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Avusturya Ticaret Müsteşarı odamızı ziyaret etti
Durdu hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Düzce TSO Başkanı 

Fahri Çakır, Avusturya'nın kış turizmi 

anlamında iddialı bir konumda olduğunu 

söyledi. Çakır, “Özellikle Alp Dağları 

bölgesinin turizme açılması noktasında 

Avusturya önemli aşamalar kaydetmiş 

durumda. Biz de bölgemizde kış turizmi 

anlamında çalışmalar yapıyoruz ve yabancı 

ortaklarla çalışma konusuna sıcak bakıyoruz. 

Teleferik hatları, bölgede yapılacak olan 

tesisleşme ve bu tesislerin işletilmesi 

noktasında yap işlet devret modeli ile özel 

yatırımcıların önünü açmaya gayret ediyoruz. Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir 
İki büyük metropolün ortasında yer alan Konstantin Bekos odamızı ziyaret etti. Albayrakoğlu, Ekrem Gökçe, Hayati Eğilmez, 
Düzce'de bu yatırımın olması için çaba sarf Ziyarette; Düzce TSO Başkanı Fahri Çakır, Murat Saydam ve Ömer Hacıislamoğlu, Genç 
ediyoruz” dedi. Meclis Başkanı Ertan Taşlı, Yönetim Kurulu Girişimciler Kurulu Başkanı Cemal Aksan ve 

Haberin Devamı 4'teBaşkan Yardımcısı Mehmet Danışmaz, 6. Meslek Komitesi Başkanı Sultan Ahmet 

Kocaeli'de gerçekleştirilen SANTEK Başsavcısı Mustafa Küçük, stantta yer alan 

14' Sanayi Fuarı'na Düzce Ticaret ve firmalarımıza dair katalog ve diğer doneleri 

Sanayi Odası da katıldı. incelediler. Düzce TSO standının ardından 

Fuara, Düzce TSO Başkan Yardımcısı diğer stantları da ziyaret eden heyet, fuarda 

Mehmet Danışmaz, Yönetim Kurulu yer alan firmalardan detaylı bilgiler aldılar. 

Üyeleri Murat Saydam ve Ömer Fuar hakkında açıklama yapan Düzce TSO 

Hacıislamoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Danışmaz, geçen 

Başkanı Murat Özdağ, Kocaeli sene yapılan fuarın çok faydalı geçtiğini ve bu 

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük de yıl da fuara katılım gösterdiklerini ifade etti. 

katıldı. Düzce TSO Standını ziyaret eden Danışmaz, “Üyelerimizin faydasına olacak 

Düzce TSO, Kocaeli TO ve Cumhuriyet organizasyon ve fuarlarda üyelerimizin adına 

yer almaya, yer almak isteyen üyelerimizin de 

ulaşım ve lojistik olarak destek olmaya 

çalışıyoruz. SANTEK 14' fuarında da 

üyelerimizden topladığımız katalog ve 

broşürlerle kendilerinin tanıtımlarını 

gerçekleştirmeye çalıştık. Bundan sonra da 

olacak olan fuar ve organizasyonlarda 

üyelerimizle birlikte yer almaya çalışacağız.” 

dedi.

SANTEK 14' SANAYİ FUARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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EKAP'A KAYIT ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU
7/6/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî EKAP'a kayıtlı olması zorunlu hale kaybına uğramaması için EKAP'a kayıtlı 

Gazete'de yayımlanan ve kamu ihale getirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerin 

mevzuatında değişiklik öngören birlikte EKAP'a kayıtlı olmayan Türkiye https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yetki/IstekliK

düzenlemeler çerçevesinde ihaleye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile aydi.aspx linki üzerinden “İhalelere 

katılmak isteyen; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP'ı 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kurulmuş tüzel kişiler 1/1/2015 tarihi Kullanımına İlişkin Protokol”ü oluşturup 

kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına itibariyle ön yeterlik dokümanı veya ihale imzalayarak eki belgeler ile birlikte 

göre kurulmuş tüzel kişilerin, dokümanını satın alamayacak ve Kuruma göndermesi, gönderilen 

Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti dolayısıyla ihalelere katılamayacaktır. protokolün Kurum tarafından incelenmesi 

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve İhalelerde rekabet ve eşit muamele için gerekli süreyi de göz önünde 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ilkesinin zedelenmemesi ve ihaleye bulundurarak söz konusu işlemleri en kısa 

ortakların tamamının, katılmak isteyenlerin herhangi bir hak sürede tamamlaması önem arz etmektedir.

Bazı ekmek fırınlarının; Pazar yeri, manav, 

kasap, köy ve sokaklarda açıkta seyyar ekmek satışı 

yaptıklarına dair şikayetler alınmaktadır.

Gıda mevzuatına göre; ekmekler kayıt belgesine 

sahip fırınlarda üretilmelidir. Türk Gıda Kodesksi 

Etiketkeme Yönetmeliğine uygun olarak etiket 

bilgileri ambalaj üstünde veya ürünün beraberinde 

olmalıdır. Ekmek ve çeşitleri, Gıda İşletmelerinin 

Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği; 

gıda satış yerlerine gönderilir. Ekmek ve Ekmek 

Çeşitleri Tebliği'ne uygun şartlarda satışa sunulur.

Ambalajsız ekmekler ise; etiketleriyle birlikte; 

gıdaya uygun eldiven kullanılarak, kapalı kasa 

araçlarla nakledilir ve gıda satışı yerleri içindeki 

kapalı dolaplarda satıcı kontrolünde eldiven 

kullanılarak, gıdaya uygun ambalaj içinde 

tüketiciye sunulur.

Gıda mevzuatına ve yukarıda belirtilen 

hükümlere titizlikle uyulması, aksi halde; yapılacak 

denetimlerde aykırılığın tespiti halinde ilgililer 

hakkında 5996 sayılı kanuna göre yasal işlem 

yapılacaktır.

İlgili üyelerimize duyurulur. 

Açıkta ekmek satışıyla 

ilgili duyuru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ithal granit ve mermer için uyarıda bulundu.

Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız imzasıyla; kamu 

kurumlarına “Cari açığın azaltılması için ihale şartnamelerine yerli mermer, granit ve 

traverten kullanılması için hüküm konulsun” ricasında bulundu.

Genelgede şu ifadelere yer verildi; “Kamu kurum ve kuruluşlarına yerli ürün 

kullanmalarında özen gösterilmesi hususunda Başbakanlığın 2011/13 sayılı genelgesi 

6 Eylül 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak uygulamada kamu 

binalarının inşaatında yaygın biçimde ithal mermer, granit ve benzeri maden 

ürünlerinin kullanıldığı görülmektedir. Kamu kurumlarının ihalelerin şartnamelerine 

yerli üretimi desteklemek, yerli sanayinin gelişmesini sağlamak ve cari açığın 

azaltılmasına katkı koymak amacıyla yerli üretim mermer, granit, traverten ve 

benzeri doğal taşların kullanımını mümkün kılacak hüküm koymalarını rica ederim. 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlarda öncelikli olarak Türkiye'de 

üretilen mermer ve granitlerin tercih edilmesini, yöneticilerin gereken hassasiyeti 

göstermelerini önemle rica ederim.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ithal

granit ve mermer için uyarıda bulundu

KOBİ Kampüs Duyurusu
KOBİ'lerin internet üzerinden çeşitli konularda 

verilecek eğitimlerden yararlanması amacıyla “KOBİ 

Kampüs” adı altında yeni bir program başlatılmıştır. 

İlk etapta 15 farklı konuda verilecek olan 

eğitimlerden KOBİ'ler ücretsiz olarak 

faydalanabilecektir.

Eğitimler http://kobikampus.kosgeb.gov.tr 

adresinde yer alan portalda sunulmakta olup, 

KOSGEB veritabanına kayıtlı olan ve güncel KOBİ 

beyannamesi onaylanmış KOBİ'ler, söz konusu 

eğitimlerden faydalanabilecektir.



kuruluşları, firmalar, yeni gelişim 

alanları ile dünyanın en büyük 

limanlarından biriyle görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. 10 işgünü 

süren gezi süresince; Pekin, 

Dalian, Shenzhen  ve Hong Kong 

kentleri ziyaret edilmiştir” dedi.

Ziyarette; Türkiye Pekin 

Ticaret Ataşeliği, Pekin 

Büyükelçiliği, CASME (Çin 

Küçük ve Orta Ölçekli 

Girişimciler Derneği), Yuan Long 

Silk Fabrikasına, Beijing CCPIT 

(Uluslararası Ticaret Teşviği 

Kurulu), Jinzhou New District 

(Dalian Yeni Gelişim Alanı), BYD 

Otomotiv, HIT (Hong Kong 

Uluslararasi Terminal Firması), Doğu Marmara Kalkınma Kurulu üyelerinin “KOBİ'lerin konusunda incelemelerde 
Hong Kong Başkonsolosluğu ve Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri Geliştirilmesi, Girişimcilik ve bulunmak için Çin Halk 
Ticaret Ateşeliğinde görüşmeler Çin'de bazı incelemelerde Finansal Politikalar ile İlgili İyi Cumhuriyeti hedef olarak 
ve incelemeler gerçekleştirildiği bulundu. Uygulama Örnekleri” temasıyla seçilmiştir. İnceleme kapsamında 
belirtildi.Seyahate başta MARKA yurtdışı teknik inceleme ziyareti ülkenin önde gelen çeşitli KOBİ 

Yönetim Kurulu Başkanı ve gerçekleştirmesine karar 

Düzce Valisi Ali İhsan Su olmak verilmiştir.  1980'lerden sonra, 

üzere; MARKA Yönetim Kurulu Çin'de ve Türkiye'de ekonomik 

Üyeleri Düzce TSO Başkanı Fahri büyümeyi sağlamak için benzer 

Çakır, Belediye Başkanı Mehmet kalkınma politikaları 

Keleş, İGM Başkanı Şinasi uygulanmıştır. Son 30 yıllık süreç 

Akbulut ve diğer Yönetim Kurulu içinde hızla büyüyen 

Üyeleri katıldı. ekonomisiyle Çin, bugün 

Seyahatle ilgili olarak Düzce dünyanın 2. büyük ekonomisine 

TSO Başkanı Fahri Çakır, “Doğu sahiptir. Bu anlamda, ekonomik 

Marmara Kalkınma Ajansı'nın 29 gelişmenin temelini oluşturan 

Nisan 2014 tarihli Yönetim KOBİ'lerin geliştirilmesi, 

Kurulu toplantısında Yönetim girişimcilik ve finansal politikalar 

Düzce TSO Çin Temasları

Düzce Ticaret ve 

Sanayi Odası'nın 

üyeleri için ücretsiz 

olarak düzenlediği 

Mağazacılıkta Satış 

Teknikleri 

Geliştirme ve Etkin 

Müşteri İlişkileri 

Eğitimi tamamlandı.

Katılımın hayli 

yüksek olduğu 

eğitimi Şeyda 

Otluoğlu Kuyumcu 

verdi. Toplantının 

sonlarına katılan 

Düzce TSO Başkan 

Yardımcısı Mehmet 

Danışmaz, gelişen 

dünya ekonomisinde pazarlama sektörünün de her geçen gün yeni stratejilerle güçlendiğini söyledi. Danışmaz, gelişen ve 

yenilenen stratejilere uyum sağlamayan firmaların global pazarlama endüstrisi arasında kaybolacağını da 

sözlerine ekledi.

Müşteri İlişkileri Eğitimi tamamlandı
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1. Sayfadan Devam Konstantin Bekos'a plaket ve kahve takımı davet etti.

Avrupa ile olan bazı vize sorunlarını da hediye etti.

gündeme getiren Çakır, “Avrupa'da OSB ve Beytur Tarım Ziyareti

işadamlarımızın daha rahat hareket Düzce Valiliği Ziyareti Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı 

edebilmeleri için schengen vizesine ihtiyaçları Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Konstantin Bekos ve Düzce TSO heyeti, 

oluyor. Bu vizeyi bazı Avrupa ülkeleri uzun Konstantin Bekos ve Düzce TSO Heyeti, Belediye ziyaretinin ardından Düzce Birinci 

prosedürlere bağlıyor. Bu nedenle de Düzce Valisi Ali İhsan Su'yu makamında Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 

işadamlarımız sıkıntılar yaşıyor. Biz oda ziyaret etti. Başkanı Selim Yirmibeşoğlu'nu ziyaret etti.

olarak bazı ülkelerle protokoller yaptık. Düzce hakkında Avusturyalı Müsteşara Organize Sanayi Bölgesi ve burada yer 

Ülkeniz de bize bu konuda yardımcı olursa bilgiler veren Su, ziyaretten dolayı çok alan firmalar hakkında detaylı bilgiler veren 

çok memnun oluruz” ifadelerini kullandı. memnun olduğunu dile getirdi. Yirmibeşoğlu, OSB'de bulunan ve 

Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Avusturya'ya ihracatı olan firmalar hakkında 

zor duruma düşen Avusturyalı firmalarla  Belediye Ziyareti da bilgiler verdi.

ortaklık yapma konusuna da sıcak Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı 

baktıklarını belirten Çakır, “Uluslararası Konstantin Bekos ve Düzce TSO heyeti, Düzce Konstantin Bekos ve Düzce TSO heyetinin son 

nakliyat konusunda Türkiye dünya lideri. Valiliği'nin ardından Düzce Belediye Başkanı ziyareti ise Yönetim Kurulu Üyemiz Ekrem 

Avusturyalı firmaların bu konudaki ortaklık Mehmet Keleş'i de ziyaret etti. Gökçe'nin sahibi olduğu Beytur Tarım'a 

ve beraber iş yapma yaklaşımlarına Türk Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, gerçekleşti.

işadamlarımız sıcak bakacaklardır” dedi. Avusturya ile ilgili proje geliştirdiklerini, Avusturya'nın üretim üssü olarak bilindiği 

Toplantıda söz alan Avusturya önümüzdeki günlerde Avusturya'dan Holstein tipi ineklerin yetiştirildiği tesiste 

Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Konstantin ziyaretçilerin Düzce'ye geleceklerini söyledi. incelemelerde bulunan Konstantin Bekos, 

Bekos, “Kış turizmi konusunda bölgenizin Keleş, bu programa Avusturya Büyükelçiliği hayvanların daha verimli olabilmeleri için 

önemli bir potansiyele sahip olduğu açık. Bu Ticaret Müsteşarı Konstantin Bekos'u da firma yetkililerine bazı telkinlerde bulundu.

konuda Avusturya'nın uygulamalarından 

örnek alıntılar yapılabilir. Bizler de bu konuda 

araştırmalar yapıyoruz. Oradaki 

işadamlarımıza buradaki potansiyel 

konusunda bilgiler veriyoruz. Gelen talepleri 

de sizlerle paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde Viyana'dan 

İstanbul'a bir ticaret heyetinin geleceğini 

belirten Bekos, Düzce heyetinin de bu 

görüşmelerde yer almaları için davette 

bulundu.

Toplantının sonunda Düzce TSO Başkanı 

Fahri Çakır ve Meclis Başkanı Ertan Taşlı, 

Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı 

Avusturya Ticaret Müsteşarı odamızı ziyaret etti

ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURUÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU
Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş 
anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve 

ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin süre 01.07.2015 
tarihine kadar uzatılmıştır.

Sermayelerini Kanunda öngörülen asgari tutara yükseltmeyen 
şirketlere 11.12.2014 tarihine kadar süre verilmiştir.

Sermaye artırımını yapmadığı için kayıtları silinen şirketlere de 
aynı tarihe kadar sermaye artırımı için başvuru hakkı tanınmıştır.

Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş 
anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve 

ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin süre 01.07.2015 
tarihine kadar uzatılmıştır.

Sermayelerini Kanunda öngörülen asgari tutara yükseltmeyen 
şirketlere 11.12.2014 tarihine kadar süre verilmiştir.

Sermaye artırımını yapmadığı için kayıtları silinen şirketlere de 
aynı tarihe kadar sermaye artırımı için başvuru hakkı tanınmıştır.

T: 0380 524 25 50 (pbx)
F: 0380 514 28 55

https://www.facebook.com/tsoduzce

http://www.duzcetso.org.tr

info@duzcetso.org.trSüleyman Kuyumcu Cad. No: 8
Düzce

Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odası
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TORBA YASA DUYURUSUTORBA YASA DUYURUSU
11 Eylül 2014 tarihinde  Resmi Gazetede yayınlanan, 6552 Sayılı İş 

Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Kanunu'na istinaden ;
Geçmiş aidat borçları bulunan üyelerimizin, Kasım ayı sonuna 

kadar borçlarını yapılandırmaları, buna bağlı olarak taksitlendirme 
veya peşin ödemede %10 oranında indirimden faydalanmaları için 

Odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.  

11 Eylül 2014 tarihinde  Resmi Gazetede yayınlanan, 6552 Sayılı İş 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanunu'na istinaden ;

Geçmiş aidat borçları bulunan üyelerimizin, Kasım ayı sonuna 
kadar borçlarını yapılandırmaları, buna bağlı olarak taksitlendirme 
veya peşin ödemede %10 oranında indirimden faydalanmaları için 

Odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.  

T: 0380 524 25 50 (pbx)
F: 0380 514 28 55

https://www.facebook.com/tsoduzce

http://www.duzcetso.org.tr

info@duzcetso.org.trSüleyman Kuyumcu Cad. No: 8
Düzce

Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odası

olduğunu biliyoruz. Biz de Düzce'yi 

Turizm alanında geliştirmeye gayret 

ediyoruz. İki ülke arasında Turizm 

alanında ortak çalışmalar yapılarak bu 

konuda karşılıklı fikir alışverişinde 

bulunabiliriz” dedi.

Fahri Çakır'ın ardından söz alan 

Abhazya Cumhuriyeti TSO Başkanı 

Gaguliya Gennady, Türkiye'de 

karşılaştıkları ilgi ve alakadan çok 

memnun olduklarını, Düzce TSO 

Yönetimine de sıcak karşılamalarından 

dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Gaguliya 

Gennady, “İki ülke arasında resmi 

anlamda bazı prosedür sorunları var. 

Ülkeniz bizim ülkemizi tanımıyor. 

Ama bizler bunu sorun olarak kabul 

etmiyoruz. Biz ülke olarak Rusya 

Federasyonu ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. 

İki ülke arasında gümrüksüz ticaret 

imkanları var.  Burada Türk işadamlarına 

bu konuyu iletmek isteriz. Aynı Abhazya Cumhuriyeti TSO Başkanı TSO Başkanı Fahri Çakır, Türkiye'nin 
uygulamayı sizlere de yapmak ve Gaguliya Gennady, Abhazya Cumhuriyeti birçok yerinde olduğu gibi Düzce'de de 
ülkenizle ticaretimizi arttırmak istiyoruz. TSO Yönetimi ve Abhaz iş heyeti odamızı ciddi bir Abhaz nüfusunun olduğunu, bu 
Hem Abhazya hem de Rusya Federasyonu ziyaret etti. nedenle de Abhazya'ya yabancı 
ile daha kolay ticaret yapabilmenizin Toplantıda Düzce TSO Başkanı Fahri olmadıklarını söyledi. Çakır, “Gelenekleri, 
yollarını açmayı hedefliyoruz” dedi.Çakır, Başkan Yardımcısı Mehmet görenekleri, yaşam şekilleri ve 

Yapılan konuşmaların ardından Toplu Danışmaz, Meclis Başkan Vekili Metin çalışkanlıklarıyla ön planda olan Abhaz 
Komite Toplantısına geçildi. Burada Coşkun, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem kökenli hemşerilerimiz nedeniyle ülkeniz 
Abhaz Ticaret heyetiyle birlikte odamız Gökçe ve Düzce'deki bazı Abhaz bizim komşumuz olmaktan ziyade bizim 
komitelerine bağlı üyelerimiz toplantı işadamları hazır bulundu. bir parçamız gibi. Ülkenizin en büyük 
gerçekleştirdiler.Toplantıda söz alan Düzce geçim kaynaklarından birinin Turizm 

Abhazya TSO'dan odamıza ziyaret
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Düzce TSO Başkanı Fahri Çakır, Düzce Valisi Ali İhsan Su, Belediye Başkanı 

Mehmet Keleş, MARKA Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut ve bazı bürokratlarla 

birlikte Düzce'nin Turizm alanındaki kardeş şehri olan Hırvatistan'ın Dubrovnik 

kentine resmi ziyarette bulundu.

MARKA tarafından organize edilen ziyaretin ilk gününde Dubrovnik Turizm 

yetkilileri, Turizm Bakanlığı temsilcileri, Dubrovnik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

ve Dubrovnik Esnaf Odaları Başkanı ile bir araya gelen Fahri Çakır, kent ile alakalı 

olarak bilgiler aldı. Altyapı çalışmaları, ticari hayat ve ithalat bilgilerini alan Düzce 

TSO Başkanı Çakır, özellikle inşaat malzemeleri tedariği ve kereste tedariği 

anlamında Düzce'nin üs olduğunu, bu konularla ilgilenen işadamlarının Düzce'ye 

gelerek gerekli bağlantıları kurabileceklerini söyledi.

Ziyaret hakkında konuşan Düzce TSO Başkanı Fahri Çakır; Avrupa'nın göz 

bebeği turistik alanlarından biri olan Dubrovnik'in ticari olarak birçok ihtiyacı 

olduğunu, bu açıkları Düzce'deki işadamlarının rahatlıkla karşılayabileceğini ifade 

etti. Çakır, “Özellikle inşaat alanında önemli açıkları var. Teknik ve planlama 

açısından önemli sorunlar yaşıyorlar. Hem müteahhitlik hem de malzeme tedariği 

konusunda kendilerine yardımcı olabileceğimizi ifade ettik. Düzce'ye davet ettik. 

Davetimiz kabul gördü. Önümüzdeki süreçte Dubrovnik'ten gelecek olan 

işadamlarıyla birlikte Düzce'de görüşmeler olacak. Düzce'nin ihracatına yönelik 

olarak önemli hamleler yaşanabilir” dedi.

Dubrovnik ziyaretinin hayli verimli ve dolu geçtiğini belirten Başkan Fahri Çakır, 

Düzce'nin Dubrovnik'ten Turizm alanında öğrenebileceği bazı noktalar olduğunu 

ifade etti.

Dubrovnik'ten gelecek olan temsilci ve işadamlarının programının Temmuz ayı 

içerisinde netleşeceği ifade edildi.

Düzce TSO Dubrovnik Temasları
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4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 maddesi ile 

özel sektör işverenlerin, elli veya daha fazla 

işçi çalıştırdıkları işyerlerinde, her yılın Ocak 

ayı başından itibaren yürürlüğe girecek 

şekilde, Bakanlar Kurulunca belirlenecek 

olanlarda engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi 

durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla 

yükümlü olduklarına ayrıca, aynı il sınırlı 

içerisinde birden fazla işyeri bulunan 

işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü 

olduğu işçi sayısının toplam işçi sayısına göre 

hesaplanacağına hükmedilmiştir.

25 Nisan 2009 tarihli ve 27210 sayılı Yurt 

İçi İşe Yerleştirme Hizmetleri Yönetmeliği'nin 

10.Maddesinde '50 veya daha fazla işçi 

çalıştırdıkları, özel sektör işyerlerinde yüzde 

üç engelli, tarım orman işlerinin yapıldığı 

işyerlerinde 51 veya daha fazla işçi 

çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde 

üç engelli, meslek, beden ve ruhi durumlarına 

uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü 

oldukları, 11.maddesinde aynı il sınırları 

içinde birden fazla iş yeri bulunan işverenin 

bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu 

işçi sayısı toplam işçi sayısına göre 

hesaplanacağı 14. Maddesinde açığın 

doğduğu andan itibaren 5 iş günü içerisinde 

Kurumdan kontenjanın kapatılması için 

talepte bulunulması gerektiği,  taleplerde, 

işyerinde yapılan işin gerektirdiği ağırlıklı 

vasıfların üstünde istihdamı zorlaştırıcı şartlar 

öne sürülemeyeceğini, engelli statüsündeki 

işçi taleplerinde işin niteliği gerektirmediği 

sürece, engellilik oranına üst sınır 

getirilemeyeceğini ve özür grupları arasında 

ayrım yapılamayacağı, 15.maddesinde ise özel 

sektör işvereni, engelli açığını yükümlülüğün 

doğduğu andan itibaren 30 gün içinde 

karşılamak zorunda olduğu hüküm altına 

alınmıştır.

2014 Yılı itibariyle engelli çalıştırmayan 

işverenlere her ay ve her engelli kontenjanı 

için ayrı ayrı olmak üzere 1.903 TL idari para 

cezası uygulanmaktadır.

Çalışan sayısı bakımından engelli işçi 

çalıştırma zorunluluğu bulunan üyelerimizin 

daha detaylı bilgi için Düzce Çalışma ve İş 

Kurumu ( Tel : 524 20 34 ) iş ve meslek 

danışmanlarına ulaşmalarını önemle rica 

ederiz.

Engelli İşçi 

Çalıştırma Zorunluluğu 

Hakkında Duyuru



bizlere bu konuda yardımcı oluyor. Sizlerden 

de aynı konuda destek talep ediyoruz. İki ilde 

de turizm ofislerinin açılmasını istiyoruz. Biz 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu ofislerin 

acilen açılması noktasında yer alacağız ve her 

desteği vereceğiz” dedi.

Fahri Çakır'ın ardından söz alan 

Hırvatistan'ın Ankara Büyük Elçisi Diazen 

Hrastic, Düzce'nin güçlü bir potansiyele sahip 

olduğunu belirterek, “Özellikle inşaat 

malzemeleri tedariği konusunda söylediğiniz 

noktaların detaylı açılımlarını görmeyi 

dileriz. Aralık ayında Hırvatistan'daki oda 

temsilcileriyle birlikte ilinize bir ziyaret daha 

gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretimizde bu 

konudaki çalışmalarınızı bizlere sunarsanız 

karşılıklı çalışma alanlarımız genişleyebilir. 

Diğer ülkelerle olan ticaret hacmimiz hayli 

iyiyken Türkiye ile olan ticaret hacmimiz 300 Şehir eşleşmesi programı çerçevesinde, Bizim de denizimiz var. Turizm konusundaki 
milyon Euro düzeyinde. Bizler de bunun Eko-Turizm, Kent Markalaşması ve kent tecrübelerinizi ilimize aktarmanız 
gelişmesini arzu ediyoruz. Karşılıklı uçak planlaması konularında görüşmelerinde durumunda Düzce'ye de katkı sağlamış 

bulunmak üzere Hırvatistan'ın Ankara Büyük olacağız. Bölgenizde olan teleferik sisteminin 

Elçisi Diazen Hrastic, Dubrovnik Belediye bir benzerini şu an Kardüz yaylamıza 

Başkan Yardımcısı Zejlko Raguz, Tarım İşleri uygulamayı düşünüyoruz. Bu konuda 

Genel Müdürü Mia Hrnic'ten oluşan heyet, devletimiz çalışmalarına hız verdi. Oda 

Düzce TSO Başkanı Fahri Çakır'ı makamında olarak bu tür girişimlerin ve yapılanmaların 

ziyaret etti. her zaman arkasında duruyor ve içinde 

Ziyarette Düzce TSO yetkilileri, AB bulunmaya gayret ediyoruz. İlimizde tarım 

Bakanlığı Temsilcisi Hasan Engelkıran, alanında en ağırlıklı ürünümüz fındık. Buna 

ABİGEM A.Ş yetkilileri, MARKA Düzce Ofisi alternatif ürünler konusunda Hırvatistan'la 

yetkilileri de hazır bulundu. çalışmalar yapabiliriz. En kısa zamanda 

Toplantıda ilk olarak söz alan Düzce TSO Dubrovnik İstanbul arası uçak seferlerini 

Başkanı Fahri Çakır, Dubrovnik'e yaptıkları başlatarak turizm konusunda daha da sağlam 

ziyarette kendilerine gösterilen ilgiden dolayı adımlar atabilir, Asya, Afrika ve seferleri konusunda ise ben de sizlerle aynı 

hayli memnun kaldıklarını, orada yapmış Uzakdoğu'dan gelecek olan turist fikirdeyim ve konuyla ilgili gerekli 

oldukları incelemelerde Düzce'ye ne gibi potansiyelini her iki ülke adına olumlu yönde çalışmaları yapacağız. En azından aktarma 

destekler oluşturabileceklerini değiştirme olanağı sağlayabiliriz. Daha önce noktası olarak İstanbul'un kullanılması 

düşündüklerini ifade etti. Çakır, “Özellikle ilimizde Güney Kore, Danimarka, Belarus ve konusunda çok sıcak bakıyoruz. Biz AB'nin 

inşaat sektörü ve inşaat malzemesi tedariği İtalya başkonsoloslarını ağırladık. Ülkeleriyle yeni üyelerinden biriyiz. Vize uygulamasını 

noktasında Dünyada ikinci sırada olmamız ilgili vize alımları konusunda bizlere da bu nedenle yapmaktayız. Biz Hırvatistan 

nedeniyle Hırvatistan ile bu konuda ortak yardımcı olmaları talebinde bulunduk. Aynı olarak Türkiye'ye vize uygulanmaması 

çalışma alanı oluşabilir. Ayrıca Turizm konsoloslardan AB üyeliği konusunda da taraftarıyız ve bu konuda ciddi çalışmalar 

noktasında da birlikte çalışma imkanlarımız destek talebinde bulunduk. İtalya ile protokol yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

olabilir. Dubrovnik'in nüfusu 40 bin olup imzaladık ve üyelerimiz vize kolaylığı Toplantının sonunda Düzce TSO Başkanı 

yıllık turist ağırlama sayısı 3 milyon imkanlardan faydalanmaya başladı. Şu anda Fahri Çakır, Hırvatistan temsilcilerine plaket 

olduğunu duyduğumda açıkçası kıskandım. görüşmelerde bulunduğumuz ülke elçilikleri takdim etti.

Hırvatistan heyeti odamızı ziyaret etti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 8. Meslek Komitesi (Gıda 

Grubu) üyeleri bu yıl 22.'si düzenlenen İstanbul Uluslararası Gıda 

Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

Fuara; Düzce TSO Başkan Yardımcısı ve 8. Meslek Komitesi 

Üyesi Mehmet Danışmaz, Yönetim Kurulu Üyesi ve 8. Meslek 

Komitesi Üyesi Ekrem Gökçe, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 

Hacıislamoğlu, 8. Meslek Komitesi Başkanı Adnan Ertekin, 8. 

Meslek Komitesi Üyesi Erol Kılıç ve Üyelerimizden Ömer 

Demirtaş katıldı. Fuarda ilk olarak Albedo Gıda standı ziyaret 

edildi. Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Albedo Gıda 

Yöneticisi Yasemin Karslıoğlu, Düzce TSO heyetine stant ve fuar 

hakkında bilgiler verdi.

Düzce TSO 8. Meslek Komitesi Üyeleri, Albedo Gıda'nın 

ardından fuardaki diğer standlarda da incelemelerde bulundular.

Komite üyeleri fuar ziyaretlerinin ardından Sancaktepe Via 

Hospital'i de ziyaret ederek, buradaki yetkililerden hastane 

hakkında bilgiler aldı.

İstanbul Gıda Fuarı Ziyareti
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle uygulanan Çelik, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve TOBB 

Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve ve kamu-özel sektör-üniversite işbirliğinin en Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 

Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle uygulanan güzel ve somut örneklerinden biri olan katılımlarıyla 8 Mayıs 2014 tarihinde 

UMEM Beceri'10 projesinin kapsamı UMEM Beceri' 10 projesi kapsamında 2011- gerçekleştirilen “Protokol ve Ödül Töreni” ile 

genişletildi. Buna göre hazırlanan yeni 2013 döneminde sanayi, hizmet ve tarım yenilenerek, kamuoyuna açıklanmıştır.

protokolle tüm meslek liselerinde mesleki sektörlerinde Türkiye genelinde 6000'e yakın Artık tüm meslek liselerinde kurs 

eğitim kursları açılabilecek, tüm şahıs kurs açılırken, bu kurslardan mezun olan açılabilecek

firmaları ve bir çalışanı olan şirketler de binlerce kişi istihdam edildi. Projeden eleman Yenilenen protokolle Türkiye'nin 

UMEM Beceri'10 Projesi'nden eleman temin talep eden firmalar ise hem nitelikli elemana tamamında bulunan meslek liselerinde, 

edebilecekler. sahip olurken, hem de proje kapsamında sanayi, hizmet, tarım ve sigortacılık 

Bu yeni protokol kapsamında özel firmalara tanınan istihdam teşviklerinden sektörlerinde mesleki eğitim kursları 

sektörün ve sanayinin nitelikli eleman yararlandırıldı. Konuyla ilgili olarak açıklama açılabilecektir. Böylelikle firmaların talep 

ihtiyacının karşılanması yönünde önemli bir yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ettiği alanlarda her ilde ve ilçede iş ve meslek 

adım atılmış oldu. yetkilileri; “İşgücü piyasasının ihtiyaçları ve edindirme kursları açılabilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, illerde yer alan Kurs Yönetimlerinden alman Yeni kurs merkezleri proje kapsamına 

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve görüşler doğrultusunda mevcut protokol, alındı

Yapılan değişiklikle birlikte Organize 

Sanayi Bölgelerinde (OSB) bulunan özel 

meslek liseleri, üniversiteler ve TOBB ile 

oda/borsalar tarafından kurulan eğitim 

merkezlerinde kurs açılabilecektir.

Şahıs firmaları ile 1 çalışanı olan 

şirketler de bu projeyle eleman temin 

edebilecek

Yeni protokolle tüm şahıs firmaları ve 

1 çalışanı olan şirketler de UMEM 

Beceri'10 projesinden eleman temin 

edebilecektir. Getirilen bu yenilikle, 

Türkiye'deki şirketlerin % 35'ini 

oluşturan 1 çalışanı olan firmalar da 

proje avantajlarından yararlanabilecektir. 

Ayrıca isteyen firmalar, İŞKUR 

kayıtlarında bulunan kişileri direkt 

istihdam edebilecektir. Bunun için 

firmaların yapması gereken tek şey üye 

oldukları oda/borsaya başvurmaktır.

Firmalar 4,5 yıla varan istihdam 

teşviklerinden faydalanıyor

Kurslarda başarılı olan kursiyerleri 

istihdam eden firmalar aşağıdaki 

teşviklerden faydalanacaktır: 18-29 yaş 

arası erkekler ve yaşa bakılmaksızın 

kadınları istihdam eden firmalar için 4,5 

yıla varan, 30 yaş üzerindeki erkekleri 

istihdam eden firmalar için 3,5 yıla varan 

süreyle “Sigorta Primi İşveren Payı” 

ödemeleri kamu kaynaklarından 

karşılanacaktır. Firmaların 

yararlanacakları istihdam teşvikleri 

belirli illerde değil, 81 ilin tamamında 

geçerli olacaktır.

Kursiyerlere günlük 25 TL

UMEM Beceri'10 Projesi kurslarına 

katılan kursiyerler teorik ve işbaşı 

eğitimi süresince günlük 25 TL alacak, 

kursiyerlere kurs süresince “Genel Sağlık 

Sigortası” yaptırılacaktır. Detaylı bilgi 

almak ve ihtiyaç duyduğunuz elemanı 

talep etmek için www.beceri10.org.tr ve 

www.umem.org.tr adreslerinden ve 7/24 

UMEM Beceri'10 Çağrı Merkezi 444 86 

36'dan iletişime geçebilirsiniz veya 

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na 

başvuru yapabilirsiniz.

UMEM Beceri'10 Projesi'nde dev adım
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5 Eylül 2014 tarihi itibariyle, Türkiye'deki prosedürdür.

tüm Schengen Devletleri konsoloslukları Vize 5 yıl içerisinde yapılacak müteakip vize 

Bilgi Sistemini (VBS) kullanacaklardır. başvurularında parmak izleri VBS'deki önceki 

VBS Avrupa Birliği'nde ortak bir başvuru dosyasından kopyalanabilir. 

Özgürlük, Güvenlik ve Adalet alanının Biyometrik veriler, Schengen vize başvuru 

oluşturulmasının ve Schengen bölgesinde formunda sağlanan verilerle birlikte VBS 

kişilerin serbest dolaşımının teknik bir merkezi veri tabanına kaydedilecektir. 

sonucudur. Vize Bilgi Sisteminin Ekim Türkiye'de vize için başvuru yapılabilecek 

2011'den bu yana ve son olarak Mayıs 2014'de coğrafi noktaların sayısında Schengen 

Orta ve Kuzey Amerika, Karayipler ve konsüler hizmetlerinin geliştirilmesi ve harici 

Avustralasya'da olmak üzere, dünya çapında hizmet sağlayıcılarının devreye alınması 

kademeli olarak başarılı bir şekilde tesis yoluyla son dönemde kaydedilen ciddi artış, 

edilmesi neticesinde, ilk defa vize başvurusunda bulunmak üzere 

25 Eylül 2014'den itibaren Türkiye'de ve seyahat edeceklerin bu seyahatlerinin 

Batı Balkanlar'da da devreye sokulacaktır. kolaylaştırılmasına da katkıda bulunacaktır.

VBS, Schengen Devletleri yetkilileri VBS sistemi, başvuru sahibi tarafından 

arasında (3 aya kadar olan) kısa süreli vizeler son beş yıl içinde yapılan tüm Schengen vize 

konusunda veri alışverişine imkân sağlayan başvuruları ile Schengen Üyesi Ülke 

merkezi bir veri tabanıdır. VBS Schengen Temsilciliği tarafından verilen kararları 

bölgesinin dış hudutlarında vize başvuru barındıracağından bu yeni prosedürle 

prosedürlerini ve kontrollerini birlikte, daha önce alınan vizelerin kanuna 

kolaylaştıracaktır. Başvuru sahiplerinden uygun bir şekilde kullandığına dair mevcut 

Schengen vizesine müracaat ederken bilgiler sayesinde, yeni ve büyük ihtimalle 

biyometrik verilerini (parmak izleri ve dijital çoklu-giriş vize başvurusunda bulunanların 

fotoğraf) sunmaları istenecektir. Bu sadece iyi niyet statüsü daha kolay bir şekilde tespit 

birkaç dakika alan basit ve ihtiyatlı bir edilebilecektir.

Schengen bölgesine seyahatleri 

kolaylaştırmak amacıyla vize verilmesine 

yönelik süreci kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı 

girişimler devam edecektir. Bununla birlikte 

Avrupa Birliği, nihayetinde Schengen Alanına 

giriş için gerekli olan vize mükellefiyetinin 

kaldırılması amacıyla Türkiye ile Vize 

Serbestisi Diyalogu yürütülmesi konusunda 

taşıdığı kararlılığını korumaktadır.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

Schengen Vize Bilgi Sistemi 

Türkiye'de Devreye Girdi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda Kredi KGF destekleri hakkındaki sunumu KGF 

Garanti Fonu destekleri ve KOSGEB Kdz. Ereğli Şube Müdürü Osman Murat 

destekleriyle ilgili bilgilendirme semineri Kıcıman gerçekleştirirken KOSGEB ile ilgili 

gerçekleştirildi. sunumu da KOSGEB Düzce Hizmet Merkezi 

Seminere Düzce TSO Meclis Başkanı Ertan Müdürü Asım Türkmen gerçekleştirdi.

Taşlı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seminerde; KGF'nin çalışma alanları, 

Mehmet Danışmaz, Meclis Başkan Vekili destekleri, yararlanabilecek KOBİ'ler, 

Metin Coşkun, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem yararlanma şartları gibi konular katılımcılara 

Gökçe, Meclis Üyeleri Bilal Türkan, Şemsi aktarıldı.

Durdu ve çok sayıda davetli katıldı.

KGF Semineri Tamamlandı
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TOBB, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 

şirketini, dünyanın en hızlı büyüyen 

şirketleriyle biraraya getirecek. TOBB, 

AllWorld Network ve TEPAV işbirliğinde 

düzenlenen “Türkiye 100” yarışmasına 

http://turkiye100.tobb.org.tr/ internet 

adresinden 1 Aralık 2014 tarihine kadar 

başvuru yapılabilecek. Yarışmada ilk 100'e 

giren firmalara küresel ortaklıkların kapısı 

açılırken, uluslararası platformda tanıtım 

imkânı sağlanacak. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

projenin önemine dikkat çekerek, 

“Anadolu'nun her tarafında doğru fırsatları 

gören girişimcilerimiz var. Bu yarışma da hızla 

büyüyen KOBİ'lerimiz için çok önemli bir 

fırsat ” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

merkezi ABD'de bulunan AllWorld Network 

ve TEPAV işbirliğinde “Türkiye 100” 

yarışmasının ikincisini gerçekleştiriyor. 

Yarışmaya başvuranlar arasından 2011-2013 

döneminde satış gelirlerini en hızlı arttıran 100 

şirket seçilecek.

“Türkiye 100” yarışması ile başarılı 

şirketlere uluslararası düzeyde görünürlük 

kazandırmak ve bu şirketlerin küresel 

ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek 

amaçlanıyor. Listeye girmeye hak kazanan 

şirketler her yıl Harvard Üniversitesi'nde 

düzenlenen Harvard Girişimcilik Zirvesi'ne 

katılmaya hak kazanacaklar.

AllWorld Network'ün dünyanın dört bir 

tarafında gerçekleştirdiği “Türkiye 100” 

benzeri yarışmaların kazananlarıyla bir araya 

gelme fırsatı yakalayacaklar. Yarışma ile ayrıca 

Türkiye 100 şirketlerinin başarı öykülerinin 

genç nesillere ilham kaynağı olması ve onları 

girişimci olmaya teşvik etmesi de hedefleniyor.

                       

-Yarışmaya başvuru koşulları

Türkiye 100 yarışmasına 1 Aralık 2014 

tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek. 

Yarışmaya katılım koşulları ise şöyle: 

“Türkiye 100'e başvuracak şirketler, en az 3 

yıllık işletme geçmişine ve 2013 itibariyle en az 

500.000 ABD doları gelire/ciroya sahip olmalı 

ve 2011-2013 döneminde satış gelirlerini en az 

%10 artırmış olmalı.

Bağımsız, özel, halka açık olmayan ve kar 

amaçlı bir şirket, ortaklık veya şahıs şirketi 

olmalı.

Şirket merkezi Türkiye'de olmalı. Ancak 

şirket yasal olarak başka bir yerde şirketleşmiş 

olabilir. Yabancı bir şirketin şubeleri yarışmaya 

başvuramaz.

Şirketin yerli veya yabancı yatırımcıları 

olabilir, ancak hisselerinin %51'i veya daha 

fazlası bir halka açık şirkete veya herhangi bir 

ülkenin devletine ait olmamalı.

Şirket kar amacı gütmeyen bir kuruluş, 

holding şirketi, franchise, otomobil satış 

bayiliği, banka veya kamu hizmeti veren bir 

şirket olmamalı.

Bir holdingin sahip olduğu, ancak 

bağımsız tüzel kişilik durumuna sahip 

işletmeler başvuruda bulunabilir. Başvurular 

turkiye100.tobb.org.tr sitesinden ücretsiz 

olarak yapılabilmekte.”

TOBB, Türkiye'nin en hızlı 

büyüyen şirketlerini arıyor



ziyaret etti.

SANTEK 2014 fuarı için destek ziyaretleri 

kapsamında odamızı ziyaret eden Kocaeli 

Ticaret Odası Yönetimini odamızda Başkan 

Fahri Çakır, Başkan Yardımcısı Mehmet 

Danışmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 

Hacıislamoğlu karşıladı.

Geçen yıl gerçekleştirilen fuarın beklenen 

başarıyı sağladığını, bu yıl daha kapsamlı ve 

geniş katılımlı bir fuar planladıklarını belirten 

Kocaeli Ticaret Odası heyeti, Düzce'den de 

firmaların fuarda yer almalarını beklediklerini 

ifade ettiler.

Fuarların firmaların tanıtımında önemli 

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Uludüz, rol oynadığını belirten Düzce TSO Başkanı 

Meclis Üyeleri odamızı ziyaret ettiler. Meclis Üyeleri Fuat Berna, Mikail Kayacı, Fahri Çakır, SANTEK 14' fuarı için oda olarak 

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Abdülmelik Kalay ve SANTEK Fuar yapılması gereken tüm çalışmaları 

Özdağ, Meclis Başkanı Bülent Karagöz,  Danışmanı Saadettin Haymana odamızı yapacaklarını söyledi.

KTO'dan Odamıza Ziyaret

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Düzce Belediye Başkanı Mehmet 

Keleş, Ak Parti Düzce İl Başkanı Metin Kaşıkoğlu ve Ak Parti Düzce Teşkilatı odamızı 

ziyaret etti.

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

Başkan Yardımcısı Mehmet Danışmaz, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Düzce'de bulunan Kapusuz, birlikte bir 

dönem milletvekilliği yaptığı Fahri Çakır'dan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek 

istedi.

Toplantıda konuşan Düzce TSO Başkanı Fahri Çakır, oda çalışmaları ve Düzce'nin 

ekonomik durumuyla ilgili Kapusuz'a bilgiler veren Çakır, Düzce'nin ciddi ihracat 

potansiyeline sahip olduğunu, firmaların merkezlerinin Düzce'de olmaması nedeniyle bu 

rakamların reelde Düzce'ye yansımadığını belirterek, gümrükle ilgili yapılan 

çalışmalarda Kapusuz'dan destek istedi.

Gürmük konusundaki destek talebine olumlu yanıt veren Salih Kapusuz, konunun 

takipçisi olacağını ve gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

Salih Kapusuz ve Ak Parti İl 

Yönetimi Odamızı ziyaret etti
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Tehlikeli Madde 

Güvenlik Danışmanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine 

Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü 

06.08.2013 tarihinde "Tehlikeli Madde 

Güvenlik Danışmanı Tebliğini" kaamu 

kurum ve kuruluşların görüşüne sunmak 

için tasarı olarak yayınlamıştır. Buna göre;

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile 

düzenlemeler Türkiye'de de  tehlikeli 

maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda 

tehlikeli madde üreten, depolayan, araç ve 

paket üretenleri de yakından 

ilgilendirmektedir. ADR Sözleşmesi tehlikeli 

madde üreten, taşıyan, depolayan, 

etiketleyen ve elleçleyen firmalara da bir çok 

sorumluluğu yerine getirmesini 

belirtmektedir. Bu sorumlulukların en 

önemlilerinden bir tanesi olan ve ADR 

Sözleşmesi bölüm 1.8.3 hükmüne göre;

“Her işletme, tehlikeli malların 

karayolları ile taşınması, bununla ilgili 

olarak ambalajlanması, yüklenmesi, 

doldurma ve boşaltma işlemlerinde 

kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması 

için riskleri azaltma konusunda yardımdan 

sorumlu olarak bir ya da daha fazla 

güvenlik danışmanı atayacaktır”.

Tasarıda tehlikeli madde güvenlik 

danışmanı (TMGD) bulundurması gereken 

işletmeler,  TMGD istihdamının nasıl 

olacağı, TMDG belgesinin nasıl alınacağı ve 

kullanılacağı ADR ye taraf ülkelerden alınan 

DGSA sertifikalarının Türkiye' de ki 

değişiminin nasıl olacağı, TMGD' nin görev 

ve yükümlülükleri, TMGD istihdam eden 

işletmelerin sorumlulukları ve 

yükümlülükleri, TMGD sertifikasının 

eğitimlerini verebilecek kuruluşlar, eğitim 

ve sınav detayları, TMGD Eğiticisinin hangi 

şartları sağlaması gerektiği ve idari para 

cezalarına ilişkin detaylara yer verilmiştir.



Marmaralı kadın girişimciler Yalova'da bir araya geldi

süreci desteği hakkında bilgi vererek, 

TOBB Yalova Kadın Girişimciler Kurulu 

önderliğinde sürdürülebilir ve gelişen bir 

proje olan Hobim İşim Olsun Projesi'nin 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

tarafından da teknik destek gördüğünü 

vurguladı.

Bölge İl İcra Komitesi Başkanlarının da 

kendi illerindeki Kurul faaliyetleri 

hakkında geniş  bilgi verdikleri program TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yasemin Karslıoğlu da katıldı.
sonrasında katılımcılar tarafından, Gebze-Marmara Bölge Toplantısı, 17-18 Ekim Toplantıya ev sahipliği yapan, TOBB 
Orhangazi-İzmir Otoyolu (Körfez Geçiş 2014 tarihlerinde Yalova Ticaret ve Sanayi Yalova Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
Köprüsü) şantiye alanına,  Yalova'yı bir Odası ev sahipliğinde, Marmara Bölgesi Komitesi Başkanı Süheyla Uzuneser, 
çiçekçilik üssüne dönüştürecek olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulları İcra “Hobim İşim Olsun” projesi kapsamında, 
Yalova Garden A.Ş'ye ve Sabun Çiçekleri Komitesi Başkan ve üyelerinin geniş Yalova'lı ev kadınlarına ev eksenli üretim 
üretim atölyesine saha ziyaretleri katılımları ile gerçekleşti. Toplantıya ile kazanç elde etmeleri amacıyla 
gerçekleştirilerek bilgi alındı..Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu sağladıkları eğitim, pazarlama ve satış 

Kamuoyunda Torba Kanun 

olarak anılan 6552 sayılı “İş 

Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması ile Bazı 

Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Kanun” 

11.09.2014 tarihli ve 29116 

(mükerrer) sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun ile Türk Ticaret 

Kanunu'nda yapılan değişiklikler 

aşağıda yer almaktadır.

1.  Anonim ve limited 

şirketlerde, sınırlı yetkiye sahip 

ticari vekil ve diğer tacir 

yardımcılarının hazırlanacak 

(esas sözleşmede hüküm 

bulunması koşuluyla) iç 

yönergenin tescil ve ilanını 

müteakip atanabileceği 

düzenlenmiştir.

2. Münfesih olmasına veya 

sayılmasına rağmen tasfiye 

edilmemiş anonim ve limited 

şirketler ile kooperatiflerin 

tasfiyelerine ve ticaret sicili 

kayıtlarının silinmesine ilişkin 

süre 01.07.2015 tarihine kadar 

uzatılmıştır.

3. Sermayelerini Kanunda 

öngörülen asgari tutara 

yükseltmeyen şirketlere 

11.12.2014 tarihine kadar süre 

verilmiştir. Sermaye artırımını 

yapmadığı için kayıtları silinen 

şirketlere de aynı tarihe kadar 

sermaye artırımı için başvuru 

hakkı tanınmıştır.

Üyelerimize ve kamuoyuna 

önemle duyurulur.

Türk Ticaret Kanunu'nda 

Yapılan Değişiklikler

2014 Eylül ayında kurulan şirket sayısında bir 2013 yılının aynı ayına göre %11,12, kapanan 

önceki aya göre %27,61, kooperatif sayısında kooperatif sayısı  %9,38 ve kapanan gerçek kişi 

%60,00 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında ticari işletme sayısı %8,93 azaldı.

%28,87 artış oldu.   

Aynı ay içinde kapanan şirket sayısı bir önceki -İlk dokuz ayda kurulan şirket sayısı % 17,92 

aya göre %16,89 ve kapanan gerçek kişi ticari arttı

işletme sayısı %7,25 artarken, kapanan kooperatif  2014 yılının ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı 

sayısı %4,92 azaldı.  dönemine göre kurulan şirket sayısı %17,92, 

 -Kapanan şirket sayısı % 11,12 azaldı kooperatif sayısı %7,21 ve gerçek kişi ticari 

 2014 yılı Eylül ayında, 2013 yılı Eylül ayına işletmesi sayısı %23,83 oranında arttı.

göre kurulan şirket sayısında %28,54, kurulan  Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı 

kooperatif sayısında %9,59 ve kurulan gerçek kişi %12,11, kapanan kooperatif sayısı  %5,16 ve 

ticari işletme sayısında %6,60 artış oldu.  kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %1,86 

 2014 yılı Eylül ayında kapanan şirket sayısı, azaldı.  

Eylül ayında kurulan şirket sayısı % 27,61 arttı

Mondi Mobilyaları'nın Düzce Kiremitocağı Düzce TSO Başkan Yardımcısı Mehmet 

Şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Danışmaz, yıllardır Düzce'de mobilyacılık 

Açılış törenine Düzce TSO Başkan Yardımcısı sektöründe hizmet veren Karaca Mobilya 

Mehmet Danışmaz ve Meclis Başkan Vekili Metin yetkililerine yeni hizmete açtıkları Mondi 

Coşkun, Mondi Düzce Şubesi'nin de bağlı Mağazası için de başarılar diledi.

bulunduğu Düzce Karaca Mobilya firması Yapılan konuşmaların ardından Mondi 

yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı. Kiremitocağı Şubesi hizmete açıldı.

Mondi Düzce Şubesi Açıldı
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