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Yıl: 1 Sayı: 4Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği rapor üstüne rapor hazırlıyor:

DESTEK VE KREDİLERDEN TÜM
ESNAFLAR YARARLANABİLMELİ 
Düzce için hazırlanan talepler Ankara’da yapılan TESK 
toplantısına da götürüldü

Sayfa 3'de



Sayı: 4/Haziran 4/ 2021DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 2

Ülkemizin ekonomik canlılığının 

kaynağını oluşturan, refahı tabana 

yayan, istihdama önemli düzeyde katkı 

sağlayan esnaf ve sanatkârlıklarımızı 

ekonomik ve sosyal hayatımızın temel 

taşları olarak görüyoruz. 

YEMEK KÜLTÜRÜ ÖNEMLİDİR,

,
Düzce Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı 

A�lla Şişman

Konaklama odaları da bulunan aşçı 
dükkânı, han şeklinde tasvir edilen ve 
dilimize İtalyanca'dan geçen lokanta 
kelimesi, Ahmed Vefik Paşa'nın, 
Lehce-ı Osmani adlı eserinde; Aşçı 
dükkânı ve bekâr konağı, hanın 
alafrangası olarak da 
tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu 
Sözlüğünde lokanta, yemek pişirilip 
satılan yer, aşevi, restoran; 
lokantacı, lokanta işleten kimse; 
lokantacılık ise lokantacının yaptığı iş 
olarak tanımlanmaktadır. İŞKUR'a 
göre ise tek bir tanım mevcuttur; bu 
da “restoran işletmecisi” adı altında 
sunulmaktadır. Buna göre restoran 
işletmecisi; “Konuklara yemek ve içki 
sağlamak için bir restoranı kendi 
hesabına ya da ortak olarak çalıştıran 
kişidir.”1 Buradan hareketle, 
lokantacılık “konuklara çeşitli yemek 
ve içecek sağlamak için bir restoranın 
işletilmesi mesleği” olarak 
tanımlanabilir. Öte yandan, Mesleki 
Yeterlilik Kurumunun bu alt meslek 
grubundaki meslekler için hazırlamış 
olduğu herhangi bir meslek standardı 
ya da tanımı bulunmamaktadır. 
Lokantacılık mesleği 13.02.2019 
tarihli ve 30685 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Esnaf ve 
Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi 
Belirleme Koordinasyon Kurulu 3 
No.lu Kararı ile belirlenen esnaf ve 
sanatkâr meslek kollarından aşağıda 
tabloda yer verilen NACE Kodlarında 
yer almaktadır

Mesleki Yeterlilik 3308 sayılı Mesleki 
Eğitim Kanunu'nda düzenlemesi 
yapılan hükümlere göre Kanun 
kapsamına alınan il ve mesleklerde 
ustalık belgesine sahip olanlar veya bu 
kişileri işyerlerinde çalıştıranlar 
bağımsız işyeri açabilmektedirler. Söz 
konusu meslekler Milli Eğitim 
Bakanlığının bünyesinde bulunan 
Mesleki Eğitim Kurulunca 
gerçekleştirilen toplantılarda alınan 
kararlar neticesinde belirlenmektedir. 
Lokantacılık mesleği de Yiyecek 
İçecek Hizmetleri Alanı – Aşçılık Dalı 
içerisinde yer almaktadır. Söz konusu 
mesleklere ilişkin işyeri açılışlarında; 
belediyeler ve işyeri açma izni 
vermeye yetkili diğer kurum ve 
kuruluşlar, esnaf ve sanatkârlar ile 
tacirlerin kendilerinden veya işyerinde 
her bir meslek dalında çalıştırdıkları 
en az birer çalışanından ustalık 
belgesi ya da en az ön lisans diploması 
istemek zorundadır.

Belgesiz iş yeri kalmasın diye 
dönercilik 
kebapçılık 
köftecilik pide 
lahmacun 
aperatif 
yiyecekler 
meslek 
dallarında 
kalfalık ve 
ustalık belgeleri 
için 
müracaatlar 
alınmaya 
başlandı ve en 
kısa zamanda 

sınavlar yapılacak. Pandemi dönemi 
içinde üyelerine yönelik olarak her 
türlü çalışmayı yaptıklarını belirten 
Düzce Lokantacılar Esnaf Odası 
Başkanı Atilla Şişman bu konuda şu 
görüşlere yer verdi: “ Üyelerimiz için 
gelir kaybı desteği, kira ve hibe 
desteği için sürekli iletişim halindeyiz. 
Hibe desteği 1 Temmuz tarihine kadar 
uzatıldı. KDV oranlarına ilişkin olarak 
da yüzde 1 oranından işlem görülmesi 
de 31 Temmuz tarihine kadar uzatıldı.

Esnaf ve sanatkârların destek 
alabilecekleri bir diğer kamu kurumu 
ise KOSGEB'dir. “Lokantacılık” KOSGEB 
tarafından desteklenen meslekler 
arasındadır. Bu kapsamda, 
KOSGEB'den destek almak isteyen 
“Lokantacılık” meslek dalında faaliyet 
gösteren esnaf ve sanatkârlarımızın 
öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıt 
yaptırması gerekiyor. Bunun için de 9 
Temmuz tarihine kadar başvuru 
yapılması gerekiyor.” 
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DAHA ETKİLİ TEŞVİKLER SAĞLANMALI 

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı, 
pandemiden zarar gören esnafa verilen hibe 
desteği başvuru süresinin 1 Temmuz tarihine 
kadar uza�ldığını açıkladı. Kayıkcı, bu konuda 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Twi�er 
üzerinden duyuru yap�ğını bildirdi. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı bu konuda şu 
görüşlere yer verdi: “ Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş, pandemiden zarar gören esnafa hibe 
desteğinde başvuruların 1 Temmuz tarihine 
uza�ldığını açıkladı. Bu konuda resmi olarak 
şu görüşlere yer verildi: 'Bakanlığımızca esnaf 
ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize 
verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin 
son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 
Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59'a kadar 
uza�k.'

Daha önce yapılan açıklamada, başvuruların 
23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'a 
kadar devam edeceği belir�lmiş�. COVID-19 
pandemisi nedeniyle �cari faaliyetlerinde 
aksama yaşayan ve ekonomik anlamda zor 
bir süreç geçiren vatandaşlara esnafa hibe 
desteği veriliyor. 20 Mayıs 2021 tarihli ve 
3998 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 
doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tara�ndan 
verilecek esnafa hibe desteği için başvuru 
işlemleri e-Devlet üzerinden yapıyor.

Bu destekten 17 Mayıs 2021'den i�baren 
gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve 
sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler 
kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden 
yararlanabiliyor.”

Hibe desteği 
başvuru süresi
uzatıldı 

Aynı faaliyet ve meslek kolu 
olmalarına rağmen Nace 
kodlarından dolayı hibe destek 
başvurusu yapamayan 
esnafların sorunlarının 
çözülmesi gerekmektedir.

2021 Yılında Bağkur primleri artmıştır. 
Pandemi döneminde zaten çok zor 
koşullar altında ayakta durmaya 
çalışan esnaf ve sanatkarlarımız 
Bağkur ve sigorta prim borçlarını 
ödeyememektedir. Bu sebeple Bağkur 
ve sigorta primlerinin aşağıya 
çekilmesi, daha etkili teşviklerin 
sağlanması ve bu şartlar altında dahi 
primlerini düzenli ödemeye çalışan 
esnaf ve sanatkarlarımızın da daha 
fazla teşviklerden yararlandırılması 
gerekmektedir. Esnaf ve sanatkarların 
bu süreçte muaf tutularak sağlık 
hizmetlerinden de yararlanmaları 
gerekmektedir.

ÇTV, Tabela reklam, katı atık 
bedellerinin ödemelerinde sıkıntı 
yaşanması sebebi ile Belediye 
Meclisinin pandemi dönemi için karar 
alarak bu ödemelerin iptali 
sağlanmalıdır.

Lojistik sektörü her ne kadar pandemi 
kısıtlamalarına dahi olmasa da 
nakliyeci ve servisçi esnaf ve 
sanatkarların araçları ile ilgili motorlu 
taşıt vergileri, kasko ve trafik sigortası 
işlemleri ve fiyatlarının yanı sıra 
akaryakıt fiyatlarında da 
iyileştirmelerin yapılması 
gerekmektedir.

Pandemi dönemi dolayısı ile Esnaf ve 
Sanatkarlara verilen 3.000 – 5.000 TL. 
hibe desteğinin nace koduna ve basit 

usulde mi gerçek usulde mi 
vergilendirildiğine bakılmaksızın tüm 
esnaf ve sanatkarlara verilmesi 
gerekmektedir. 

KOSGEB tarafından verilen ve 
verilecek olan tüm desteklerden yine 
meslek, sektör ayrımı gözetmeksizin 
tüm esnaf ve sanatkarlar 
yararlandırılmalıdır.

Bağ-Kur, SGK. , Vergi Dairesi ve Kredi 
ödemelerindeki vadelerin 
iyileştirilerek sürelerin uzatılması 
gerekmektedir.

Esnaf ve sanatkarlarımızı büyük zincir 
mağaza ve marketlere karşı korumak 
ve rekabet edebilir hale getirmek için 
büyük mağazalarda satışı yapılan 
ürünlere sürekli olarak bir kısıtlama 
getirilmesinin yanı sıra küçük esnaf ve 
sanatkarların açılış kapanış saatlerinde 
ir esneklik yapılarak pozitif ayrımcılık 
yapılması gerekmektedir. 

Devletimiz ve Hükümetimiz tarafından 
çıkarılarak Esnaf ve Sanatkarlarımıza 
sunulacak olan tüm kredi, teşvik, 
destek ve yardımlardan meslek ve 
sektör gözetilmeksizin tüm esnaf ve 
sanatkarın faydalandırılması 
gerekmektedir.

Yukarıda maddeler halinde 
belirttiğimiz taleplerimizin ivedi 
şekilde sağlanması gerektiğinin 
Düzce'mizin ve tüm Ülkemizin Esnaf ve 
Sanatkarlarının bu zorlu süreci 
atlatabilmeleri açısından hayati önem 
arz ettiğini belirtir, gereğini arz 
ederiz.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı esnaf ve sanatkarlara
yönelik talepleri şu şekilde sıraladı 
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Düzce'de 124 kişi daha MYK belgelerine 
düzenlenen törenle kavuştu. Yapı Sanatları 
Esnaf Odası tara�ndan düzenlenen kursta 
başarılı olan PVC Doğrama ustası esnaf ve 
işçiler, yapılan sınavı da geçerek Mesleki 
Yeterlilik Belgeli oldular. 

Düzce Esnaf ve Sanatkaralar Odaları Birliği 
toplan� salonunda yapılan kurs bi�rme ve 
ser�fika törenine DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkçı, Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası 
Başkanı Bülent Keser, sınav gozetmeni Tuba 
Keser ile Kaynaşlı Oda Başkanı ile Düzce 
merkez, Akçakoca, Gümüşova'da ve Kaynaşlı'da 
faaliyet gösteren esnaf ve işçiler ka�ldı. 
Pandemi döneminde yapılan ve 20 gün süren 
eği�mlerin sonunda ise MYK sınavını geçen 
esnafların ser�fika programında konuşan 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, MYK 
Belgelerinin esnaflar için çok önemli olduğunu 
vurgulayarak; “Elinizdeki belgeler çok önemli. 
Bu belgeler ile Avrupa'da dahil dünyanın bütün 
ülkelerinde çalışabilirsiniz. Bu noktada canının 
dişine takan Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı 
Bülent Başkanıma çok teşekkür ederim. Çünkü 
bu belge ilk verilmeye başladığında Düzce'de 
yoktu ve lazım olan esnaflar başka illere 
giderek belgelerini alıyorlardı. Şimdi ise bu 
belge esnaflarımızın ayağına kadar geldi. O 
nedenle bu çalışmada emeği olanları canı 
gönülden kutluyorum” dedi. 

Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı 
Bülent Keser ise konuşma yaparak Kursa ka�lan 
bütün esnaflara teşekkür e�. Bülent Keser; 
“Odamız ve bir PVC firması  işbirliği ile MYK 
belgelerini esnaflarımızın ayağına kadar 
ge�rerek vermenin gururunu yaşıyoruz. Bu 
noktada bizlere destek veren bütün 
esnaflarımıza teşekkür ederim. Odalar olarak 
asli görevimiz üyelerimizin iş yapma noktasında 
önünü açmak�r. Bizde oda olarak başta 
üyelerimiz olmak üzere Düzceli esnaflarımızın 
önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz ve 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından eği�mlere ka�lan ve 
sınavlarda başarılı olan 124 esnafa MYK 
belgeleri törenle verildi.

PVC Doğrama ustası esnaf ve 
işçiler MYK belgelerini aldılar

124 kişi daha MYK
 belgelerine kavuştu

Halkbank Bölge Müdürü Dursun 
Ali Kılıçlı ile Düzce Şube Müdürü 
Sadettin Eren Düzce Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği 
(DESOB) Başkanı Mustafa 
Kayıkcı'yı ziyaret ettiler. DESOB 
yönetim merkezinde nezaket 
kapsamında yapılan görüşmede 
esnaf ve sanatkarların genel 
sorunları da ele alındı. 

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, 
Halkbank Bölge Müdürü Dursun 
Ali Kılıçlı ile Şube Müdürü 
Sadettin Eren'e ziyaretlerinden 
ötürü teşekkür etti ve ' Samimi 
bir görüşme oldu. Ziyaret 
sırasında esnaf ve sanatkarların 
pandemi nedeniyle içinde 
bulundukları durum 
değerlendirildi. Görüşmede 
halkbank kredileri ile ilgili 
gelişmeler ve önerilerde ele 
alındı' dedi.

HALKBANK HEYETİNDEN
D E S O B ’ A Z İ Y A R E T 
Esnafların sorunları görüşüldü

1 Temmuz sonrasında ar�k hiçbir şeyin 
eskisi gibi olmayacağının al�nı çizen 
DESOB Başkanı Kayıkcı, “Alınan karar ile 
bir tek eğlence sektöründe müzikle ilgili 
kısıtlama mevcut olup gece 24:00'e kadar 
çalışma izni verildi. Pandeminin tamamen 
sona ermesi ile bu yasağında kalkacağı 
unutulmamalı. Şehirlerarası seyahat 
kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki 
kısıtlamaların sona ermesi ulaş�rma 
sektörümüze rahat bir nefes aldırdı. 1 
Temmuz i�bariyle oyun yasağının 
kaldırılması kahvehane ve kıraathane 
esna�mız ile müşterilerin yüzünü 
güldürdü” dedi.


