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Yıl: 1 Sayı: 29Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yayın organıdır

KAYNAŞLI ŞOFÖRLER ve OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANIMIZ SELAHADDİN 

TASALIOĞLU vefat etmiş�r. Cenazesi Kaynaşlı Merkez Mezarlığına defnedildi. Ailesine 

ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. ALLAH rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. 

BAŞIMIZ SAĞOLSUN

ACI KAYBIMIZ

Düzce Mesleki Eğitim 
Merkezi tarafından iş 
yerlerinde çırak 
çalıştırmak isteyen işletme 
sahiplerine yönelik çağrı 
yapıldı. Buna göre, çırak 
çalıştırma hakkından 
yararlanmak isteyen 
işletme sahiplerinin 'Düzce 
Mesleki Eğitim Merkezi'ne 
başvurmaları istendi. 
Bunun için kurumun 0380 
523 66 16 nolu telefonu 
iletişime açıldı

Çırak çalıştırmak

için çağrı yapıldı 

(Devamı S4'te)

Zorunlu sigortanın

fiyatı serbest

olmamalıdır

Zorunlu araç sigortası 
fiyatları haftadan haftaya 
bile değişerek her şirkette 
farklı fiyattan sunuluyor. 
Kura göre de her hafta 
değişen bu araç sigorta 
fiyatları sabitlenmeli ve 
yeni yılda zam 
yapılmamalı.

(Devamı S4'te)

5 YENİ NOKTAYA MODERN

PAZARYERİ KURULACAK

Çantadan buzdolabına, çoraptan telefona, 
muzdan gömleğe, yerli ve milli olan 
ürünleri tercih edelim. Hiçbir yerde 
olmayan milletimizdeki bu birlik olma 
duygusu ve yeteneği ile hem kendi 
üreticimizi kalkındıracak, hem ithal 
ürünlere göre daha uygun fiyatlı alışveriş 
yapacak, hem de kendi bütçemize katkı 
sağlamış olacağız. (Devamı S4'de)

Düzce Belediye Başkanı Faruk 
Özlü belediyenin ‘pazaryeri 
projesini’ açıkladı. Pazarcı 
esnafının temsilcileri ile bir 
araya gelen Başkan Özlü, 
şehrin belirli noktalarında 
proje çalışmaları devam eden 
5 yeni pazaryeri kurulacağının 
müjdesini verdi.(Devamı S3'de)
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Ali Odabaş
Konuralp Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı

KONURALP ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

Konuralp Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bünyemizde bütün esnaf meslek 
dallarından 133 faal üyemiz ile hizmet vermekteyiz.
Pandemi sürecinde esnaflarımızın uyması gereken kuraları gösteren broşür dağı�mı 
yapılarak bilgilendirme de bulunulmuştur. Devle�mizin esnaflara sağlamış olduğu 
hibe kredi ve yardımları odamız tara�ndan oluşturduğumuz Whatss App grubu ile 
esnaf üyelerimize bilgilendirme mesajlarını paylaşarak yaralanmalarını sağladık. Bu 
zor süreçlerinde üyelerimizin yanında durmaya çalış�k. Mesleğe başlama bi�rme 
kayıtlarını ESBİS bilgi sistemine işledik basit usul esna�mızın fatura ve fiş ih�yaçlarını 
odamızda temin ederek kendilerini ulaş�rdık.

,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari 
ücre�n yüzde 50 seviyesinde 
ar�şla 4 bin 250 lira olduğunu 
açıkladı. Erdoğan, asgari 
ücre�en gelir ve damga 
vergisinin kaldırıldığını da 
duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 2022'de uygulanacak 
asgari ücre�n 4 bin 250 TL 
olarak belirlendiğini ve damga 
vergisi ile gelir vergisinin 
kaldırıldığını açıkladı.
Erdoğan, bu tutarın en düşük 
seviye olduğunu, evlilik ve 
çocuk durumuna göre ar�ş 
gerçekleşeceğini kayde�.
Açıklama, 
Cumhurbaşkanlığında 
düzenlenen törenle yapıldı. 
Asgari ücret işçi-işveren ve 
hükümet temsilcilerinin 
mutabaka�yla belirlenmiş oldu.
 Erdoğan, yüzde 50 olan bu 
ar�ş oranını “tarihi” olarak 
nitelerken, vergi indirimiyle 
işverene verilen desteğin 450 
TL düzeyinde gerçekleş�ğini 
vurguladı.
Halen uygulanan işverene 
sigorta primlerinden mahsup 
yoluyla yapılan destek 
konusunda herhangi bir 
açıklama yapılmadı.

Asgari ücret 4 bin 250 lira oldu 
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PAZARYERİ PROJESİ BELLİ OLDU 

“Bahçeşehir ve 

Konuralp bölgeleri ile 

Hamidiye, Aziziye ve 

Fevzi Çakmak 

Mahallelerimizde 

konumlandıracağımız 

yeni ve modern 

pazaryerlerine yönelik 

durum 

değerlendirmesinde 

bulunduk. Onların 

taleplerini 

değerlendirdik. 

Vatandaşlarımızdan ve 

pazarcı 

esnaflarımızdan bu 

konuda yaşanan 

sıkıntılar sıklıkla 

iletiliyordu. Bizler de 

hazırlıklarımızı 

tamamlayıp kısa süre 

içerisinde proje 

çalışmalarımıza 

başlayacağız. 

Şehrimizin önemli bir 

sorununu daha çözmek 

için kararlıyız” 

Belediye
Başkanı
Faruk Özlü:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 
kentin en büyük ihtiyaçlarından biri olan 
pazaryerlerine yönelik çalışmalarını 
hızlandırdı. Bu kapsamda, taleplerini 
dinlemek için pazarcı esnafının temsilcileri 
ile bir araya gelen Başkan Özlü, şehrin 
belirli noktalarında proje çalışmaları 
devam eden 5 yeni pazaryeri kurulacağının 
müjdesini verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 
ürettiği projelerle şehrin kronikleşmiş 
sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarını 
sürdürüyor. Özlü, pazaryerlerinin 
modernizasyonuna yönelik 
Hamidiye, Aziziye, Fevzi Çakmak 
Mahalleleri ile Bahçeşehir ve 
Konuralp bölgelerinde bulunan 
pazaryerlerinin yenileneceğinin 
müjdesini verdi.

Bu kapsamda, Prof. Dr. Erol Güngör 
Kültür Merkezinde Pazarcılar Odası 
Başkanı Yusuf Şahin ve pazarcı 
esnafını ağırlayan Başkan Özlü, 
modern pazaryerlerine yönelik 
yaptıkları çalışmaları, 
slaytlar eşliğinde 
esnafla paylaştı.

Ziyaretin ardından 
yapılacak çalışmalara 
yönelik 
değerlendirmede 
bulunan Başkan Özlü, 
“Bugün pazarı 
esnaflarımızla bir araya 
geldik. Bahçeşehir ve 
Konuralp bölgeleri ile 
Hamidiye, Aziziye ve 
Fevzi Çakmak 

Mahallelerimizde konumlandıracağımız yeni 
ve modern pazaryerlerine yönelik durum 
değerlendirmesinde bulunduk. Onların 
taleplerini değerlendirdik. 
Vatandaşlarımızdan ve pazarcı 
esnaflarımızdan bu konuda yaşanan sıkıntılar 
sıklıkla iletiliyordu. Bizler de hazırlıklarımızı 
tamamlayıp kısa süre içerisinde proje 
çalışmalarımıza başlayacağız. Şehrimizin 
önemli bir sorununu daha çözmek için 
kararlıyız” dedi.
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Zorunlu trafik sigorta fiyatları �cari 
haya�a esna� zorladığını belirten 
TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Zorunlu araç sigortası 
fiyatları ha�adan ha�aya bile 
değişerek her şirke�e farklı fiya�an 
sunuluyor. Kura göre de her ha�a 
değişen bu araç sigorta fiyatları 
sabitlenmeli ve yeni yılda zam 
yapılmamalı. Fiyatların böyle yüksek 
seyretmesi halinde trafikte dolaşan 
sigortasız araç sayısı daha da ar�ş 
gösterecek. ” dedi.

Araç sahiplerinin yeni yılda zam 
yapılmamasıyla birlikte indirime 
ih�yaç duyduğunu ha�rlatan Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, “Araç 
sahipleri için önemli gider 
kalemlerinden birisi zorunlu olan 
araç sigortası. Öncelikle bu sigorta 
tüm sigorta şirketlerinde farklı 
fiya�an vatandaşa sunuluyor. 
Zorunlu olan bir sigorta her yerde 
sabit fiyat olmalı. Bununla birlikte 
araç sahiplerini rahatlatacak bir 
indirim yapılmalı. Bu indirim aynı 
zamanda trafikte sigortalılık oranını 
da ar�rmak için çok ciddi bir adım 
olacak�r

Son ekonomik gelişmeleri değerlendiren 
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı, başta 
esnaf ve sanatkarlar olmak üzere tüm 
vatandaşların dayanışma içinde olması 
gerek�ğini belir�.  Kayıkcı, ‘Özellikle döviz 
kurlarındaki yükseliş de göz önünde 
bulundurularak, paramız yurtdışına çıkmasın 
ve kendi ülkemiz kazansın diye yerli malı 
kullanmanın, ya�rım yapmanın ve 
elimizdekilerin değerini bilerek tutumlu 
olmanın tam zamanı” dedi. Milletçe birlik 
olunduktan sonra kendi üre�cimizi 
kalkındırmanın ülkemize büyük değer 
katacağını vurgulayan DESOB Başkanı 
Mustafa Kayıkcı, “Paramızın değerini en çok 
anlamamız ve ona sahip çıkmamız gereken 
bir dönemdeyiz. Türk lirasının ülkemizde 
kalması, bu bilinçle alınacak ürün veya 
mallarda öncelikle yerli üre�m olanların 
tercih edilmesi, milli dayanışmanın 
güçlenmesi, ekonomik kalkınma için bu 
Tutum, Ya�rım ve Türk Malları Ha�ası milat 
olsun. Çantadan buzdolabına, çoraptan 
telefona, muzdan gömleğe, yerli ve milli olan 
ürünleri tercih edelim. Hiçbir yerde olmayan 
mille�mizdeki bu birlik olma duygusu ve 
yeteneği ile hem kendi üre�cimizi 

kalkındıracak, hem ithal ürünlere göre daha 
uygun fiyatlı alışveriş yapacak, hem de kendi 
bütçemize katkı sağlamış olacağız. Kendi 
üre�cimizi kalkındırmanın hem büyümeye 
hem gelişmeye hem de cari açığa doğrudan 
olumlu katkısı olacak�r’ dedi. 

Değerlere oranının yarısı uygulansın
 
1 Ocak 2022 tarihinden i�baren vergi, harç 

ve cezaların ar�şı için hesaplanan yeniden 

değerleme oranının yüzde 36,2 çık�ğını 

belirten Kayıkcı “Tüm maktu vergi, harç ve 

idari para cezaları yılbaşından i�baren yüzde 

36,2 oranında zamlanacak. Enflasyonun 

yükseldiği bu dönemde vergi ve harçların 

yüzde 36,2 oranında artması esnaf ve 

sanatkârların mali yükünü çok ar�racak. 

Yüzde 25 oranında uygulanmasına karar 

verilen motorlu taşıtlar vergisi dışında kalan 

diğer vergi ve  cezaların bir seferliğe mahsus 

olmak üzere yeniden değerleme oranı, 

hesaplananın yarısını aşmayacak şekilde 

uygulanmalı veya bu yıl ar�rılmamalı” dedi.
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Ekonomik güçlenme için DAYANIŞMA içinde olunması
gerektiğini belirten DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı:  

YERLİ VE 
MİLLİ ANLAYIŞLA
HAREKET EDELİM

Çırak çalıştırmak �ç�n çağrı yapıldı 
Düzce Mesleki Eği�m Merkezi tara�ndan iş 
yerlerinde çırak çalış�rmak isteyen işletme 
sahiplerine yönelik çağrı yapıldı. Buna göre, 
çırak çalış�rma hakkından yararlanmak 
isteyen işletme sahiplerinin 'Düzce Mesleki 
Eği�m Merkezi'ne başvurmaları istendi. 
Bunun için kurumun 0380 523 66 16 nolu 
telefonu ile�şime açıldı

İşyerlerinde çırak çalış�rma zorunluluğuyla 
ilgili olarak 3308 sayılı Kanunda 
işletmeler/işyerleri için herhangi bir 
düzenleme yer almamaktadır. Kanunda; 
Kanunda çıraklarla ilgili olarak sadece; 
ilköğre�m okulunu bi�rmiş olanlar, bir 
mesleğe hazırlık amacı ile çıraklık dönemine 

kadar işyerlerinde aday çırak olarak 
eği�lebilirler. Kanun kapsamında bulunan il 
ve mesleklerde faaliyet gösteren iş yerleri, 
Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek 
dallarında ondokuz yaşından gün almamış 
kişileri çıraklık sözleşmesi yapmadan 
çalış�ramazlar. Aday çırak ve çırak almak için 
işyerinde usta öğre�ci bulunması şar�r. Aday 
çırak ve çırak almak için işyerinde usta 
öğre�ci bulunması şar�r. Şeklinde hükümler 
yer almaktadır.

İşyerlerinde çırak çalış�rmak isteyen işyerleri 
ise Milli Eği�m Müdürlüklerine bağlı Mesleki 
Eği�m Merkezlerine başvurabilirler

Zorunlu sigortanın
fiyatı serbest
olmamalıdır 

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 
31 Aralık'ta sona erecek elektronik 
tebligat (e-tebligat) başvuru 
süresinin 31 Ocak 2022'ye kadar 
uza�ldığı bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
elektronik tebligat başvuru 
süresini 31 Ocak 2022'ye kadar 
uza�. SGK'dan yapılan 
açıklamada, 24 Eylül'de Resmi 
Gazete'de yayımlanan Sosyal 
Güvenlik Kurumunca Elektronik 
Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin 
Yönetmelik'in 7'nci maddesi 
kapsamında, elektronik tebligat 
adresi almak zorunda olan 
işverenlerin yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
üç ay içinde başvuru yapmakla 
yükümlü tutulduğu anımsa�ldı.

SGK, elektronik
tebligat başvuru
süresini uzattı


