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Odamız 10.01.1955 tarihinde Demir ve Madeni Tamirciler Cemiyet 
olarak kurulmuş, 21.08.1965 tarihinden i�baren Ticaret Bakanlığı 
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğüne bağlı Demir ve Madeni 
Sanatkârlar Esnaf Odası olarak kayıtlı üyelerine hizmet vermektedir.

Bağlı olduğumuz Üst Kuruluşlarımız Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonu, Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu, 
Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı 5362 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunuyla yöne�len Odamız 7 
Yöne�m Kurulu Üyesi, 3 Dene�m Kurulu üyesi ve 1 Genel Sekreter 
ile 97 meslek dalındaki kayıtlı üyelerine kanunların verdiği yetki ile 
hizmet vermektedir.

Yöne�m ve Dene�m Kurulu arkadaşlarımızla birlikte göreve 
geldiğimiz 2014 yılından bugüne kadar Odamız bağlı 97 meslek 
dalının aralarındaki birlik ve dayanışmanın tesisini, danışmanlık 
hizmetlerinin sunulması, esnaf ve sanatkârların ekonomik ve sosyal 
açıdan geliş�rilmesine yönelik faaliyetlerin ve projelerin hayata 
geçirilmesi, sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması, 
üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması, İl ve Ülke düzeyinde 
temsil edilmesi, değişime ve dönüşüme uyum sağlayabilen güçlü bir 
esnaf sanatkâr kesimi yaratmak, esnaf ve sanatkarların ekonomiye 
sağladıkları katkıyı ar�rmak ve rekabet gücü kazanmalarını sağlamak 
amacıyla hizmet kalitesini ve kapasitesini ar�rarak yeterlilikte 
danışmanlık ve eği�m destekleri sunan bir kurum olarak faaliyet 
göstermektedir.

Faaliyetlerimiz;

Odamız bugün 1120 üyeye hizmet vermektedir. Üyelerimize basit 
usul muhasebe hizme�, ücret tarifesi ve mesleki belgelendirme, 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla aralarında evrak ve ir�bat 
hizmetlerinde bulunan Odamız Düzce İlimizin en büyük esnaf 
sanatkar kitlesine sahip�r.  

Esnaflar arasında yardımlaşmaya önem verilen odamızda vefat eden 
esnaflarımızın ailelerine, esnaflarımızın yaşadığı talihsiz kazalarda 
kendilerine hep destek olduk, dükkanı yanan, iş kaybına uğrayan 
esnaflarımıza hep birlikte ih�yaçlarını gidermelerinde tek yürek 
olmaya devam ediyoruz.

Üyelerimize Esnaf Kredi Kefalet Koopera�fi ve diğer finans 
kuruluşları arasında ih�yaç duydukları finansman destekleri 
işlemlerinde birebir görüşmelerimizde esna�mızın en kısa zamanda 
kredi alması konusunda aracılık görevi gördük, görmeye devam 
etmekteyiz. 

Pandemi döneminde kapanmalar ve kısıtlamalardan dolayı esnaflara 
verilen 2020 Aralık ayından 2021 Haziran  ayı sonunda kadar Gelir 
Kaybı, Kira Desteği ve Hibe Desteklerinde Odamıza başvuruda 
bulunan üyelerimizin destek başvuruları Odamızca kendi şifreleriyle 

yapılmış�r. Vergi kaydı açmak isteyen, adres değişikliği yapmak 
isteyen veya açmış oldu işyerini kapatmak isteyen üyelerimize 
başvuruları odamıza tara�ndan elektronik ortamda 
yapılmaktadır. 

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Eği�m 
Müdürlüğüyle yapmış olduğumuz çalışmalar ne�cesinde Ustalık 
Belgesi olmayan Odamıza bağlı esnaf ve sanatkarlar ile 
yanlarında çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi işlemlerini 
yürütmekteyiz. 

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana birlik ve beraberliğimizin 
sembolü olarak düzenlediğimiz i�arlarımıza her yıl ka�lım 
sağlayan üyelerimizin sayısını ar�rarak geleneksel hale ge�rdik.

Pandemi döneminde esnaflarımızı mağdur etmeden kısıtlı 
çalışma saatlerinde rahatlıkla işlerini ye�ş�rebilmeleri, iş 
kaybına uğramamaları için, gerek sigorta şirketleriyle, gerek 
müşterileriyle aralarında ile�şim köprüsü oluşturduk. Bu 
dönemde İçişleri bakanlığının yayınladığı kısıtlamalar 
çerçevesinde yasayla bildirilen şartlarda çalışmaya hak kazanan 
İmalatçı üyelerimize Kapasite Raporu vererek çalışmalarını 
sağladık. Sözleşmeleri gereği ye�şmeleri gereken işleri ve anlık 
müdahale etmeleri gereken durumlarda kullanılmak üzere 
üyelerimize Düzce Valiliği ile yapmış olduğumuz görüşme 
ne�cesinde ha�a sonraları ve yasaklı saatlerde kısıtlı ve şartlı 
izin vererek çalışmalarını sağladık.

2014 yılında 500 esnaf üyesi olan odamızın üyelerinin büyük bir 
çoğunluğu kentsel dönüşüme alınan Eski sanayi çarşısında 
bulunmaktadır. Diğer kalan kısmı da D100 kenarında ve şehrin 
muhtelif mahallerinde farklı meslek dallarında faaliyet 
göstermektedir. Bu durum Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf 
Odası olarak bizde tüm esnaflarımızın bir sanayi sitesinde 
toplanabileceği fikrini oluşturdu. Yöne�m kurulu ve oda 
üyelerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler ve is�şareler 
sonucunda şehrimize değer katacağına inandığımız farklı meslek 
dallarında faaliyet gösteren üyelerimize daha ulaşılabilir ve daha 
kullanışlı şehrin kargaşasından uzak bir alanda yeni bir sanayi 
sitesi adı al�nda toplaması gereği düşüncesi hasıl olmuştur. 
Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğüyle 
ortak çalışarak mevcu�a yapılan Küçük Sanayi Sitesinin yeterli 
gelmediği, esna�mızın da mağdur olmaması açısından Küçük 
Sanayi Sitesinin kuzey tara�ndan Milli Emlağa ait 2 adet takriben 
70 dönümlük ve 120 dönümlük alanların olduğunu tespit e�k. 
Bu alanın 70 dönümlük olan kısmını 1.etapta Sanayi 
Koopera�fiyle eş zamanlı çalışarak sanayi imarına açılmasına 
vesile olduk. 

Murat Geçici
Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar  Esnaf Odası Başkanı 

DEMİR VE MADENİ SANATKARLAR ESNAF ODASI

En kısa zamanda Eski Sanayi Kentsel 
Dönüşümü ve Modern Sanayi Sitesi 
Projesi yapım aşamasına gelip Şehrimiz 
için Esna�mız için Tüm Düzceli 
vatandaşlarımız için şehrimize değer 
katan vizyon projeler olarak 
tamamlanması tek arzumuzdur
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Bu alana yapılacak olan dükkanlarla ilgili gerekli tüm resmi 
kurumlara başvuru yaparak çalışmaya başladık. Projemizi 2016 
yılında Düzce Milletvekili Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ'nün Bakanlık 
görevine atandığında kendisine Ankara’da projemizle ilgili 
görüşmek üzere hem hayırlı olsun dileklerimizi ileterek projemiz 
hakkında bilgi alışverişi yap�k. Sayın Bakanımız projeye ciddi 
şekilde önem vererek ih�yaç olduğunu ve desteklediğini 
tara�mıza söyledi. Bu görüşleri bizi Demir ve Madeni Sanatkarlar 
Esnaf Odası olarak daha da heyecan ve şevk ile çalışmaya sevk 
e�. Bu nedenle şehrimizin ortasında kalan gerek eski sanayi 
gerek D100 kenarında kalan esnaflarımız bize olan güvenlerini ve 
desteklerini vergi dairesi ve belediye zabıta birimi ile ortak 
çalışarak kayıt dışı esnaf sanatkarları 
kayıt al�na alarak üye sayımızı 1120 ye 
ulaş�rdık.

Esnaflarımızca sanayi çarşılarımızın çok 
sıkışık bir vaziye�e olmasından dolayı 
tam ortasından çevre yolunun geçmesi, 
çalışma alanını trafik olarak sıkış�rdığını 
ve kendilerinin de yeni projemizdeki 
dükkanlara bir an önce bi�p taşınmayı 
arzuladıkları tara�mızca bilinmekte. 
Projemizin uzun zamandır gerek resmi 
kurumlarla, gerek Düzce Belediyemizin 
projemiz hakkında hassasiye� ve 
yapmış olduğumuz tüm toplan�larda 
Sayın Bakanımızın tara�mıza hiçbir 
esna�mızın mağdur olmadan yeni 
sitede dükkan sahibi olacaklarını ve 
kentsel dönüşüme alınan eski sanayi 
çarşısındaki hak sahipleriyle ilgili 
bakanımızın yakinen ilgilendiğini 2 ay 
önce eski sanayide uzlaşma bürosu 
açılışını yap�ğı ve esna�mızın her 
toplan�da yanında olduğunu gördük, 
oda olarak kendisine bu projelerde desteğimiz ve güvenimiz 
tamdır. 3 ay önce tekrar belediyede yapmış olduğumuz bir 
toplan�da son değerlendirmeleri yap�ğımızda küçük sanayi 
sitesindeki yapılacak olan modern sanayi sitesiyle ilgili son 
aşamaya geldiğini sitenin TOKİ ile Belediye arasında yapılmak 

üzere imza al�na alındığını, en kısa zamanda yapım aşamasına 
başlayacaklarını tara�mıza söylenmiş�r. Mülk sahipleriyle ilgili 6 aylık 
bir zaman diliminde, mülk sahiplerinin karlı çıkabileceği uzlaşmanın 
sağlanacağını ve şehrimize yakışır bir projenin orada uygulanacağı 
tara�mıza bildirilmiş, buradaki 2 ayrı projenin biz Demir ve Madeni 
Sanatkârlar Esnaf Odası olarak ilk günden beri takipçisi olduğumuz hem 
Düzce Belediye Başkanımız kendisi de bizim kadar Düzce esna� için çok 
hassas bir şekilde projeleri hem desteklemesi hem yakinen takip 
etmesi oda olarak bizi ve tüm esna�mızı sevindirmektedir. 

İnşallah en kısa zamanda Eski Sanayi Kentsel Dönüşümü ve Modern 
Sanayi Sitesi Projesi yapım aşamasına gelip Şehrimiz için Esna�mız için 
Tüm Düzceli vatandaşlarımız için şehrimize değer katan vizyon projeler 
olarak tamamlanması tek arzumuzdur. Bu bağlamda ilk günden beri bu 
projeye destek olan emek harcayan tüm paydaşlara, bizlere güvenen 
destek olan odamız üyelerine  Yöne�m ve Dene�m Kurulu 
arkadaşlarıma, Odamız Genel Sekreteri Zübeyde Hanıma, Birlik 
Başkanıma, Birliğimize bağlı değerli oda başkanlarıma,  Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanıma ve yöne�m kurulu üyelerine, Esnaf Kredi 

Kefalet Koopera�fi Başkanıma ve Yöne�m Kurulu Üyelerime, Düzce 
Milletvekilllerimize, Siyasi Par� İl Başkanlarıma, Düzce Belediye 
Başkanımız 65.Hükümet Bilim ve Sanayi Bakanı Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ'ye 
çok teşekkür ediyorum.  

DEMİR VE MADENİ 
SANATKARLAR ESNAF ODASI 

Murat Geçici

Ülke genelinde 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın 
ça� kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) tara�ndan aşı konusunda 
toplumsal duyarlılık oluşturulması ve iş yerlerinde 
aşısız eleman çalış�rılmaması için tüm teşkilata 
yeni bir genelge gönderildi.   Daha önce 
milyonlarca afiş bas�rarak 81 ilin tamamına 
dağı�p işyerlerine as�ran ve billboard duyuruları 
yapan TESK, aşı için yeni bir genelge hazırlayarak 
82 Birlik, 13 Mesleki Federasyon ve 3200 Oda'ya iş 
yerlerinde aşısız eleman çalış�rılmaması ve aşıya 
azami ölçüde duyarlı olunması konusunda uyarılarda 
bulundu.

“ARTAN VAKALARA KARŞI AŞI YAPTIRMAK HAYATİ ÖNEME 

SAHİP”

Ülke genelinde son günlerde hızla artan vaka sayıları ve Delta 
varyan�nın baş göstermesi sebebiyle aşı olmanın haya� önem 
taşıdığına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geç�ğimiz aylarda aşı için 
bir farkındalık kampanyası başlatarak 2 milyonu aşkın esna�mız ile 
vatandaşlarımızın mutlaka aşı olması gerek�ği konusunda uyarıda 

bulunmak adına milyonlarca afiş bas�rarak 81 ilin 
tamamına dağıtmış ve billboardlarda aşının 

önemine dair duyurular yapmış�k. Ancak şu an 
hızla artan vaka sayıları ve Delta varyan�nın 

ülke genelinde yayılması esnaf ve 
sanatkarlar camiasında yeni bir kapanma 
endişesi oluşturdu. Pandemiden dolayı 
bir buçuk yıldır ayakta kalma mücadelesi 
veren esna�mız tam rahata kavuşacak 
derken yeni bir kapanmaya tahammül 
edemez. Vaka sayılarını düşürmenin ve 
salgından kurtulmanın en önemli adımı 
aşı olmak�r. Bunun için TESK olarak iş 

yerlerinde aşısız eleman çalış�rılmaması, 
maske ve sosyal mesafe kurallarıyla 

birlikte gelen müşterilerde HES Kodu ile aşı 
sorgulamasının yapılması hususunda yeni bir 

genelge hazırlayarak teşkila�mızın tüm 
birimlerine gönderdik” dedi.

TESK ARTAN VAKALAR
KARŞISINDA AŞI
GENELGESİ YAYINLADI
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Bankalar dışındaki ödeme hizmeti 
sağlayıcılarının para transferine konu müşteri 
hesapları için IBAN oluşturması zorunlu 
olmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası'nın (TCMB), Uluslararası Banka Hesap 
Numarası Hakkında Tebliğ'de yaptığı 
değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Yapılan düzenlemeler doğrultusunda, tebliğin 
amaç cümlesinde uygulayıcı muhatap olarak 
işaret edilen "bankalar", "ödeme hizmeti 
sağlayıcıları" şeklinde değiştirilerek daha 
geniş bir kapsamda ele alındı. Böylece 
tebliğin amacı; "uluslararası banka hesap 
numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları 
tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve 
usulleri belirlemek" olarak tanımlandı. Amaç 
cümlesindeki değişiklik doğrultusunda tebliğe 
ödeme hizmeti sağlayıcısının karşılığı da 
eklenirken, IBAN yapısının oluşturulmasında 
TCMB tarafından belirlenecek ödeme hizmeti 
sağlayıcısı kodu da baz alınacak. Bu 
kapsamda bankalar dışındaki ödeme hizmeti 
sağlayıcıları da para transferine konu müşteri 
hesapları için IBAN oluşturabilecek.

Bankalar dışındaki ödeme hizmeti 
sağlayıcılarının para transferine konu müşteri 
hesapları için IBAN oluşturması, 6493 sayılı 
kanun kapsamında katılımcı olarak yer 
aldıkları ödeme sisteminin sistem 
kurallarında bu konuda aksine bir hüküm 
bulunmadığı sürece zorunlu olmayacak.

Ödeme kuruluşları
IBAN kullanabilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Son 1 yıldır 
uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 
2 ay daha uzatıyoruz ve Türk Lirası 
mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin 
süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz" 
dedi.

Pandemi sürecinde devreye alınan KDV 
indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatılırken, TL 
mevduata uygulanan stopaj indirimi eylül 
ayına uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 
Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Salgından 
olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek 
amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, 
işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 
yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin 
süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.

Bakan Elvan ayrıca, "Türk Lirası 
mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin 
süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. 
Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini 
artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye 
devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.

KDV Desteği
devam edecek 

STK’lar Ortak Açıklama Yaptı

MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

Ankara'da, sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından orman 

yangınlarına ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Ülkemizin bu yangın 

felaketine en yakın zamanda son vermeyi başarıp, hızlı bir 

restorasyon sürecini ortaya koyacağına ve devlet-millet 

dayanışmasıyla bütün yaraları saracağına inanıyoruz" denildi.

Bazı illerde çıkan ve devam eden orman yangınlarına ilişkin 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Hak İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları 

Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları 

Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından 

ortak açıklama yapıldı. Türkiye'nin farklı yerlerinde, son 1 haftadır 

orman yangınlarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar 

kaydedildi: 

“Bizler Türkiye'nin, işçi, çiftçi, işveren, memur, esnaf, tüccar, 

sanayici ve üreticilerini temsil eden sendikalar ve meslek 

örgütleriyiz. Çok sayıda orman yangını kontrol altına alınmış 

olmakla birlikte, farklı yerlerde orman yangınları halen devam 

etmektedir. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce 

Allah'tan rahmet, mağdur olanlara geçmiş olsun dileklerimizi 

iletiyoruz. Yangınları söndürmek için gece gündüz, canla başla 

mücadele eden tüm ekiplere ve vatandaşlarımıza minnetlerimizi 

sunuyoruz. Ülkemiz, her zaman olduğu gibi devlet, millet el ele bu 

zorluğun da üstesinden gelecek güç, kabiliyet ve imkanlara 

sahiptir. Ülkemizin bu yangın felaketine en yakın zamanda son 

vermeyi başarıp, hızlı bir restorasyon sürecini ortaya koyacağına 

ve devlet-millet dayanışmasıyla bütün yaraları saracağına 

inanıyoruz. Bu zor günlerde, devletimizin mücadelesine gölge 

düşürecek hususlardan kaçınarak, mücadele gücünü artıran birlik, 

beraberlik ve dayanışmanın öne çıkarılması gereken bir gündemi 

yaşıyoruz. Bizler, bu mücadelede imkanlarımız ölçüsünde 

devletimizin ve milletimizin yanındayız."


