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, ,İlçemiz esnafına yaşanan  pandemi 

döneminde uyulması gerek kurallar hakkında 

dağıtılan el broşürleri ile bilgilenmeleri 

sağlanmıştır. Pandemi döneminde mağdur 

olan sıkıntı çeken esnaflarımıza kolaylıklar 

gösterilmesi gerektiği vurgulandı
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İlçemiz Esnafları gezilerek 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan 
pandemi süresince  yaşadıkları sorunlar  hakkında bilgi 
alışveriş toplan�ları yapıldı. 
İlçemiz esna�na yaşanan  pandemi döneminde uyulması 
gerek kurallar hakkında dağı�lan el broşürleri ile 
bilgilenmeleri sağlanmış�r. 
Pandemi döneminde mağdur olan sıkın� çeken esnaflarımıza 
kolaylıklar gösterilmesi gerek�ği vurgulandı. 
İlçemiz halkının da birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak 
amacı ile esna�mızın yanında durarak onlara sahip çıkarak 
ayakta kalmalarını sağlamış�r.  
Gelen Genelgeler İlçemiz esna�na sms mail yolu ile 
bildirilmiş�r. 
Esna�n artan maliyet karşısında fiyat talepleri  alınarak 
karşılanması için gerekli yazışmalar zamanında yapılmış�r. 

Salih Keleş
Yığılca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 

YIĞILCA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

İlçemiz esnafına yaşanan  pandemi 

döneminde uyulması gerek kurallar hakkında 

dağıtılan el broşürleri ile bilgilenmeleri 

sağlanmıştır. Pandemi döneminde mağdur 

olan sıkıntı çeken esnaflarımıza kolaylıklar 

gösterilmesi gerektiği vurgulandı

,
,

Bolu ilinde  düzenlenen  ESBİS proğramı ile ilgili bilgilendirme 
toplan�sına Oda secreteri  Orhan ACAR'ın  ka�lımı 
sağlanmış�r.  
2022 yılı içinde yapılacak olan Genel Kurul Toplan�ları ile ilgili 
Zonguldak İlindeki yapılan bilgilendirme toplan�sına  Oda 
Secreterimiz  Orhan ACAR'ın  ka�lımı sağlanmış�r. 
İlçemiz Esnaf Odasının Kızılay Binasının fiziki yapısı darlığından  
dolayı  boşalan Ziraat Odası binasına taşınarak daha geniş bir 
fiziki ortamda yerleşimi  sağlanmış�r.   
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Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları için 
“Önce Halk, Sonra Bankayız” anlayışıyla 
hareket eden Halkbank Türkiye 
ekonomisine verdiği desteğin kapsamını 
genişle�yor. İlk defa iş kuracak ya da 
işini kurmuş Kadın Girişimcilerimizin 
finansmana erişimlerinin 
kolaylaş�rılması, cesaretlendirilmesi ve 
teşvik edilmesi amacıyla “Kadın 
Girişimci Kredi” pake�ni hayata 
geçirdiler. 

Kredi Özellikleri
Azami kredi limi�, işini kurmuş kadın 
girişimciler için 100 bin TL, yeni iş kuran 
ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın 
girişimciler için 50 bin TL'dir. Kredi 
vadesi; 6 ay anapara ödemesiz dönem 
olmak üzere azami 36 aydır. Kredi, aylık 
eşit taksitli olarak kullandırılacak�r. 

Ödemesiz dönem 
faizleri 3'er ayda bir 
tahsil edilecek�r. Kredi 
vadesi boyunca Kadın 
Girişimcilerden havale 
ve EFT işlemlerinden 
ücret alınmayacak�r. 
Kadın Girişimcilere 
mevcut kredi limitleri 
kapsamında asgari 5 bin 
TL KMH ve asgari 5 bin 
TL Ticari Kredi Kar� 
(Paraf KOBİ Kart/Paraf Business 
Kart/Paraf Esnaf Kart) limi� 
tanımlanmaktadır.
Kimler Faydalanabilir?
Gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri 
toplamının en az %50'si başvuru tarihi 
i�barıyla kadınlara ait olan işletmeler. İş 
planında gösterilen projeyi 

gerçekleş�rebilecek yürütme ve 
organizasyon yeteneğine sahip kadınlar. 
Sahibi/ortağı olduğu işletmenin 
yöne�mine ve faaliye�ne ak�f olarak 
ka�lan kadınlar.
 BAŞVURU İÇİN;
Başvurular Düzce Halkbank Merkez 
Şubeye yapılacak�r. Adres Kültür 
Mahallesi Kültür Sokak No:7
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HALK BANKASINDAN KADIN GİRİŞİMCİLERE DEV DESTEK

Hayalleriniz Geleceğimiz Olsun

SESOB’TAN DESOB’A ZİYARET

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan ve 
Genel Sekreter Cengiz Alkın DESOB’a nezaket ziyaretinde bulundular. DESOB Başkanı Mustafa 

Kayıkcı’nın makam odasında yapılan görüşmede DESOB Genel Sekreteri Gökhan Aktürk de hazır bulundu. Her iki 
başkan ortak olarak yaptıkları açıklamada 2022 yılında yapılacak olan Oda ve Birlik seçimlerine ilişkin istişarede 
bulunduklarını belirttiler. DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı SESOB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi ve ‘Komşu ilimiz Sakarya’da SESOB’un çalışmalarını yakından takip ediyoruz. SESOB başarılı çalışmaları ile 
göz dolduruyor. 2022 yılında başlayacak olan Oda ve Birlik seçimlerinde tek bir amacımız var o da temsil 
ettiğimiz esnaf ve sanatkarların haklarını korumak ve onları en iyi şekilde temsil etmektir’ dedi.



4DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ Sayı: 27 /Aralık 1/ 2021

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı

BAĞ-KUR PRİMLERİNE 
ZAM YAPILMAMALIDIR
Esnafın Bağ-Kur primlerinin 
yüksek olduğu ve hem ücretlerde 
hem ödeme şekillerinde değişiklik 
yapılması gerektiğini belirten 
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (DESOB) Başkanı 
Mustafa Kayıkcı, “Esnafımız gerek 
pandemi şartları gerek kur 
yükselmesi gibi durumlar 
nedeniyle ekonomik olarak 
zorlanıyor. Bu da en önemli 
ödeme kalemlerinden biri olan 
Bağ-Kur primlerini ödemesini 
zorlaştırıyor. Bu nedenle en 
düşüğü 1055 Lira olan primlerin 
düşürülmesi esnafımıza çok büyük 
rahatlama getirir. Fakat asgari 
ücrete gelecek zam oranıyla 
birlikte yeni yılda Bağ-Kur 
primleri de aynı oranda 

zamlanacak. Esnafımızın indirime 
ihtiyacı varken gelecek sene Bağ-
Kur primlerine zam yapılmamalı” 
dedi.
Düzenli primi ödeyebilen esnafa 
da teşvik edici adımlar atılması 
gerektiğine değinen Kayıkcı, 
“Kendi Bağ-Kur primini ve 
çalışanlarının primlerini düzenli 
ödeyenler için 2016'dan beri 
devam eden yüzde 5'lik indirim 
söz konusu. Fakat bu oran yeni 
yılda yüzde 10'a çıkarılmalı ve 
bunun gibi ödemeyi 
kolaylaştıracak, düzenli ödemeyi 
teşvik edecek çeşitli kolaylıklar 
sağlanmalı. Öte yandan Bağ-Kur 
prim ödemelerinde kredi kartı ile 
ödemelerde 26,38 liraya kadar ek 
hizmet ücreti de alınıyor. Kredi 

kartı ile ödemek isteyen esnafımızdan 
online  website üzerinden alınan hizmet 
ücreti alınmamalı. Bunun gibi 
uygulamalar yapılması ve primlerin 
düşürülmesi esnafımız için ve devletimiz 
için önemli bir adım olacaktır. Esnafı 
korumak ekonomiyi korumaktır” diye 
konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk 
Özlü, Düzce'nin çehresinin 
değiştirmek için attığı adımlardan 
biri olan Sanayi Çarşısının kentsel 
dönüşüme girmesi için başlatılan 
çalışmalar neticesinde paydaşlara 
uygulanacak "Forum Düzce Projesi" 
tanıtıldı. 

Düzce Belediyesi tarafından Prof. Dr. 
Erol Güngör Kültür Merkezinde sanayi 
çarşısında yapılacak olan kentsel 
dönüşümde uygulanacak olan 
projenin lansmanı gerçekleştirildi. 
Tanıtım toplantısına Düzce Valisi 
Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı 
Dr. Faruk Özlü, DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı, TSO Başkanı Tuncay 
Şahin, meclis üyeleri, siyasi parti il 
başkanları ve STK Başkanları, esnaf 
ve mülk sahipleri katıldı.  Geçtiğimiz 
aylarda eski Sanayi Çarşısı genelinde 
yapılacak olan kentsel dönüşüm 
projesini hayata geçirmenin ilk adımı 
olan Uzlaşma Ofisi açılmıştı. Kentsel 
dönüşümü gerçekleştirecek olan 
Turkmall firması açılan ofiste 482 hak 

sahibi ve 262 dükkânın mülk sahibi 
ile görüşmeleri sürdürmeye devam 
ediyor. Uzlaşma ofisi çalışmalarına 
devam ederken bir yandan da proje 
ortaya çıkarıldı. 

Eski sanayi çarşısı kentsel dönüşüm 
tanıtım toplantısında konuşan 
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk 
Özlü, “Göreve geldiğimiz günden bu 
yana, eski sanayi çarşısının 
taşınması üzerine çalışıyoruz. Önem 
verdiğimiz iki konu var. Birincisi 
Düzce'nin çok güzel kalıcı bir eser 
kazanmasıdır. Düzce'ye bu 
eseri kazandırmak istiyoruz. 
Bu projemiz çok yüksek 
maliyetli bir yatırım. Orada 
dükkânların değeri çok fazla 
yok ama arazi değerli. Bu 
yapılanmada mülk 
sahiplerinin kârlı çıkması da 
ikinci isteğimizdir. Düzce 
Belediyesi olarak bu tür 
projelerde kazancımız 
sizlerin memnuniyetidir” 
ifadelerinde bulundu. 

Projenin detaylandırılmasını 
istediklerini ve projeyi beğendiklerini 
kaydeden Başkan Özlü, “Yer ve mülk 
sizin. Şimdiki halini ve projede haline 
bakalım ve öyle karar verelim. Bir süre 
önce açtığımız uzlaşma ofisimizde 
sizlerle görüşmeler yapılıyor. Uzlaşma 
ofisinde aktif bir yönetim 
sergileyeceğiz. Sizlerle görüşülecek ve 
kararınızı verdikten sonra projeye 
başlanacak. Düzce'mize hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu. 

FORUM DÜZCE ŞEHRE ÇOK YAKIŞACAK


