti. Fidan, 
teslim törenine Düzce Valisi Ali Fidan, İl 

“Özellikle kaçakçılık, narkotik ve okul 
Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Düzce 

önlerindeki çalışmalarda ciddi başarılar 
TSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı, Yönetim 

yakaladık. Devriye sayısını arttırarak 
Kurulu Başkanı Fahri Çakır, Yönetim Kurulu 

polisimizin görünürlüğünü arttırdık. 
Başkan Yardımcıları Abdülkadir Albayrakoğlu 

Emniyetimize hediye edilen bu araçlarla bu 
ve Mehmet Danışmaz, Düzce TSO Yönetim 

çalışmalarda daha etkin olunması 
Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Emniyet 

sağlanacaktır. Emeği geçen tüm meclis 
yetkilileri, kamu kurum temsilcileri ve firma 

üyelerine teşekkür ederiz” dedi.
yetkilileri katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından araçların 
Programda konuşan Düzce TSO Yönetim 

anahtarları emniyet yetkililerine teslim edildi.
Kurulu Başkanı Fahri Çakır, Emniyete hediye 

Elektronik Tebligat uygulamasına 

başlama tarihi 1 Ocak 2016’dan 1 Nisan 

2016’ya uzatıldığı açıklandı.

Elektronik Tebligat (e-tebligat) 

uygulamasına başlama tarihi 1 Ocak 

2016’dan 1 Nisan 2016’ya uzatıldığı 

açıklandı. Maliye Bakanlığı (Gelir 

İdaresi Başkanlığı)’nın Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Genel Tebliği 

bugünkü Resmi gazete’de yayımlandı. 

Buna göre; e-tebligat sistemini 

kullanmak zorunda olan kurumlar 

vergisi mükellefler, elektronik tebligat 

talep bildirimini 1 Ocak 2016 tarihinde 

değil 1 Nisan 2016 tarihinde 

başlayacaklar. 

Resmi Gazete’de yer alan tebliğ 

şöyle: "27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin 

’5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 

Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi 

Edinmesi’, ’5.2. Gelir Vergisi 

Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik 

Tebligat Adresi Edinmesi’ ve ’10. Diğer 

Hususlar’ başlıklı bölümlerinde yer 

alan ’01.01.2016’ ibareleri ’1/4/2016’ 

şeklinde değiştirilmiştir. Tebliğ olunur".

Vergide E-Tebligat 
Uygulaması Ertelendi

Düzce TSO Emniyete araçlarını teslim etti



Düzce MYO Tekstil Teknolojileri 
Atölyesi Törenle Hizmete Açıldı

ilk olarak Paris gelir. Şimdi 

burada Moda, Düzce, Düzce 

Üniversitesi dediğimiz zaman bu 

sevindirici bir gelişmedir. Daha 

dün Emniyete araçları teslim ettik 

ve bugün Vali beyle sohbet 

ederken “Gündemi siz 

belirliyorsunuz” dedi kendileri. 

Evet, bizler böyle hayırlı işlere 

üyelerimiz adına vesile 

olduğumuzda çok mutlu 

oluyoruz. Hem üyelerimize, hem 

de gençlerimize yönelik olan bu Durmazoğlu, Düzce Üniversitesi 
hizmette yer aldığımız için çok Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan 
mutluyuz. Üniversitemizden Çakar, Düzce MYO Müdürü 
beklentilerimiz çok yüksek. İş Yard. Doç. Dr. Ömer Sivrikaya, 
dünyası olarak her zaman Meslek Yüksek Okulu Moda 
üniversitemizin yanında yer aldık Tasarımı Bölümü yetkilileri ile 
yer almaya da devam edeceğiz” çok sayıda davetli katıldı.
dedi.Açılış töreninde ilk olarak söz 

TSO olarak sanayi ile bilimi alan Düzce Meslek Yüksek Okulu 
ve sanayi ile üniversiteyi Müdürü Yard. Doç. Dr Ömer 
buluşturma gayretinde Sivrikaya, atölyenin okula 
olduklarını söyleyen Çakır, kazandırılmasını sanayi ve 
gelişme için iş birliğine her üniversitenin örnek bir iş birliği 
zaman var olduklarını aktardı.çalışması olarak değerlendirerek 

Düzce Üniversitesi Rektörü açılışın farklı iş birliği 
Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, modellerine katkı sağlamasını 
üniversite - sanayi iş birliğinin temenni etti.
önemine vurgu yaparak üretilen Ticaret ve Sanayi Odası 
bilginin emeğe dönüşmesi Meclis Başkanı Ertan Taşlı da 
gerektiğini belirtti. Çakar, Moda Tasarımı bölümüne 
“Başkanlarımızın da belirttiği kazandırılan atölyede eğitim 
üzere Teknopark'ta bazı görerek sektöre girecek olan 
aşamaları tamamladık. Bazı ufak öğrencilerin iş dünyasına ara 
bürokratik engellerle karşılaşsak eleman olarak ciddi katkı 
dahi sağlıklı şekilde ilerlemeye sağlayacağının altını çizdi. Ertan 
devam ediyoruz. Teknopark'ımız Taşlı, Düzce Ticaret ve Sanayi 
en kısa sürede Düzcemiz'e Odası Tekstil Komitesi ile 
önemli hizmetler vermeye üniversitenin ikili işbirliği 
başlayacaktır. Üniversitemize, sayesinde bu güzel hizmeti 
Meslek Yüksek Okulumuza bu kazandırdıklarını belirterek 
önemli değeri katan başta Ticaret öncelikle TSO Tekstil Meslek 
ve Sanayi Odası Meclis Grubu temsilcilerine, oda 
Başkanımıza, Yönetim Kurulu meclisine ve bu konuda önemli 
Başkanımıza ve onların nezdinde çalışmaları olan Düzce MYO 
meclis üyelerimize teşekkür Moda Tasarımı Bölümü 
ediyoruz” şeklinde konuştu.yetkililerine teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların Taşlı ayrıca, TSO olarak 
ardından Düzce Üniversitesi Teknopark'tan iş dünyası adına 
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan büyük bir beklentileri olduğunu 
Çakar ve Düzce Valisi Ali dile getirdi.
Fidan'ın Ticaret ve Sanayi Odası Düzce TSO Yönetim Kurulu 
Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Başkanı Fahri Çakır, “Düzce'nin 
Çakır ile Meclis Başkanı Ertan meslek erbabı kişilere ihtiyacı var. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Ertan Taşlı, Yönetim Kurulu 
Taşlı'ya çiçek ve plaket Bu durum ülkenin de devası bir Meclisi tarafından hibe edilen 50 Başkanı Fahri Çakır, Yönetim 
vermesiyle devam etti.sorunudur. Ara eleman ihtiyacı bin TL'lik bütçeyle Düzce Kurulu Başkan Yardımcısı 

Tören, Düzce Ticaret ve hat safhadadır. Sanayinin hava su Üniversitesi Meslek Yüksek Abdülkadir Albayrakoğlu, 
Sanayi Odası'nın hibe desteğiyle kadar bu personele ihtiyacı var. Okulu Moda Tasarımı Bölümüne Yönetim Kurulu Üyesi Hayati 
hazırlanan Düzce MYO Moda Bu bölümde yetişecek oluşturulan atölyenin açılışı Eğilmez,Meclis Üyeleri Bilal 
Tasarımı Bölümü Tekstil yavrularımız alanlarında önemli düzenlenen törenle Türkan, Erdoğan Bıyık, Nusret 
Teknolojileri Atölyesi'nin firmalarda istidam edilecekler, gerçekleştirildi. Özsoy, Tuncay Şahin, 7. Meslek 
kurdelesinin kesilmesiyle sona memleketlerine hizmet Törene; Düzce Valisi Ali Komitesi Başkanı Dursun Mutaf, 
erdi.edeceklerdir. Moda denilince akla Fidan, Düzce TSO Meclis Başkanı Komite Başkan Yardımcısı Emre 
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