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Fırıncılar Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim Korkmaz
ÖNCÜ Tv.’de un, ekmek, 
simit fiyatları üzerindeki
gelişmeleri anlattı. 
Korkmaz, fırıncılığı ‘Gecesi
gündüzü olmayan meslek’
olarak tanımladı. 
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,Fırıncılar Oda Başkanı İbrahim Korkmaz ÖNCÜ Tv.’de konuştu

GECESİ GÜNDÜZÜ OLMAYAN MESLEK
Düzce Fırıncılar Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim Korkmaz, 
ÖNCÜ RTV’de Sadullah Ünsal’ın 
hazırlayıp sunduğu ‘Kitabın 
Ortasından’ programında 
fırıncılık mesleğinden ve 
sektöre yönelik ekonomik 
gelişmelerden, un, ekmek, 
simit fiyatlarından söz etti. 
Fırıncılık mesleğinin gecesi ve 
gündüzü olmadığını ifade eden 
Korkmaz, ‘Biz her zaman sabah 
ezanı ile birlikte ekmeği 
sofralara ulaştırırız’ dedi. 

Ekmeğin ve sektörün sorunlarının masaya 

yatırıldığı programda Korkmaz, fırıncıların 

yaşadıkları zorluklardan bahsederek, “Bizin ne 

pazar ne cumartesi ne de bayram hiçbir 

tatilimiz yok. Sabah 05:00'te ekmek çıkar ve 

bakkallara, bayilere dağıtılır. Biliyorsunuz, 50 

gün önce hem babamı, hem de eşimi 

kaybettim. Buna rağmen benim fırınım çalıştı. 

Yani fırıncılık böyle bir meslek. Gecesi, 

gündüzü yok, ama biz mutluyuz. Bu işi ne 

kadar çok iyi yapmaktan gurur duyuyoruz. 

Türkiye'de, Düzce gibi taş fırında ekmek 

yapan fırın kalmadı. Fabrikasyon fırın yok 

bizde. Bayiye günde 4-5 sefer ekmek 

götürülüyor, vatandaş taze ekmek yesin diye. 

Ekşi mayalı ekmek üretimi uzun zaman alıyor. 

Bizde üretilen ekmek bir gün sonraya kalsa 

bile bayatlamıyor. Halkımız ekşi mayalı 

ekmeğe alışmış, bunu yiyor.” diye konuştu.

Doların yükselmesi ile birlikte zamlanan un 

fiyatları nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisi 

(TMO)'nin piyasaya ucuz buğday verdiğini, bu 

nedenle fırıncıların ekmek fiyatlarına daha da 

yüksek zam yapmadığını belirten Korkmaz, 

“Şimdi, tabii ki biz de kendi açımızdan 

bakıyoruz, ben hem tüketiciyim, hem de 

üreticiyim. Ben halk ile iç içeyim. Türkiye'de 

şu var, ekmeğin gramı ve fiyatı belli. Yani bir 

liste yapılmadan, bir tarife yapılmadan hiçbir 

fırıncı ekmeğe zam yapamaz. Un fiyatı 

önceden 170 TL idi, şimdi 350'nin üzerinde. 

Şimdi TMO yeni bir kampanya başlattı. TMO 

tarafından un bize 200- 250 TL'ye geliyor. Bu 

olmasaydı ekmek 4-5 TL olurdu. Şu anda 

devletimiz buğday temin ediyor 

değirmenciye.” şeklinde konuştu. 

Korkmaz şöyle devam etti: “Biz şu 

anda para kazanarak iş yapmıyoruz. 

Eğer yarın un fiyatı düşerse, biz 

ekmeğin gramajını yükseltelim. Bugün 

mazotun fiyatı 11.5 lira. Biz nasıl zam 

yaparız, biz imalatçıyız. Gece herkes 

evine yatmaya giderken, biz gece 

24:00'da adam çalıştırıyoruz. Şu anda 

fırıncı ne yapacağını şaşırdı. Biz zam 

yapma taraftarı değiliz. Yüzde 15 bayi 

karı, yüzde 15 fırıncı karı, genel 

olarak yüzde 35 un maliyeti var. Düzce 

Valisi Cevdet Atay, ekmeğin 10 gram 

daha yükseltilmesi yönünde talimat 

verdi. Biz de sayın valimizin talebi 

üzerine 210 grama çıkarttık.”  

Düzce genelinde günlük 350 bin ekmek 

üretiminin yapıldığını açıklayan 

Korkmaz, konuşmasını şu şekilde 

sürdürdü: “Şu anda Düzce'de 350 bin 

üretimi yapılıyor, ilçelerle birlikte. 

Sadece merkezde 150 – 200 bin ekmek 

üretiliyor. Şu anda bir ay ya da bir 

buçuk ayda, yani un 

fiyatları arttığı 

zaman, israf baya bir 

azaldı. Bizde geriye 

gelen ekmek günlük 5 

bin ekmek yapar. 

Gelen ekmeklerin 

büyük bölümü bayata 

satılıyordu. 

Satılmayan olursa, 

hayvancılara 

veriyoruz, onlar satılmıyor. 

Mesela ben kendi fırınımdan 

bahsedeyim, ben iade almıyorum. 

Diyorum ki, 'Bizim ekmeğimizin 

tarifesini ben sabahleyin yazıp 

da, zam yapmam mümkün değil. 

Un fiyatı inerse ben de indireyim, 

mazot parası insin ben de 

indireyim.' Asgari ücret açıklandı 

biliyorsunuz. Ben 36 yıldır 

Düzce'de esnaflık yapıyorum. Biz 

burada kimseyi kandırmıyoruz. 

Eğer un fiyatı düşüyorsa, mazot 

düşüyorsa, ben de ekmeğin 

fiyatını düşüreyim. Biz ekmeği 

200 grama düşürme kararı aldık, 

sayın valimiz 10 gram daha 

yükseltilmesini istedi. Şimdi dolar 

düştü, ben ekmeği dolarla 

satmıyorum ki. TMO 200 liraya 

verdiği unu, 150 liraya indirsin, 

ben de ekmek fiyatlarını 

indireyim. Fiyatlar indiği zaman, 

bizde de sıkıntı olmaz.”
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TESK’de toplantılar birbirini izliyor... Tüm ekonomik tedbirler alınıyor

GÜNDEM: FİYATLARDAKİ DENGESİZLİK

Birlik Başkanları toplandı

Son ekonomik kararlarla birlikte TESK tarafından Birlik 

Başkanlarına yönelik toplantılar düzenleniyor. Düzce Esnaf 

ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa 

Kayıkcı Ankara'da yapılan toplantılar ile ilgili bilgi verdi. 

DESOB Başkanı Kayıkcı, döviz kurunun inmesine karşı, ulusal 

marketlerde birçok üründe fiyatların aşağı inmemesini 

fırsatçılık olarak değerlendirdi ve şu görüşlere yer verdi:

 “Ekonomide ve dövizde yaşanan en ufak bir dalgalanmada 

bunu bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan 

marketlerin şimdi döviz düşüşü devam ederken aynı hızı 

indirim yaparak göstermeleri konusunda çağrımızı 

sürdürüyoruz. Birçok farklı kurum ve vatandaşın da 

beklentisi, çağrısı bu yöndeyken bu zamlarda dövizin 

gerçekten bahane olduğunu gördük.

Çünkü 18 liradan 11 liraya kadar dolar kuru düştü. Doğal 

olarak indirim beklerken fiyatların aynı kalması bile zam 

sayılırken bir de peçeteden suya, zeytinden peynire hemen 

hemen tüm ürüne yani  döviz ile ilgisi olan ürüne de 

olmayan ürüne de tekrar yüzde 15 ile yüzde 25 arasında 

yeni zam yapılıyor. Bu durum kabul edilemez. Kimsenin 

vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılık yapmasına 

müsaade edilmemeli. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata 

4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o 

cezaları bile birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar. 

Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu 

fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden 

alınmalı” diye konuştu.

ÖLÇÜ

ALETLERİNİN

MUAYENE VE

DAMGALAMA

ÜCRETLERİ 

BELİRLENDİ

Ölçü ve ölçü aletleri için gelecek yıl alınacak muayene ve damgalama ücretleri 
yeniden düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve 
Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe 
girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü 
aletlerinden 2022 yılında alınacak muayene ve damgalama ücretleri belirlendi. Buna 
göre, muayene ve damgalama ücretleri, uzunluk ölçüleri için metresine göre 1,4 
lira ila 1,9 lira, hacim ölçekleri için 1,6 lira ila 64,6 lira, kütle ölçüleri için 
kilogramına göre 3,1 lira ile 121,4 lira olarak uygulanacak. Şişelerde beher kalıp için 
ise muayene ve damgalama ücreti 960,9 lira olacak. Otomatik olmayan tartı 
aletlerinde muayene ve damga ücretleri 55,8 lira ile 2127,6 lira aralığında 
uygulanacak. Otomatik tartı aletlerinde bu tutar 419,8 lira ile 699,6 lira arasında 
değişecek. Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletlerinde (aks 
kantarları) söz konusu ücret 750 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 30 lira ve ölçü 
olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 21,1 lira olarak belirlendi.



4DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ Sayı: 30 /Aralık 4/ 2021

Odaların
Kongreleri
Başlıyor

DESOB’a bağlı Oda’ların yeni dönem kongreleri başlıyor. Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar 
Esnaf Odası’nın 41'inci Genel Kurulu 24 Ocak 2022 tarihinde saat 13,00'de D-100 karayolu 
üzerinde bulunan Öztürkler salonunda yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve 
son toplantı 30 Ocak 2022 tarihinde saat 13.00'de aynı yerde yapılacak. Kongreye ilişkin 
gündem ilanı ve maddeleri yayınlandı ve üyelere gönderildi. 

Gelir ve Damga
vergisi
yürürlükte

TBMM Genel Kurulunda 
kabul edilen Gelir Vergisi 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. TBMM Genel 
Kurulunda kabul edilen, 
ücret ve maaşların asgari 
ücret tutarından gelir ve 
damga vergisi alınmamasını 
da içeren Gelir Vergisi 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Tüm ücret ve 
maaşların asgari ücret 
tutarı kısmından gelir ve 
damga vergisi alınmayacak. 
Buna göre, hizmet erbabı, 
ödemenin yapıldığı ayda 
geçerli olan asgari ücretin 
aylık brüt tutarından işçi 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) ve işsizlik sigortası 
primleri düşüldükten sonra 
kalan tutarına isabet eden 
ücretlerin istisnayı aşan 
ücret gelirinin 
vergilendirilmesinde, 
verginin hesaplanacağı gelir 
dilim tutarı ve oranları 
istisna kapsamındaki 
tutarlar da dikkate alınarak 
belirlenecek.

Ödenecek vergi tutarı bu 
suretle bulunan vergi 
tutarının içinde, istisna 
tutara isabet eden kısım 
düşülmek suretiyle 
hesaplanacak. İstisna 
nedeniyle alınmayacak olan 
vergi, ilgili ayda aylık asgari 
ücret üzerinden 
hesaplanması gereken 
vergiyi aşamayacak. Birden 
fazla işverenden ücret 
alanlar için bu istisna 
sadece en yüksek olan 
ücrete uygulanacak.

DÜZCE’NİN GELECEĞİ TASARLANIYOR

Toplantıya katılan DESOB
Başkanı Mustafa Kayıkcı,
‘Düzce her geçen gün
giderek gelişiyor. Önemli olan
potansiyelleri değerlendirerek
gelecek 50 yılı planlamaktır’

Türkiye'nin en genç ili Düzce, Düzce 

Belediyesi'nin girişimleri Düzce Valiliği, Düzce 

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ekonomi 

Gazetecileri Derneğinin destekleriyle kısa 

sürede hayata geçirilen ve ilk kez düzenlenen 

'Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi'ne ev 

sahipliği yaptı. 

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde, iki 

gün boyunca Tarım, Turizm, Ticaret ve Sanayi 

ana başlıkları altında Düzce'nin gelecek 50 

yıllık yol haritasının çizileceği kongrede, 

alanında uzman konuşmacıların yanı sıra 

Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce 

Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Fahri Çakır, MHP 

Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, DESOB 

Başkanı Mustafa Kayıkcı, siyasi parti il 

başkanları ile çok sayıda katılımcı yerini 

aldı.Başkan Özlü, ilki gerçekleştirilen "İktisat 

ve Kalkınma Kongresi" ile Düzce'nin sahip 

olduğu değerleri daha da geliştirmenin 

yollarını hep birlikte arayacaklarını, 

Türkiye'nin en genç şehrini; tüm Türkiye'ye 

tanıtmak için yapılması gerekenleri 

konuşacaklarını ifade ederek, şunları 

kaydetti; “Düzce'nin bugününü konuşurken, 

daha da önemlisi gelecek 50 yılını nasıl 

planlamamız gerektiği konusunu istişare 

edeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki; en kolay iş 

bugünü kurtarmaktır. En zor olan ise gelecek 

yılları planlamak, yarınları kurtarmaktır. Biz; 

kolay olana değil, zor olana talibiz. 


