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Yıl: 1 Sayı: 11Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

“Esnaf ve 
sanatkarlarımız, 
pandemi sürecinde 
kapalı oldukları bu 
zor dönemleri bir 
an önce 
atlatabilmeleri için 
devlete olan 
borçlarından muaf 
tutularak, faizsiz 
uzun vadeli kredi 
desteği 
sağlanmalıdır”

Sayfa 2'de

ESKİ SANAYİ ÇARŞISI
İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER 

Sayfa 4'de

ESNAF EĞİTİM SEZONUNU BEKLİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il 
müdürlüklerine gönderdiği 
yazıyla okulların yüz yüze 
eğitime hazır hale getirilmesi 
talimatını verdi. *
*

Pandemi nedeniyle iki 
yıldır zor durumda 
bulunan esnaf, eğitim 
sezonunun başlamasını 
dört gözle bekliyor. 
DESOB Başkanı Mustafa 
Kayıkcı, ‘Okulların 
açılması esnafları olumlu 
etkileyecek’ dedi.

Sayfa 3'de
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Ekonomik açıdan zor bir zaman geçiren esnaflarımız covid19 
salgını ile birlikte ekonomik açıdan daha zor dönemler 
yaşamaya başlamış ve işyerlerinin belirli saatlerde açılıp 
kapanması ve ha�a sonu kısıtlamaları ile de bitme noktasına 
gelmiş�r.
Pandemi sürecinin başından i�baren esnaf ve sanatkarlarımız 
ge�rilen kurallar, yasaklarla ve kısıtlamalara uymuştur. 
İşyerleri kapalı haldeyken birikerek devam eden SGK, kredi, 
kira, elektrik, su, doğalgaz borçları nedeniyle daha çok borç 
batağına saplanmış�r. Yapılan nakdi yardımlar, verilen destek 
kredileri esna�mız için yeterli olmamakla birlikte yapılan 
zamlar ve esna�n aldığı malın döviz kuru nedeniyle sürekli 
artması karşısında yok olmuştur.
Esnaf ve sanatkarlarımız, pandemi sürecinde kapalı oldukları 
bu zor dönemleri bi ran önce atlatabilmeleri için devlete olan 
borçlarından muaf tutularak, faizsiz uzun vadeli kredi desteği 
sağlanmalıdır. 
Açıklanan Kira ve Hibe desteklerinden sadece basit usul 
mükellefleri faydalanırken, gelir desteği pake�nden 
bakanlığımızın belirlediği nace kodunda faaliyet gösteren 
esnaf ve sanatkarlarımız faydalanmış�r. Oysa tüm esnaf ve 
sanatkarlarımız pandemiden etkilenmiş�r. 
Aynı işi yapan farklı nace kodunda olan 2 
üyeden biri faydalanırken diğeri 
faydalanamamış�r. Hibe desteklerinden 
tüm esna�n faydalanmasının sağlanması 
için Ticaret Bakanlığımıza ile�ğimiz 
taleplerimize olumsuz dönüşler yapılmış�r. 
Düzce Valiliği, DESOB ve milletvekillerimizle 
yap�ğımız görüşmelerimiz sonucu bir yılı 
aşkın bir süre sonunda, 
-Ha�a sonu kısıtlamalarında üyelerimizin 
işyerleri kapalı iken zincir marketlerde ha�a 
sonları  her türlü temel tüke�m ürünleri 
dışında kalan teks�l ürünleri ve benzeri 
ürünlerin sa�şının yasaklanması sağlanmış,
-İmalat ve üre�m yapan üyelerimize 
pandeminin başından i�baren 2021 Nisan 
ayı son ha�asına kadar pandemi kurulunca 

çalışma izin belgesi verilmemesi nedeniyle üyemiz mağdur 
edilmiş�r. Taleplerimiz ne�cesinde bu sorun çözüme 
kavuşmuş, ancak  imalat yapan bu üyelerimiz (Terziler 
Hariç ) devle�n verdiği hibe desteğinden 
faydalanamayarak yeniden mağdur edilmişlerdir
Pandemi başlarında maskenin temin edilemediği 
dönemde ilimizde ih�yaç duyulan maskelerin dikimi 
konusunda Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ile işbirliği 
yap�k ve oda üyelerimiz Leyla Gürsel, Burcu Başar, Yasar 
HİZALDİ, Necla Öztürk, Asiye Şıpal, Nurhayat Özer,  
Remziye ve Muammer KAYA, Mustafa GÖK, Nagihan Şa�r, 
Abdülkadir Gedik,  Mehmet Çolak gönüllü olarak maske 
dik�ler. Düzce Belediyesinin açmış olduğu maske 
atölyesinde yine odamız üyeleri Remziye ve Muammer 
KAYA, Mustafa GÖK, Leyla GÜRSEL hanım gönüllü olarak 
maske dikimi yapmışlardır. Yine Oda Üyemiz Gül TURAN 
Hanım kendi imkanları ile dikmiş olduğu maskeleri 
dağı�lmak üzere odamıza ge�rmiş ve Merkez Büyük camii 
önünde odamız tara�ndan dağı�mı yapılmış�r. Gönüllü 
olarak maske dikimi yapan üyelerimize şahsım yöne�m ve 
dene�m kurullarım adına teşekkür ediyorum.

Ümit Yaşar Yaman 

Düzce Dokuma, Giyim, Mensucat ve Örgülük Eşya Esnaf Odası Başkanı 

DOKUMA GİYİM MENSUCAT VE ÖRGÜLÜK EŞYA 
ESNAF ODASI

Esnaf ve sanatkarlarımız, pandemi 
sürecinde kapalı oldukları bu zor 
dönemleri biran önce 
atlatabilmeleri için devlete olan 
borçlarından muaf tutularak, faizsiz 
uzun vadeli kredi desteği 
sağlanmalıdır

, ,
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EĞİTİM SEKTÖRÜNE
HİZMET VEREN ESNAF
OKULLARIN AÇILMASINI 
BEKLİYOR

DESOB BAŞKANI MUSTAFA KAYIKCI: “İki yıldır okulların açılmasını bekleyen başta 
kantinci, servisçi ve kırtasiyeci esnafımız olmak üzere eğitim sektörüne doğrudan ve 
dolaylı yoldan hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarlarımız yeni eğitim öğretim 
sezonunun başlamasını dört gözle bekliyor. Bunun içinde başta servisçi ve kantinci 
esnaflarımız olmak üzere uzaktan ve yakından tüm esnaflarımız ve çalışanları ile 
covid-19 virüsünü yenmek için aşı dahil istenen tüm önlemleri 6 Eylül'e kadar 
tamamlamak için yoğun bir faaliyetin içerisindedir”

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), il 
müdürlüklerine 
gönderdiği yazıyla 
okulların yüz yüze 
eğitime hazır hale 
getirilmesi talimatını 
verdi. Yazıda, okul ve 
kurum binalarının 
girişlerinde 
öğrencilerin, 
öğretmenlerin ve tüm 
çalışanların maske 
ihtiyaçlarını gidermek 
için dizayn edilmiş, 
içinde günlük 
maskelerin 
bulundurulması, her 
öğrencinin ve okul 
çalışanlarının ihtiyaç 
halinde maskesini alıp 
değiştirebileceği, kirli 
ve temiz maskenin ayrı 
ayrı konulacağı 
kumbara, bölme veya 
kutuların hazırlanarak 
hizmete sunulması 
istendi. 

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı (DESOB) Mustafa Kayıkcı, pandemi 
nedeniyle iki yıldır zor durumda bulunan 
esnaf ve sanatkarların eğitim sezonunun 
açılmasıyla birlikte rahat bir nefes 
alabileceğini belirtti. Kayıkcı esnafların 
eğitim sezonunun açılmasını dört gözle 
beklediğini ifade ederek, ‘ İki yıldır esnaf ve 
sanatkarlar zor durumda. Bunu zaten herkes 
biliyor. Esnaflarımız bir yanda evlerini 
geçindirmenin derdindeler bir yandan da 
biriken borçlarını ödemenin derdindeler. 
Okulların açılması, bu sektöre hizmet veren 
esnaflarımızı biraz olsun rahatlatacaktır’ 
dedi. 
Esnaf ve sanatkarların yeni eğitim öğretim 
sezonundan umutlu olduğunu söyleyen 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken de bir açıklama yaptı ve 
şu görüşlere yer verdi: “Ülke genelinde 27 
milyon öğrencinin yüz yüze eğitime 
başlamasıyla başta kantinci, servisçi, 
kırtasiyeci esnafımız olmak üzere okul 
kıyafeti satan konfeksiyoncu, ayakkabıcı, 
çantacı, terzi, lokanta ve pastacı, berber-
kuaför, taksici, dolmuşçu gibi dolaylı yoldan 
eğitim sektörüne hizmet veren yüzbinlerce 
esnaf büyük bir hareketlilik bekliyor. Çünkü 
ülke genelindeki tüm öğrencilerin okula 
başlaması için kırtasiye alışverişleri, 
önlükler, beslenme çantaları, suluk, 

ayakkabı gibi okul araç ve gereçleri, 
temizlik ürünleri, ulaşım maliyetleri, 
yiyecek-içecek giderleri gibi tüm harcamalar 
için ortalama 25 milyar TL harcama 
yapılıyor. Bu da piyasanın hareketlenmesi ve 
esnafımızın iş yapabilmesi açısından çok 
büyük önem arz ediyor” 

Yüz yüze eğitimin başlaması ile iki yıldır iş 
yapamayan esnafın birikmiş borçlarını 
ödemeye başlayacağını anlatan Palandöken, 
“Ülke genelinde yaklaşık 400 bin okul servis 
aracı ile 15 binden fazla kantinci esnafımız 
iki yıldır evine ekmek götüremedi. Okulların 
açılmasıyla servisçi ve kantinci esnafımız 
birikmiş kira, fatura, vergi, sosyal güvenlik 
primi gibi borçlarını ödeyebilecek. MEB 
tarafından uygulanan yaş sınırından dolayı 
okul servis araçlarını yenilemek zorunda 
kalan bazı servisçilerimiz tam kapasiteli 
örgün eğitime geçilmediğinden dolayı kredi 
ile aldıkları yeni servis araçlarının borcunu 
ödeyemiyordu. Kredi borcu olan servisçi 
esnafımız yüz yüze eğitimin başlaması ile 
rahatlayarak birikmiş kredi borcunu ödeme 
imkanına kavuşacak. Öte yandan 5-6 milyar 
liralık alışveriş hacmine sahip olan ve iki 
yıldır iş hacmi büyük ölçüde daralan 25-30 
bin civarında kırtasiyeci esnafımızın da işleri 
açılacak” diye konuştu.

*
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TESK, İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW 

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler A.Ş. arasında 

imzalanan işbirliği protokolü ile esnaf ve 

sanatkârlara bir yıl süreyle her ay bir gün 

ücretsiz çevrimiçi finansal okuryazarlık 

eğitimleri verilecek. İlk eğitim 22 Ağustos 

2021 Pazar günü başlayacak.

Pandemi döneminde iş yapamayan esnaf ve 

sanatkarların yaşadığı zorlu sürece destek 

olarak gelirlerini artırmak amacıyla Türkiye 

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 

İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetler A.Ş. arasında bir 

işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan 

işbirliği protokolü ile esnaf ve sanatkarların 

pandemi sonrası yeni normal düzene hızlıca 

adapte olarak gelirlerini artırmak ve işlerini 

uluslararası standartlara taşımasını sağlamak 

amacıyla ücretsiz çevrimiçi finansal 

okuryazarlık eğitimleri verilecek. Esnaf ve 

sanatkarlar, bir yıl süreyle her ay bir gün 

olarak düzenlenen eğitimlere bilgisayar, 

tablet veya cep telefonları üzerinden katılım 

sağlayabilecek. Eğitim almak isteyen esnaf ve 

sanatkarlar 

https://dmwdanismanlik.com/duyurular/fina

nsal-okuryazarlik-egitimi-basvuru-formu/ 

üzerinden kayıt yaptırarak finansal 

okuryazarlık eğitimi için başvuru yapabilir.

“ESNAFIN TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAMASI 

İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI”

Finansal okuryazarlık eğitimleri ile esnaf ve 

sanatkarların teknolojiye uyum sağlaması için 

önemli bir adım atıldığını belirten Türkiye 

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 

Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi 

döneminde en büyük sıkıntıyı geleneksel 

yapıdaki esnafımız yaşadı. Yeni teknolojiye 

ayak uyduramadığı için işsizlikten de en çok 

zarar gören kesim bizim kesim oldu. Ancak 

esnafımız geçmişten ders alıp geleceğin 

teknolojik gelişmelerine ayak uydurmaya 

hazır.  22 Ağustos'ta başlayacak olan finansal 

okuryazarlık eğitimleri ile esnaf ve 

sanatkarlarımız işlerini uluslararası standartta 

geliştirme imkanına sahip olacak” dedi.

Esnaflara ücretsiz
finansal okuryazarlık
eğitimi verilecek
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İlk eğitim 22 Ağustos 

2021 Pazar günü 

başlayacak

ESKİ SANAYİ ÇARŞISI
İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER 

Başkan Özlü Ankara temasları 

kapsamında Eski Sanayi Çarşısının 

kentsel dönüşüm ile açık AVM ve 

rezidansların olacağı alanın 

ihaleye çıkması için TOKİ Başkanı 

Ömer Bulut ile görüştü. Başkan 

Özlü, gelecek vizyonu çizmek 

amacıyla eski sanayi çarşısında 

başlattığı proje kapsamında daha 

önce uzlaşma ofisi açarak halk 

sahipleri ile uzlaşmanın yapılması 

için ilk adımı atmıştı. Projenin 

hayata geçmesi için Ankara 

ayağını da koordine eden Başkan 

Özlü, bu kapsamda TOKİ Başkanı 

Ömer Bulut ile bir araya gelerek 

hem kentsel dönüşüm hem de 

Millet Bahçesinin devredilmesi için 

görüştü. 

İKİ MÜJDEYİ BİRDEN VERDİ

Düzce'ye güzel ve modern bir eser 

bırakmak istediklerini her fırsatta 

kaydeden Başkan Özlü, TOKİ 

Başkanı Ömer Bulut ile 

görüştükten sonra kamuoyuna 

müjde verdi. Başkan Özlü, “ Uzun 

zamandır üzerinde çalışarak 

projelendirme aşamasını 

tamamladığımız "Düzce Modern 

Sanayi Sitesi" finansmanı 

konusundaki önerimize TOKİ 

Başkanımız olumlu cevap vermiş,  

ihaleye çıkılması yönünde çalışma 

arkadaşlarına talimat verdi” dedi. 

İhaleye çıkılmasının ardından eski 

sanayi çarşısında dönüşüm vakit 

kaybetmeden başlayacak. 

MİLLET BAHÇESİNİN KABULÜ 

BEKLENİYOR

Düzce'nin gözbebeğinde 

vatandaşların nefes alacağı, 

çocukların oyun oynayabileceği ve 

gençlerin verimli vakit 

geçirebileceği Millet Bahçesinin de 

açılması için son adım atıldı. 

Başkan Özlü, TOKİ bünyesinde 

yapılan Millet Bahçesinin kabul 

işlemlerinin başlatılması müjdesini 

de verdi. Özlü mesajında; “Yapımı 

tamamlanan Düzce Millet Bahçesi 

Projesi'nin kabul işlemlerinin 

başlatılması talebimizi değerli 

TOKİ Başkanımız olumlu buldu. 

İlgili daire başkanlığına kabul 

işlemlerinin başlatılması talimatını 

verdi. Millet Bahçesi'nin kabul 

işlemleri başlıyor. Sayın Bulut'a 

teşekkür ediyorum. Düzceli 

kardeşlerimize ve Düzce'mize 

hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerinde 

bulundu. 


