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Zar zor ayakta kalmaya çalışan ve
pandemi nedeni ile daha da dara
düşen esnaf ve sanatkarlarımızın
içinde bulunduğu ekonomik ve manevi
zorluklar hepimizin malumu .
Esnafımıza faizsiz kredi ile destek
verilmesi talebimizdir

Sayfa 2'de

,

DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Sayı: 24 /Kasım 3/ 2021

2

KAYNAŞLI ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

,

Zar zor ayakta kalmaya çalışan ve
pandemi nedeni ile daha da dara
düşen esnaf ve sanatkarlarımızın
içinde bulunduğu ekonomik ve manevi
zorluklar hepimizin malumu .
Esnafımıza faizsiz kredi ile destek
verilmesi talebimizdir

Enver Akyüz

Kaynaşlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Kaynaşlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak içinde
barındırdığımız çeşitli meslek dalları ile toplamda 500 üye ile
hizmet vermekteyiz.
Gerek ruhsat işlemlerinde , gerek kredi işlemlerinde , kapasite
raporu gerek ren meslek dallarında , KOSGEB destekleri
hakkında , kısacası odamıza kayıtlı meslek dallarında
üyelerimize prosedürler konusunda bilgilendirme ve gerekeli
işlemler yapılmış olup , gerekli kurum ve kuruluşlara
yönlendirmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.
Pandemi sürecinde odamız tara ndan üyelerimizin
işyerlerinde bulundurmaları gereken uyarı yazıları dağı mı ,
maske dağı mı yapılmış r. İşyerlerinin ilaçlanması
konusunda belediyemiz ile is şare içerisinde olunmuştur.

Yasalar dahilinde aciliyet gerek ren durumlarda imalatcı
ve tamirci üyelerimize çalışma izin belgesi düzenlenmiş ,
gelir kaybı , kira ve hibe desteği müracaatlarında yardımcı
olunmuştur.
Zar zor ayakta kalmaya çalışan ve pandemi nedeni ile daha
da dara düşen esnaf ve sanatkarlarımızın içinde
bulunduğu ekonomik ve manevi zorluklar hepimizin
malumu . Esna mıza faizsiz kredi ile destek verilmesi
talebimizdir.
Kaynaşlı Esnaf ve Sanatkarlar odası olarak elimizden
geldiğince hizmet vermeye çalışmış ve çalışmalarımıza
devam etmekteyiz.
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Kayıt dışı st hdam gel r
dağılımında adalets zl kt r
Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Necmi Köroğlu
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı
Mustafa Kayıkcı'yı makamında ziyaret etti. Esnaﬂarın
sorunlarının ele alındığı toplantıda DESOB Başkan Vekili Bülent
Keser de hazır bulundu.
Düzce'de kayıt dışı istihdam ve teşvik konularında çalışmalar
yaptıklarını belirten SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu bu konuda
iş sektöründe faaliyet gösteren kurumlarla iş birliği
yaptıklarını ifade etti. Türkiye genelinde kayıt dışı istihdamla
ilgili tespit ve önleyici tedbirler aldıklarını belirten Köroğlu bu
konuda şu görüşlere yer verdi:
“Kayıt dışı istihdamın ekonomik ve sosyal açıdan birçok
olumsuz sonucu bulunmaktadır. Ayrıca kısa ve uzun vadede
her bakımdan ülke ekonomisine ve kişilere oldukça büyük
zararları bulunmaktadır. Sigortasız çalışan kişiler, çalışanlara
sağlanan birçok yasal haktan yararlanamazlar. Bu kişiler
herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma
geldiklerinde malullük aylığından yararlanamazlar. Geride
kalan aile bireyleri ölüm aylığı hakkından yararlanamazlar.
Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda
kalabilirler. İş kazası geçirmeleri ve meslek hastalığına
yakalanmaları halinde ödenen geçici iş göremezlik

ödeneğinden (rapor ücreti) veya sürekli iş göremezlik
gelirinden yararlanamazlar. İşsiz kalmaları halinde işsizlik
sigortasından faydalanamazlar. İşten ayrılmaları halinde ihbar
ve kıdem tazminatından yoksun kalırlar. Yıllık izin, haftalık
izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamazlar.Kısaca, kayıt
dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerleri
üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmakta, sadece çalışanlar
değil işverenler açısından da istenmeyen sonuçlara yol
açmaktadır.”
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı da Birlik olarak kayıt dışı
istihdamla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti ve “Kayıt dışı
istihdam gelir dağılımında adaletsizliklere ve toplumun ahlaki
dejenerasyonuna sebep olmaktadır. Sosyal güvenlik
reformuyla kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda da
kapsamlı düzenlemeler yapıldı.
Reformla birlikte kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda
sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarla
yeterli olunamayacağı; kamu kurum ve kuruluşları, sivil
toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak bu sorunun ortadan
kaldırılması gerekmektedir' dedi.
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, yeni yasal düzenlemelerle işçi
istihdam eden ﬁrmalara yönelik çeşitli tedbirlerin de
yürürlükte olduğunu vurguladı.

BU ACILAR BİR DAHA YAŞANMASIN

İlimiz Düzce, 17 Ağustos 1999'da ve 12 Kasım 1999'da meydana gelen iki büyük deprem yaşamıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde
meydana gelen ve başta Gölyaka İlçemiz olmak üzere tüm İlimizi etkileyen 7,4 şiddetindeki Doğu Marmara Depremi ve 12
Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7,2 şiddetindeki Düzce Depreminde, toplam 980 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Düzce İlimiz 1. derece deprem kuşağı üzerindedir. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak, yasal, idari ve uygulamaya dönük
kararlara ve tedbirlere uymak, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek depremlerde sorun yaşanmaması için hayati önem arz
etmektedir. Herkesin, geçmişteki acı tecrübeleri unutmadan, üzerine düşeni yerine getirmesi, yaşanan bu acılardan ders
çıkarması, depreme karşı hazırlıklı bir toplum haline gelebilmek için daha hızlı hareket etmesi zorunludur. Afetler
oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınması elzemdir. “Deprem Öldürmez Bina Öldürür” sözünü asla unutmamamız gerekir.
Düzce Depreminin 22.yılında, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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Yabancı
uyruklu
kişilerin
kayıt altına
alınması
Milli Eğitim Bakanlığı' nca
önemle vurgulanan, Düzce
esnaﬂarımızın yanlarında
çalışan öğrenim çağında
bulunan, en az ortaokul
mezunu kayıt dışı ve / veya
sigortalı olarak çalışan
yabancı uyruklu kişilerin,
Düzce Mesleki Eğitim
Merkezi' ne yönlendirilerek
sisteme kayıtlarının
yapılması ve Mesleki Teknik
Lise diplomalarını
almalarının sağlanması
gerekmektedir.

Pazar payı
kuralına
düzenleme
Rekabet Kurumu, tedarikçinin
markete özel üretim yapması
için pazar payı eşiğini yüzde
40'tan yüzde 30'a düşürdü.
Kurumun, "Dikey Anlaşmalara
İlişkin Grup Muaﬁyeti
Tebliği'nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi
Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Herhangi bir pazar payı eşiğine
bağlı olmaksızın tüm dikey
anlaşmaları grup muaﬁyeti
kapsamına alan tebliğ,
uygulamada ortaya çıkan
ihtiyaçtan dolayı, muaﬁyetin
kapsamındaki anlaşmanın
niteliğine göre sağlayıcının
veya alıcının pazar payının
yüzde 40 eşiğinin altında
kaldığı anlaşmalarla sınırlıydı.
Kurum tarafından, yüzde 40'a
yakın pazar payına sahip
sağlayıcılar ve alıcılarca
yapılan dikey anlaşmaların,
özellikle dijitalleşmenin
etkisiyle ticari hayatta ve
pazar dinamiklerinde yaşanan
değişim nedeniyle bazı
pazarlardaki rekabeti, görece
düşük pazar payına sahip
teşebbüsler aleyhine
etkileyebildiği tespit edildi.
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DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı:

ESNAFA GERİYE DOĞRU DÖNÜK
BORÇLANMA HAKKI TANINMALIDIR
Binlerce esnafın
emeklilik yaşı
geldiği halde
geriye dönük
borçlanma hakkı
beklediğini
hatırlatan DESOB
Başkanı Mustafa
Kayıkcı “Emeklilik
yaşı gelen fakat
2000 yılı öncesi
vergi ve oda kaydı
olup BAĞ-KUR
kaydı olmayan
binlerce
esnafımıza geriye
dönük borçlanma
hakkı tanınmalı. Emeklilikte yaşa takılanlarla
ilgili gündeme alınan çalışma devam ederken,
BAĞ-KUR ile ilgili mağduriyet yaşayan
esnafımız da unutulmamalı” dedi.
Sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak
olduğunu belirten DESOB Başkanı Kayıkcı, “4
Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı
olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce
esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı

da geldi fakat o dönemde
BAĞ-KUR kaydı olmaması
nedeniyle emekli olamıyor.
Sosyal güvenliğin anayasal
bir hak olduğu unutulmadan
esnafımıza bir defaya
mahsus geriye dönük
borçlanma imkânı
tanınmalı. Emeklilikte yaşa
takılan kesim için bir
çalışma yürütülüyor.
Bununla birlikte uzun
zamandır bu BAĞ-KUR
mağduriyetini yaşayan ve
bir müjde bekleyen
esnafımız da unutulmamalı.
Esnafımız 9 bin günü
doldurmak zorundayken SSK'lı olanlar 7 bin
200 prim gün sayısı ile emekli oluyor. Arada
yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve
sanatkâr olmak bir dezavantaj olmamalı.
Çünkü esnafımızın ne hafta sonu ne bayramı
ne de tatili var. Sürekli çalışan esnafımız da
artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli” diye
konuştu.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Genel Sekreterleri olarak SGK İl Müdürlüğünün
düzenlemiş olduğu kayıtdışı istihdamla mücadele ve teşvikler ile ilgili bilgilendirme
toplantısına katılım sağladık. Çok verimli bir toplantı oldu. SGK il Müdürümüz Sayın Necmi
Köroğlu' na bilgilendirme için teşekkür ederiz.

