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Sayfa 2'de

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden 
koronavirüs  salgını sürecinde üyelerimizin 
işyerlerinin kapalı olduğu dönemlerde, büyük 
market zincirlerinin açık olduğu ve buradaki 
haksızlığı , DESOB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar 
Federasyonu  ve Bakanlıklara çektiğimiz 
sıkıntıları , haksız rekabeti , gördüğümüz zulmü 
anlatmaya sesimizi duyurmaya her platformda 
dile getirdik

BESLANBEY’E 266 Dükkan yapılacak

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

İHALEYE ÇIKIYOR 

Sayfa 3'de
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Umum 
Ayakkabıcılar Federasyonu ve DESOB'a bağlı olan Odamız;  
Düzce Deri ve Deriden Mamul Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası  
24/07/1965 yılında kurulmuştur. Kuruluş tarihi itibarı  ile 
yasanın bize verdiği imkanlar ölçüsünde hizmet etmeği 
amaçladık ve sizlerin desteğiyle birçok başarıya imza attık.

İlimizde başta Valilik olmak üzere resmi kurum ve 
kuruluşlarla iyi bir diyalog içerisinde bulunduk ve her türlü 
platformda odamızı ve değerli üyelerimizi temsil ettik. Başta 
DESOB  ve Federasyonumuz olmak üzere üst kuruluşlarımızla 
sorun ve çözüm odaklı istişarelerimiz her daim devamlılık 
göstermiştir. 2 Temmuz 2021 tarihinde İlimize gelerek 
Odamıza ziyarette bulunun Türkiye Umum Ayakkabıcılar 
Federasyonu Başkanı Ahmet AYDAN ile Federasyon Genel 
Sekreteri özellikle covid-19 mücadele sürecinde olumsuz 
etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın arz ve talepleri ile 
sorunlarını yerinde tespit etmek üzere bizlerle birlikte üye 
ziyaretlerinde bulunmuşlardır. Yaptığımız üye ziyaretleri ve 
istişarelerin olumlu gelişmeler getireceği ümidindeyiz. 
Kendilerine ziyaretleri için üyelerimiz, yönetim ve denetim 
kurulu adına teşekkür ederim.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yangınları olarak 
nitelendirilen bu yıl meydana gelen orman 
yangınları sosyal duyarlılık bandajlarıyla sarılmaya 
ve bizleri birlik ve beraberlik seferberliğine davet 
etmiştir. Bu bağlamda orman yangınlarının olduğu 
bölgelere odamız olarak, Oda Başkanlarımızın ve 
üyelerimizin destekleriyle , ısıya dayanıklı ayakkabı 
yardım kampanyası başlattık. Bölge halkına destek 
de bulunduk. Bu sebeple ,  bizlere bu kampanyada 
katkı sağlayan Oda Başkanlarımıza ve  tüm esnaf 
sanatkarlarımıza şükranlarımı sunarım.

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden koronavirüs  
salgını sürecinde üyelerimizin işyerlerinin kapalı 
olduğu dönemlerde , büyük market zincirlerinin 
açık olduğu ve buradaki haksızlığı , Desob, Türkiye 
Umum Ayakkabıcılar Federasyonu  ve Bakanlıklara 
çektiğimiz sıkıntıları , haksız rekabeti , gördüğümüz 
zulmü anlatmaya sesimizi duyurmaya her 
platformda dile getirdik. Türkiye genelinde çığ gibi 
büyüyen bu sorunu çözmeye çalıştık. Alınan 
kısıtlama ve yasak kararları her ne kadar salgınla 

mücadele kapsamında olsa da esnaf ve sanatkarlarımız bu 
kısıtlamalardan olumsuz etkilenmiştir. Bu süreçte 
yaşanılan ekonomik tahribatların biran önce onarılması 
esnaf ve sanatkarlarımıza finansal destekleme hibe ve 
mevcut SGK, Bağkur, Vergi vb borçlarında düzenleme 
getirilmesi ve yapılandırmaların 1 sene daha uzatılması 
esnaflarımızın bu süreç içerisinde ancak işlerini oturtup 
taksitlerini ödemek için zamanlarının olabileceği 
kanaatindeyiz. Bizler Düzce Deri ve Deriden Mamul Eşya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak COVİD 19 ile mücadele 
sürecinde üyelerimize maske temini , hibe destekleme 
adı altında bu hibeden yararlanamayan esnaf ve 
sanatkarlarımızın da yararlanabilmesi için, 
Federasyonumuz, TESK ve Bakanlık nezdinde 
başvurularımızı yaptık. Devlet kanalıyla yapılan gelir 
kaybı ve kira destekleme müracaatları danışmanlığı, belli 
meslek dallarında yasaklama sürelerinde faaliyet izin 
belgeleri düzenlenmesi gibi hizmetler verdik. Yasa ve 
imkanların bizlere vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde iyi 
ahlak, şeffaf dürüst ve güvenilir yönetim anlayışıyla 
hizmet etmek vizyonumuz olup , üyelerimizin her türlü 
görüş ve önerilerine açık bulunmaktayız.      

 

Rasim Bekar
Düzce Deri ve Deriden Mamul Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
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DÜZCE DERİ VE DERİDEN MAMUL EŞYA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
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Beslanbey Mahallesi'ne yapılması planlanan Modern 
Sanayi Sitesinin 266 dükkân inşaatı, altyapı ve çevre 
düzenlemesi için 4 Ekim tarihinde ihaleye çıkılacak. 

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin kanayan 
yarası haline gelen bir sorunu daha çözüme kavuşturuyor. 
Kültür Mahallesinde bulunan Eski Sanayi Sitesinin 
kaldırılması için geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında imzalanan 
protokol ve projelendirme çalışmalarının ardından ihale 
aşamasına gelindi.  

İHALE 4 EKİM'DE YAPILACAK

Kültür Mahallesi'nde D-100 Karayolunun kenarında 
bulunan 72 Bin metrekare üzerine kurulu, yaklaşık 
50 yıllık bir tarihe sahip Küçük Sanayi Sitesinin 
kaldırılması ve modern bir sanayi sitesi inşa 
edilmesi için ihale düzenlenecek. Ön üretimli 
Betonarme sistemiyle 266 adet dükkân inşaatı ile 
altyapı ve çevre düzenlemesi işi için yapılacak 
olan ihale,  4 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'te 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) toplantı 
salonunda gerçekleşecek.  

“BU YOLA ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN 
ÇIKTIK”

Düzce'de büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşandığını 
kaydeden Başkan Özlü; “Kültür mahallesinde 
bulunan Küçük Sanayi Sitesi zamanla şehrin içinde 
kaldı ve çarpık bir yapı oluşturdu. Konut ve 
işyerlerinin iç içe geçti. Sanayi sitesi D-100 Karayolu 
kenarında bulunması nedeniyle de görüntü kirliliği de 
oluşturarak şehrimizden gelip geçen insanlar için kötü 
bir imaja neden oluyordu. Vatandaşlarımızla istişare 

ederek verdiğimiz sözü yerine getirmek amacıyla, 
geçtiğimiz yıl Sanayi sitesinin kaldırılması için Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yaptığımız 
görüşmeler neticesinde protokol imzalamıştık. 
Yaptığımız girişimler ve projelendirme çalışmalarının 
ardından ihale aşamasına gelindi. Artık bu sorun tarihe 
gömülüyor. Hem eski sanayi çarşısı ıslah edilecek hem 
de modern bir sanayi sitesi kurulacak. Tüm Düzceli 
vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi. 

Beslanbey Mahallesinde yapılacak olan Modern Sanayi 
Sitesinin ardından Eski Sanayi bu alana taşınacak. Kültür 
Mahallesinde bulunan mevcut sanayi sitesinin yerine ise 
Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak. 
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YAPILANDIRMA 
SÜRESİ
UZATILMALIDIR

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı 

Kısıtlamaların kalkmasının ve yapılandırma süresinin Eylül ayı 
sonuna kadar uzatılmasının esnafa nefes aldırdığını belirten 
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, “1,5 yıldır işyeri kapalı olan 
esnafın borçlarını kapatması kısa zamanda mümkün değil. 
Yapılandırma başvuru süresi yılsonuna kadar uzatılmalı, taksit 
ödemeleri de 2022 başında başlamalı” dedi.

Esnafın tek borcunun vergi ve SGK primleri olmadığının altını 
çizen Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kayıkcı, 
“Esnaf 1,5 yıllık kapalı olunan dönemde bankalara borçlandı, 
tedarikçilere borçlandı, çek ve senetlerini ödeyemedi. 

Borçlarının bir kısmını kapatabilmek için tüm birikimini 
tüketen esnafın birikmiş borçlarını kısa sürede 
kapatmasının imkanı yok. İşlerin yeni yeni açılmaya 
başladığı bu dönemde hem güncel vergi ve prim borçlarını 
hem de yapılandırma borçlarını ödemeye çalışmaları 
esnafın üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. En azından 
geçmiş dönem vergi ve prim borçlarını ödeyebilmeleri için 
yapılandırma taksit ödemeleri 2022 yılında başlamalı. 
Başvuru süresi de yıl sonuna kadar uzatılmalı” şeklinde 
konuştu.

Okul kantinlerinde
fiyat tarifesi belirlendi 

2021-2022 Eğitim sezonunun başlaması nedeniyle Düzce 
Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası da okul 
kantinlerindeki ürün fiyatlarının tarifesine ilişkin toplantı 
gerçekleştirdi. Esnaf Odası’nda yönetim kurulu üyelerinin 
bir araya gelmesiyle yapılan toplantıda bir eğitim yılı için 
kantinlerde satışı yapılacak ürünlerin fiyat tarifesi 
belirlendi. Oda Başkanı Vildan Şamandar, pandemi sonrası 
ilk kez başlayan yüz yüze eğitimin hayırlı olması 
temennisinden sonra ‘ Her şeyden önce öğrencilerimizin 
sağlığı önemlidir. Bunun için kantinlerde de gerekli 
tedbirler alındı’ dedi. 

Zabıta tarafından Hassas
kantarlar denetlendi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli 

geçim kaynaklarından biri olan fındık ile denetimlerini 

sıklaştırdı. Ekipler, fındık alım satımı yapan dükkânlarda 

hassas kantar denetimi gerçekleştirdi.  Düzce'nin en önemli 

geçim kaynağı ürünlerden biri olan fındığın alım satımında 

üreticinin mağdur olmaması için Düzce Belediyesi hasat 

zamanında harekete geçti. Kent merkezinde fındık alım satımı 

ile uğraşan tüccarları tek tek inceleyen Zabıta ekipleri, 

özellikle hassas kantarlardan yaşanan haksızlığın önüne geçiyor. 

3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamında yürütülen denetim 

çalışmalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından temin edilen 

hassas ağırlıklarla alış verişte kullanılan terazi ve kantarların 

kontrolleri yapıldı. 


