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Sayfa 2'de

Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile okul servisi hizmeti 
veren üyelerimiz tüm kontroller yapılarak 1,5 yıl aradan 
sonra hizmet vermeye başlamıştır. Fakat Pandemi döneminde 
bazı servisçi üyelerimizin işi bırakması ve araçlarını 
satmasından dolayı mevcut servis araçları talebi karşılamakta 
zorluk çekmektedir. Hizmet alamayan bölgeler belirlenerek 
öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için üyelerimizle 
beraber bu dönemde  koordinasyonlu bir şekilde çalışıp araç 
ve şoför ihtiyaçları için beraber  hareket ederek eksik 
noktalara servislerin gitmesi sağlanmıştır.

,

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı

ESNAF,  EKONOMİNİN
DENGELEYİCİSİDİR

FIRINCILAR ODASI BAŞKANI İBRAHİM KORKMAZ’IN AÇIKLAMALARI 
Sayfa 3'de 

Esnafımız ürünleri alıp satmak dışında hiçbir müdahalede 
bulunamıyor. Buna rağmen sanki esnafın dükkânında satılan 

ürünler bu şekilde hile yapılıyormuş gibi bir algı söz konusu. Zincir 
marketlerden alışverişlerde bu konuda dikkatli olunmalı. Esnafımız 
rekabet unsuru olmasıyla ekonominin de dengeleyicisi. Esnafın 
canlanması ekonominin canlanması demek. Dolayısıyla esnafın azalması 
ya da bitmesi ekonominin de sermayenin de tehlikeye girmesi 
demektir. Esnafın olması, pazarların rekabet edebilmesi vatandaşın 
cebine de faydalı. Esnafımız sermayenin değil haksız rekabetin ortadan 
kaldırılmasını istiyor. Bu nedenle esnafımızın normale daha hızlı 
dönmesi için Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli
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2021-2022 Eği�m ve Öğre�m Yılı üyelerimize,öğretmenlerimize, okul 
idarecilerine özellikle pandemi  sürecinde okullarından ayrı kalan 
öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bir daha böyle bir süreci 
yaşamamak adına maske,mesafe ve hijyen kurallarına uyularak tüm 
üyelerimizi ve yanında çalışan personellerini aşı olmaya davet 
ediyorum.

2020 Yılının başında bütün dünyayı saran Covid-19 sürecinin 
başlamasıyla her alanda olduğu gibi üyelerimizde bu süreçte en ağır 
etkilenen esnaflar arasında yer almış�r. Okulların kapanması ve çoğu 
kurum ve kuruluşların, fabrikaların esnek çalışmaya geçmesinden 
dolayı da taşımacı esna�nı olumsuz yönde etkilemiş�r.

Minibüs, Otobüs ve Servis araçlarında uygulanan yüzde elli kapasite 
ve tek koltukta yolcu taşıma uygulanmasından dolayı büyük zorluklar 
çekmiş�r. Fabrika servisi yapan esna�mız ek araç bulmak zorunda 
kalıp maddi olarak büyük kayıp yaşamış�r. Okul servis araçlarımız ise 
bu süreçte eği�m ve öğre�me ara verilmesinden dolayı 
çalışmamışlardır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Covid-19 
önlemleri kapsamında uygulanan kurallara riayet etmişlerdir. İnsan 
sağlığının değerini gözeterek maske, mesafe ve hijyen kuralları 
çerçevesinde araçlarımızın dezenfekte edilmesi sağlanmış�r. Düzce 
Belediyesi ile yapılan iş birliği ile tüm üyelerimize �bbi maske, 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile sperlikli maske, temini ve dağı�mı 
sağlanmış�r. Halen �bbı maske dağı�mımız devam etmektedir. 

Pandemi döneminde Gelir Kaybı, Kira 
Desteği ve Hibe Desteklerinden ve Borç 
yapılandırma kanunlarından üyelerimiz 
bilgilendirilerek başvurularının oda 
personellerimiz tara�ndan yapılması 
sağlanmış�r. Ayrıca geç�ğimiz yıldan bu 
yana las�k, sigorta fiyatları, araçların 
bakım masrafları, mazot parası ve daha 
birçok kalemde maliyetlerin tamamında 
ar�ş olmuştur. Üyelerimize başta �cari 
yakıt desteği olmak üzere nakit desteği 
gibi takviyeler ile ayrıca desteklenmesi 
için üst kuruluşlarımıza taleplerimizi 
bildirdik.

Esnaf ve Sanatkarlarımız, pandemi 
sürecinde kapalı oldukları bu zor 
dönemlerde e�ği maddi zararların 

karşılanabilmesi  için devlete olan borçlarından muaf tutularak, 
faizsiz uzun vadeli kredi desteği sağlanması gerek�ğini 
düşünmekteyiz.

Yaklaşık bir yıl yüzde elli kapasite ile hizmet veren Minibüsçü, 
Otobüsçü ve Servis çeken üyelerimiz kontrollü sosyal hayat 
dönemine geçiş ile koltuk sayıları kadar yolcu alarak bir nebze de 
olsa maddi açıdan nefes almış�r. 

Eği�m ve Öğre�m  yılının başlaması ile okul servisi hizme� veren 
üyelerimiz tüm kontroller yapılarak 1,5 yıl aradan sonra hizmet 
vermeye başlamış�r. Fakat Pandemi döneminde bazı servisçi 
üyelerimizin işi bırakması ve araçlarını satmasından dolayı 
mevcut servis araçları talebi karşılamakta zorluk çekmektedir. 
Hizmet alamayan bölgeler belirlenerek öğrencilerimizin 
mağduriyet yaşamamaları için üyelerimizle beraber bu dönemde  
koordinasyonlu bir şekilde çalışıp araç ve şoför ih�yaçları için 
beraber  hareket ederek eksik noktalara servislerin gitmesi 
sağlanmış�r.

Ayrıca Federasyonumuzun,Oda Başkanlarımızın ve yöne�m 
kurulumuzun çalışmaları ne�cesinde Covid-19 salgını nedeniyle 
okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, imal edildiği 
tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şar�yla 12 
yaşından küçük olması zorunluluğu, muayeneden geçmiş olması 
kaydıyla 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 15 yaşından küçük 

olması şeklinde yapılan kanun değişikliği ile 
servisçi esna�mız için cansuyu olmuştur.

Covid -19 salgını ile tüm dünyada ve 
ülkemizde başlayan kısıtlamalar ile  
kontrollü sosyal yaşama geçiç sürecinde 
yaşanan olumsuzluklara rağmen büyük 
özveri gösterek  birlik beraberlik içerisinde 
sabırla bu sürecin geçmesini  bekleyen 
üylerimize ve üyelerimizin bu süreci en az 
zararla atlatmasını sağlamak için çalışan 
Yöne�m ve Dene�m  Kurulumuza, oda 
personellerimize, en içten dileklerimle 
teşekkür ediyor, bu sürecin bir daha 
yaşanmamasını temenni ediyorum.

Bülent Özbakır
Düzce Otobüscüler- Minibüscüler ve Servis Araçları Odası Başkanı

DÜZCE OTOBÜSCÜLER-MİNİBÜSCÜLER VE SERVİS ARAÇLARI  ODASI

Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile okul 
servisi hizmeti veren üyelerimiz tüm 
kontroller yapılarak 1,5 yıl aradan sonra 
hizmet vermeye başlamıştır. Fakat Pandemi 
döneminde bazı servisçi üyelerimizin işi 
bırakması ve araçlarını satmasından dolayı 
mevcut servis araçları talebi karşılamakta 
zorluk çekmektedir.
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Düzce Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Korkmaz, kamuoyunda 'Ekmek zammı' olarak 
tartışılan konuya açıklık getirdi. Ekmeğin oluşumundaki 
başta un olmak üzere mazot, personel gibi maliyetlerdeki 
artışların dikkate alınmadığını ifade eden İbrahim 
Korkmaz, ' Henüz kısa bir süre önce çuvalı 156 liradan 
olan un'u 208 liradan alıyoruz. 136 lira olan un'u 185 
liradan alıyoruz. Ekmeğin en temel girdisi olan un 
fiyatlarına yüzde 40 oranında zam yapıldı. Kimsenin bunu 
sorguladığı yok… Sonuçta da bizi günah keçisi olarak ilan 

ediyorlar' dedi.

Ekmeğin, son tüketici olan vatandaşlara kadar bir sürü 
maliyeti olduğuna değinen Korkmaz bu konuda şu görüşe yer 
verdi: “ Düzce'de merkezde yaklaşık 140 fırın var. Her fırın 
8-10 işçi çalıştırıyor. Bunların aileleri ile düşündüğünüzde 
ortaya çıkan sayısı siz düşünün. Bin'in üzerinde market var. 
Tüm bu marketlere günde 4 sefer ekmek taşınıyor. 100 
araba dolaşıyor. Marketlerin kar marjı bulunuyor. Ekmeğin 
konulduğu poşetin bile fiyatı maliyet unsuru. Büyük 
marketler bu poşetlerin parasını vatandaştan alıyor. Ama 
fırıncılar vatandaştan poşet parası almıyor. Bayi karı 
olmadan hiçbir market ekmek satmaz”

Ekmek fiyatının belirlendiği komisyon üyelerinin ekmek 
maliyetlerinden bilgisi olmadığını belirten İbrahim Korkmaz, 
' Biz fiyat düzenlemelerinde ekmek maliyetlerini, raporlarını 
ortaya koyuyoruz ama komisyon üyeleri bunları 
incelemiyorlar bile. Ortada olan sorun bellidir, un fiyatları 
kontrol edilsin. Burası araştırılsın. O zaman verin bize un'u 
biz de hiç zam yapmayalım. Herkesin, kamuoyunun şunu 
bilmesini istiyoruz: Zammı fırıncılar yapmıyor, un fiyatlarına 
dur demek gerekiyor” dedi. 

Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz 'Ekmek Zammı' ile 

ilgili süreci anlattı

KİMSE UN FİYATLARINDAN SÖZ ETMİYOR,Bizi günah keçisi yapmak istiyorlar

Düzce'de merkezde yaklaşık 140 fırın var. Her fırın 8-10 işçi 
çalıştırıyor. Bunların aileleri ile düşündüğünüzde ortaya çıkan 
sayısı siz düşünün. Bin'in üzerinde market var. Tüm bu 
marketlere günde 4 sefer ekmek taşınıyor. 100 araba dolaşıyor. 
Marketlerin kar marjı bulunuyor. Ekmeğin konulduğu poşetin 
bile fiyatı maliyet unsuru. Büyük marketler bu poşetlerin 
parasını vatandaştan alıyor. Ama fırıncılar vatandaştan poşet 
parası almıyor. Bayi karı olmadan hiçbir market ekmek satmaz

Düzce il Müftüsü Rüstem CAN  ve İl Müftü 
yardımcısı Yavuz HOROZ Birliğimize bir 
nezaket ziyareti gerçekleştirdiler. Birlik 
Başkanı Mustafa KAYIKCI nın makamında  
gerçekleşen ziyarette ülkeye ve gündeme 
dair konular konuşuldu ve Birlik Başkanı 
Mustafa KAYIKCI gerçekleştirilen 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi ve kendilerine teşekkür etti.

DESOB’A MÜFTÜLÜK
ZİYARETİ



4DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ Sayı: 17/Eylül 5/ 2021

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı 
Mustafa Kayıkcı, piyasadaki fiyat artışları ve esnafların 
durumu üzerine açıklamalarda bulundu. DESOB Başkanı 
ticari hayatta yaşanan kuralsızlıkların esnafları da olumsuz 
etkilediğini belirtti ve ' Esnaflar ekonominin dengeleyici 
unsurudurlar. Esnafın canlanması ekonominin de 
canlanması demektir' dedi. 

DESOB Başkanı piyasada belirsizliklere son vermek için 
Perakende Yasası'nın acilen çıkarılması gerektiğini belirtti 
ve şu görüşlere yer verdi: “  Esnafımız ürünleri alıp satmak 

dışında hiçbir müdahalede bulunamıyor. Buna rağmen 
sanki esnafın dükkânında satılan ürünler bu şekilde hile 
yapılıyormuş gibi bir algı söz konusu. Zincir marketlerden 
alışverişlerde bu konuda dikkatli olunmalı. Bununla 
birlikte yasal bir düzenleme ile gıda ürünlerinin 
gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma 
zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli. 
Üretici değişiklik yaptıysa da bunu tüketiciye ve fiyatlara 
yansıtmak zorunda olmalı. Yüksek fiyat artışları ile 
piyasalarda dengeleri bozan zincir marketlere kural 
getirilmesi enflasyonun da düşmesi için öncelikli adım 
olacaktır. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen, üretici 
perişan ederken esnafı yok ediyor.  Esnafımız rekabet 
unsuru olmasıyla ekonominin de dengeleyicisi. Esnafın 
canlanması ekonominin canlanması demek. Dolayısıyla 
esnafın azalması ya da bitmesi ekonominin de sermayenin 
de tehlikeye girmesi demektir. Ticari hayatta yaşanan 
kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini olumsuz etkiliyor. 
Fiyatların düşmesi rekabet ile olur. Yoksa enflasyonda 
makas daha fazla açılır. Esnafın olması, pazarların rekabet 
edebilmesi vatandaşın cebine de faydalı. Esnafımız 
sermayenin değil haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını 
istiyor. Bu nedenle esnafımızın normale daha hızlı dönmesi 
için Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli” 

KAYIKCI: ESNAFIN OLMASI, PAZARLARIN REKABET
EDEBİLMESİ VATANDAŞIN CEBİNE DE FAYDALI

Mesleki Eğitim Merkezlerinde diploma programına dahil 
edilen öğrenciler için yeni düzenleme yapıldı. Yeni 
yayınlanan düzenlemeye göre, tüm derslerin gün içerisinde 
ve program dahilinde yapılması esas alındı.  Bununla 
birlikte, gün içerisinde geç saatlere veya ikinci güne uzayan 
diploma telafi ve fark derslerinin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
ve diğer platformlar üzerinden çevrim içi canlı ders 
uygulaması şeklinde yapılması kararlaştırıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü tarafından, Mesleki Eğitim Merkezi Diploma 
Telafi Program için yeni bir düzenleme yapıldı. Yeni 
düzenlemede telafi programının gün içerisinde program 
dahilinde yapılması kararlaştırıldı. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından alınan 
kararlar şu şekilde: 'Önceki yıllarda 
mesleki eğitim merkezlerinden 
kalfalık ve ustalık belgesi almış 
olanlar ile halen mesleki eğitim 
merkezlerinde öğrenim gören ve 
diploma programına dahil olmayan 
öğrencilerin de diploma sahibi 
olabilmeleri amacıyla,  2020-2021 
eğitim ve öğretim yılından itibaren 
"Mesleki Eğitim Merkezi Diploma 
Telafi Programı" başlatılmıştır.  

Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi 
Programı"na kayıt olan kişilerin büyük 
çoğunluğunun bir işte çalıştığı ve 

mesai saatleri içinde okula gelemedikleri, ayrıca diploma 
fark derslerini alan öğrencilerin de bir günde 12 ila 15 saat 
derse katılmak veya ikinci gün okula gelmek durumunda 
kaldıkları bu nedenle de söz konusu derslere katılmakta 
zorlandıkları veya işletmeler tarafından sözleşmelerinin 
fesih edildiği yönünde Genel Müdürlüğümüze şifahi olarak 
bilgiler gelmektedir.

Bu kapsamda; tüm derslerin gün içerisinde ve program 
dahilinde yapılması esastır. Bununla birlikte, gün içerisinde 
geç saatlere veya ikinci güne uzayan diploma telafi ve fark 
derslerinin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve diğer platformlar 
üzerinden çevrim içi canlı ders uygulaması şeklinde 
yapılması da mümkündür.”

MESLEKİ EĞİTİM İÇİN EBA’DAN DA YARARLANILACAK


