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Yıl: 1 Sayı: 9Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

Ülkenin çeşitli yerlerine yayılan ve çok sayıda noktada söndürme çalışmaları devam eden 
orman yangınlarıyla mücadele etmek için 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın çatı 
kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından 
Ormanlarımız İçin Ağaçlandırma Kampanyası başlatıldı. TESK tarafından hazırlanan 
genelge ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar, kendileri ve aileleri adına en az bir 
ağaç dikerek yanan ormanlarımızın yeniden yeşertilmesini sağlayacak.
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Yaklaşık 918 üyesi bulunan ve 1953 yılında kurulan Odamızın kuruluş 
amacı; Odamıza kayıtlı esna�mız ile yanlarında çalışanların müşterek 
ih�yaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaş�rmak, 
mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını 
korumak�r.

FAALİYETLERİMİZ

 İl sınırları içinde mahalli ih�yaç ve şartlara göre trafik düzeni ve 
güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, Trafiğin 
düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri 
ile ilgili tedbirleri almak, Trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün 
ülkeyi ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini 
gerek�ren hususları İçişleri Bakanlığına iletmek, Karayolu 
taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik 
düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde �cari amaçla 
çalış�rılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil 
ve şartları, çalış�rılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve 
sayılarını belirlemek, gerçek ve tüzelkişiler ile resmi ve özel kurum ve 
kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları 
geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya 
üçüncü kişilere işle�lmesi için izin vermek, bu kanunla ve 
diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak amacıyla,  Karayolu 
Trafik Kanunu'nun 12. maddesine is�naden kurulan ve 
Başkanlığını Vali veya yardımcısının yap�ğı İl Trafik 
Komisyonu'nun daimi üyesiyiz. Bu kapsamda İl sınırları içinde 
mahalli ih�yaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği 
bakımından Yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar 
çerçevesinde çalışmalar yapmaktayız.
Resmi Kurumlar ve üst kuruluşlarımızla da görüşmeler 
yaparak, üyelerimizin sorunlarının çözümü konusunda 
çalışmaktayız.

 Ayrıca 1983 yılından beri Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Başkanlığında bulunan plaka basım yetkisi, 

Federasyon tara�ndan Odalara verilmiş ve bu yetkiye is�naden 
de Odamız; araçların plaka basımını yapmaktadır. 

Odamız genel sekreter, muhasebe personeli, hizmetli ve plaka 
basım personeli olmak üzere toplam 4 personel ile halkımıza ve 
üyelerimize hizmet vermektedir.

2020 yılının başından beri devam eden Pandemi nedeniyle 
alınan tedbirler kapsamında; Ticari taksilerimizi her ha�a düzenli 
olarak dezenfekte e�rmekteyiz.Pandemi sürecinde üyelerimiz, 
salgın hastalık ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda 
sürekli bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmeye devam edilmektedir.

Ticari araç şoförlerimizin 65 yaş ile sınırlandırılması konusunda 
önemli çalışmalarımız olmuş, ilgili mercilere sorun ile�lmiş; 
ekonomik sıkın�lar nedeniyle, emekli olsa bile çalışmak zorunda 
olan şoför ve nakliyeci esna�mızın geçimini sağlayabilmesi için; 
günümüzde kullanılan �cari araçlardaki teknoloji ve konforun, 
şoföre daha rahat, yorulmadan araç kullanma imkanı sağlaması 
da göz önünde bulundurularak; Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılması kaydıyla,  yaş 
sınırının 70 e yüksel�lmesi talep edilmiş�r. Konu ile ilgili olumlu 
bir sonuç alacağımıza inanıyoruz.

Yavuz Yılmaz
Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 

ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI

Şoföre daha rahat, yorulmadan araç 
kullanma imkanı sağlaması da göz 
önünde bulundurularak; Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi periyodik olarak 
sağlık kontrollerinin yapılması kaydıyla,  
yaş sınırının 70 e yükseltilmesi talep 
edilmiştir. Konu ile ilgili olumlu bir 
sonuç alacağımıza inanıyoruz
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Mesleki kurullar toplantısı Ankara’da yapıldı 

ESNAF İÇİN CANSUYU ŞART

Yeni normalleşme sürecinde kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte esnaf ve 
sanatkarların ekonomiye yeniden kazandırılması gerektiğini vurgulayan 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, “1 Temmuz'la birlikte ülke genelinde 
kısıtlamaların kaldırılması ve yaz tatili sezonun açılmasıyla beraber piyasanın 
normale dönmesi için esnaf ve sanatkarlarımız yeniden ayağa kaldırılmalı. 
Pandeminin cefasını en çok çeken kesim olan esnaf ve sanatkarlarımızın 
biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni normalleşme döneminde sıfır faizli 
ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli” dedi.

Ankara'da TESK'de yapılan  Mesleki 
Kurullar toplantısında esnaf ve sanatkarın 
içinde bulunduğu sıkıntılar ele alındı. 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken 
toplantıda yaptığı konuşmada esnafa 
destek verilmesini istedi.  Geçmişte 2008 
yılında esnaf ve sanatkarlar için verilen 
can suyu kredisinin yeniden hayata 
geçirilmesinin tam zamanı olduğunu 
belirten Palandöken, “2008 yılında 
esnafımıza 3 ay geri ödemesiz can suyu 
kredi desteği verilmişti. Aradan geçen 13 
yılda esnafımız için bir daha can suyu 
kredisi gündeme gelmedi. Ancak şimdi 
esnafın üzerinden pandemi geçti. Bu 
pandeminin yaralarının sarılması, biriken 
borçların ödenmesi, esnafın yeniden 
ayağa kalkarak atak yapabilmesi için sıfır 
faizli, en az 6 ay geri ödemesiz ve uzun 
vadeli kredi imkanı tanınmalı.  Özellikle 
faaliyetleri tamamen durdurulan 
esnafımızın sıfır faizli krediden 
yararlanmasının önü açılmalı. Esnafa 
sağlanan her türlü desteğin ekonominin 
çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu 
yansıdığı unutulmamalı. Ekonominin 
barometresi olan esnafımızın yok olması 
ekonominin de yok olması demektir. 
Esnaf yok olursa işsizlik tırmanır ve sosyal 
yapı bozulur. Bu yüzden esnaf ve 
sanatkârlarımız mutlaka desteklenmeli ve 
ekonomiye yeniden kazandırılmalı. Esnaf 
ve sanatkar can suyu kredileri ile finansal 
ihtiyaçlarını karşılayıp atak yapacak ve 
ekonominin canlanmasında etkili rol 
oynayacaktır” şeklinde konuştu.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin 
erteleneceği, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağı 
duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'in selden etkilenen ilçe ve 
köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı. Buna göre, afet bölgesi ilan 
edilen yerlerde vergi ve SGK prim ile esnaf kredilerinin geri ödemeleri 
ertelenecek. İşyeri ve araçları zarar görenlere destek sağlanacak.  Eşya 
zararlarının karşılanması için yardım yapılacak, acil destek paketi 
hazırlanacak.

VERGİ VE SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENDİ



4DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ Sayı: 9/Ağustos 1/ 2021

TESK tarafından Ormanlarımız için
Ağaçlandırma Kampanyası başlatıldı

Ormanlar coğrafyamızda bizim en önemli ekolojik bitki 
örtümüzdür. Ülke genelinde başlayan ve yerleşim yerlerine 
sıçrayan orman yangınları ciğerimizi yakmaktadır. Orman 
içinde yaşayan canlılarımız, bitki örtümüz yok olmaktadır. Bu 
yangınların süratle kontrol altına alınması, söndürülmesi en 
büyük temennimizdir. Yangınların çıkışı sebebi ile ilgili  
araştırma yapılması ve engellenmesi konusunda da geniş çaplı 
çalışmanın yapılmasını arzu ediyoruz.

DESOB

TESK
Ülkenin çeşitli yerlerine yayılan ve çok sayıda noktada 
söndürme çalışmaları devam eden orman yangınlarıyla 
mücadele etmek için 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın çatı 
kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK) tarafından Ormanlarımız İçin Ağaçlandırma 
Kampanyası başlatıldı. TESK tarafından hazırlanan genelge ile 
ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar, kendileri ve aileleri 
adına en az bir ağaç dikerek yanan ormanlarımızın yeniden 
yeşertilmesini sağlayacak.

Yanan ağaçlar, yangında kaybettiğimiz canlar 
geleceğimizdi. Yanan ormanlarımızı telafi etmek ve 
yeniden yeşertmek için TESK olarak düzenlediğimiz 
kampanya ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar 
olarak en az bir ağaç dikerek orman yangınlarıyla 
mücadele seferberliğine destek oluyoruz


