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TARİHÇE

Cumhuriyet öncesi dönemde Düzce’de geçim tarımla sağlanmakta idi. Tarım ve ticaret alanındaki
teşkilatlanmalar 1890 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgenin verimli ve düz bir araziye sahip olması mısır
buğday, şeker pancarı ve özellikle tütün üreticiliğini ön plana çıkarmaktaydı.16 Kasım 1927 de Akhisar’da
toplanan Tütüncüler kongresinde, Düzce Tütünleri, şehri temsilen Hacı Nuri Bey tarafından özel bir
pavyonda sergilenmiş, çoğu tütüncü olan üyelerin büyük takdirini kazanmıştı. Düzce Ziraat Odası bu
nedenle “gümüş madalya” ile ödüllendirilmişti. Düzce Temsilcisi Hacı Nuri Bey, Kongre Şeref Defteri’ne
“Türk İktisadi hayatında birinciliği teşkil eden tütün sergisini bütün Düzce ziraatçıları ve tüccarları adına
tebrik ile Akhisar’ lıları selamlarım” diye yazmıştır.
Düzce’de başlayan üretim sayesinde 1920 ve 1950 yılları arasında tarım ürünleri ticareti önemini
hissettirmeye başlamıştır.1956 yılından itibaren artık ilçede tarım ürünlerinin yanı sıra orman ürünlerinin
işlenmesi ile sanayiye geçiş başlamıştır. Önce dağ köylerinde başlayan küçük çaptaki sanayileşme
hareketi, kısa bir zaman içerisinde şehir merkezine kayarak daha modern sistemlerle çalışan işyerleri
konumuna gelmiş ve Düzce sanayisinin lokomotifi olmuştur. Orman ürünleri sektörü 1990’lı yıllara
ulaşıldığında, Düzce’nin lokomotifi olacak ve sektörün imalatı ülke genelinin yaklaşık % 17 sine
ulaşacaktır.
Özellikle 1960 yıllarında sanayileşme hareketinin hız kazanması istihdam olanaklarını arttırmış aynı
zamanda ticaret hayatında gerçekleşen canlılık, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulmasını zorunlu
hale getirmiştir. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu, devrin Belediye Başkanı Afer Tütüncüoğlu,
Başkan Vekili İrfan Kazokoğlu, üyeleri Zekeriya Altan, Mahmut Tekin ve Hilmi Kuyumcu tarafından 20
Nisan 1959 yılında gerçekleştirilmiştir. Odanın kurulması ile birlikte Düzce’de daha hızlı bir sanayileşme
başlamıştır. 1976 yılında teşvikler konusunda pilot bölge haline gelen Düzce ‘de 75 firmaya yatırım teşvik
belgesi verilmiş, 1979-1980 yıllarında büyük çoğunluğunun İstanbul merkeze kayıtlı olduğu firmalar ile
otomobil yan sanayi, tarım makineleri, inşaat malzemeleri, tarım ilaçları ve benzeri sektörlerde faaliyet
gösterilmeye başlanılmıştır. Bu arada Düzceli sanayicilerde teşviklerden faydalanmış ve tarım ürünlerinin
işlenmesi ile ilgili sektörlerde yatırımlar yapmışlardır.
1977-2003 yılları arasında hizmet vermekte olduğu binasından, Eylül 2003 de tamamlanmış olan mevcut
hizmet binasına taşınmıştır. Mevcut hizmet binasının, bodrum katında 250 kişilik konferans salonu,
2.Katında üye hizmetleri,3.katında yönetim kurulu ve oda meclisi toplantı salonları , 4.katında Toplantı
Salonu yer almaktadır. Odamızın Kültür Mahallesi ,Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı köşesinde bulunan
arsasında yeni hizmet binası kompleksi çalışmaları yeni dönemde başlatılacaktır. Odamız 2004 yılında
ISO 9001 Kalite Yönetim sistemini kurmuş, 2007 yılında TOBB Oda Akreditasyon Sistemine dahil olmuş
“Akredite Oda” ilk 30 ticaret ve sanayi odası içerisinde bulunmaktadır. Odamız İki ayda bir Aylık Faaliyet
Bülteni yayınlamaktadır. ICC (International Chamber Of Commerce ) ve TATSO (Türk Alman Ticaret
ve Sanayi Odası) üyesidir. Doğu Marmara Avrupa İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş .,TR 42-Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Düzce Teknopark A.Ş. Yönetim Kurullarında Odamız temsil
edilmektedir.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’ nın ilk mühürü.
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ORGANİZASYON ŞEMASI
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KALİTE POLİTİKASI
Bölgesinde kanaat önderi konumda olan odamızın, üyelerini kurumsal ve ekonomik olarak daha etkin
konumuna getirmek amacına yönelik olarak;
✓ Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve TOBB Oda Borsa
Akreditasyon Kriterleri çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda,
şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla
sunmak,
✓ Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel
networkler oluşturmak,
✓ Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler geliştirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,
✓ Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol almak,
✓ Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak,
✓ Paydaşlarımızla güçlü iş birlikleri oluşturmak,
✓ Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak,
✓ Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek,
Kalite politikamızdır.

MİSYON
✓ 5174 Sayılı Kanun ile verilen görevleri mevzuata uygun biçimde yerine getirmek,
✓ Üyelerinin sorunlarını çözecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak verimli ve kaliteli
hizmetler üretmek,
✓ Düzce’nin sosyo-ekonomik kalkınmasında üzerine düşen görevleri sosyal sorumluluk bilinciyle
yerine getirmek,

✓
✓
✓
✓

VİZYON
Düzce’nin sosyo-ekonomik gelişiminde, üyeleri kanalıyla;
Üniversite-sanayi işbirliği ile bölge sanayisinin teknolojik dönüşümü sağlamayı,
Nitelikli eleman sorununu etkin biçimde çözmeyi,
Kaynak yaratmayı sağlamak için Proje kapasitesini geliştirmeyi önceleyen bir kurum olmak.
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DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI
KURULUŞ TARİHİ : 1959

2004 YILINDAN İTİBAREN ISO 9001 BELGESİ
SAHİBİDİR

VE
2007 YILINDAN BU YANA DA
“AKREDİTE ODA”
STATÜSÜNDE HİZMET VERMEKTEDİR
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ODAMIZDAN ÇEŞİTLİ GÖRÜNTÜLER

o
Odamız Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonu

Odamız 4.Kat Toplantı Salonu
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Hizmet Katı

Odamız Yönetim Kurulu Toplantı Salonu
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Odamız Yönetim Katı Koridoru

Odamız Meclis Başkanlığı Makam Odası
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanlığı Makam Odası
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ODAMIZ MESLEK GRUPLARI
1. MESLEK GRUBU
( Gazete, Basın-Yayın, Sağlık ,Eğitim ,Güvenlik Hizmetleri v.b. )
2. MESLEK GRUBU
( İnşaat Müteahhitleri, İnşaat Malzemeleri Satışı, Yapı Denetimi, Savunma San., Teknik Hizmetler)
3. MESLEK GRUBU
( Kaplama, Parke, Kereste ve Mobilya İmalatları ve Satışları)
4. MESLEK GRUBU
( Gıda Dışı İmalat Sanayi, Makine, Metal, Kauçuk Sanayileri ve Diğer İmalatlar)
5. MESLEK GRUBU
( Gıda Dışı Perakende ve Toptan Satışlar, Kuyumcular, Fotoğrafçılar ve Diğer)
6. MESLEK GRUBU
( Oto Yedek Parça İmalat ve Satışları, Oto Bakım ve Servisleri ,Akaryakıt İstasyonları ve Diğer)
7. MESLEK GRUBU
( Tekstil Ürünleri İmalatı ve Satışları)
8. MESLEK GRUBU
( Gıda Maddeleri İmalatı, Toptan ve Perakende Satışları)
9. MESLEK GRUBU
( Bankalar, Sigorta Acenteleri, Döviz Büroları, Esnaf Kefalet Kooperatifleri)
10. MESLEK GRUBU
( Hotel, Restaurant, Cafe ve Yemek Siteleri)
11. MESLEK GRUBU
(Yük ve Yolcu Taşımacılığı ve Lojistik)
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YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT
Odalara İlişkin Genel Esaslar
Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin
genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak
ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan,
tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
Odaların kuruluş ve çalışma alanları
Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırlarıdır. Kuruluş ve çalışma alanları içinde aynı unvanda başka
bir oda kurulamaz. Odaların çalışma alanları, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde ilgili oda
kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya
daraltılabilir.
Odalara kayıt zorunluluğu
Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve
tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.
Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde
düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.
Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde
olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve
müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış
mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.
Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma
yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği
olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret
odasına da kaydolabilirler.
Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, fazlası için satış
yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak zorunda oldukları gibi; kendi
sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî işlerle uğraştıkları takdirde, ticaret ve sanayi veya ticaret
odasına da kaydolmakla yükümlüdürler.
Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan
iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel
idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve
fabrikaları, bulundukları ildeki odalara kaydolmak zorundadırlar.
Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5 inci maddede belirtilen deniz tacirleri ile beşinci fıkra
hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki deniz ticaret odasına
kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda sayılanlar, deniz ticaret odasına kaydolmakla diğer odalara
kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, bu kapsamdakiler, deniz ticaret odasına
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kaydolmasını gerektiren faaliyetler dışında başka işlerle de uğraştığı takdirde, ayrıca ilgili odaya da
kaydolmak zorundadır.
Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka
meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.
Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen
kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanunu’ na göre
tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları
odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil
ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını
gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memurluğuna bildirir. Ticaret sicil
memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre
zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen
listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde
yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.

Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde,
ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, oda yönetim
kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’ sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna
ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde
durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını
ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.
Ticaret sicilinden re’ sen veya işin bırakılması halinde üyenin talebi üzerine kayıt silinmesine ilişkin
ilânlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır.
Sanayici vasfını yitirdikleri, başvuru üzerine veya re’ sen tespit olunan sanayi odası üyelerinin sanayi
odasından kayıtları silinir. Ancak bunlardan ticaret odasına kayıtlı olmayanların ticarî faaliyetlerinin
devam etmesi halinde duru, re’ sen kayıtlarının yapılması için ilgili ticaret odasına bildirilir.
Ticaret odasına kayıtlı iken sonradan sanayicilik vasfını kazanan üyelerin tacirlik sıfatı devam ediyorsa,
kaydı silinmeden; etmiyorsa, kaydı re’sen silinerek, sanayi odasına üye kaydı yapılmak üzere durum
değişikliğine ilişkin bildirim ticaret odasınca en geç otuz gün içinde ilgili sanayi odasına bildirilir.
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ODAMIZIN GÖREVLERİ
✓ Meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu
yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.
✓ Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar
çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerin
mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine
vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları
konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı
kurmak ve işletmek.
✓ Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ticari sınai
faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve
kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.
✓ 26 ıncı maddeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
✓ Meslek faaliyetlerine ait konularda resmi makamlarca teklif, dilek ve başvurularda bulunmak;
üyelerinin tamamının veya bir kesiminin mesleki menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu
üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
✓ Çalışma alanları içindeki ticari içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit etmek,
Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.
✓ Üyeleri tarafından uyulması zorunlu mesleki karar almak.
✓ Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
✓ Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan
mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.
✓ Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek
görevleri yapmak.
✓ Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri
sağlamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
✓ Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda
belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
✓ Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.

Oda Organları, Oluşumları ve Görevleri
Oda Organları
Meslek komiteleri

Kadın Girişimciler Kurulu

Meclis

Genç Girişimciler Kurulu

Yönetim kurulu

Komisyonlar

Disiplin kurulu
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Oda Meslek Komiteleri
Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye sayısı on bini aşan
odalarda beş, yedi, dokuz veya on bir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir.
Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları
içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş
odaların ancak birinde görev alabilirler.
Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ve diğer hususlar
Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Oda Meslek Komitelerinin Görevleri
Oda meslek komitelerinin görevleri şunlardır:
✓ Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere
yönetim kuruluna teklif etmek.
✓ Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya
uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek.
✓ Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda
araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.
✓ İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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ODA MECLİSİ
Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan
gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, on bir kişiden oluşan
gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.
Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer.
Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan
odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde
görev alabilirler.
Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler.
Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden
seçilemezler.

Oda Meclisinin Görevleri
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili
olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek
hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.
Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler
hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma
yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya
kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.
Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek
kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat
borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir
sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı
ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim
kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim
kuruluna devretmek.
Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam
sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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ODA YÖNETİM KURULU
Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmi
dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda
on bir kişiden oluşur.
Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde
seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman
üye seçer.
Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de
görev alamazlar.

Oda Yönetim Kurulunun Görevleri
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.
Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.
Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para
cezalarının uygulanmasını sağlamak.
Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp
meclise sunmak.
Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde
karara bağlamak.
Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda
bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
Hakem veya hakem heyeti seçmek.
Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri
yerine getirmek.
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ODA DİSİPLİN KURULU
Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden
oluşur.
Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı
zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.
Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.

Oda Disiplin Kurulunun Görevleri
1. Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara
uygun olarak yürütmek.
2. Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.
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TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun oluşumu
➢ İl Kurulu; en fazla, o ildeki oda ve borsaların meclis üyesi toplam sayısı kadar üyeden
oluşturulur. İldeki her bir Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından, en fazla Oda/Borsanın
kendi Meclis üyesi sayısı kadar kişi İl Kurulu üyesi olarak belirlenir. Bu kişilere ilişkin
gerekli bilgiler Koordinatöre bildirilir.
➢ Üyelik başvuruları, Oda/Borsa yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ancak üyelik
işlemi Birlik tarafından talep edilen bilgilerin tamamının yine Birlikçe tespit edilen
yöntemle ilgili Oda/Borsa tarafından eksiksiz bir biçimde Girişimcilik Müdürlüğüne
iletilmesi ile tamamlanmış olur. Oda/Borsa Yönetim Kurulunca reddedilen başvurulara
ilişkin gerekli bilgi başvuru sahiplerine Oda/Borsa Genel Sekreterliği tarafından yazılı
olarak iletilir. İl Kurulunun toplam üye sayısı, Birlik tarafından gerekli görüldüğü takdirde
artırılabilir. Bu durumda, ilgili ilin her bir Oda/Borsası tarafından belirlenecek üye sayısı
da Birlik tarafından yeniden belirlenir. İl Kuruluna üye olacak kadın girişimcilerin, Ticaret
siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi,
genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir. O İlde bulunan bir fakülte, yüksek okul
ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim
görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek
kişiler de İl Kurul üyesi olarak belirlenebilir. İl Kurulu üyeleri arasında, bu kişilerin sayısı,
o Oda/Borsa tarafından belirlenebilecek İl Kurul üyesi toplam sayısının yüzde yirmisinden
fazla olamaz.
➢ İl Kurulu, kadın girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik
politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin İl İcra Komitesine önerilerde bulunma
görevini yürütür. İl Kurulu, yaptığı çalışmaları rapor halinde İl İcra Komitesine sunar.
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TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun Görevleri
a) İldeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha
donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,
b) Girişimcilik kültürünün İldeki kadınlar arasında gelişmesine öncülük etme,
c) Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş
kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak
temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel
düzenleme,
d) İldeki lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme,
e) Girişimcilik, iş kurma konularında ilgili prosedürleri aktaran kitapçıklar ve CD’ler
hazırlama,
f) Birlik tarafından hazırlanmış olan kadın girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve
olanakları güncel olarak sunan internet portalında, İl İcra Komitesine ilişkin yer alan
bölümün güncellenmesini sağlama,
g) İldeki kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlama,
h) Koçluk sistemi geliştirerek ildeki yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler
tarafından belli sürelerde destek sağlama,
i) İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına
yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere kadın girişimcileri yönlendirme ve
teşvik etme,
j) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurma,
k) Yurt içinde ve yurt dışında kadın girişimciliğe ilişkin gelişmeler ile idari ve yasal
düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri ilgililere ulaştırma,
l) TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından alınmış olan ilgili kararların
İl sathında uygulanmasını sağlama konularında, İl Oda/Borsaları tarafından görüş
oluşturulmasına katkı sağlar ve bu kapsamda koordinatör Oda/Borsa tarafından verilecek
görevleri yerine getirir.
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İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu’nun oluşumu
On yedi üyeden oluşan İl İcra Komitesinin on üç asıl ve yedek üyesi, Birlik tarafından İl Oda/Borsa
meclis üyeleri toplam sayılarının içerisindeki paylar dikkate alınarak belirlenen kontenjanlar
çerçevesinde; her bir İlçeyi temsilen o İlçedeki Oda/Borsalarca ortaklaşa belirlenen İl Kurul
üyeleri ve İl merkezini temsilen İl merkezindeki oda ve borsaların her birince ayrı ayrı belirlenen
İl Kurul üyeleri tarafından ve arasından seçilir. İl Kurulu toplam üye sayısının on beşin altında
olduğu İllerde ise İl İcra Komitesi benzer yöntemle belirlenen dağılımda yedi üyeden oluşturulur.
İl İcra Komitesinde yer alınabilmesi için,
(1) İl Oda/Borsaları veya İlçeler tarafından en az üç kişinin İl Kurul üyesi olarak belirlenmesi
esastır.
(2) İl İcra Komitesinin diğer iki asıl ve yedek üyesi, Koordinatör tarafından belirlenen İl Kurul
üyeleri tarafından ve arasından seçilir. 4
(3) Birlik tarafından belirlenen tarihte seçimi tamamlamamış olan İl İcra Komitesinin üyelik
kontenjanları için, gerekli görülmesi halinde TOBB tarafından belirlenen üyeler atanır.
(4) Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Koordinatör Oda/Borsa Yönetim
Kurulu üyeleri arasından görevlendirilen bir üye ile Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri ya da
görevlendireceği Yardımcısı ise İl İcra Komitesinin doğal üyesidir.
(5) İl İcra Komitesi seçimleri Birlik organ seçimlerinin yapılacağı ayı takip eden dördüncü ayın
sonuna kadar TOBB tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, yine TOBB tarafından tespit
edilen tarihte gerçekleştirilir. İcra Komitesinin görev süresi bir sonraki İl İcra Komitesi seçimleri
kesinleşinceye kadardır. Yeni seçilen İl İcra Komitesinin yapılacak ilk toplantısına kadar, eski İcra
Komitesi görevine devam eder.
(6) Görev süresi içerisinde kırk yaşından gün alan İl İcra Komitesi üyeleri, İl İcra Komitesinin
görev süresi sona erene kadar görevlerine devam ederler.
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(7) İl İcra Komitesinin seçim usulüne ilişkin Usul ve Esaslar, Birlik Başkanının onayı ile yürürlüğe
girer.
(8) İl İcra Komitesi üyeliği için, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm
olmamak şarttır. İl İcra Komitesi seçimlerine katılacak olan adaylar bu şartı taşıdıklarını tevsik
eden adli sicil belgelerini adaylık başvuru dilekçeleri ile birlikte seçimim gerçekleştirileceği
Oda/Borsa’ya ibraz etmek zorundadır. Bu süre içerisinde adli sicil belgesini ibraz etmeyenler veya
ibraz etmekle birlikte bu şartı taşımadıkları ilgili Oda/Borsa tarafından tespit edilenler seçimlere
katılamazlar. Seçildikten sonra bu şartı taşımadıkları anlaşılanların icra komitesi üyeliği
kendiliğinden sona erer.
DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONELİ
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Odamızca Verilen Hizmetler Hakkında Bilgiler
Düzce Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Müdürlüğünde Ticaret Sicil Müdürü ve Ticaret Sicil Müdür Yardımcıları hizmet vermekte
olup, görev tanımının yerine getirilmesinden Ticaret Sicili Müdürlüğü çalışanları sorumludur. Ticaret
Sicili Müdürlüğünün görevi; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümleri
gereğince gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Ticaret Siciline kuruluş, tescil ve ilanını yapmak, oluşturulan sicil
dosyalarını saklamak ve bilgisayar ortamına aktarmak , mevzuat uyarınca istenen belge ve bilgileri sicil
kayıtlarına göre vermek şeklindedir.
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Ticaret Sicili Müdürlüğünün görevleri;
✓ Ticari işletmelerin kuruluşları için Türk Ticaret Kanunu'nun zorunlu kıldığı tescil, iş ve işlemlerini yerine
getirmek.
✓ İşletmelerin ticaret sicil dosyalarını arşivlemek ve her an kullanıma hazır tutmak.
✓ İşletmelerin tescil edilmiş bulunan hususlarında meydana gelen değişiklikleri tescil etmek.
✓ Çeşitli nedenlerle yaşamı sona eren işletmelerin sicil kayıtlarının terkinini sağlamak.
✓ Yasalarda tanımlanan ticaret sicil defterlerini tutmak, tescili gerektiği halde başvuru yapılmayan
işletmelerin re' sen tescil işlemlerini yapmak.
✓ Kişilerin ve kuruluşların sicil dosyalarına ilişkin bilgi ve belge taleplerini karşılamak.
✓ Ticaret sicil iş ve işlemlerini hızlı ve verimli yürütebilmek için gerekli tedbirleri almak.
✓ Ticaret siciline ilişkin görüş ve öneri taleplerini hazırlamak. Ticaret sicili müdürlüğü, tescil için aranan
kanuni şartların var olup olmadığını incelemekle yükümlüdür.
✓ Ticaret sicili, tacirlerin ve üçüncü kişilerin bilmelerinde yarar ve zorunluluk bulunan, tacir ile ticari
işlemeye ilişkin bilgi ve kayıtları kapsayan bir devlet sicilidir.
✓ Ticaret sicilinin tacirin hukuki durumunu saptamak, üçüncü kişileri aydınlatmak, açıklık ve tacire ait bazı
kazanılmış hakların korunmasına yardımcı olmak gibi amaçları vardır.
✓ Sicil işlemleri tescil, tadil ve terkin olarak üçe ayrılabilir. Tescil, yani yazım bir olgunun sicile geçirilmesi;
tadil, sicile yazılmış olgulardaki değişiklik nedeniyle kayıtların düzeltilmesi ya da değiştirilmesi; terkin ise,
kayıtlı bulunan olgunun ortadan kalkması yüzünden kayıtların silinmesidir.
✓ Tescil edilecek bütün kayıtların, sicildeki değişikliklerin veya kayıt silme işlemlerinin doğrulayıcı belgelere
dayanması esastır.
✓ Ticaret siciline hangi hususların yazılabileceği konusunda ilgili hükümlerde herhangi bir açıklık yoktur. Bu
nedenle her somut olayda yasaya bakmak ve burada tescil öngörülmüşse, gerekli işlemleri yaptırmak
gerekir. Başka bir deyişle, bir husus ancak yasanın açıkça zorunlu kıldığı durumlarda tescil ettirilebilir.
✓ Ticaret siciline tescil, kural olarak ilgililerin istemi üzerine yapılır. Bunun yanı sıra tescilin ilgili makamın
bildirmesi üzerine ya da re' sen (görevden ötürü) Sicil Müdürlüğü tarafından yapıldığı durumlar da vardır.
Tescili gereken ya da olanaklı bulunan bir hususu yasa hükümleri uyarınca isteyebilecek olan kişiler ilgili
sayılırlar.
✓ Kanunda ve Yönetmelikte aksi düzenlenen haller dışında tescili isteme süresi 15 gündür. Bu süre tescile
tabi bir hususun gerçekleştiği tarihten; tamamlanması bir senet ya da belgenin düzenlenmesine bağlı
hususlarda ise bunun düzenlenmesi tarihinden itibaren başlar. Ticaret Sicili Müdürlüğü tescil için aranan
kanuni şartların var olup olmadığını ilgili yönetmelik ve kanunları dikkate alarak inceler. Kanuna ve
Yönetmeliğe uygun bir hale getirilmemiş veya istenilen belgeler tamamlanmamış olduğu takdirde tescil
isteği red olunur. Sicile yapılacak tescillerin, gerçeği tam olarak yansıtması, üçüncü kişilerde yanlış izlenim
yaratacak nitelik taşımaması ve kamu düzenine aykırılık oluşturmaması gerekir. Sicile ait tescil, değişiklik
ve silinmeler ile diğer iş ve işlemler Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine göre
yapılır. Ticaret Sicili Müdürlüğü ile ilgili yapılacak işlem adımları, gerekli evrak listeleri, formlar, belge
örnekleri odamız internet sitesinde https://www.duzcetso.org.tr/tr/genel/sayfalar/29-9-2016-ticaret-siciliislemleri-ve-evraklari/ adresinde mevcut olup ilgili mevzuatlar ve tebliğlere göre devamlı olarak
güncellenmektedir

DİĞER HİZMETLER VE BELGELER
Sayısal Takograf Kartı
Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını
otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara
monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.
Takograf cihazı;
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Araç kullanım sürelerini, araç hızını, Kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetler.
Denetlediği kayıtları hafızasında tutar. Hafızasındaki kayıtları grafik veya yazılı rapor olarak verir.
Mekanik ve elektromekanik takograf cihazları yerine, 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren AB'ye üye ülkelerde
Avrupa Birliği'nin ilgili mevzuatı uyarınca karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda sayısal takograf
kullanılması zorunlu hale gelmiştir.
Sayısal takograf uygulaması ile, profesyonel sürücülerin davranışlarına/faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve
güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
Sayısal takograf cihazı ile aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedir.
Aracın kat ettiği mesafe, aracın hızı, sürüş zamanı, diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri ve çalışma aralarını
ve günlük dinlenme süreleri.
Türkiye Sayısal Takograf Sistemi (STS)
T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü, "Türkiye Ulusal Otoritesi (TR-A)" olarak Sayısal
Takograf Sistemini ülkemizde zamanında uygulayarak, kurumlar arası koordinasyon ile teknik, idari ve
organizasyonel tüm görevleri yerine getirmektedir.
Sayısal takograf sistemi kapsamındaki sürücü kartı, servis kartı ve şirket kartını almak isteyen kişi veya
kuruluşlar, geniş bilgi almak için Odamızın 0 380 524 25 50 no.lu telefondan 130 no.lu dahiliyi arayabilirler.
Takograf Kartları
Sürücü Kartı Örneği
Belirli bir sürücüye verilen takograf kartıdır. Sürücü kartı sürücüyü tanıtır ve sürücü faaliyeti verisinin hafızaya
alınmasına yarar.

Şirket Kartı
Takograf cihazı takılı araç sahiplerine veya hamillerine verilen bir takograf kartıdır. Şirket kartı, şirketi tanıtır ve
şirket tarafından kilitlenen veya herhangi bir şirket tarafından kilitlenmeyen takograf cihazında hafızaya alınan
verinin görüntülenmesini, yüklenmesini ve yazdırılmasını sağlar.
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Denetim Kartı
Ulusal yetkili denetim otoritesine verilen takograf kartıdır. Denetim kartı denetim otoritesini tanıtır ve veri
hafızasında veya sürücü kartlarında hafızaya alınmış veriyi okumak, yazdırmak ve/veya indirmek için bu veriye
erişmek amacıyla kullanılır.

K Türü Taşıma Belgeleri
Gerçek ve tüzel kişilerin K1, K2, K3 türü yetki belgesi işlemleri, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği
çerçevesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yapılan protokol ile Odamız tarafından
yürütülmektedir.

Geniş bilgi almak için Odamızın 0 380 524 25 50 no.lu telefondan 130 no.lu dahiliyi arayabilirler.

İş Makinesi Tescilleri
2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu
araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili
kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.
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Odamız, özel ve tüzel kişilere ait olanlardan, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan iş
makinelerinin tescil işlemlerini yürütmektedir.

KAPASİTE - EKSPERTİZ RAPORLARI VE BİRİM FİYAT ARAŞTIRMALARI
➢ Kapasite Raporu Nedir ?
Teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların
kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi)
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Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanayi sicil kaydı işlemlerinde,
Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,
Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,
Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,
Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,
Kota başvurularında,
Teşvik Belgesi taleplerinde,
Dahilde İşleme İzin Belgesi alımlarında,
Kredi teminlerinde,
Geçici kabul yoluyla ithalat girişimlerinde.

➢ Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?
•
•
•

Odamız üyesi olan,
Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
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•

Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler

➢ İşyeri adresi değiştiğinde ne yapılmalıdır?
İşyeri adresi değiştiği zaman Kapasite Raporu iptal edilir ve yeni adresin Düzce Ticaret ve Sanayi
Odası Sicil ve Kapasite Servislerine bildirilmesi gereklidir. Yeni adres için yeni Kapasite Raporu
müracaatı yapılır. Mevcut rapordaki işyeri adresi değişmemişse, makina parkı muhafaza ediliyorsa
yürürlükteki kapasite raporu üzerinde değişiklikler yapılır.
➢ Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya yeni bir makina
ilave etmek için ne yapılmalıdır?
Kapasite raporunun yenilenmesi gerekecektir.
➢ Kapasite raporu neden iptal edilir?
Kapasite raporunda kapasitesi hesaplanmış makinalardan bir kısmı veya tümü satılmış veya başka bir
firmaya kiralanmışsa, işyeri adresi değişikliği olmuşsa, işyeri kapanmışsa kapasite raporu iptal edilir.
➢ İhracat Konusunda Düzenlenen Ekspertiz Raporları nelerdir ?
Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.) müracaatlarında kullanılmak üzere, ihraç edilmesi planlanan
mamullerle ilgili olarak kapasite raporundaki bilgilerin karşılayamadığı durumlarda mamulün bünyesinde
kullanılması planlanan ham ve yardımcı malzeme cinsleri ile kullanım miktarlarını belirleyen ekspertiz
raporları.
D.İ.İ.B. taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılmak üzere belge kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı
malzemelerin, aynı belge kapsamında ihraç edilen ürünlerin imalatında kullanıldığının belgelenmesine
yönelik ekspertiz raporları.
Türk Eximbank kredisi ve özel anlaşmalar kapsamında yapılan ihracatlarda, ihraç konusu ürünün
imalatında kullanılan ithal-yerli girdi oranlarının belirlenmesine yönelik ekspertiz raporları.
Gümrük mevzuatı gereğince yurt dışına tamir, kalibrasyon veya herhangi bir işlem görmek için geçici
olarak ihraç edilecek olan eşyalara ilişkin olarak düzenlenen ekspertiz raporları.
Gümrük mevzuatı gereğince ithal edilmiş ancak istenilen evsafta olmaması veya bir başka nedenden
dolayı mahrece iade edilecek olan eşyaların kullanılmamış durumda olup olmadığının belirlenmesine
yönelik ekspertiz raporları.
➢ İthalat Konusunda Düzenlenen Ekspertiz Raporları nelerdir ?
Gümrük mevzuatı gereğince geçici olarak ithal edilmesi talep edilen eşyalarla ilgili olarak geçici ithal
nedenine yönelik hususlarla ilgili olarak düzenlenen ekspertiz raporları.
Geçici olarak ithal edilmiş eşyaların süresi içerisinde yurtdışı edilememesi durumunda ilgili Gümrük
Müdürlüğüne yapılacak olan süre uzatımı talebinde kullanılmak üzere düzenlenen ekspertiz raporları.
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Geçici olarak ithal edilmiş olan eşyaların geçici ithaline esas olan işlemlerin sonuçlanmasına müteakip
söz konusu işlemlerin yapıldığını belirten ekspertiz raporları.
➢ İhracata Yönelik Finansman Araçları nelerdir?
İhracatçı firmaların, dünya pazarlarında rekabet güçlerini artırmak amacıyla faydalanabilecekleri,
kendilerine finansal yönden destek sağlayacak araçlar ihracata yönelik finansman araçlarını
oluşturmaktadır. Bu araçlar firmalara maddi yönden katkı sağlayarak ihracat performanslarının artmasına
katkıda bulunmaktadır.
İhracata yönelik başlıca finansman araçları şunlardan oluşmaktadır:
1) İhracata Yönelik Devlet Yardımları
2) Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri
3) İhracatta KDV İstisnası
4) İhracatta Alternatif Finansman Teknikleri
5) Türk Eximbank Kredileri
ODAMIZ TARAFINDAN VERİLMEKTE OLAN DIŞ TİCARET BELGELERİ
•
•

•
•

•
•

•

Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)
Menşe Şahadetnamesi, ihraç konusu eşyanın düzenlendiği ve onaylandığı ülke menşeli olduğunu
veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren
belgedir. Gümrük işlemleri, ülkeler arasında mevcut ticaret anlaşması hükümlerine göre
yapılmakta olduğundan, örneğin eşyanın gönderildiği ülkede Tercihli Gümrük Rejiminden
yararlanması veya konulan kota sınırlamasının dolup dolmadığının belirlenmesi için gümrüğe
gelen malların menşelerinin belirlenmesi gerekir.
İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından düzenlenir; ihracatçı firmanın üyesi
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası ve bazı ülkeler için (genellikle Arap ve Afrika Kıtası ülkeleri)
ayrıca ithalatçı ülkenin konsoloslukları tarafından onaylanır (vize edilir).
Bir ülke topraklarından çıkarılan madenler, üretilen tarım ürünleri, o ülkede doğan ve yetişen canlı
hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler, o ülkede tutulan veya avlanan av hayvanları ile
balıklar, o ülke bandırasını taşıyan ve oraya kayıtlı veya tescilli gemilerle çıkarılan balık ve diğer
ürünler ile bu ürünlerden bu fabrika gemilerde elde edilen eşya, karasuları dışındaki denizlerin
dibinden ya da toprak altından, münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke tarafından çıkarılan
maddeler, imal işleminden veya kullanım kalıntılarından elde edilen artıklar, yukarıda sayılan
eşyadan ya da hangi aşamada olursa olsun bunların türevlerinden elde edilen tüm eşya, anılan ülke
menşeli sayılır.
İhracata konu olan malların üretim yerini gösteren belgedir. Bazı ülkeler, menşe
şahadetnamelerinin, kendi mahalli konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isteyebilmektedir.
Eşyanın başka bir ülkede gördüğü değişiklikler ve işlem dolayısıyla o ülke menşeli sayılabilmesi
için, bu değişiklik ve işlemler sonunda kıymetinin yüzde yüz oranında artmış bulunması veya
tarife pozisyonlarının değişmiş olması veya o ülkede, esaslı değişiklik sayılabilecek önemli bir
işçiliğe ve işlemlere tabi tutulması gereklidir.
Ülkemizde ihracatçı ve onun temsilcisi tarafından hazırlanmakta olup, odamız tarafından tasdik
edilmesi gerekmektedir.
•

Menşe şahadetnamesinin onaylanması sırasında odamız tarafından ihracata konu malların
Türkiye menşeli olduğunu kanıtlayıcı belgelerin ibrazı istenmektedir.
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A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate)
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere ihraç edilen ve gerekli gümrük muafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belge A.TR
Dolaşım Belgesi’dir. Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için düzenlenmektedir.
AB ile Türkiye arasındaki ticarette A.TR.1 ve A.TR.3 olarak kullanılan dolaşım belgeleri, Gümrük
Birliği Anlaşması imzalandıktan sonra sadece A.TR olarak kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği’ne
yapılan ihracatta, Katma Protokol gereğince malların gümrük muafiyetinden yararlanabilmesi için
“A.TR Dolaşım Belgesi”nin ihracatçı ülke yetkilileri tarafından düzenlenerek gümrük idarelerince vize
edilmesi gerekmektedir.
İhracatçı, odamızdan aldığı beş nüsha A.TR Dolaşım Belgesi’ni eksiksiz ve tam olarak doldurmalı ve
odamıza;
• Belge Tasdik Formu,
• Taahhütname
• Fatura sureti ekleyerek müracaat etmektedir.
İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri, dolaşım belgesinde
kayıtlı eşyanın, Türkiye menşeli olduğuna veya Türkiye'de serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik
edici tüm bilgi ve belgeleri de dolaşım belgesi ile birlikte Odalara vermekle yükümlüdür
Beş nüsha olarak doldurulan, A.TR Dolaşım Belgesi’nin beyaz renkli nüshalardan biri tasdik işlemini
yapan odamız tarafından alıkonulur. Gümrük idaresi tarafından vize işlemi gerçekleştirildikten sonra,
belgenin yeşil renkte olan ilk nüshası ihracatçıya verilmektedir. Beyaz renkli olan nüshalardan biri
gümrük idaresinde kalmaktadır. 1 nüsha da fiili ihracat sonra gümrük idaresince odamıza
gönderilmektedir.
A.TR Dolaşım Belgesi bazı durumlarda eşyanın ihracı sonrasında da düzenlenebilmektedir. Bu belge
serbest dolaşım belgesidir. İhracattan sonra verilen A.TR Dolaşım Belgelerinin - orjinal dahil - tüm
nüshalarının "Gözlemler" bölümüne tasdiği yapan Oda tarafından "SONRADAN VERİLMİŞTİR"
damgası vurulur.
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A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kayıp veya zayi edilmesi halinde, ihracatçı, bağlı olduğu Odaya bir
dilekçe ile başvurarak dolaşım belgesinin ikinci bir nüshasının tasdik edilmesini isteyebilir. Dilekçede ilk
dolaşım belgesinin numarası, odaya tasdik ettirildiği tarih ve ikinci nüshanın düzenlenme gerekçesi
belirtilir.
Oda, tamamen ilk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci nüsha belgeyi tasdik eder. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha
dolaşım belgelerinin - orijinal dahil - tüm nüshalarının "Gözlemler" bölümüne “İKİNCİ NÜSHA” damgası vurulur.
Gümrük idareleri, ihracatçı tarafından ibraz edilen ikinci nüsha sertifikayı, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış
olan eşyaya ait Dolaşım Sertifikası ile karşılaştırıp, ikinci nüshanın doğruluğunu saptadıktan sonra vize işlemini yapar.
Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, İlk Dolaşım Sertifikasının vize tarihi ve seri
numarası yazılır.
Oda Tarafından Tasdik Edilen Bir A.TR Belgesinin Değiştirilmesi veya Belgenin İptali
Tasdik edilen bir A.TR Dolaşım Belgesinin değiştirilmesi/iptali, bu değiştirme/iptal işleminin eşya ihraç edilmeden önce
yapılması şartıyla mümkündür.
Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi talebi, belgeyi düzenleyen Oda tarafından incelenir. Cins, nevi, nitelik ve miktar
açısından, kayıtlı eşyanın ilk belgedeki eşyaya tamamen uygun bulunduğu saptandıktan sonra yeni belgenin tasdik işlemi
yapılır.
İptal edilen bir belgenin tüm nüshaları, firma tarafından Odaya iade edilir.
Avrupa Birliği ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği sanayi ürünlerini içermektedir. Bununla birlikte, büyük bir
çoğunluğunu gıda sanayisi ürünlerinin oluşturduğu ve işlenmiş tarım ürünleri olarak nitelendirilen bir grup ürün de
Gümrük Birliği kapsamında yer almaktadır.
Domates salçası, meyve ve sebze konserveleri, meyve suları, peynir, dondurulmuş ve kurutulmuş her türlü gıda
maddeleri, et ürünleri Topluluk tarafından tarım ürünü olarak değerlendirildiğinden, söz konusu ürünler Gümrük
Birliği´ne dahil olmamaktadır. Bu ürünlerin ticaretinde, tercihli rejimden yararlanılabilmesi için menşe statüsünü
belirlemek üzere EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi gerekmektedir.
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EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)
EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri), Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları
imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarda ve Avrupa Birliği’ne yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir.
Gümrük indiriminden yararlanılmasını sağlayan ve odamızdan temin edilebilen bu belge, Odamızca onaylandıktan sonra
vizesi yapılmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası altı nüsha olarak doldurulmaktadır.
İlk nüshası meneviş renkli olup, asıl nüshadır. Diğer beş nüsha ise beyaz renklidir. İhracatçı, odamızdan aldığı altı nüsha
EUR.1 Dolaşım Belgesini eksiksiz ve tam olarak doldurmalı ve odamıza;
• Belge Tasdik Formu,
• Taahhütname
• Fatura sureti ekleyerek müracaat etmektedir.
İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri, dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın,
Türkiye menşeli olduğuna veya Türkiye'de serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri de
dolaşım belgesi ile birlikte Odalara vermekle yükümlüdür
Beyaz renkli nüshalardan ikisi tasdik işlemini yapan odamız tarafından alıkonulur. EUR.1 Dolaşım Belgesi’nin gümrük
idaresince vize edilmesinden sonra meneviş renkli asıl nüsha ihracatçıya verilir. Beyaz renkli nüshalardan biri gümrük
idaresinde alıkonulmakta olup, diğer bir nüsha odamıza gönderilir.
Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması veya bir EUR.1 Dolaşım Sertifikasının
düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı Gümrük İdaresi tarafından kabul edilmemiş olduğu hususunun, Odalar ve
Gümrük İdarelerine tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi hallerinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.
İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna, Oda tarafından
"SONRADAN VERİLMİŞTİR" damgası vurulur.
EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınması, kaybedilmesi ve hasar görmesi hallerinde ihracatçı, bağlı olduğu Odaya
başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.
Oda, ilk sertifikaya uygun olarak doldurulan ikinci nüshayı tasdik ederek ihracatçıya verir. Bu şekilde düzenlenen ikinci
nüsha Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna, Oda tarafından "İKİNCİ NÜSHADIR" damgası basılır.
Oda Tarafından Tasdik Edilen Bir EUR.1 Dolaşım Sertifikasının Değiştirilmesi veya Belgenin İptali
Tasdik edilen bir EUR.1 Dolaşım Sertifikasının değiştirilmesi/iptali, bu değiştirme/iptal işleminin eşya ihraç edilmeden
önce yapılması şartıyla mümkündür.
Dolaşım belgesinin değiştirilmesi talebi, belgeyi düzenleyen Oda tarafından incelenir. Cins, nevi, nitelik ve miktar
açısından, kayıtlı eşyanın ilk belgedeki eşyaya tamamen uygun bulunduğu saptandıktan sonra yeni belgenin tasdik işlemi
yapılır.
İptal edilen bir belgenin tüm nüshaları, firma tarafından Odaya iade edilir.
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FORM A Belgesi
Form A Belgesi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen
eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü
gösterir.
İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından, yukarıdaki kurallara uygun
şekilde 4 nüsha olarak düzenlenen ve kaşelenip imza edilen Form A Belgeleri faturanın kaşelenip imzalanmış bir
fotokopisi odalara verilir.
Odalar bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, tevsik edici belgeleri de
inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

Yerli Malı Belgesi
Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara %15 fiyat avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi, 20.04.2011
tarih, 27911 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ gereğince, Odamız tarafından düzenlenmektedir.
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DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
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Oda Üye Kartları
Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden kolektif, komandit, limited şirket ortaklarına, temsil ve ilzama yetkili
müdürlerine, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama yetkili müdürlerine,
kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir.
Düzce TSO üye kartı sahipleri, Düzce TSO ile anlaşmalı Otel, Restoran ve Sağlık Kuruluşları nın
indirimlerinden yararlanabilirler.
Müracaat için 0 380 524 25 50 –Dahili 124

ODAMIZ EĞİTİM VE SEMİNER FAALİYETLERİ

Başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere tüm üyelerimize yönelik birçok konuda eğitim ve bilgilendirme
hizmetlerimiz sürdürülmektedir. Bu faaliyetler, Odamızın “Eğitim Akademisi” faaliyetleri arasında yer almaktadır.
Her yeni yılın başında üyelerimize eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla “Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi”
SMS ve e-posta yoluyla, ayrıca Web sayfamız üzerinden duyurulur. Gelen cevaplamalara göre öncelikli eğitimler
belirlenerek Eğitim planı oluşturulur.
Seminerlerimize katılım sağlayanlar arasında yapılan değerlendirmede ortalama %90 memnuniyet oranına
ulaşılmaktadır.
Seminer ve paneller www.duzcetso.org.tr adresinde “Etkinlik Takvimi” bölümünde, ayrıca sosyal medya
hesaplarımızda, ilan panosunda, SMS ve e-posta bilgilerini veren üyelerimize e-posta ve SMS ile bildirilmektedir.
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Eğitimlerimizden görüntüler

KURUMSAL LOGOLARIMIZ
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ÇEŞİTLİ BİLGİLER
➢ Düzce TSO Sitesindeki üyelik bilgilerimi güncellemek için ne yapmalıyım?
Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanunu’ na göre
tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, yasal süresi içerisinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek
zorundadır. Bu tür değişiklikler için Düzce Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvurmalısınız.
Duyurularımızın ve bilgilendirmelerimizin tarafınıza daha sağlıklı ulaşabilmesi için, iletişim bilgilerinizi
e-posta yolu ile info@duzcetso.org.tr adresine veya 514 28 55 no lu faksımıza göndermeniz yeterlidir.
➢ Oda ile ilgili duyurulardan haberdar olmak için ne yapmalıyım?
Odamızın gerçekleştirdiği faaliyetler sürekli olarak sitemizde duyurulmaktadır. Bunun yanı sıra
üyelerimiz sürekli e-posta ile sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Eğer odamızın gönderdiği e-postalar
tarafınıza ulaşmıyorsa , 0380 524 25 50 numaralı telefondan 124 numaralı dahili numaraya tuşlayarak
bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
➢ Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı firmaların adres bilgilerini Odanızdan nasıl
temin edebiliriz?
Odamız internet sitemizde güncel faal üyelerimizin iletişim bilgileri, üyelerimizin izin verdiği ölçüde
yayınlanmaktadır. Ayrıca, sitemizde çok yakın bir zamanda NACE faaliyet kodlarına göre arama
yapılabilecektir.
➢ Kayıt ücreti nedir?
Üyelerin odaya kaydı sırasında alınan bir defaya mahsus tahakkuk ettirilen bir ücrettir. Üyelerimizden
kayıt ücreti alındığında ilgili yıl için ayrıca oda aidat tahsil edilmemektedir.
➢ Aidat ne zaman ödenir?
Aidatlar 5174 sayılı kanunun 25 ve 26. Maddeleri gereği her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere
iki eşit taksitte ödenir.
➢ Yıllık Aidat nedir?
Oda meclisi tarafından, asgari ve azami hadler dikkate alınarak, her yıl Bütçe görüşmelerinde belirlenen
ve üyelerin her yıl 2 eşit taksitte ödemek zorunda olduğu aidattır.
➢ Munzam Aidat nedir?
Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen
ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin
beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında hesaplanan aidattır.Zarar
eden üyeler sadece zarar ettikleri dönem için Munzam Aidat ödemezler.
➢ Gerçek Kişiler Vergi Dairesi Kayıtlarını kapattıklarında Oda Üyelikleri de sona erer mi ?
Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı sildirmek
için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvurarak ticareti terk ettiğinizin tescilini yaptırmanız gerekmektedir.
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MECLİS KOMİSYONLARIMIZ
Destekler,Projeler,AR-GE ve İnovasyon Komisyonu
✓ Devlet kurumları ve diğer destek sağlayan kurumların sağladığı desteklerin zamanında
üyelerimizin bilgisine ulaştırılmasının sağlanması, üyelerimizin desteklere ulaşmasının
kolaylaştırılması için önlem alınması, destek veren kurumların lokal yönetim birimleri
(KOSGEB-MARKA vb.) ile güçlü ilişkiler kurulması
✓ Proje Ofisinin güçlendirilmesi, üye hizmetlerini geliştirici, özellikle imalat sanayinde giderek
daha fazla ihtiyaç duyulan nitelikli istihdam sağlanması ve kaynak yaratıcı ve katma değer
sağlayan proje çağrılarının takip edilmesi
✓ Düzce Teknopark A.Ş.ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile üyelerimizin menfaatine
yapılabilecek protokoller üzerinde çalışma yapılması, vb. gibi çalışmalar
Önerilen Meclis Üyelerimiz ;
Bilal TÜRKAN, Hayati EĞİLMEZ, Selahattin AYDIN,
Engin ER , Ertuğrul ADALI ve Mutlu KAYAN, Sanem ŞEKER, Hümeyra AYDIN, Meryem SOYER
Eğitim,Danışmanlık Hizmetleri ve Kalite Komisyonu
✓ Üyelerimizin ve çalışanlarının eğitilmesinin desteklenmesini teminen eğitim ve seminer
konularının tespit edilerek, eğitim ve seminer takvimi oluşturulması,
✓ Eğitim ve seminer takviminin güncel halde sürekli web sayfamızda bulunmasının sağlanması
✓ Eğitim ve seminerlere üyelerimizi ve paydaşların daha fazla katılım yapmasını sağlama adına
farkındalık çalışmaları yapmak,
✓ “Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Akademisi” kavramını ön plana çıkararak, eğitim
konusunda yapılan çalışmaların farkındalığını arttırmak, v.b. gibi faaliyetler
Önerilen Meclis Üyelerimiz ;
Nuri HIZEL, Mustafa GÖSTERİŞLİ, Halil UZUN,
Selim KOÇAK, Yakup UYSAL, Serap KÜÇÜK, Hülya CENGİZ, Tuğba GÜREL, Fatma BAKAN
Dış İlişkiler ve Fuarlar Komisyonu
✓ Özellikle ihracatın arttırılması ve yeni pazarlar bulma konusunda aktif çalışmak
✓ Oda üyelerimizin profillerine uygun sektörel fuarlarını araştırılması,
✓ Devlet tarafından desteklenecek olan milli fuarlar bilgilerini her yılın başında üyelerimize
bildirilmesi ve sürekli web sayfamızda yayında olmasının sağlanması,
✓ KOSGEB veya Ekonomi Bakanlığı destekli toplu fuar gezisi organizasyonları düzenlenmesi,
uygun şartlar bulunması durumunda çevre odaların, İTO ve İSO’nun benzer
organizasyonlarında işbirliği yapılması
✓ Milli fuarlarda üyelerimizin stant açmalarının kolaylaştırılması ve kendi firmalarının
tanıtımlarının sağlanması adına uygun fiyatlar elde etmek için nitelikli fuar organizasyon
şirketleri ile protokoller yapılması
✓ Düzce imalat sektörünün yeni pazarlar ve müşteriler bulabileceği ülkelerin büyükelçilikleri ve
konsoloslukları ile iletişime geçilerek, bu ülkelerin, büyükelçi, konsolos ve ticari ateşelerini
hazırlanacak bir ziyaret programı kapsamında Düzce’ye davet edilmesi v.b gibi çalışmalar
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Önerilen Meclis Üyelerimiz ;
Murat TAŞTEPE, Ömer DEMİRTAŞ, Hasan AKTÜRK, Yavuz AYYILDIZ , Şahin BİRCAN ve Metin
TOPAL, Aida ŞEHALİ, Selma MEMİŞ, Sevil BAYGUT, Ayşe İrem ÖZMEN, Demet BOŞVER
Yasal Yükümlülükler ve Sorumluluklar Komisyonu
✓ Oda üyelerimizin ticari ve sinai ilişkilerinde dikkat etmesi gereken hukuksal sorumluluklar
konusunda farkındalık yaratmak
✓ Yerel Yönetimler tarafından işyerleri tarafından ödenmesi gereken ücret tarifelerini takip etmek,
gerektiğinde bu tarifelerin üyelerimiz lehine düşürülmesi için çalışma yürütmek (örneğin katı
atık bedeli, ilan ve reklam vergisi v.b.gibi)
✓ Oda üyelerimizin özellikle iş mahkemeleri davaları kıskacından korunması adına, iş hukuku alt
yapısı sahibi olmaları için eğitim ve seminer programları düzenlenmesi, vb. gibi çalışmalar
yapmak
Önerilen Meclis Üyelerimiz ;
Engin ER, Hikmet MUTLU ,Bülent SİVRİKAYA ve Recep UÇAR, Fulya ÖZGÜL
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Komisyonu
✓ Üyelerimiz iş verimliliklerinin arttırılması, çalışanlarının iş ve meslek kazası oranlarının
azaltılması ,iş sağlığı ve güvenliği ile çevre ve sağlık alanlarında muhatap olunabilecek
cezaların önlenmesi için kolektif bilinç oluşturulmasının sağlanması,
✓ İş sağlığı ve güvenliği ile çevre ve sağlık alanlarında başarılı uzmanlarca verilecek etkin eğitim
ve seminer organizasyonlarının düzenlenmesi, v.b. gibi çalışmalar yapmak
Önerilen Meclis Üyelerimiz ;
Halil UZUN, Sadettin KAYIŞOĞLU, Ali TOPCU, Hayrullah ŞEN, Engin ER, Fatma AKKURT,
Gülsevil ÇETİN YAZGAN, Gülay MUTLU
Piyasa Gözetim ve Denetleme Komisyonu
✓ Hukuk dışı ve haksız rekabet yürüterek piyasa dengesini bozan, oda üyelerimize maddi ve
manevi zarar veren oluşumların takip edilmesi
✓ Tespit edilebilecek bu türdeki oluşumların hareket etmelerini kısıtlayıcı tedbirler alınması
konusunda yerel yönetimler ile işbirliği ve iletişim halinde olmak,
✓ Kayıt dışı çalışarak devlete vergi ve sosyal güvenlik primi kaybettiren, bu şekilde piyasada kayıt
altında çalışan oda üyelerimiz aleyhine haksız rekabet yaratan kişiler ve kurumlar için ilgili
resmi kurumların bilgilendirilmesini sağlamak, v.b. gibi çalışmalar yapmak
Önerilen Meclis Üyelerimiz ;
Erdoğan BIYIK, Hasan ARSLAN, Tanju ACAR, Hayati EĞİLMEZ, Fulya ÖZGÜL
Üniversite -Sanayi İşbirliği Komisyonu
✓ Üniversite ve Sanayi taraflarının birbirlerini yeterince tanımasının sağlanması.
✓ Üniversite eğitim-öğretim programlarının sanayiye dönük, güncel teknoloji çerçevesinde
olmasının sağlanması
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✓ Verimli staj programlarını tesis edilmesi ve nitelikli öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma
imkanlarının arttırılmasına katkı sağlanması,
✓ ”Kariyer Günleri” adı altında, İl dışından tanınmış iş adamlarının da davet edilebileceği, davet
edilen kişilerin başarı hikayelerini anlatarak, üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayabildiği
etkinliklerin düzenlenmesi çalışmaları, v.b. gibi çalışmalar yapmak
Önerilen Meclis Üyelerimiz ;
Ertan TAŞLI, Bilal TÜRKAN, Selahattin AYDIN, Yalçın BALABAN, Metin KOÇ ve Yunus Emre
GÜLAY, Ayhan ŞAMANDAR, İlyas UYGUR, Dilek DEMİREZEN, Sultan ARIKAN, Nihal AYDIN
Basın Yayın Komisyonu
✓ Faaliyet raporu, faaliyet bülteni, sektör raporları v.b. gibi materyellerin Oda adına içerik
kontrolünün gerçekleştirilmesi,
✓ Tasarım ve basım işlerinin belirlenen periyodlar içerisinde tamamlanmasının ve dağıtımının
koordinasyonunun sağlanması,
✓ Oda Meclisine sektör ve araştırma raporları ile diğer yayın çalışmaları ile ilgili öneriler sunmak,
✓ KOBİ’lerin kullanabileceği devlet desteklerini kolayca anlayabileceği yayınların basılması ya da
bu konuda mevcut basılı yayınların Oda üyelerimize ulaştırılmasının sağlanması v.b gibi
çalışmalar yapmak
Önerilen Meclis Üyelerimiz ;
Ümit ÜLGEN ve Murat TAŞTEPE, Murat YAKAR, Banu Zeynep MÜDERRİSOĞLU, Çiğdem
ÜLGEN, Songül ÖZKAN, Birten KOÇAK
Oda Web Sayfası ve Sosyal Medya Komisyonu
✓ Odamız web sayfası ve sosyal medya hesaplarının daha etkili olmasının ve takipçi sayısının
arttırılmasının sağlanması,
✓ Odamız web sayfasının ve web sayfası mobil versiyonunun daha fonksiyonel, on-line hizmetleri
ön plana çıkaran, daha kullanıcı dostu hale gelmesinin sağlanması, 2014 yılında yapılan
çalışmalarla yeni özelliklere sahip olan sitemizin üyelerimiz tarafından kullanılmasını teşvik
etmek
✓ Web sayfamızın Odamızın sanal vitrini olduğu anlayışı ile hareket ederek, Odamızın
faaliyetlerinin, etkinliklerinin daha fazla ilgi görmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için
çalışma yapmak,öneriler sunmak, web sayfamızın tanıtımının yapılmasını sağlamak
Önerilen Meclis Üyelerimiz ;
Ümit ÜLGEN, Murat TAŞTEPE ve Murat YAKAR
Lojistik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu
✓ Yolcu ve yük taşımacılığı ile lojistik sektöründe çalışan üyelerimizin mevcut ve potansiyel
sorunlarının çözümü noktasında faaliyetler yürütmek,
✓ Sorunların çözüme kavuşturulması gerekecek konularda gerekli lobi faaliyetleri yürütülmesini
sağlamak üzere yönetim kuruluna öneriler sunmak
Önerilen Meclis Üyelerimiz ;
Orhan YILMAZ, Sadettin KAYIŞOĞLU, Ramazan YILDIRIM, İsa ÜÇÜNCÜOĞLU, Nihal AYDIN
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İletişim Bilgilerimiz:
Adres

: Kültür Mh. Süleyman Kuyumcu Cd. No:13 81010 DÜZCE

Tel

: 0380 524 25 50 (pbx)

Faks

: 0380 514 28 55 – 0380 524 53 10

Web

: www.duzcetso.org.tr

e-posta

: info@duzcetso.org.tr

Whatsap

: 0544 473 70 28

Facebook : https://www.facebook.com/tsoduzce/
Twitter

: https://twitter.com/duzceticodasi

İnstagram

: https://www.instagram.com/duzcetso/?hl=tr
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