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Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin
hür, müstakil, daima daha kuvvetli,
daima daha refahlı Türkiye idealinin
belkemiğidir.
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Hedef 7500 Yeni İstihdam
21.2.2017
Çalışma hayatında Milli Seferberlik
Düzce'de de başladı. Düzce Ticaret ve Sanayi
Odasında düzenlenen toplantıda işadamlarına
büyük görev düştüğünü, bu yolda devletin
destek vereceğini belirten Vali Dağlı, “Biz de
hep birlikte elimizi taşın altına koyuyoruz”
dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Şubat ayı başında katıldığı Türkiye Ekonomi
Şurası'nda özel sektörde faaliyet gösteren
işverenlerin oluşturacakları ilave istihdam için
destekleneceklerini açıklamıştı. 687 sayılı KHK
ile söz konusu istihdam teşviki yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Türkiye'nin işsizlik konusunda ciddi bir
dönüşümü yakalaması için başlatılan seferberlik
için Düzce'de de çalışmalar başlatılırken, tüm
bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, kurum ve
kuruluşların başlatılan seferberliğe katkılarını
sağlamak için Düzce TSO'da bilgilendirme
toplantısı düzenlendi. Düzce Ticaret ve Sanayi
Odası'nda yapılan toplantıya Düzce Valisi
Zülkif Dağlı, Düzce TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Fahri Çakır, Meclis Başkanı Ertan Taşlı,
İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar, SGK İl Müdürü
Necmi Köroğlu, oda başkanları ve birim
müdürleri ile çok sayıda işadamı katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, 15
Temmuz darbe girişimin ardından şimdi de
ekonomik savaş verildiğini, uluslararası bazı
unsurların ülkemize ekonomik baskı
uygulayarak direncimizi kırmaya çalıştığını
söyledi. Çakır, tüm bu nedenlerle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB
Ekonomi Şurasında bu seferberliği başlattığını
belirterek, özel sektör olarak kendilerine düşen
payın en az 1 ek çalışan istihdam etmek
www.duzcetso.org.tr

olduğunu ifade etti. Çakır; "Düzce'de yaklaşık
75.000 sigortalı sayımız var. Biz de Düzce olarak
hedefimizi 7.500 ek istihdam olarak belirledik.
Herkesin gücü nispetinde bu seferberliğe katkı
sağlayacağına inanıyorum" dedi.
Vali Zülkif Dağlı, seferberliğin anlamının
herkesin elini taşın altına koyması olduğunu
söylerken, konsepti farklı olan çalışma hayatında
milli seferberlikte, işadamlarının işe eleman
alacağını, devletin de destek vereceğini vurguladı,
“Biz de hep birlikte elimizi taşın altına koyuyoruz”
dedi. Düzce SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ile İşKur İl Müdürü Ferhat Acar, teşvik konusunda
bilgilendirmede bulundular.
SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, İşverenlerin, 31
Aralık 2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin
aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı
sayısına ilave aldıkları her bir asgari ücretli sigortalı
için bu teşvikten yararlanacaklarını, İşverenin
çalıştırdığı asgari ücretli sigortalının net maaşını
ödeyeceğini, diğer tüm SGK ve vergi ödemelerinin
İŞKUR tarafından karşılanacağını bildirdi.
Köroğlu, işe alınacakların İŞKUR'a kayıtlı işsiz
olmaları gerektiğini söyledi ve işe alındıkları
tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik
Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında
olmaları gerektiğini belirtti.
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Akreditasyon Belgemiz Yenilendi
27.2.2017
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın akreditasyon belgesi
yenilendi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Merkez Binasında
düzenlenen 12. Dönem Sertifika törenine, 4. kez sertifikasını
yenilenmeye hak kazanan odamız adına Yönetim Kurulu
Başkanı Fahri Çakır, Meclis Başkanı Ertan Taşlı ve Genel
Sekreter Ayten Nursel Kocadağ katıldı. Düzce Ticaret ve
Sanayi Odası'nın sertifikasını TOBB Akreditasyon Kurulu
Başkanı Halim Mete verdi.
12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni'nde konuşan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin en büyük
zenginliğinin girişimci tüccar ve sanayiciler olduğunun
altını çizerken, yapılan törenle birlikte 26 Oda ve Borsa'nın
daha, 5 yıldız kapsamına girmeye hak kazandığını söyledi.

Ayıca 54 Oda ve Borsanın akreditasyonunu yenilendiğini
belirten Hisarcıklıoğlu "Oda ve Borsalarımız Proje
üretiyorlar, yurtdışına açılıyorlar, reel sektöre işin hakkını
vererek kanaat önderi oluyorlar. İşte 5 yıldızın manası da
burada gizli. Bugün 5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız,
hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki,
Berlin'deki oda ve borsalar seviyesine ulaşmış durumda.
Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve
borsalar da, minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar. Yani
dünya standartlarında çalıştıklarını belgelemiş oluyorlar”
dedi.
Sertifika töreninde ayrıca Düzce Ticaret Borsası da ilk
kez Akredite Oda Sertifikası almaya hak kazandı.

www.duzcetso.org.tr
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Üniversite-Sanayi İşbirliği
Konsorsiyumu Çalışma Ziyareti
27.1.2017
Sakarya Üniversitesi
koordinatörlüğünde yürütülmekte olan,
Düzce ve Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, Sakarya ve Bolu Ticaret ve
Sanayi Odası ile birlikte proje iştirakçisi
olarak Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın
da yer aldığı, öncelikle Avrupa ve
Türkiye'deki şirketlerde mühendislik
fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin
karşılıklı staj yapabilme imkanları
yaratmayı hedefleyen Doğu Marmara
Üniversite Sanayi İşbirliği Konsorsiyumu
(DUSK) ile ilgili son gelişmeler ve 20172018 yılları faaliyet planı hakkında bilgi
vermek üzere, Sakarya Üniversitesi Dış
İlişkiler Şube Müdürü Neriman Kanbur,
Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler
Koordinatörü Mert Kaleli ve Bolu Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Projeleri
Sorumlusu Özlem Yelda Dilmen, odamızı
ziyaret ettiler.
Ziyarette 10-12 Aralık 2016 tarihlerinde
Almanya'nın Bremen kentine yapılan ve
Odamız Meclis Başkanı Ertan Taşlı,
Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Öz ve
Meclis Üyemiz Bilal Türkan'ın katılmış
olduğu çalışma ziyaretlerinin sonuçları
hakkında da görüşüldü.
info@duzcetso.org.tr
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DÜBİT Tarım Bakanlığı yeterlilik belgesi almaya hak kazandı
31.3.2017
Bölgenin ve Düzce'nin önemli merkezi
araştırma laboratuarlarından olan Düzce
Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi (DÜBİT), Gıda Tarım Hayvancılık
Bakanlığı'nın denetleme işlemlerini
başarıyla tamamlayarak yeterlilik
belgesine sahip olma ayrıcalığına kavuştu.
Düzce Üniversitesi'nin yanı sıra sanayi,
özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarının
araştırma, ürün geliştirme ve üretim
aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz ve
ölçüm taleplerini başarıyla yerine getiren
DÜBİT; gerçekleştirilen denetimler
neticesinde “Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Yeterliliği” için gerekli belgeyi almaya
hak kazandı.
Yüksek katma değerli ürün çıktısı için özgün, bilimsel, deneysel ve teknik çalışmaları başarıyla yürüten
DÜBİT, modern ve teknolojik cihaz alt yapısıyla her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek
vererek ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretmeye devam ediyor.
Yeterlilik belgesinin kazanılmasında yoğun emek sarf eden başta Düzce Üniversitesi Yönetimi olmak
üzere öğretim üyelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim
Uğraş, deney, analiz ve kalibrasyon hizmetlerini uluslararası standartlarda sunmaya devam edeceklerini
dile getirdi.

Dış Ticaret Eğitimi Tamamlandı
28.3.2017
Ekonomi Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri tamamlandı.
Harici İşletme Rejimi, İhracata ait esaslar, Eximbank
İhracat Finansmanı, İhracata yönelik devlet yardımları,
Mevcut Destekler, Markalaşma ve Ar-Ge destekleri
konularının ele alındığı seminere Düzce TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Fahri Çakır da katıldı. Seminerin açılış
konuşmasını yapan Çakır, ülkemizin 2023
vizyonundaki en önemli kalemlerden birinin ihracat
rakamları olduğuna işaret ederek devlet ve sanayici
işbirliğiyle bu hedefe emin adımlarla ilerlendiğini ifade
etti.
www.duzcetso.org.tr
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Brode Sanayicileri Bir araya geldi
27.4.2017
7.Meslek Grubu brode sanayicileri kahvaltılı
toplantıda bir araya geldiler.Toplantıda brode
sektöründeki mevcut sorunlar ve çözüm yolları
konusunda istişare yapıldı.
7.Meslek Komitesi adına toplantıyı yöneten Meclis
Üyesi Hayati Eğilmez,TRH1.3.PREII/P-03/224 no.lu
Tekstil Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi”
adlı projesi kapsamında hazırlanan SWOT analizi
sonuçlarına göre, Düzce Brode Sektöründe birlikte
hareket etme gerekliliğinin ortaya çıktığını,bu birliktelik
adına Odamızın bu konuyu desteklemek,alt yapıyı

Düzce TSO'dan Kaynaşlı AKV
İlköğretim Okulu'na
Kitap Hediyesi
24.5.2017
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın son
meclis toplantısında alınan bir kararla
Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı İlköğretim
Okulu öğrencilerinin yazmış oldukları bir
mektupla talep ettikleri kitaplardan oluşan
hediye paketi okul yetkililerine teslim edildi.
Kitaplardan oluşan hediye paketinin
tesliminde Düzce TSO Genel Sekreteri Ayten
Nursel Kocadağ, Kaynaşlı AKV İlköğretim
Okulu Müdürü Erdoğan Akyüz, Müdür
Yardımcısı Kadir Kabacı ve dilekçeyi yazan
öğrenciler hazır bulundular.
Gençlerin okuma istekleri ve bu
istekleriyle Düzce TSO Yönetim Kuruluna
yazmış oldukları mektuba kayıtsız
kalamadıklarını söyleyen Düzce TSO Genel
Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, Düzce TSO
Meclisinde Yönetim Kurulu üyelerinin
konuyu gündeme getirdiklerini ve meclis
üyelerinin tamamının onay vermesi
sonucunda gerekli kitapları temin ettiklerini
ifade etti.
www.duzcetso.org.tr

oluşturmak ve sekretaryasını yürütmek üzere çalışma
yapmaya karar verdiğini ifade etti.
Yapılan toplantı sonunda Düzce Brode Sanayicileri
Derneği'nin kurulması çalışmalarının
başlatılmasına,kurucu üyelerin Abidin Hızel, Mustafa
Koloğlu, Selahattin Kudu, Mehmet Tuncer, Selahattin
Aydın, Kazım Baş, Mehmet Türkel, Erdal Yıldırım ve
Kazım Çilli'den oluşturulmasına, çeşitli devlet
desteklerinden faydalanabilmek üzere , Odamız
tarafından Düzce Brode Sanayicileri kümesi
oluşturularak bir UR-GE (Uluslararası Rekabeti
Geliştirme) projesinin “İşbirliği Kuruluşu” sıfatı ile
başvuru gerçekleştirilmesine ve ayrıca IPA kapsamında
T.C Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
desteklenen Rekabetçi Sektörler Programı'nın “İmalat
Sanayi” alt bileşeni için proje başvurusu yapılması
imkanının araştırılmasına karar verildi.
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Meclis Başkanı Ertan Taşlı'nın Referandum Açıklaması
17.4.2017
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa
değişikliği referandum çalışmaları, oyların
kullanılması ile son buldu. Halkımız bu
konudaki kararını verdi ve 'EVET' diyerek
Türkiye'nin yönetim sistemindeki değişikliğe
onay verdi. Bundan sonra yapılması gereken
açık ve seçik bir şekilde ortadadır. Kim Evet
kim Hayır dedi demeden; ülkemizi daha iyi
yarınlara ulaştırmaktır.
Halkımızın verdiği kararın üzerinde
farklı spekülasyonlar yapmak doğru
değildir.Bu süreçte emek vererek halkımıza
fikrini anlatan tüm partilerin demokrasi
gereği yaptığı çalışmalara teşekkür ederiz.
Bundan sonra ekonomimiz ve iş dünyamızı sarsacak hareketlerden uzak durarak istikrarın korunması
ve Ülkemizin gelişmesi adına çalışmak en büyük hedefimiz olmalıdır. Artık yeni sistemin hayata geçme
sürecinde birbirimizi ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içinde Yeni Türkiye hedeflerine ulaştırmak için var
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
Bu vesile ile yeni yönetim sistemimizin Ülkemize, Düzcemiz'e, iş dünyamıza, istikrar ve ekonomimize
katkı sağlamasını, Bu süreçte kaybedenin olmadığını, kazananın Türk Milleti olduğu dile getirir, tüm Meclis
Üyelerimiz adına saygılar sunarım.

Proje Pazarı Ödülleri sahiplerini buldu
9.5.2017
Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (DÜZCE
TTO) ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma
Merkezi (AİBÜ-TTMER) tarafından; Bolu
Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Ticaret ve
Sanayi Odası, Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
Düzce Teknopark A.Ş. ve Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) katkıları ile
düzenlenen “BOLU-DÜZCE AR-GE PROJE
PAZARI” etkinliğinde ödüller sahiplerini
buldu. İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe
salonda gerçekleştirilen ödül töreninde, “Alev
Almaz CTP Üretimi” projesiyle Düzce
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat

www.duzcetso.org.tr

Mühendisliği Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Beycioğlu ile Yüksek Lisans Öğrencisi Eda Yılmaz
birinci seçildiler. Marmara Üniversitesi Teknoloji
Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden Prof.
Dr. İsmail Usta, Doç. Dr. Muhammet Uzun ve Seda
Sargın'ın “Atık Ürünler ile Fantazi İplik
Geliştirilmesi” projesi ikinci oldu. Proje sahiplerine
ödülleri Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan
Yardımcısı Fatma Lebibe Özçağlar tarafından verildi.
Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Hüsnü
Gerengi'nin “İnhibitör İçeren Pas Sökücü” projesi ise
üçüncülüğe layık görüldü. Gerengi adına Doktora
Öğrencisi Mine Kurtay'a ödülü, Teknoloji Fakültesi
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı verdi.
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Özdilek Düzce AVM Hizmete Açıldı

17.3.2017
Üyelerimizden Özdilek AVM
düzenlenen törenle hizmete
açıldı.
Açılışa, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali
Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce
Milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe
Keşir, Düzce TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Fahri Çakır,
Başkan Yardımcısı Mehmet
Danışmaz, MÜSİAD Düzce Şube
Başkanı İsa Şengüloğlu, AK Parti
Düzce İl başkanı Hikmet Keskin,
firma yöneticileri ile çok sayıda
davetli katıldı
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Fahri Çakır, yatırımın
sadece bir alışveriş merkezi ile
sınırlı kalmayarak bir yaşam alanı
olarak oluşturulduğuna dikkat
çekti. Çakır, Özdilek'in yaptığı
yatırımı 'cesaret işi' şeklinde
nitelendirdi.
Özdilek Yönetim Kurulu
www.duzcetso.org.tr

Başkanı Hüseyin Özdilek Bakan
Faruk Özlü ve Düzce
milletvekillerinin açılışı
onurlandırmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
istihdama verdikleri önem
üzerinde durdu. Özdilek,
“İstihdam yapacağız, Üreteceğiz,
Gayri Safi Milli Hasılayı
artıracağız. Türkiye'nin bekasını
artıracağız”diye ifade etti.
Törenin açılış konuşmasını
yapan Özdilek Yönetim Kurulu
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Başkan Vekili Emir Murat
Özdilek firma hakkında bilgiler
verdikten sonra, Türkiye'de ve
Avrupa'da lider konumda
olduklarını Dünyada ise ilk 500
şirket arasında yer aldıklarını
paylaştı.
“23 yıldır, Türkiye'nin ilk 500
şirketi arasında yer alıyoruz.
Türkiye'de 14.AVM'mizi açtık.
Koşulsuz müşteri memnuniyeti
için tam bir hizmet ordusuyuz.
40'ı aşkın büyük markası olan
büyük bir aileyiz. 2016'da 53
milyon ziyaretçi ağırladık.2017
yılında hedefimiz, 75 milyon
ziyaretçi ağırlamak. Düzce'ye
toplam 43 milyon TL yatırım
yaptık.”
Açılış konuşmalarının
ardından İl Müftüsü Selami
Emen'in duasıyla birlikte
protokol üyeleri Düzce'nin 2.
büyük alışveriş merkezinin açılış
kurdelesini kesti.
Açılışın ardından protokol
üyeleri ve misafirler, alışveriş
merkezini gezdi.
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TOBB 73. Genel Kurulu Tamamlandı

25.5.2017
TOBB'un73. Genel Kurulu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla
gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu Genel
Kurul'un açılışında yaptığı
konuşmada “ Zaman, daha güçlü
Türkiye için, dayanışma içinde
olma ve geleceğe odaklanma
zamanı. Türkiye'nin yarınını,
bugününden çok daha güzel
yapma zamanı.” ifadesini
kullandı.
TOBB Başkanı M. Rİfat
Hisarcıklıoğlu'nun ev
sahipliğinde TOBB ETÜ Spor
Salonu'nda gerçekleştirilen Genel
Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Bakanlar, TOBB
delegeleri, Düzce TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Fahri Çakır,
Meclis Başkanı Ertan Taşlı, Düzce
TSO Delege ve meclis üyeleri,
Düzce İl GGK İcra Kurulu
www.duzcetso.org.tr

Üyeleri, camianın temsilcileri ve
çok sayıda basın mensubu katıldı.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı
konuşmada , yeni hükümet
sistemiyle güçlenen ve hızlanan
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yönetimde, kararlar daha hızlı
alınacağını belirtirken,
“Devletteki çarkların hızlanması,
bürokrasinin aşılması, özel
sektöre olumlu yansıyacak.
Böylece Zaman, daha güçlü
Türkiye için, dayanışma içinde
olma ve geleceğe odaklanma
zamanı. Türkiye'nin yarınını,
bugününden çok daha güzel
yapma zamanı. Yeni hükümet
sistemiyle güçlenen ve hızlanan
yönetimde, kararlar daha hızlı
alınıp uygulanacak. Devletteki
çarkların hızlanması,
bürokrasinin aşılması, özel
sektöre olumlu yansıyacak.
Böylece ekonomide yeni bir
büyüme modelini ve kalkınma
hamlesini hazırlayabileceğiz”
dedi
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Geleneksel İftar Organizasyonu
12.6.2017
Düzce TSO geleneksel iftar
organizasyonu tamamlandı. Meclis
üyeleri, şehit aileleriyle vergi
rekortmenlerinin katıldığı iftar
yemeğinde duygusal anlar yaşandı.
İftara 15 Temmuz hain darbe
kalkışmasında görev yaptığı Gölbaşı
Özel Hareket Kampüsünde şehit
edilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk
Baysan'ın anne ve babası, Şehit Sabri
Altınbaş'ın anne ve babası, İl
Müftüsü Selami Emen, İŞ-KUR
Müdürü Ferhat Acar, SGK Müdürü
Nemci Köroğlu, komite üyeleri, genç
girişimciler ile görevdeki meclis
üyeleri katıldı.
Programda konuşan TSO Meclis
Başkanı Ertan Taşlı, “Bu meclisin
bugüne kadar yaptığı en güzel şey”
diyerek geniş katılımlı iftarda şehit
ailelerini aralarında görmekten
duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Taşlı'nın konuşmasının ardından
Şehit Ufuk Baysan ile Şehit Sabri
Altınbaş'ın ailelerine günün anısına
Meclis Başkanı Ertan Taşlı ile Meclis
Üyesi Bilal Türkan tarafından hediye
verildi.
Törende ayrıca;
Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve
ihracat şampiyonlarına plaket takdim
edildi.
Hem kurumlar vergi
rekortmenleri listesinde hem de gelir
vergisi rekortmenleri listesinde yer
alan Kamil Çilingir'e ödüllerini Eski
Meclis Üyemiz Önder Tonyalı ve Eski
Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan
Ahmet Güney verdi. Gelir vergisi
rekortmenlerinden Burak Çilingir'e
plaketini eski meclis üyelerimizden
İlhan Şurgun, hem gelir hem de
kurumlar vergi rekortmenleri
listesinde yer alan Feridun Aypar'a
ödüllerini Eski Meclis
www.duzcetso.org.tr

Başkanlarımızdan Cemal Sahtiyancı
ve Eski Yönetim Kurulu
Başkanlarımızdan Mehmet Bakan,
Kurumlar vergi rekortmenleri
listesinde yer alan Hasmer Otomotiv
yetkilileri Orhan Karabudak ve
Serhat Bağcı'ya plaketlerini eski
Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan
Metin Büyük, Kurumlar vergi
rekortmenleri listesinde yer alan
Delta Toprak'ın yetkilisi Kenan
Ercan'ın plaketini Eski Yönetim
Kurulu Başkanlarımızdan Şaban
Yılmaz, Kurumlar vergi
rekortmenleri listesinde yer alan
Şerifoğlu Ağaç Sanayi Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet
Şerifoğlu'nun plaketini Eski Yönetim
Kurulu Başkanlarımızdan Refik
Yüksel, Kurumlar Vergi
Rekortmenleri listesinde yer alan
Nişa Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Cihat Algün'e plaketini Eski Meclis
Başkanlarımızdan Veysel Çakar,
Kurumlar vergi rekortmenleri
listesinde yer alan Turna Ahşap
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Saygun'a plaketini Akçakoca TSO
Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım
Pazvant, Kurumlar vergi
rekortmenleri listesinde yer alan
Delta Alfa Çorap yetkilileri Mehmet
Fuat Özgür ve Mehmet
Delihasanoğlu'na plaketlerini
Akçaoca TSO Meclis Başkanı Hüsnü
Koç, Kurumlar vergi rekortmenleri
listesinde yer alan Haşep Kaplama
Yönetim Kurulu Başkanı Recep Pak'a
plaketini Eski Yönetim Kurulu
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Başkanlarımızdan Refik Yüksel,
İhracat Şampiyonları Listesinde yer
alan Realkom Tekstil Düzce Fabrika
Müdürü Mutlu Kayan'a plaketini DÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan
Genç, İhracat Şampiyonları
Listesinde yer alan Erciyas Çelik
Boru İşletme koordinatörü Kamil
Kesikbaş'a plaketini Meclis Başkan
Vekilimiz Orhan Balaban, İhracat
Şampiyonları Listesinde yer alan Pak
Gıda Üretim ve Pazarlama Fabrika
Müdürü Orkun Türkmen'e plaketini
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa
Şengüloğlu verdi. Gecede ayrıca;
Gecede ayrıca; Düzce'nin en eski
esnaflarından Erol Çakman'a Desob
Başkanı Mustafa Kayıkçı, yine eski
Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan
Ahmet Güney'e Diyanet İşleri Teftiş
Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail
Karagöz birer plaket takdim etti.
Düzce TSO Meclis Başkanı Ertan
Taşlı da Diyanet İşleri Teftiş Kurulu
Başkanı Prof. Dr. İsmail Karagöz'e
geceye katılımlarından dolayı
teşekkür ederek bir plaket takdim
etti.
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Projenin Kapanışı Topuk'ta Gerçekleştirildi

20.6.2017
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından yürütülen, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı IPA
IV.Bileşeni,Kayıtlı İsitihdamın Teşviki
II (PRE II) “Tekstil Sektöründe
Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi”
projesinin kapanış toplantısı
“Platform Basın Lansmanı
Organizasyonu şeklinde Fenerbahçe
Topuk Yaylası tesislerinde
gerçekleştirildi. Lansmana proje
ortakları Düzce Üniversitesi
yetkilileri, Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürü Ferat ACAR ve Sosyal
Güvenlik İl Müdürü Necmi
KÖROĞLU de iştirak etti. Toplantı
sırasında kayıtlı istihdamın ve
sigortalı olmanın önemi ile ilgili SGK
tarafından hazırlanmış kamu spotları
de dönüşümlü olarak ekranlarda
gösterildi.
Lansmana Projeden sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Hayati
Eğilmez Odamızın yürütmüş olduğu
ilk AB hibe destekli proje
deneyimleri olması açısından
projenin özel bir öneme sahip
www.duzcetso.org.tr

olduğunu,bu proje deneyimi ile
birlikte Odamızın proje yazma ve
uygulama kültürünün kalıcı ve
sürdürülebilir hale gelmesini
hedeflediklerini, ülkemizde kayıtsız
istihdam oranının her ne kadar belli
bir oranda düşüş göstermiş olsa da
halen önemli derecede işlevini
devam ettirdiğini,kayıt dışılığın
sadece çalışanı değil, işvereni ve
devleti de olumsuz şekilde
etkilediğini, kayıt dışı çalışan
firmalar, kayıtlı olarak faaliyet
gösteren firmalara karşı çok haksız
bir rekabet oluşturduğunu ifade etti.
Hayati Eğilmez, proje
faaliyetlerinin yeni fırsatlar
yakalamaya bir vesile olduğunu,
özellikle firma ziyaretleri ve çalıştay
çalışmalarında Brode sektörünün
Düzce'de sahip olduğu potansiyeli
daha yakından gördüklerini,bu
çerçevede öncelikle brode
imalatçılarının hammadde ve sarf
malzemesi alımlarında maliyetleri
daha aşağıya çekmek üzere ortak
hareket etmek, sektörü geliştirmeye
yönelik çalışmalar yapmak üzere
“Brode Sanayicileri Derneği” kurma
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kararının alındığını,derneğin tüzük
taslağının hazır olduğunu ve
kuruluşun önümüzdeki günlerde
tamamlanacağını söyledi.
Hayati Eğilmez, ayrıca firma
ziyaretleri ve çalıştay çalışmalarında
brode sektöründe tasarım yapmanın
zorluğu ve yüksek maliyetleri
yüzünden yaşanan zorlukları tespit
ettiklerini,bu nedenle Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Sektörel Rekabet
Programı, İmalat Sanayi alt bileşeni
için brode tasarım merkezi projesi
hazırladıklarını,Temmuzun ilk
haftası içerisinde başvurusunu
yapacaklarını, ayrıca brode
imalatçılarımıza yönelik olarak
Ekonomi Bakanlığı Uluslararası
Rekabetçiliği Geliştirme
Desteklerinden faydalanmak üzere
bir kümelenme projesini
önümüzdeki aydan itibaren hayata
geçirmeyi planladıklarını ifade etti.
Proje Koordinatörü Tuncay
YÜKSEL söz aldı. Yürütülen proje
faaliyetleri ile ilgili yaptığı tanıtımın
ardından, proje kapsamında
hazırlanan web platformunun
tanıtımını gerçekleştirdi.
Program sonunda katılımcılara
proje ile ilgili materyeller ve Sosyal
Güvenlik Kurumundan sağlanan
broşürlerin yer aldığı kartın çantalar
sunuldu.Geniş katılım gösterilen
etkinlik 23:00 civarında sona erdi.
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15 Temmuz Yıldönümü Basın Açıklaması
13.7.2017
Düzce'de faaliyet gösteren Sivil
Toplum Kuruluşları, 15 Temmuz
Yıldönümü nedeniyle Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği'nin çağrısıyla, tüm
Türkiye genelinde yerelde ulusal çapta
ortak basın açıklaması yaptı.
Ortak basın açıklamasına Düzce
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Mehmet Danışmaz
ve Abdülkadir Albayrakoğlu, Düzce
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Nurettin Karslıoğlu, Meclis Başkanı
Rahmi Solak, Düzce TSO ve Düzce TB
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Düzce'de
faaliyet gösteren birçok Sivil Toplum
Kuruluşu temsilcisi katıldı.
Bu masada oturan demokrasi
sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak
açıklamayı 81 ilde aynı anda yapıyoruz.
Tarihimizin en zor günlerinden biri olan
15 Temmuz'un yıldönümüne giriyoruz.
İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle,
hazırladığımız afişlerle ülkemizin
tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı
tutacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız,
unutturmayacağız. 15 Temmuz'un
Türkiye için bir milat olduğuna
inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı,
darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15
Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana
ülkemizin karşılaştığı en büyük
tehlikeydi. O gece Fetullahçı terör örgütü,
“devleti” ele geçirmeye, milleti tahakküm
altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin
asıl amacı; ülkemizi tarihimizde
görülmemiş bir kaosa sürüklemek,
kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye'yi iç
savaş ortamına sokmaktı. Darbe
teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye
Cumhuriyetini bir daha ayağa
kalkamayacak duruma düşürmekti.
Allah'a şükürler olsun Milletimiz, cesareti
ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi
durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve
özgürlüğümüze kasteden bu saldırı
karşısında dik durdu, canı pahasına
değerlerini savundu. Bu masadaki
kuruluşlarının tamamı da, ilk andan
itibaren, devletimizin ve milletimizin
yanında yer aldı. Başta
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Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi
Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi
partilerimiz, milletimiz, sivil toplum
kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı
duruşuyla bir destan yazdık. Haince
planlanmış darbe girişimini savuşturan
milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.
15 Temmuz'da Türkiye, en zor
demokrasi sınavını büyük başarıyla
vermiştir. Demokrasimizin, hiçbir kaba
kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü
olduğunu herkese gösterdik. Milletimiz
darbeye karşı durarak şunu açık şekilde
ilan etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti
devletini Milletin iradesi dışında hiçbir
güç yönetemez.” Bu, dünyaya örnek
olacak bir tavırdır. Elbette bunun için
büyük bir bedel ödedik. Darbe girişimine
karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250
vatandaşımız şehit oldu. 2301
vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimize
Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi
şükranla anıyoruz. Milletimiz onları
daima minnetle ve rahmetle anacaktır.
Dünyada çok az millet bu bedeli
ödeyebilir. Siyasi görüşü fark etmeksizin
Türkiye'nin geleceğine sahip çıkan 15
Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır.
Bir daha böyle hain girişimlerin
yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her
alanda etkin ve kararlı şekilde
sürdürülmelidir. Yargı kurumları,
darbecilere ve onların destekçilerine hak
ettikleri en ağır cezayı vermeli,
milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır.
En az 15 Temmuz kadar, darbe
girişiminden sonrası da, ülkemiz
açısından zorlu bir süreç oldu. Darbe
girişimi sonrası toplum büyük bir travma
yaşadı. FETÖ, yalan haberlerle yurt
dışında ülkemiz aleyhine karalama
kampanyaları yürüttü. Ekonomimiz de
bu saldırıdan olumsuz etkilendi. Allah'a
şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde
bunların hepsini de kısa sürede atlattık.
Hükümetimizin bizlerle istişare içinde
aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla
toparlandık. Daha darbe girişiminin
üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide
yüzde 5'lik büyümeyi yakaladık.
İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı
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ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza
yeni istihdam sağladık. İhracatımızı rekor
düzeyde arttırmaya başladık. Yabancı
yatırımcıların güvenini yeniden
kazandık. Çok açık ifade ediyoruz ki,
Türkiye dünyanın en zor stres testinden
başarı ile çıkmıştır. Emin olun bizim son
bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke
yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.
Ama biz dimdik ayaktayız. Böyle bir
coğrafyada, en zor koşullar altında hiç
kimsenin yapamayacağını yaptık. Ama
rehavete kapılmayacağız. Yapacak daha
çok işimiz, büyük hedeflerimiz var. 15
Temmuz sonrası toparlanma sürecini
tamamladık. Şimdi yeni bir atılım
sürecini başlatmamız gerekiyor.
Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi
koşma zamanı. Büyümede, istihdamda,
ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.
Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha
da arttırmalı, demokratik
kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye
taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak akılla
ve istişare içinde, yeni bir reform süreci
başlatmalıyız. Buradan yurt dışındaki
dostlarımıza da sesleniyoruz. Aldığı
yaraları saran milletimiz, bu büyük
demokrasi sınavının birinci yılında bütün
dostlarını yanında görmeyi
arzulamaktadır. Dostlarımızı iftira
kampanyalarına değil, gerçeklere kulak
vermeye, buna göre tavır almaya davet
ediyoruz. FETÖ ile mücadelede dost ve
müttefik devletlerin de desteklerini
bekliyoruz. Kaynağı ne olursa olsun
darbe ve terör bir insanlık suçudur.
Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir
gelecek inşa edebiliriz. Bizler ülkemiz ve
milletimiz için şimdi daha büyük bir
azimle çalışacak ve Türkiye'yi büyük
hedeflerine taşıyacağız. Üzerine basarak
bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye'nin
sivil toplumu olarak, 15 Temmuz'u asla
unutmayacağız, unutturmayacağız.
Ülkemizin geleceğini inşa ederken
yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize
ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden
umutluyuz.
Gücümüz milli irade, hedefimiz
büyük Türkiye.
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Kayıtlı istihdamın Avantajları Semineri Tamamlandı

21.8.2017
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından yürütülen, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı IPA
IV.Bileşeni, Kayıtlı İsitihdamın
Teşviki II (PRE II) “Tekstil
Sektöründe Kayıtlı İstihdamın
Teşvik Edilmesi” projesi
kapsamında düzenlenen “Kayıtlı
istihdamın Avantajları” semineri
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
Konferans Salonunda
gerçekleştirildi.
Seminerin açılış konuşmasını
yapan Projeden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Hayati Eğilmez, 01
Temmuz 2016 tarihinden bu yana
yürütmekte oldukları projenin ay
sonu itibari ile tamamlanmış
olacağını, bu projemiz
etkinliklerine, verilen eğitimlere,
katılan ve katılamayan tüm
üyelere çok teşekkür ettiğini
söyledi.
www.duzcetso.org.tr

Hayati Eğilmez, daha önceki
toplantı ve çalıştaylarda da ifade
ettiği gibi ,projenin kayıtlı
istihdamın daha cazip bir seçenek
olduğu konusunda farkındalık
yaratmayı amaçladığını ve
Odamızın yürütmüş olduğu ilk
AB hibe destekli proje deneyimi
olması açısından kendileri için
özel bir öneme sahip
bulunduğunu dile getirdi.
Hayati Eğilmez ,ülkemizde
kayıtsız istihdam oranı her ne
kadar belli bir oranda düşüş
göstermiş olsa da halen önemli
derecede işlevini devam
ettirmekte olduğunu,kayıt
dışılığın sadece çalışanı değil,
işvereni ve devleti de olumsuz
şekilde etkilediğini, kayıt dışı
çalışan firmaların, kayıtlı olarak
faaliyet gösteren firmalara karşı
çok haksız bir rekabet
oluşturduğunu ,bu durumun da
hiç de adil olmayan bir piyasa

/13/

yarattığını, devlet açısından
büyük oranlarda vergi ve prim
açığına sebep olduğunu söyledi
ve bir işçiyi 6 ay boyunca
sigortasız çalıştırmanın
maliyetinin, ödenecek prim
tutarının 11 katı olduğunu, ancak
sigortasız çalıştırma sürecinde
işçinin kaza geçirmesi, geçici iş
görmezlik yaşaması veya ölümü
halinde ödemek zorunda
kalınabilecek tazminatların ve
cezaların milyon TL leri
bulabileceğini ifade etti.
Daha sonra söz alan Düzce
Sosyal Güvenlik İl Müdürü
Necmi Köroğlu Kayıt Dışı
istihdam ile Mücadele konulu bir
sunum gerçekleştirdi. Necmi
Köroğlu, kayıt dışı çalışmanın
çeşitleri, çalışan, işveren ve devlet
açısından yarattığı olumsuz
sonuçlar, Sosyal Güvenlik
Kurumu'nun kayıt dışı istihdam
ile mücadele stratejisi ve
yürüttüğü faaliyetler ,işverenlerin
kayıt dışılık ile ilgili nelere dikkat
etmesi gerektiği, yapılan
denetimler, kayıt dışı istihdam ile
ilgili devlet kurumlarının
aralarında yürüttüğü bilgi ve veri
paylaşımı konuları üzerinde
detaylı şekilde bilgiler verdi. Proje
Koordinatörü Tuncay Yüksel,
Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürü
Necmi Köroğlu'na yaptığı sunum
ve konuşma için teşekkür etti ve
daha sonra katılımcılara verilen
ikramlardan sonra etkinlik sona
erdirildi.
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Düzce TSO Meclisi'nden Türkiye'nin Otomobili İçin Teşekkür
3.11.2017
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Başkanı Ertan Taşlı, dün
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin
Otomobili projesi nedeniyle bir
teşekkür mesajı yayınladı.
Taşlı mesajında; “2023
hedeflerine ilerleyen Türkiye için
çalışan, çaba sarf eden herkese
minnettarız. Cumhuriyet tarihinin
bir ilki olan yerli otomobil için
atılan ilk adımda
Cumhurbaşkanımızın riyasetinde
Sayın Bakanımız Faruk Özlü'nün
15 aylık Bakanlığı sürecinde hızla
bu işi olgunlaştırıp yerli
otomobilde büyük katkı sunması
ve bu başarıya ortak olması iftihar
ve gurur kaynağımız olmuştur.
Ülkemiz için daha birçok projeye
imza atmalarını Rabbimden diler
Türk sanayisinin ve özel
sektörüne büyük katkı sağlayacak
bu atılımın, Düzce Sanayisine ve
iş dünyasına katkı sağlaması
ümidi ile emeği geçen
Konsorsiyum ortaklarına, TOBB

Başkanımız Rifat
Hisarcıklıoğlu'na, Bilim Sanayi
Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü
ve çalışma ekibine, Düzce Ticaret
ve Sanayi Odası Meclisi adına
şükranlarımızı arz ediyorum”
dedi.
Yapılan toplantı neticesinde
oluşturulan; Anadolu Grubu,
BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve
Zorlu Holding'ten oluşan özel
sektör konsorsiyumu ile özel

sektör koordinasyonunu
sağlayacak olan TOBB ve kamu
temsilcisi olarak da Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı çalışma
grubu en kısa zamanda yerli
otomobili üretecek olan şirketi
kuracak, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği
üzere 2019 yılında ilk prototip
aracı ortaya çıkarak ve 2021
yılında ticari satış yapacak
seviyeye getirecek.

Oda ve Borsa Seçimleri Nisan 2018'e Ertelendi
24.9.2017
Bakanlar Kurulu'nun 21.09.2017 tarih ve 10828 sayılı kararı ile Ekim-Kasım 2017 tarihlerinde
Türkiye genelinde yapılması planlanan Oda-Borsa Oda Organ Seçimlerinin Nisan 2018 tarihinde
yapılmasına karar verildi.
Alınan kararda; “5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 84.
Maddesi gereğince tüm oda ve borsaların 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında
tamamlanması gereken organ seçimlerinin, 2018 Nisan ayında yapılması kararlaştırılmıştır” denildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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İleri Pazarlama Teknikleri Eğitimi Tamamlandı
Girişimci İhracatçı Olmak ve
İhracatta Yeni Fırsatlar Eğitimi
1.12.2017
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2017
Eğitim Programları içerisinde yer alan
Girişimci İhracatçı Olmak ve İhracatta Yeni
Fırsatlar Eğitimi tamamlandı.
İhracatı Geliştirme Merkezi Genel
Müdürü Murat Işık'ın gerçekleştirdiği
eğitime üyelerimiz ve Düzce Üniversitesi'nin
ilgili bölümlerinden öğrenciler katıldı.
Eğitimde; Türkiye'nin ihracat potansiyeli,
Girişimci İhracatçı Olmak, İhracatta yeni
fırsatlar konuları ele alındı.

9.11.2017
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2017 yılı eğitim
programları içerisinde yer alan ve ABİGEM A.Ş ortaklığıyla
yürüttüğü eğitim çalışmaları kapsamında İleri Pazarlama
Teknikleri eğitimi tamamlandı.
ABİGEM A.Ş Eğitmenlerinden Reha Tartıcı'nın verdiği
eğitimde; Pazarlamayı Neden Yeniden Yapılandırıyoruz?,
Pazarlama Yönetimi ve Temel Kavramlar, Pazarlamanın
Temel Bileşenlerinin Yeniden Yorumlanması, Stratejik
Pazarlamanın Önemi, Stratejik Pazarlama İletişiminin Önemi,
Pazarlamada İlişki Yönetimi, Pazarlama=Etkileme ve İkna
Etme, Pazarlamada Bilginin Kullanımı ve Yönetimi,
Konvansiyonel Pazarlamadan Yeni Pazarlamaya Geçiş,
Pazarlama 3.0, Tek Yönlü İletişimden Çok Yönlü İletişime
Geçiş, Dijital Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Veri
Tabanlı Pazarlama, Yeni Pazarlamada Veri İşleme Yöntemleri
(Veri Madenciliği), Vaka Analizleri konuları ele alındı.
Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın eğitim programlarının
2017 sonuna kadar devam edeceği, 2018 yılında da üyelerin
talep ettikleri alanlarda eğitimler açılacağı belirtildi.

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi Tamamlandı
7.12.2017
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2017 Eğitim
Programlarında yer alan Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma
Eğitimi Tamamlandı.
Yangın Güvenliği, Afet Bilgisi Uzmanı ve Eğitmeni Özgür
Dinç tarafından verilen eğitimde; Kuruluşlarda potansiyel
olarak tehlikeli olan/olabilecek rutin ve rutin olmayan
faaliyetlerin güvenli şartlar altında gerçekleştirilmesinin
sağlanması ve oluşturulması yönünde katılımcıların yetkin hale
getirilmesi konularında katılımcılara bilgiler verildi.
Eğitim sonunda katılımcılara Eğitim Sertifikaları verildi.
www.duzcetso.org.tr
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